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ΑΡΘΡΑ
A.T.
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.02

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 1104

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, άμμου,
αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου
μεταφορικού μέσου ή ζώου.
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα
Τιμή ανά τόνο (ton).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,65
(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά

A.T.

:2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.03.04

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση
εκρηκτικών υλών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2118

Γενικοί εκβραχισμοί για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη
του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων",
ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας
κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη
από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου), εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους
έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή
συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή
πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των
παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.
Σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)
36 x 0,19 =
6,84
Συνολικό κόστος άρθρου 34,84
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 34,84
(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T.

:3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2162

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας,
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών
επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή
χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση
με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την
επίχωση.
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ΕΥΡΩ : 15,70 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)
36 x 0,19 =
6,84
Συνολικό κόστος άρθρου 22,54
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 22,54
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα τέσσερα λεπτά

A.T.

:4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.35

Επιστρώσεις δαπέδων από πολυμεγέθεις πλάκες μαρμάρου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7487

Επιστρώσεις δαπέδων από πολυμεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού, πάχους 3 cm ,
ορθογωνισμένες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με
φυσικούς λίθους".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και
καθαρισμού.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

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

A.T.

:5

Άρθρο: ΝΑΟΙΚ ΣΧ 74.35 Επιστρώσεις με πλάκες όδευσης τυφλών πλευράς 40 εκ.
Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντόπλακες όδευσης τυφλών σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 0,40 x 0,40 m, πάχους 5 cm, με κατάλληλη διαμόρφωση της επιφάνειας, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘’ Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών’’
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλικών στερέωσης και αρμολόγησης,
• η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος πάχους 2,5 - 3,0
cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 kg τσιμέντου ανά m3,
• η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg τσιμέντου ανά m3 μαρμαροκονίας
και ο καθαρισμός των αρμών .
Τιμή ανά μέτρο μήκους λωρίδας πλάτους 0,40μ
Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00
(Ολογράφως): οκτώ

Α.Τ. 6
Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧ51.04

Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήματος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5104

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%
Κατασκευή ξύλινης πέργολας ορθογωνικού σχήματος , από εμποτισμένη ξυλεία, με ορθοστάτες διατομής
τουλάχιστον 0,10 x 0,10 m και ανωδομή μορφής εσχάρας από στοιχεία διατομής 0,05 x 0,10 m, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 60,00
(Ολογράφως) : Εξήντα
Σελίδα 21 από 37

A.T.

:7

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ01

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2269Α

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση
ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται
το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιμολογούνται ως
"Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες".
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,00
(Ολογράφως) : ένα

A.T.

:8

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧ74.90.04.01

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο Βυτίνας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7494

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7494 100%
Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο Βυτίνας πάχους 3 cm και πλάτους 10 έως 15 cm. Υλικά
και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά):14,60
(Ολογράφως): δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά
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Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧ73.11.01.01

Λιθόστρωτο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7311

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7311 100%
Λιθόστρωτο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 πάχους λίθων 12-15 εκατοστών και εμφανούς
επιφάνειας από 0,03 έως 0,09 τετραγωνικά μέτρα, από φυσικούς ακανόνιστους λίθους προέλευσης Πάρνωνος
ή Μάνης ή παρεμφερή, που διαπλέκονται με τυχαία και πυκνή διατομή και αρμό που δεν ξεπερνά τα 3,00 εκατοστά,
ώστε να σχηματίζουν έναν καλά οργανωμένο ιστό. Οι λίθοι έχουν λαξευτεί κατάλληλα δια σφύρας ώστε να έχουν
το δυνατό ισομεγέθη και ομαλή ορατή επιφάνεια. Επεξεργασία της ορατής επιφάνειας με βελόνι ