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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1123.Α 100%  

Γενικές εκσκαφές, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ηµιβραχωδών 

οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση 

ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που 

προκαλεί (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και µε 

οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο, εν ξηρώ ή µε παρουσία νερών, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. 

 

Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 

 

- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m µετά της µόρφωσης των πρανών και 

του πυθµένα τους, 

- για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων, 

- τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των 

γενικών εκσκαφών της οδού, 

- για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m, 

- τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των πρανών των 

εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνονται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου 

- για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- η προσέγγιση µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, η εκσκαφή µε οποιοδήποτε µέσο και υπό 

οποιεσδήποτε συνθήκες, 
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- η αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της σκάφης και ο 

σχηµατισµός των αναβαθµών 

- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η µεταφορά των προϊόντων σε 

οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωµάτων) ή για 

απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 

αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαµόρφωση των χώρων 

απόθεσης σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους 

- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάµνωση κοπή, εκρίζωση 

και αποµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου κορµού, σε οποιαδήποτε απόσταση 

- η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 

περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

- η συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώµατος" µέχρι του βάθους 

που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται 

στην µελέτη, σε βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο 

µε το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor 

(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

- οι πάσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων 

- η επανεπίχωση (µε προϊόντα εκσκαφών) των θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της οδού, που οι 

εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συµπύκνωσης 

 

Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε µια ή 

περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 

περιορισµούς. 

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο, πλακοστρώσεων, 

δαπέδων από σκυρόδεµα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισµού τους, καθώς και πάσης 

φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιµετρώνται και 

τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιµολογίου. 

 

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριµένων 

συµβατικών σχεδίων και σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. ∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία 

αποζηµίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές 

εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

ΕΥΡΩ : 0,70 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (<5km) 

(0,20€/m3.km)     4 x 0,20 =    0,80 

Συνολικό κόστος άρθρου 1,50 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 1,50 

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 2 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Β01 Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2151 100%  

Εκσκαφή ορυγµάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεµελίωση τεχνικών έργων (τοίχων, 

βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, αποστράγγισης, 

Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοηµιβραχώδες ή βραχώδες, περιλαµβανοµένων και των 

γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωµάτων), µε οποιονδήποτε εξοπλισµο, µε ή χωρίς χρήση εκρηκτικών 

υλών, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων". 

 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

- Οι απαιτούµενες αντλήσεις και τα µέτρα αντιµετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, εκτός 

άν ρητά καθορίζεται στην µελέτη η ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών 

- Οι κάθε είδους απαιτούµενες αντιστηρίξεις παρειών (µε οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες 

αντιστηρίξεις µε µεταλλικά πετάσµατα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην µελέτη η ιδιαίτερη 

επιµέτρηση και πληρωµή αυτών 

- Η κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου στην θέση του ορύγµατος 

- Η µόρφωση του πυθµένα και τµήµατος των παρειών του ορύγµατος ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση 

σκυροδέµατος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεµέλια τεχνικών έργων, περιβλήµατα αγωγών 

κλπ) 

- Η συµπύκνωση του πυθµένα τού ορύγµατος 

- Η διαµόρφωση των απαιτουµένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφών 

- Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 

απόσταση 
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- Η απόθεση παρά το σκάµµα, εκτός του σώµατος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφής για 

την επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου του σκάµµατος µετά την κατασκευή του τεχνικού έργου, οχετού ή 

αγωγού 

- Η επανόρθωση τυχόν ζηµιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώµατα λόγω καταπτώσεων των παρειών του 

ορύγµατος 

- Η αποξήλωση οδοστρώµατος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιµεντοστρώσεων στην θέση 

του ορύγµατος 

- Οι απαιτούµενες γεφυρώσεις του ορύγµατος για την διέλευση πεζών και οχηµάτων και την εξυπηρέτηση 

των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαµαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης) 

- Η επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου σκάµµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 

 

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα µε ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών από 

οπλισµένο σκυρόδεµα στην ζώνη του ορύγµατος πληρώνεται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα του 

Τιµολογίου. 

 

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρµόζεται σε ορύγµατα επιφανείας έως 

100 m2, ή σε επιµήκη ορύγµατα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι 

µεγαλύτερες εκσκαφές θεµελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές και 

πληρώνονται µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 

Για την επιµέτρηση των εκσκαφών θεµελίων ως αφετηρία µέτρησης του βάθους λαµβάνεται η στάθµη των 

γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραµµές που καθορίζονται στην µελέτη (πλάτος 

πυθµένα, κλίσεις παρειών, βαθµίδρες καθ' ύψος). 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

ΕΥΡΩ : 4,00 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (<5km) 

(0,20€/m3.km)     4 x 0,20 =    0,80 

Συνολικό κόστος άρθρου 4,80 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 4,80 

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 3 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 3121Β 100%  

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου 

σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση 

κατά στρώσεις µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη µορφή και την 

έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

 

- η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη 

γεωµετρική επιφάνεια. 

 

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την κατασκευή της 

στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης υπόβασης µεταβλητού πάχους. 

ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 

(0,19€/m3.km)     35 x 0,19 =    6,65 

Συνολικό κόστος άρθρου 18,15 

Ευρώ (Αριθµητικά) :    18,15 

(Ολογράφως) :  δέκα οκτώ και δέκα πέντε λεπτά 

A.T. : 4 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β04.2 Μεταβατικά επιχώµατα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και επιχώµατα ζώνης αγωγών 

 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6068 100% 
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Κατασκευή µεταβατικού επιχώµατος µε κοκκώδες υλικό, πίσω και πάνω από τεχνικά έργα, µέχρι ύψους 1,0 

m από την κλείδα του τεχνικού (πλην των Cut and Cover), καθώς και επιχώµατος για την πλήρωση της 

ζώνης πάσης φύσεως αγωγών-οχετών σε τάφρους εκτός οδού και για την πλήρωση του εναποµένοντος όγκου 

του σκάµµατος αγωγών εντός του σώµατος της οδού, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-07-03-00 "Μεταβατικά 

επιχώµατα". 

 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

- Η µόρφωση και συµπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωµάτων, όταν τα επιχώµατα ή µέρος τους 

εδράζονται στο φυσικό έδαφος 

 

- Η προµήθεια και µεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης, του κοκκώδους υλικού 

και των υπόλοιπων απαιτούµενων υλικών, µετά των φορτοεκφορτώσεων  και της σταλίας του αυτοκινήτου 

 

- Η διάστρωση, µόρφωση, συµπλήρωση και συµπύκνωση 

 

- Η δαπάνη διενέργειας όλων των απαιτούµενων ελέγχων συµπύκνωσης 

 

- Η κατασκευή των τυχόν απαιτούµενων οριζόντιων ή κατακόρυφων αντιστηρίξεων 

 

- Η δαπάνη λήψης όλων των απαιτούµενων µέτρων προστασίας των αγωγών, οχετών κλπ όπως και της 

προστατευτικής επένδυσής τους από νερά, διαβρώσεις κλπ. 

 

Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου έτοιµης κατασκευής, µε λήψη αρχικών και τελικών 

διατοµών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής µεταβατικών επιχωµάτων ως και επιχώµατος αγωγών-οχετών από 

κοκκώδες υλικό. 

ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 

(0,19€/m3.km)     35 x 0,19 =    6,65 

Συνολικό κόστος άρθρου 18,15 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 18,15 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και δέκα πέντε λεπτά 

A.T. : 5 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 
12.11.02 

Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συµπαγούς τοιχώµατος, από PVC-U Σωλήνες αποστράγγισης 
διάτρητοι από ΡVC-U, SDR 41, DN 160 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6620.3 100% 

 

Σωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC-U), συµπαγούς 

οιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1, των οποίων η διάτρηση εκτείνεται στα 2/3 της επιφανείας και  

γίνεται στο εργοστάσιο παραγωγής τους. 

 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική 

διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής 

διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος)και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. 

 

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

 

α. Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου των σωλήνων και όλων των εξαρτηµάτων σύνδεσης και έδρασης, 

προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες µεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή 

συγκόλλησης (και της απαιτούµενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την σύνδεση των σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους και οι 

συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια επίσκεψης. 

∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου  η στρώση 

έδρασης από σκυρόδεµα, ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε διαβαθµισµένα θραυστά υλικά φίλτρου, το 

γεωϋφασµα που περιβάλλει το φίλτρο και η επανεπίχωση του ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 

µελέτη. 

Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των φρεατίων. 

Ευρώ (Αριθµητικά):    9,30 

(Ολογράφως) :  εννέα και τριάντα λεπτά 
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A.T. : 6 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β64.1 Γεωύφασµα στραγγιστηρίων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 100%  

Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση µη υφαντού γεωυφάσµατος από ίνες πολυπρο-πυλενίου, για την 

κατασκευή των γραµµικών στραγγιστηρίων της οδού και των στραγγιστηρίων όπισθεν τοίχων ή βάθρων, 

πάχους  1,0 mm (κατά ΕΛΟΤ EN 9863-1), ελάχιστου βάρους 150 gr/m2 (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9864), 

εφελκυστικής αντοχής >= 9 kN/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), επιµήκυνσης σε θραύση 50% (κατά EN ISO 

10319), αντοχής σε διάτρηση >=1500 N (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12236), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08 -

03-03-00. 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- η προµήθεια του γεωυφάσµατος επί τόπου του έργου, 

 

- η κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση και η τοποθέτησή του στο όρυγµα, 

 

- η προσωρινή συγκράτηση του γεωυφάσµατος και για τη µόρφωση της διατοµής του στραγγιστηρίου 

σύµφωνα µε τη µελέτη (µε χρήση ξυλίνων αντηρίδων, πλαισίων κλπ χωρίς αιχµηρά άκρα) το τελικό 

κλείσιµο της διατοµής του στραγγιστηρίου µε τις προβλεπόµενες επικαλύψεις του γεωυφάσµατος και η 

συρραφή των φύλλων. 

 

Επισηµαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλου εξοπλισµού για την τοποθέτηση των προβλεποµένων υλικών του 

µονοβαθµίου φίλτρου για την αποφυγή των φθορών του τοποθετηµένου γεωυφάσµατος. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καλυπτόµενης επιφάνειας στραγγιστηρίων µε γεωύφασµα. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,65 

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 7 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος Αγωγοί αποχέτευσης από 
σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.1 100%  

 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-Uσυµπαγούς τοιχώµατος, κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-

U". 

 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική 

διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής 

διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε ελαστικό δακτύλιο 

στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες µε ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε 

συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα). 

 

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

 

α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες µεταφορές  των 

σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούµενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την σύνδεση των σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους, οι 

συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα. 

 

∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου: 

 

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του 

ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 

- Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε µούφα) 

- Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο 

 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των φρεατίων και των 

ειδικών τεµαχίων. 
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Ευρώ (Αριθµητικά): 7,00 

(Ολογράφως) : επτά 

A.T. : 8 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 12.10.05 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος Αγωγοί αποχέτευσης από 
σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 250 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.3 100%  

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-Uσυµπαγούς τοιχώµατος, κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-

U". 

 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική 

διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής 

διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε ελαστικό δακτύλιο 

στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες µε ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε 

συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα). 

 

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

 

α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες µεταφορές  των 

σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούµενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την σύνδεση των σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους, οι 

συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα. 

 

∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου: 

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγµατος, σύµφωνα µε τα 

καθοριζόµενα στην µελέτη 

- Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε µούφα) 

- Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο 

 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 250 mm. 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των φρεατίων και των 

ειδικών τεµαχίων. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 14,70 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εβδοµήντα λεπτά 

A.T. : 9 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.02.04 Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος χωρίς χρήση 
αντλίας  για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100%  

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 

ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση 

χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέµατος και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών 

υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη 

του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

 

01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος", 

01-01-02-00 "∆ιάστρωση 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. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

 

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέµατος 

εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων 

υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα 

παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος,  
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η παρασκευή το µίγµατος και οι πλάγιες µεταφορές του µέχρι την θέση διάστρωσης, µε χρήση 

ποιωνδήποτε µέσων εκτός από αντλία σκυροδέµατος και πυργογερανό, 

 

Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 

απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 

εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία 

περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 

 

Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη 

της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του 

Aναδόχου. 

 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 

την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των 

σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου 

αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. 

 

δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος 

(βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση 

σκυροδέτησης. 

 

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 

βιοµηχανικό δάπεδο). 

 

Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 

τρούλους. 

 

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες 

από την µελέτη διαστάσεις. 

 

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 84,00 

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα 

A.T. : 10 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 100%  

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων, πεδίλων, περθύρων, 

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. : 11 

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 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). 
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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. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,07 

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά 

A.T. : 12 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, ∆οµικά πλέγµατα 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 την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 
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Τιµολόγιο µελέτης 

 

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 . 

 

∆οµικά πλέγµατα B500C. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο  (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,01 

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό 

A.T. : 13 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.22 Κατακευή σιδηρών εσχαρών - λασπωτήρων πεζοδροµίων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6122 100%  

Σιδηρές εσχάρες - λασπωτήρες, πεζοδροµίων ή αυλών, σταθερές ή κινητές, από µορφοσίδηρο και από 

ορθογωνικό ή στρογγυλλό σίδηρο, οποιασδήποτε διατοµής, και γενικά υλικά και µικροϋλικά καθώς και 

εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης και χρωµατισµού µε διπλή στρώση υλικού βάσεως 

ψευδαργύρου. 

 

Σελίδα 16 από 28 
 



Τιµολόγιο µελέτης 

 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,80 

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 14 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.03 Σιδηρά κιγκλιδώµατα πολυσύνθετα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6403 100%  

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων, εξωστών, κλιµάκων, περιφράξεων κλπ, πολυσύνθετου 

σχεδίου από ράβδους συνήθων διατοµών αλλά πυκνές και οιουδήποτε σχεδίου που γενικά συνδέονται µε 

εντορµίες και ήλωση µε ή χωρίς χυτοσιδηρές κεφαλές στους ήλους ή άλλα διακοσµητικά στοιχεία. 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του µορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η 

εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωµάτων. 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,70 

(Ολογράφως) : έξι και εβδοµήντα λεπτά 

A.T. : 15 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01ΣΧ Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών, 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 100%  

Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών. Απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους 

 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων εξωστών, κλιµάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους 

συνήθων διατοµών. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του µορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και 

στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωµάτων. 

Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών πλήρως τοποθετηµένα και βαµµένα, µε δύο στρώσεις 

µίνιο και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. Τα κιγκλιδώµατα θα είναι σύµφωνα µε τα σχέδια της Υπηρεσίας. 

Τιµή ανά µέτρο µήκους (µµ) 

 

λ1 

 

Ευρώ (Αριθµητικά): 50,00 

(Ολογράφως) : πενήντα 

A.T. : 16 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\42.05.02 Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα των 150 kg τσιµέντου µιάς ορατής όψεως 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4206 100%  

Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 1/2 των 150 kg τσιµέντου, πάσης φύσεως τοίχων, 

οποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθµη µέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας. 

 

Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα µιάς ορατής όψεως. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 67,00 

(Ολογράφως) : εξήντα επτά 

A.T. : 17 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\45.03 ∆ιαµόρφωση όψεων ακανονίστων (ηµιεµπλέκτων) λιθοδοµών 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4503 100%  

∆ιαµόρφωση όψεων ακανονίστων (ηµιεµπλέκτων) λιθοδοµών σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας 

κατά την δόµηση των τοίχων. 

 

Συµπεριλαµβάνεται η διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια ώστε να έχουν κατά το 

δυνατόν ισοµεγέθεις διαστάσεις, η κατεργασία των προσώπων και των επιφανειών εδράσεως µε 

χονδροποελέκηµα, η προσαρµογή τους ώστε το πλάτος των αρµών να µην υπερβαίνει τα 2 1/2 cm µε χρήση 

σφηνών (τσιβίκια), η απόξεση του κονιάµατος των αρµών σε βάθος 2 - 4 cm και ο καθαρισµός της 

επιφάνειας από τα κονιάµατα µε λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
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Τιµολόγιο µελέτης 

 

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 18 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.26.03ΣΧ Περίφραξη εξωτερική γηπέδου 5Χ5 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 64.26 100%  

Περίφραξη εξωτερική,  σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης αποτελούµενη από: 

1.Γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες εξωτερικής διαµέτρου Φ 2" , πάχους 3,00mm µεσαίους και γωνιακούς. 

2.Γαλβανισµένο δικτυωτό πλέγµα πάχους 4 χιλ. και ανοίγµατα  4Χ4 εκ. 

3.Γαλβανισµένο σύρµα πάχους 5 χιλ. 

Στο πάνω µέρος οι κατακόρυφοι σιδεροσωλήνες συνδέονται µε τους οριζόντιους σιδεροσωλήνες µε 

γαλβανισµένες µούφες σύνδεσης µορφής "Τ" ή διπλού "Τ" (στις  γωνίες της περίφραξης) του εµπορίου, 

έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το κλείσιµο των ορθοστατών στο πάνω άκρο τους για την προστασία από τα 

νερά της βροχής. Κατά µήκος  του πλέγµατος περνιέται σύρµα γαλβανισµένο (ούγια) σε πέντε σειρές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η κατασκευή των θυρών στις θέσεις που ορίζονται στο  σχέδιο  της µελέτης,  

κατασκευαστικά  αναλόγων  µε  την  περίφραξη  (από σιδεροσωλήνες και πλέγµα. Οι πόρτες θα είναι 

µονόφυλλες, ύψους 2,00 µ. και πλάτους 1,00 µ. και όλες θα  έχουν  χιαστή ενισχύσεις, όπως ορίζεται 

στο σχέδιο της µελέτης, η προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών κατασκευής 

σύνδεσης, τοποθέτησης και στερέωσης (σιδηροσωλήνες, δικτυωτό  πλέγµα, σιδερένιες λάµες, 

γαλβανισµένο σύρµα, κοχλίες  σύνδεσης, υλικά  ηλεκτροσυγκόλλησης, κ.λ.π) η µεταφορά τους στον  τόπο 

του έργου και η εργασία κατασκευής του σκελετού από σιδηροσωλήνες, τοποθέτησης του δικτυωτού 

πλέγµατος, τοποθέτησης του γαλβανισµένου σύρµατος (ούγια)  σε τέσσερις (4)  σειρές, κατασκευής  των  

θυρών και γενικά οποιαδήποτε  άλλη εργασία για την πλήρη κατασκευή  της περίφραξης σύµφωνα µε την 

τεχνική περιγραφή και το αντίστοιχο σχέδιο της µελέτης. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο µ2 

 

Τιµή ενός m2 15,00 

δέκα πέντε 

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,00 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε 

A.T. : 19 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.26.04ΣΧ Περίφραξη εξωτερική γηπέδου µπάσκετ 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 64.26 100%  

 

Κατασκευή περίφραξης τύπου "Γ" τελικού ύψους 1,90 µ. αποτελούµενη από: 

 

1.Πασσάλους µορφοσιδήρου διατοµής "Γ" 40χ40χ4 χιλ ,που πακτώνονται ανά 1,50 µ. σε βάση από 

σκυρόδεµα 

 

2.Αντηρίδες µορφοσιδήρου  διατοµής "Γ" 40χ40χ4 χιλ. που  πακτώνονται ανά 3,00 µ. σε  νευρώσεις της 

βάσης από σκυρόδεµα. 

 

3.Γαλβανισµένο πλέγµα πάχους 3 χιλ., ροµβοειδούς  οπής, ανοίγµατος  οπής 5,3 εκ. γενικά 

κατασκευασµένη σύµφωνα µε την αντίστοιχη τεχνική περιγραφή και το σχέδιο της µελέτης. 

 

Στην  τιµή  του  παρόντος  άρθρου περιλαµβάνεται η προµήθεια για την εκσκαφή της τάφρου της βάσης  

σε  οποιοδήποτε έδαφος, για  την φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, για την αποζηµίωση 

καθυστέρησης του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση, για  την  µεταφορά προς απόρριψη σε 

οποιαδήποτε απόσταση αλλά σε περιοχή που επιτρέπεται από την αρµόδια αρχή, η  δαπάνη (εργασία και 

υλικά ) για  την  πλήρη κατασκευή της βάσης, η δαπάνη για την επίχωση της τάφρου µε προϊόντα  

εκσκαφών, η  δαπάνη  για  την  προµήθεια  όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών κατασκευής, 

σύνδεσης και στερέωσης  της  περίφραξης (σιδερένιοι πάσσαλοι, δικτυωτό πλέγµα γαλβανισµένο 

εξαρτήµατα αγκύρωσης κ.λ.π) η δαπάνη µεταφοράς τους στο τόπο του έργου, η δαπάνη χρωµατισµού 

(εργασία και υλικά ) της περίφραξης  εκτός  από το  γαλβανισµένο πλέγµα  µε δύο στρώσεις µίνιο και 

δύο στρώσεις ντούκου, η δαπάνη κατασκευής  θυρών (εργασία  και  υλικά) κατασκευαστικά αναλόγων µε 

την περίφραξη στις  θέσεις  που  ορίζονται  στο σχέδιο της µελέτης και γενικά η δαπάνη για την 

πλήρη και έντεχνη κατασκευή της περίφραξης σύµφωνα µε το σχέδιο λεπτοµερειών της 

µελέτης. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο µ2 

 

Τιµή ενός m2 14,00 

δέκα τέσσερα 
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Ευρώ (Αριθµητικά): 14,00 

(Ολογράφως) : ∆έκα τέσσερα 

A.T. : 20 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\71.01.02 Αρµολογήµατα όψεων υφισταµένων τοιχοδοµών, κατεργασµένων όψεων λιθοδοµών 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7102 100%  

Αρµολογήµατα όψεων υφισταµένων τοιχοδοµών σε οποιοδήποτε ύψος, µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg 

τσιµέντου µε λεπτόκκοκη άµµο. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των 

µικροανωµαλιών των λίθων, το άνοιγµα, η απόξεση και η πλύση των αρµών µε καθαρό νερό και µεταλλική 

βούρτσα µέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου αµέσως πριν από 

την έναρξη του αρµολογήµατος, η πλήρωση µε τσιµεντοκονία, η συµπίεση, η µόρφωση, ο τελικός 

καθαρισµός, τα απαιτούµενα ικριώµατα, κλπ. 

 

Αρµολογήµατα κατεργασµένων όψεων λιθοδοµών. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) όψεως. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,20 

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 21 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.11 Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ακανόνιστες 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7311 100%  

Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ακανόνιστες µέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m2, επί 

υποστρώµατος από ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιµέντου πάχους 3 cm, µε αρµούς µέσου 

πάχους 2 cm αρµολογούµενους µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg, µε τα υλικά, πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ 

επί τόπου 

και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,50 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : 22 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.52.03ΣΧ Καπάκια πέτρινων τοίχων 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7541 100%  

Καπάκια πέτρινων τοίχων ευθειών ή λοξών, µε πλάκες τύπου άρτας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 

 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισµού, 

τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, 

στρώσης, αρµολογήµατος και 

καθαρισµού. 

Καπάκια πέτρινων τοίχων µε πλάκες πάχους 3 έως και 4 cm. Η τιµή αναφέρεται σε πλάτος τοίχου έως και 

50 cm. 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 30,00 

(Ολογράφως) : τριάντα 

A.T. : 23 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.98.1.ΣΧ Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7398 100%  

Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα σε γήπεδο ποδοσφαίρου. 

 

Περιλαµβάνονται οι παρακάτω εργασίες: 

Οι εργασίες κατασκευής είναι οι εξής. 

1. Πρώτη ελικοπτέρωση (λείανση µε στροφείο). 

2. Επίπαση της µισής ποσότητας σκληρυντικού υλικού (χαλαζιακής άµµου και τσιµέντου). 

3. Ελικοπτέρωση και επίπαση της υπόλοιπης ποσότητας του σκληρυντικού υλικού. 
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4. Ελικοπτέρωση µέχρι τελικής λείας επιφανείας. 

5. Μετά 3 – 6 ηµέρες αναλόγως της θερµοκρασίας περιβάλλοντος κόβονται αρµοί σε κάνναβο περίπου 5 χ5 

µ πλάτους 4mm και βάθους περίπου 2-3 cm, που ακολούθως γεµίζονται µε µαστίχη. 

6. Επιµελής καθαρισµός της επιφανείας. 

7. Εξοµάλυνση της  επιφάνειας µε εφαρµογή ειδικού µίγµατος  ασφαλτικού γαλακτώµατος, αδρανούς 

απαλλαγµένο από άργιλο, τσιµέντο κ.λ.π. 

8. Επίστρωση γηπέδου µε συνθετικό χλοοτάπητα µονόφυλλο (monofilament) 5ης γενιάς από ίνες 

πολυαιθυλενίου 100%, ύψους 55 χιλ., πυκνότητας 10.050 κόµβους ανά µ2, D tex 11.000, δίχρωµου 

(σκούρο και ανοικτό πράσινο), βάσης πάχους - υποστήριξη πέλους 2 χιλ. από πολυπροπυλένιο διπλής 

επίστρωσης ενισχυµένη µε µικρο-ίνες. Το συνολικό βάρος του τάπητα θα είναι 2.500 γρ. ανά µ2,ενώ ο 

τάπητας πρέπει να είναι ανθεκτικός στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία (Ο τάπητας θα πρέπει να είναι σε 

τµήµατα 4µ. φάρδους τουλάχιστον και κατάλληλου µήκους έτσι ώστε όταν απλωθεί να 

καλύψει όλη την έκταση του γηπέδου µε τον µικρότερο δυνατό αριθµό κοµµατιών. Τα κοµµάτια αφού 

τοποθετηθούν στην κατάλληλη θέση κολλιούνται µεταξύ τους µε χρήση κατάλληλου γεωϋφάσµατος (joint 

tape) και πολυουρεθανικής κόλλας δύο συστατικών κατάλληλης για την χρήση αυτή). Ο νέος χλοοτάπητας 

και γενικά όλα τα σχετικά ενσωµατούµενα υλικά (π.χ. υλικό πλήρωσης του χλοοτάπητα κλπ.) θα πρέπει 

να είναι σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές FIFA γηπέδων ποδοσφαίρου και να φέρουν τα ανάλογα 

πιστοποιητικά. 

9. Γραµµογράφηση:Η εργασία θα ολοκληρωθεί µε τη γραµµογράφηση του αγωνιστικού χώρου σε απόχρωση 

κίτρινη ή λευκή και χρώµατα συµβατά µε το υλικό του πέλους του τεχνητού χλοοτάπητα µε χάραξη την 

καθοριζόµενη από τους ισχύοντες κανονισµούς του αθλήµατος. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 27,00 

(Ολογράφως) : είκοσι επτά 

A.T. : 24 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.98.2.ΣΧ Τοποθέτηση συνθετικού τάπητα γηπέδου µπασκετ τύπου SPORTSOL πάχους 1,6-2 χιλ. 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7398 100%  

Επίστρωση µε συνθετικό τάπητα τύπου SPORTSOL πάχους 1,6-2 χιλ., απόχρωσης πράσινου ή κόκκινου ή 

συνδυασµού τους, πάνω σε υπάρχοντα δάπεδο από σκυρόδεµα εξωτερικών γηπέδων αθλοπαιδιών, σύµφωνα µε 

την πρότυπη τεχνική περιγραφή της Υπηρεσίας. 

Οι εργασίες κατασκευής είναι οι εξής. 

1. Πρώτη ελικοπτέρωση (λείανση µε στροφείο). 

2. Επίπαση της µισής ποσότητας σκληρυντικού υλικού (χαλαζιακής άµµου και τσιµέντου). 

3. Ελικοπτέρωση και επίπαση της υπόλοιπης ποσότητας του σκληρυντικού υλικού. 

4. Ελικοπτέρωση µέχρι τελικής λείας επιφανείας. 

5. Μετά 3 – 6 ηµέρες αναλόγως της θερµοκρασίας περιβάλλοντος κόβονται αρµοί σε κάνναβο περίπου 5 χ5 

µ πλάτους 4mm και βάθους περίπου 2-3 cm, που ακολούθως γεµίζονται µε µαστίχη. 

6. Επιµελής καθαρισµός της επιφανείας. 

7. Εξοµάλυνση της  επιφάνειας µε εφαρµογή ειδικού µίγµατος  ασφαλτικού γαλακτώµατος, αδρανούς 

απαλλαγµένο από άργιλο, τσιµέντο κ.λ.π. 

8. ∆ιάστρωση χυτού συνθετικού τάπητα πάχους 1,6-2 χιλ. από  λεπτόκοκκα  σκληρά αδρανή και πλαστικά 

χρωµατισµένα υλικά σε σταυροειδείς στρώσεις ώστε να προκύψει οµοιόµορφη επιφάνεια µε εµφάνιση 

ελαφρά κοκκώδη. 

9. Γραµµογράφηση της τελικής επιφάνειας σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές από χρώµατα συµβατά µε 

τον συνθετικό τάπητα και ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία. 

∆ηλαδή υλικά και εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής του  συνθετικού  τάπητα και της 

γραµµογράφησης σύµφωνα µε την πρότυπη τεχνική περιγραφή και τις  προδιαγραφές των υλικών. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

 

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,00 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε 

A.T. : 25 

Άρθρο : ΟΙΚ 1ΣΧ Εστίες γηπέδων 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 64.01ΣΧ 100%  

Εστία 5χ5 πλήρες, έτοιµη για χρήση, τοποθετηµένη στις αντίστοιχες βάσεις τους, µε το δίχτυ της 

σύµφωνα  µε  την Τεχνική Περιγραφή της µελέτης και τους ισχύοντες κανονισµούς της ∆ιεθνούς 

Οµοσπονδίας Χειροσφαίρισης (Ι.Η.Α.) 

 

λ1 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ). 
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Ευρώ (Αριθµητικά): 400,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια 

A.T. : 26 

Άρθρο : ΟΙΚ 2.ΣΧ Μπασκέτα ολυµπιακού τύπου 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 64.01ΣΧ 100%  

 

ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Βάση:  ορθογώνιο πλαίσιο διαστάσεων 50,5 x 33,5 cm από µορφοσίδηρο γωνία 60 x 60 x 6mm, στην 

επιφάνεια της θα υπάρχουν 7 µπουλόνια W, 5/8" x 35 mm, για τη στήριξη του στυλοβάτη, στο κάτω µέρος 

του πλαισίου υπάρχουν τζινέτια µήκους 60cm από µορφοσίδηρο γωνιά 50 x 50 x 5 mm, πακτώνεται στο 

έδαφος σε βάθος 60 cm. 

• Στυλοβάτης: Κατασκευασµένος  από χαλυβδοέλασµα πάχους 3mm θα αποτελείται από τρεις βραχίονες µε 

πρισµατική µορφή ενώνονται µεταξύ τους και σχηµατίζουν τεθλασµένη, ο πρώτος είναι κατακόρυφος και 

το ύψος του είναι 200cm, ακολουθεί ο δεύτερος µε γωνία 120 µοιρών και µήκος 170 cm, συνεχίζει ο 

τρίτος µε γωνία 150 µοιρών και µήκος 95 cm, η διατοµή του στυλοβάτη θα είναι ορθογωνική µε 

στρογγυλεµένες τις ακµές και µεταβάλλεται οµαλά από 20 χ 38 cm, στη Θέση της βάσης, σε 20Χ15cm, στη 

θέση του ταµπλό. Εσωτερικά και σε όλο του το µήκος ενισχύεται µε µεταλλικά ελάσµατα πάχους 3 mm, 

ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις και ταλαντώσεις, στην κάτω πλευρά ενσωµατώνετάι µεταλλικό πλαίσιο 

όµοιο µε αυτό της βάσης (οι 7 τρύπες που υπάρχουν αντιστοιχούν στα µπουλόνια της βάσης), στην επάνω 

πλευρά υπάρχουν 4 µπουλόνια W 5/8"Χ40 mm για την υποδοχή του ταµπλό. 

• Ταµπλό: Αποτελείται από 2 ορθογώνια πλαίσια: το εξωτερικό µε διαστάσεις 180 χ 120 cm και το 

εσωτερικό µε διαστάσεις 59 x 45 cm. Το υλικό κατασκευής τους είναι ενισχυµένη κοιλοδοκός 50 χ 25 

mm, τα δύο πλαίσια συνδέονται µεταξύ τους µε σύστηµα γλισιέρας που τοποθετείται στο πίσω µέρος.Ο 

πίνακας, διαφανής από καθαρό πλεξιγκλάς, έχει πάχος 12 mm και στερεώνεται στα πλαίσια µε βίδες 

φραιζάτες, µεταξύ των πλαισίων και του πίνακα παρεµβάλλεται λάστιχο, διατοµής 50 χ 3 mm για την 

απορρόφηση των κραδασµών. Το ταµπλό βιδώνεται στο στυλοβάτη. Παράλληλα, δύο αντηρίδες από 

ενισχυµένο σωλήνα γαλβάνιζε, ενώνουν αρθρωτά και αντιστηρίζουν τις δύο επάνω άκρες του ταµπλό µε το 

στυλοβάτη. 

• Στεφάνι: Η εσωτερική διάµετρος του είναι 45 cm και κατασκευάζεται από χαλύβδινο άξονα διαµέτρου 

20 mm, περιµετρικά, στο κάτω µέρος, έχει 12 γαντζάκια για το δέσιµο του διχτύου. Στερεώνεται στο 

ταµπλό µε 4 µπουλόνια Μ 10 x 70 mm, Οι βίδες και τα µπουλόνια που χρησιµοποιούνται είναι γαλβανιζέ. 

 

Στη τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά στο τόπο του έργου και τοποθέτηση µιας πλήρης 

µπασκέτας (βάση στήριξης, στυλοβάτης, ταµπλό, στεφάνι, δίχτυ) 

 

λ1 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 1.200,00 

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια 

A.T. : 27 

Άρθρο : Ο∆Ο Α-4.Σχ. Εκσκαφή χάνδακα ή λάκκου οποιωνδήποτε διαστάσεων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες 
κι επανεπίχωση µε επιλεγµένα υλικά 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆Ο 1123.Α 100%  

Εκσκαφή χάνδακα σωληνώσεως έως 40cm πλάτους και βάθους έως 70 cm για την τοποθέτηση καλωδίων ή 

λάκκου διαστάσεων 1,00Χ1,00Χ1,00 m για την τοποθέτηση των βάσεων στήριξης των σιδηροϊστών σε έδαφος 

γαιώδες ή ηµιβραχώδες µε προσοχή για αποφυγή καταστροφών τυχών υπαρχόντων δικτύων µε οποιοδήποτε 

τρόπο (ακόµα και χειρονακτική εκσκαφή) ή µέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή µέσα σε νερό ή στάθµη του 

οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεµία ή υποβιβάζεται µε άντληση που θα πληρωθεί ξεχωριστά, µε την µόρφωση 

των παρειών και του πυθµένα του ορύγµατος στις απαιτούµενες διατοµές. Στην τιµή περιλαµβάνεται και 

η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας που χρειάζονται για την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα µε 

τους τρόπους και τα µέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεως, τοπικών µετακινήσεων 

(οριζοντίων ή κατακόρυφων) και µεταφορών για την οριστική αποµάκρυνση των προϊόντων που περισσεύουν 

σε θέσεις που επιτρέπονται από την Αστυνοµία ή προσωρινή απόθεση αυτών για την κατασκευή επιχωµάτων 

προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των µεταφορικών µέσων και των 

µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση της περιγραφόµενης εργασίας. Στην τιµή 

περιλαµβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων ως 

ακολούθως: 

"επιλεγµένο υλικό για τη διάστρωση του πυθµένα του χάνδακα µέσα στη οποία τοποθετείται Cu αγωγός 

γείωσης, 

"επιλεγµένο υλικό για τον εγκιβωτισµού των πλαστικών σωλήνων ή των σιδηροσωλήνων κάτω από 

διελεύσεις οδών, 

"προµήθεια - µεταφορά και τοποθέτηση πλέγµατος σήµανσης, 

"επιλεγµένο υλικό για την πλήρωση µέχρι την στάθµη της υπόβασης για την δαπεδόστρωση. 
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Στην τιµή του χάνδακα ή του λάκκου περιλαµβάνονται όλα όσα περιγράφονται παραπάνω εκτός από την 

προµήθεια - µεταφορά και τοποθέτηση των σωληνώσεων ΡVC και χαλκού γείωσης που πληρώνονται 

ιδιαιτέρως. 

Επίσης περιλαµβάνεται και κάθε εργασία για πλήρη και άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που θα 

προκληθούν προς τρίτους. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο εκσκαφής κι επανεπίχωσης των προϊόντων (m3) 

 

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,00 

(Ολογράφως) : έξι 

A.T. : 28 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-8749.1.Σχ. Προκατασκευασµένο φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων διαστάσεων 40Χ40 εκατ. 
και βάθους 70 εκ. µε χυτοσιδηρό καπάκι 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%  

Προκατασκευασµένο οπλισµένο φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων, διαστάσεων 40Χ40 εκατ. Βάθους 

70 εκ. µε κάλυµµα πλαίσιο 40Χ40 εκ, εσωτερικών διαστάσεων φρεατίου 25Χ25 εκ. και βάθους 70 εκ., 

δηλαδή προµήθεια και τοποθέτηση ενός φρεατίου από οπλισµένο σκυρόδεµα για την άφιξη και αναχώρηση 

των τροφοδοτικών καλωδίων φωτισµού. Στις πλευρές του φρεατίου θα υπάρχουν ή θα ανοιχθούν πλευρικές 

οπές µε πλαστικό σωλήνα PVC Φ75/50 για την διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού 

γειώσεως. Στην τιµή περιλαµβάνονται και η προµήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρού καπακιού κατάλληλα 

προσαρµοσµένο πάνω στο φρεάτιο. 

 

Τιµή για ένα τεµάχιο (τεµ.) 

 

Ευρώ (Αριθµητικά):  85,00 

(Ολογράφως) :  Ογδόντα πέντε 

A.T. : 29 

Άρθρο : Υ∆Ρ 12.14.01.02 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (µε ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονοµ. 
διαµέτρου DN 40 mm / ΡΝ 10 atm 

   Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.1 100%  

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΝ 12201-2 για την 

µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση οµβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα 

αποχέτευσης κενού. 

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,PE40), την ονοµαστική 

διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων 

SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος 

του τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωµατικής εξώθησης, 

µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση –peelable layer). 

O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την ελάχιστη 

απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - 

MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού 

κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή SDR 

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι 

πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, µεταξύ των οποίων και 

η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για 

δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές έχουν εφαρµογή για 

πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)οφείλουν να πληρούν 

όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς 

σωλήνες ΡΕ. 

 

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες µεταφορές  των 

σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων από ΡΕ. 

 

β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και 

λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα. 

 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων 

τους από ΡΕ  µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και 

η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
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δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου σύµφωνα µε την 

αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

 

∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε το 

υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα 

αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και 

ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει 

των σχετικών άρθρων. 

 

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου, ανά τύπο, 

ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής: 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 

MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 

Ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,50 

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 30 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-9350 Σχ. Προµήθεια, µεταφορά και πλήρη εγκατάσταση πίλαρ µε πίνακα διανοµής πλήρες στεγανό 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%  

           

Για την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (πίλαρ) ηλεκτροδότησης 

ηλεκτροφωτισµού. 

 

Το κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (πίλαρ) θα είναι κατασκευασµένο από µεταλλικά πλαίσια από προφίλ 

(σιδηρογωνίες, λάµες κλπ.) συγκολληµένα ή συνδεδεµένα µε κοχλίες και εξωτερικό µεταλλικό κιβώτιο 

από χαλυβδοέλασµα ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό πάχους 2 mm. Οι εσωτερικές ωφέλιµες διαστάσεις του θα είναι 

τέτοιες ώστε να περιλαµβάνουν τον πίνακα διανοµής και το µετρητή της ∆ΕΗ. Το εσωτερικό του πίλαρ θα 

είναι χωρισµένο µε λαµαρίνα σε δύο ανεξάρτητους χώρους από τους οποίους ο ένας προς τα αριστερά 

πλάτους 0.60 m περίπου θα προορίζεται για τον µετρητή και τον δέκτη της ∆ΕΗ και ο άλλος για τον 

πίνακα διανοµής. Ο αριστερός χώρος θα κλείνει µε µονόφυλλη θύρα, η οποία θα φέρει οπή καλυµµένη µε 

ανθεκτικό πολυκαρµπονικό υλικό έτσι ώστε ή ένδειξη του µετρητή της ∆ΕΗ να είναι ορατή και 

ευανάγνωστη δίχως να απαιτείται το άνοιγµα της πόρτας, και ο δεξιός µε δίφυλλη. Οι θύρες α) θα 

κλείνουν µε την βοήθεια ελαστικού παρεµβύσµατος β) περιµετρικά θα είναι δύο φορές κεκαµένες κατά 

ορθή γωνία (στραντζαριστές) για να παρουσιάζουν αυξηµένη αντοχή στην παραµόρφωση και να εφαρµόζουν 

καλά στο κλείσιµο γ) θα αναρτώνται στο σώµα του πίλαρ µε την βοήθεια µεντεσέδων βαρέως τύπου και δ) 

θα έχουν ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά. Στο χώρο που προορίζεται για την ∆ΕΗ και στην ράχη του πίλαρ 

θα είναι στερεωµένη µε κοχλίες και περικόχλια στρατζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1 mm για να 

µπορούν να στερεωθούν επάνω σε αυτήν τα όργανα της ∆ΕΗ. Στον χώρο που προορίζεται για την Υπηρεσία 

θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνίες, ελάσµατα κλπ. για την στερέωση της ηλεκτρικής διανοµής. Οι 

καλωδιώσεις των ιστών θα εισέρχονται στον πίνακα από κάτω µέρος του πίλαρ και του πίνακα διανοµής 

µέσα σε πλαστικό σωλήνα διατοµής τουλάχιστον Φ90, ο οποίος θα τοποθετηθεί εντός της; βάσης στήριξης 

του πίλαρ. Το επάνω µέρος του πίλαρ θα έχει σχήµα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης 

κατασκευής κατά 6 εκ. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στην βροχή και αφού προηγηθεί επιµελής 

καθαρισµός θα βαφεί µε δύο στρώσεις χρώµατος µινίου και δύο στρώσεις από βερνικόχρωµα αποχρώσεως 

της αρεσκείας της Υπηρεσίας. 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς στον τόπο ενσωµάτωσης του 

πίλαρ και όλων των απαιτούµενων υλικών, το φρεάτιο επίσκεψης καλωδίων και γείωσης, καθώς επίσης η 

στεγανή διανοµή (πίνακας) πλήρως εξοπλισµένη µε ασφαλειοδιακόπτες- γενικό διακόπτη- χειροκίνητο κι 

αυτόµατο χειρισµό- ρελέ διαφυγής κλπ, µέγιστου απαιτούµενου αριθµού αναχωρήσεων ηλεκτροφωτισµού, 

ρευµατοδότη 16 Α, χρονοδιακόπτη ή φωτοκύτταρο, φωτιστικό σώµα µε λαµπτήρα και διακόπτη χειρισµού 

για πρόσβαση σε βραδυνή εργασία στην οποία απαιτείται φωτισµός του πίλαρ, επανεπίχωση της βάσης και 

της γείωσης, τριγωνική γείωση (πλευράς µήκους τουλάχιστον 2,5 µέτρων- κορυφές εντός πλαστικού 

φρεατίου) και τον αγωγό σύνδεσης της µε το πίλαρ, η δαπάνη της εργασίας πλήρους κατασκευής και 

σύνδεσης µε τις εισερχόµενες και εξερχόµενες γραµµές, η δαπάνη σύνδεσης της γείωσης και η δαπάνη 

των ελέγχων, δοκιµών και ρυθµίσεων, η δαπάνη υλικών κι εργασίας για την απαραίτητη εγκατάσταση 

(κονσόλα, γωνίες, καλωδιώσεις- παροχή ∆ΕΗ, κλπ.) για την σύνδεση του µετρητή της ∆ΕΗ παροχής και 

των απαραίτητων εγγράφων-σχεδίων που θα ζητήσει η ∆ΕΗ και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που 

απαιτείται για την παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύµφωνα µε τα λοιπά 

τεύχη δηµοπράτησης. 

Ο ανάδοχος πριν την τοποθέτηση του θα πρέπει να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά για την έγκρισή του. 

 

Τιµή για ένα τεµάχιο (τεµ.) 
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Ευρώ (Αριθµητικά): 1.100,00 

(Ολογράφως) : χίλια εκατό 

A.T. : 31 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-8766.3.1 Καλώδιο ΝΥΜ διατοµής 3X1,5 mm2 

  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%  

Καλώδιο ΝΥM τριπολικό διατοµής 3x1.5 mm
2
 δηλαδή προµήθεια, µεταφορά τοποθέτηση δηλαδή αγωγός, υλικά 

συνδέσεως και επισηµάνσεως (µούφες, κώς, πέδιλα, αναλογία πλέγµατος επισηµάνσεως, αναλογία άµµου 

κλπ.) και µικροϋλικά επί τόπου και σύνδεση ενός τρέχοντος µέτρου καλωδίου από το ακροκιβώτιο στους 

προβολείς σε έργα οδικού ηλεκτροφωτισµού για πλήρη και κανονική λειτουργία.  

 

 

(1 m µήκους) 

 

 
Ευρώ (Αριθµητικά): 3,90 

(Ολογράφως) : τρία κι ενενήντα λεπτά 

A.T. : 32 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-8773.3.1 Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 3X1,5 mm2 

  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%  
 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό διατοµής 3x1.5 mm2, για τοποθέτηση µέσα στο έδαφος, δηλαδή αγωγός, 

υλικά συνδέσεως και επισηµάνσεως (µούφες, κώς, πέδιλα, αναλογία πλέγµατος επισηµάνσεως, αναλογία 

άµµου κλπ.) και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιµών µονώσεως για 

πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

(1 m µήκους) 

 

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,00 

(Ολογράφως) : τρία 

A.T. : 33 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-8773.3.2 Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 3X2,5 mm2 

  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%  

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό διατοµής 3x2.5 mm2, για τοποθέτηση µέσα στο έδαφος, δηλαδή αγωγός, 

υλικά συνδέσεως και επισηµάνσεως (µούφες, κώς, πέδιλα, αναλογία πλέγµατος επισηµάνσεως, αναλογία 

άµµου κλπ.) και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιµών µονώσεως για 

πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

(1 m µήκους) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,00 

(Ολογράφως) : τέσσερα  

A.T. : 34 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-8735.2.3 Σχ. Κουτί διακλάδωσης 100Χ100 mm 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 104 100%  

Κουτί διακλάδωσης πλαστικό στεγανό διαστάσεων 100X100 mm (προστασίας IP55) για τις διακλαδώσεις 

αξονικών καλωδίων. Θα περιέχει τουλάχιστον τέσσερις οπές (και µία οπή στη βάση του κυτίου για την 

αποστράγγιση των νερών) επί πλαστικών στυπιοθλιπτών για καλώδιο 4Χ2,5 και διακλαδωτήρα ή κλέµες  

πορσελάνης για καλώδιο ΝΥΥ τ.χ. δηλ. προµήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 

Ο ανάδοχος πριν την τοποθέτηση των ακροκιβωτίων θα πρέπει να προσκοµίσει στην υπηρεσία ένα δείγµα 

προς έγκριση. 

 

Τιµή για ένα τεµάχιο (τεµ.) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,00 

(Ολογράφως) : δεκαπέντε 

A.T. : 35 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-9335 Σχ. Ακροκιβώτιο διανοµής καλωδίων 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 104 100%  
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Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση ενός ακροκιβωτίου διανοµής που να φέρει στο κάτω µέρος δύο οπές 

για την είσοδο και την έξοδο µέσω καταλλήλων στυπιοθλιπτών υπογείου, καλωδίου της απαιτουµένης 

διατοµής και στο επάνω µέρος επίσης δύο οπές για την διέλευση επίσης µέσω καταλλήλου στυπιοθλίπτου 

του καλωδίου τροφοδοτήσεως των δύο προβολέων. Το ακροκιβώτιο θα είναι βαθµού προστασίας IP-54, 

κλάσης ΙΙ και θα φέρει σήµανση CE. 

θα διαθέτει 4 πόλους, µε τρεις θέσεις ανά πόλο, και θα είναι σχεδιασµένο για συνδεσµολογία γέφυρας. 

Θα είναι εφοδιασµένο µε ασφαλειοθήκη 8.5 x 31.5/ 380 V κατάλληλη για ασφάλεια µέχρι 20 A και 

κατάλληλο για καλώδια παροχής µε διατοµή 16 mm2 στην είσοδο και 2.5 mm2 στην έξοδο. Θα είναι κλάσης 

ΙΙ (κατά EN605981). Τέλος περιέχονται κοχλίες προσδέσεως του χαλκού γειώσεως και τού αγωγού 

γειώσεως των προβολέων. 

Ο ανάδοχος πριν την τοποθέτηση των ακροκιβωτίων θα πρέπει να προσκοµίσει στην υπηρεσία ένα δείγµα 

προς έγκριση. 

 

Τιµή για ένα τεµάχιο (τεµ.) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 80,00 

(Ολογράφως) : ογδόντα 

A.T. : 36 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-9340.2 Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος διατοµής 16 mm2 

  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%  

Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος διατοµής 16 mm2 µαζί µε τα µικρουλικά που απαιτούνται, δηλαδή 

προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός τρέχοντος µέτρου γυµνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την 

εγκατάσταση του υπογείου δικτύου γειώσεως µέσα στο σκάµµα όδευσης του σωλήνα διέλευσης των υπόγειων 

καλωδίων. 

 

(1 m µήκους) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,00 

(Ολογράφως) : τέσσερα 

A.T. : 37 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-9339 Αγωγός γυµνός (τύπου ΝΥΑ) χάλκινος µονόκλωνος διατοµής 6 mm2 

  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 43 100%  

Αγωγός γυµνός χάλκινος µονόκλωνος διατοµής 6 mm2, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός 

τρέχοντος µέτρου γυµνού µονόκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του υπόγειου δικτύου γείωσης µε 

τον ιστό, τα φωτιστικά σώµατα ή τους προβολείς µε το ακροκιβώτιο που βρίσκεται µέσα στους ιστούς 

φωτισµού και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών για πλήρη και 

κανονική λειτουργία του δικτύου φωτισµού. 

 

(1 m µήκους) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,00 

(Ολογράφως) : τρία 

A.T. : 38 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-9322.4 Χαλύβδινος ιστός φωτισµού ύψους 8 µ. 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%  

Ιστός από χάλυβα θερµής έλασης ποιότητας S235JR κατά ΕΝ10026 κωνικής κυκλικής διατοµής (κόλουρος 

κώνος), ύψους 8 µέτρων περίπου µε διάµετρο οπής στη βάση 156 mm και στην κορυφή 76 mm, συνεχώς 

µεταβαλλόµενης, αποτελούµενος από τον κορµό και το έλασµα της βάσης µε κατάλληλη διαµόρφωση στη 

κορυφή του για την προσαρµογή τραβέρσας τοποθέτησης δύο προβολέων και θύρας επίσκεψης του 

ακροκιβωτίου σύνδεσης των καλωδίων. 

Θα φέρει γαλβάνισµα εν θερµώ βάσει ∆ιεθνούς Προτύπου ΕΝ ISO 1461 και βαµµένος ηλεκτροστατικά µε 

πούδρα πολυεστερικών χρωµάτων. 

Ο κορµός του ιστού θα αποτελείται από ένα µοναδιαίο τεµάχιο (χωρίς εγκάρσια ραφή) κυκλικής διατοµής 

και θα κατασκευαστεί από έλασµα τουλάχιστον 4 χιλ.  

Η διαµήκης ραφή θα είναι ευθύγραµµη, αφανής, στεγανή, µε συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση σε λοξοτοµηµένα 

ελάσµατα σύµφωνα µε τους κανονισµούς.  

Η µέθοδος συγκόλλησης θα έχει αξιολογηθεί κατά ASME ΙΙ και CNR UNI 10011. Για τη συγκόλληση αυτή θα 

δοθεί εγγύηση πλήρους διείσδυσης κατά 80%. 

Κάθε ιστός θα φέρει θυρίδα διαστάσεων 80 x 300 mm σε απόσταση 80 cm περίπου από τη βάση. Για τη 

θυρίδα αυτή και το επιλεγέν πάχος, δεν απαιτείται ειδική ενίσχυση του ιστού. Η θυρίδα θα κλείνει µε 

κατάλληλο πορτάκι από Χυτοπρεσσαριστό Αλουµίνιο. 
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 Η στερέωση του θα γίνεται µε ειδικά τεµάχια που δεν θα εξέχουν του ιστού και ταυτόχρονα θα 

εξασφαλίζεται η στεγανότητα και η στιβαρή και σταθερή στερέωση του. 

Η πλάκα έδρασης θα είναι κυκλική διαστάσεων Φ400x15 mm και θα είναι κατασκευασµένο από υλικό 

ποιότητας S235JR (St 37.2/DIN 17100) µε πιστοποιητικά κατά DIN 50049/2.2.  

Θα φέρει 4 οπές για τη διέλευση των αγκυρίων Μ24x750 mm. Η απόσταση των κέντρων µεταξύ δύο 

διαδοχικών οπών θα είναι 235 mm. Στο κέντρο του φέρει οπή για τη συγκόλληση του κορµού µε δύο 

εσωραφές (εσωτερικά και εξωτερικά).  

Ο κορµός συγκολλάται στο έλασµα όπως φαίνεται στο τυπικό σχέδιο που συνοδεύει την τεχνική περιγραφή 

και στο οποίο καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της συγκόλλησης. 

Η µέθοδος συγκόλλησης του πέλµατος της βάσης θα είναι ηµιαυτόµατη µε σύρµα ποιότητας SG 2 πάχους 

1÷1,2 mm. Η συγκόλληση θα έχει γίνει από συγκολλητές πιστοποιηµένους κατά ΕΝ 287. Η µέθοδος 

συγκόλλησης και οι συγκολλητές θα έχουν πιστοποιηθεί από τρίτο ανεξάρτητο γραφείο ελέγχου. Οι 

ανοχές κατασκευής του ιστού θα είναι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40. 

Οι ιστοί µετά τη συγκόλληση τους θα ελεγχθούν οπτικά και διαστασιακά, θα διορθωθούν τυχόν οξείες 

ακµές µε τρόχισµα και θα προωθηθούν για γαλβάνισµα εν θερµώ κατά ISO 1461 (Hot Dip Galvanizing) 

εσωτερικά και εξωτερικά.  

Η διαδικασία γαλβανίσµατος θα περιλαµβάνει:  

- Καθαρισµό επιφάνειας σε µπάνιο Hcl, 

- Ξέπλυµα µε νερό, 

- Επεξεργασία επιφάνειας µε αµµωνιούχα άλατα (flux) για την καλύτερη πρόσφυση του ψευδαργύρου, 

- Ξήρανση – Προθέρµανση σε στεγνωτήριο, 

- Εµβάπτιση σε µπάνιο τετηγµένου ψευδαργύρου θερµοκρασίας 450
o 
C και καθαρότητας >98,5% κατά ISO 

1461. Η πρώτη ύλη που τροφοδοτείται το µπάνιο θα είναι ψευδάργυρος ηλεκτρολυτικής καθαρότητας 

µεγαλύτερης από 99,995%.  

Οι ιστοί µετά το γαλβάνισµα επιθεωρούνται 100% οπτικά για τυχόν επιφανειακά ελαττώµατα και θα γίνει 

δειγµατοτοληπτικός έλεγχος του πάχους γαλβανίσµατος το οποίο είναι κατά ΙSO 1461. Θα φέρει 

πιστοποιητικό συµµόρφωσης. 

Το εργοστάσιο κατασκευής θα είναι πιστοποιηµένο κατά ISO 9001/2008, ISO 14001/2004 και κατά CE 

ΕΝ40-5/2002. 

Όλα τα πιστοποιητικά θα υποβληθούν στην υπηρεσία πριν την παραγγελία των ιστών. 

Στην τιµή του ιστού συµπεριλαµβάνεται η τραβέρσα για την τοποθέτηση των δύο προβολέων καθώς και 

ποδιά αλουµινίου για την κάλυψη της πλάκας έδρασής του. 

 

Τιµή για ένα τεµάχιο (τεµ.) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 1.000,00 

(Ολογράφως) : χίλια 

A.T. : 39 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-9375.1 Προβολέας ασύµµετρης δέσµης µε κύκλωµα από λαµπτήρες led ισχύος 157 W 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%  

Το σώµα του προβολέα θα έχει διαστάσεις περίπου 570 mm x 330 mm x 85 mm ±10%, θα είναι 

κατασκευασµένο από χυτό αλουµίνιο ή κράµα αλουµινίου και θα είναι κατάλληλα διαµορφωµένο έτσι ώστε 

στο πίσω µέρος του να σχηµατίζονται πτερύγια (ψύκτρες) για την αποτελεσµατική απαγωγή της 

θερµότητας. Θα είναι βαµµένο µε κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι 

εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία. Θα διαθέτει βραχίονα στήριξης από 

γαλβανισµένο χάλυβα και γωνιόµετρο διαβαθµισµένο σε µοίρες (
0
) για σωστή και ακριβή στόχευση. Το 

κάλυµµα της φωτεινής πηγής (LED board) θα είναι από διαφανές πυρίµαχο γυαλί, πάχους τουλάχιστον 5mm 

µε υψηλή µηχανική αντοχή. Το φωτιστικό θα φέρει πολλαπλά LEDs µε φακό (ένα ανά LED) από κατάλληλο 

συνθετικό υλικό. Θα έχει κατάλληλες διατάξεις που να προστατεύουν τα LEDs από τις διακυµάνσεις του 

ηλεκτρικού δικτύου διανοµής για 8kV τουλάχιστον και διατάξεις που να επιτρέπουν τη λειτουργία του 

φωτιστικού ακόµη κι εάν ένα ή περισσότερα από τα LEDs παύσουν να λειτουργούν. Το φωτιστικό θα φέρει 

ενσωµατωµένο τροφοδοτικό (LED driver) µε συντελεστή ισχύος ίσο ή µεγαλύτερο από 0.95, ικανό για την 

ελαχιστοποίηση του flickering (flicker free) κατά την λειτουργία του ώστε να µην δηµιουργεί 

ενοχλήσεις στους χρήστες του χώρου και αλλοιώσεις της εικόνας σε οθόνες Η/Υ, κινητών, tablets κλπ 

κατά τη λειτουργία του. Η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LEDs + led driver) δεν θα 

είναι µεγαλύτερη από 160W ενώ η συνολική φωτεινή ισχύς του φωτιστικού δεν θα είναι µικρότερη από 

16.800 lm. Ο βαθµός απόδοσης του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον 105 lm/W. H θερµοκρασία χρώµατος 

των LEDs θα είναι 4.000Κ ±5% ενώ ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή µεγαλύτερος του 80.  

Η διάρκεια ζωής των LEDs θα είναι τουλάχιστον 80.000 ώρες λειτουργίας (L80B20) σύµφωνα µε το 

πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι µετά το πέρας 80.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού σώµατος, 

το 80% των LEDs του φωτιστικού θα έχουν φωτεινή εκροή όχι χαµηλότερη από το 80% της αρχικής τους. Η 

δηλούµενη διάρκεια ζωής των LEDs θα συνοδεύεται από τον σχετικό εργαστηριακό έλεγχο (test report) 

σύµφωνα µε το πρότυπο LM80, ενώ η δηλούµενη διάρκεια ζωής των LEDs εντός του σώµατος του φωτιστικού 

θα συνοδεύεται από έγγραφο του κατασκευαστή των LEDs µε την καµπύλη διατήρησης της φωτεινής εκροής 

των LEDs (lumen maintenance curve) συναρτήσει του χρόνου. Στο έγγραφο αυτό θα αναγράφονται όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία όπως ο κατασκευαστής του φωτιστικού, ο τύπος του φωτιστικού µε LEDs 

(προσφερόµενο φωτιστικό), ο κατασκευαστής κι ο τύπος των LEDs, το ρεύµα λειτουργίας (mA), 
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η θερµοκρασία Tj ή Ts των LEDs (στην οποία λειτουργούν τα LEDs εντός του φωτιστικού) και το ποσοστό 

αστοχιών Bxx για το οποίο δίδεται η καµπύλη. Το φωτιστικό θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από 

εργαστηριακό έλεγχο (test report) σύµφωνα µε το πρότυπο LM79, από αναγνωρισµένο/διαπιστευµένο - από 

ανεξάρτητο φορέα - εργαστήριο. Στον εργαστηριακό αυτό έλεγχο Θα αναγράφονται τα φωτοµετρικά 

στοιχεία του φωτιστικού (πολικό διάγραµµα – φωτεινή εκροή – καταναλισκόµενη ισχύς - θερµοκρασία 

χρώµατος – δείκτης χρωµατικής απόδοσης). Το φωτιστικό θα έχει παρέµβυσµα από σιλικόνη ή από άλλο 

παρεµφερές συνθετικό υλικό ώστε να εξασφαλίζεται βαθµός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης 

τουλάχιστον IP66 και θα έχει κλάση µόνωσης ΙΙ ή κλάση µόνωσης Ι. Το φωτιστικό θα φέρει κατάλληλη 

διάταξη που θα αποτρέπει την δηµιουργία σταγονιδίων (συµπυκνωµάτων) στο εσωτερικό του, θα είναι 

κατάλληλο για λειτουργία σε θερµοκρασία περιβάλλοντος από -20°C τουλάχιστον έως +40°C τουλάχιστον 
και θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπηµάτων ΙΚ08 τουλάχιστον. Το φωτιστικό θα έχει ασύµµετρη 

κατανοµή φωτισµού µε γωνία ασυµµετρίας περίπου 45°±5°. Το φωτοµετρικό εργαστήριο όπου έλαβε χώρα η 

µέτρηση του φωτιστικού θα είναι διαπιστευµένο κατά ISO 17025 ή εναλλακτικά θα είναι αναγνωρισµένο 

από τρίτο ανεξάρτητο φορέα ελέγχων και πιστοποιήσεων για την ικανότητα του εργαστηρίου να διενεργεί 

τις ζητούµενες µετρήσεις. Θα πρέπει να προσκοµιστεί το φωτοµετρικό αρχείο του φωτιστικού, µαζί µε 

την αντίστοιχη βεβαίωση του φωτοµετρικού εργαστηρίου στο οποίο έχουν γίνει οι µετρήσεις σύµφωνα µε 

το πρότυπο ΕΝ13032-1. Ο προβολέας θα διαθέτει ενσωµατωµένο ταχυσύνδεσµο (fast connector) για την 

ηλεκτρική του τροφοδοσία, χωρίς να απαιτείται παρέµβαση στο εσωτερικό του φωτιστικού ώστε να 

διασφαλίζεται ο βαθµός στεγανότητας. Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από δήλωση CE µε την οποία θα 

αποδεικνύεται η συµµόρφωσή του µε τα πρότυπα ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ55015 & ΕΝ62493 

και τις ευρωπαϊκές οδηγίες 2014/35/EU (Low Voltage Directive), 2014/30/EU (Electromagnetic 

Compatibility Directive), 2011/65/EU (RoHS Directive) και 2009/125/EU (ERP Directive). Θα φέρει 

επίσης πιστοποιητικό ENEC από ανεξάρτητο διαπιστευµένο εργαστήριο δοκιµών µε το οποίο θα προκύπτει 

συµµόρφωση µε τα πρότυπα της οδηγίας LVD, ΕΝ60598-1 (luminaires-general requirements & tests) και 

ΕΝ60598-2-5 (Luminaires. Particular requirements. Floodlights).  

Το φωτιστικό θα διαθέτει πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευµένο εργαστήριο µε το οποίο θα 

προκύπτει συµµόρφωση µε το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological safety), εφόσον το τελευταίο δεν 

αναφέρεται στο ENEC. Τέλος, το φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται κι από εργαστηριακό έλεγχο, από 

αναγνωρισµένο εργαστήριο, για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC) µε τον οποίο θα αποδεικνύεται 

η συµµόρφωση µε τα παραπάνω πρότυπα (ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3 & ΕΝ55015). Το εργοστάσιο 

κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το σχεδιασµό και 

την κατασκευή φωτιστικών σωµάτων καθώς κι ISO 14001:2015 (Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης). 

Τέλος, το φωτιστικό θα πρέπει να είναι τυποποιηµένο – βιοµηχανοποιηµένο προϊόν και να βρίσκεται 

δηµοσιευµένο σε επίσηµο κατάλογο του κατασκευαστή, τόσο έντυπο (hard copy) όσο κι ηλεκτρονικό 

(site), και σε πλήρη συµφωνία µε τα δηλούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά του. 

Ενδεικτικός τύπος: Disano / 1887 Rodio - 157W 

Ο ανάδοχος πριν την τοποθέτηση του προβολέα θα πρέπει να προσκοµίσει στην υπηρεσία ένα δείγµα µε τα 

απαραίτητα έγγραφα τεχνικών χαρακτηριστικών και πιστοποίησης προς έγκριση. 

Τιµή για ένα τεµάχιο (τεµ.) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 450,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα 

A.T. : 40 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-9322.1 Σχ. Προµήθεια και τοποθέτηση χαλύβδινου ιστού ύψους 3,00 µ. 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%  

Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση ενός σιδηροϊστού ύψους 3 µέτρων από τουµποσωλήνα, τα πρώτα δύο 

(2) µέτρα διατοµής 3
’’
 και το υπόλοιπο ένα (1) µέτρο 2

1/2’’
. Ενδιάµεσα στη σύνδεση θα µπει 

διακοσµητικό µπρούτζινο δακτυλίδι. Στο ένα µέτρο περίπου από τη βάση θα υπάρχει θυρίδα για την 

διέλευση του γκοφρέ και την σύνδεση των καλωδίων, κοχλίας πρόσδεσης του χαλκού γείωσης από το 

έδαφος, ενώ στη βάση θα υπάρχει συγκολληµένη πλάκα διαστάσεων 25Χ25Χ1.50 cm, µε τρία (3) ενισχυτικά 

πτερύγια στηρίξεως πάχους 15 mm, σχήµατος ορθογωνίου τριγώνου και τέσσερις οπές για αγκύρωση στη 

βάση από µπετόν. Η αγκύρωση του ιστού πάνω στη βάση θα γίνει µε τέσσερις (4) ντίζες µήκους 

τουλάχιστον 80 cm, διαµέτρου Φ20 mm, σπείρωµα µήκους 0,30 µ. καλώς επεξεργασµένο και οκτώ (8) 

περικόχλια τοποθετηµένα πάνω και κάτω της πλάκας έδρασης για την εύκολη ζυγοστάθµιση του ιστού.  

Η κορυφή του ιστού θα είναι κατάλληλα επεξεργασµένη για την τοποθέτηση διπλού παραδοσιακού 

φωτιστικού σώµατος µε διπλό µπράτσο στήριξης. Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι από αλουµίνιο, τύπου 

Κερκύρας, µε τέσσερις (4) έδρες στα όποια είναι τοποθετηµένα διάφανα ακρυλικά γυαλιά. 

Ο ιστός µετά την σχετική προεργασία (απόξεση – καθαρισµό κ.λ.π.) θα βαφεί µε δύο στρώσεις µίνιο και 

δύο στρώσεις ντούκο χρώµατος ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες της αρεσκείας της επίβλεψης. Ο ιστός 

θα παραδοθεί έτοιµος και σύµφωνα µε τις εντολές της επίβλεψης παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 

Στην τιµή του ιστού συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση του ιστού, του διπλού 

φωτιστικού µε τα µπράτσα στήριξης στον ιστό  και των δύο οικονοµικών λαµπτήρων τύπου led περίπου 20 

W ισχύος. Ο ιστός θα παραδοθεί έτοιµος και σύµφωνα µε τις εντολές της επίβλεψης παραδοτέο σε 

κανονική λειτουργία. 

Η εγκατάσταση και η επιλογή των υλικών θα γίνει σύµφωνα µε τις εντολές της επίβλεψης. 
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Τιµολόγιο µελέτης 

 

Τιµή για ένα τεµάχιο(τεµ.) 

 

Ευρώ (Αριθµητικά): 400,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια 

A.T. : 41 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-8982.2 Σχ. Χωνευτό φωτιστικό σώµα µε λαµπτήρα led 5 W 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%  

Για την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη τοποθέτηση χωνευτού φωτιστικού σώµατος κατασκευασµένο από 

αλουµίνιο µαζί µε τον λαµπτήρα led 5W, κατάλληλο για συνεχή λειτουργία σε ύπαιθρο, µαζί µε τα 

µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, συνδέσεων στο ηλεκτρικό δίκτυο, σύµφωνα µε τις 

εντολές της επίβλεψης, ήτοι σε πλήρη λειτουργία.  

Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και η ασφάλεια των 10 Α στον πίνακα του κτιρίου για την ασφάλεια της 

γραµµής των φωτιστικών σωµάτων. Τα φωτιστικά και οι προδιαγραφές τους θα εγκριθούν από την 

Υπηρεσία. 

 

Τιµή για ένα τεµάχιο (τεµ.) 

 Ευρώ   (Αριθµητικά):  25,00 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε 
  

  

 

 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  

Καρπενήσι 7/6/2021  
Οι µελετητές 

Καρπενήσι 7/6/2021  
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Ο Αν. Προϊστάµενος 

Καρπενήσι 7/6/2021  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ∆ιευθύντρια Τ,Υ. 

Τσελεπής ∆ηµήτριος 

Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε 

Μαντέκας Βασίλειος 

Π.Ε. Πολ. Μηχ/κός 

Παπαδοπούλου Μαρία 

Π.Ε. Πολ. Μηχ/κός 

 

 

 

 

 

               Καράµπελας Παναγιώτης 

                 Π.Ε. Μηχ/γος Μηχ/κός 
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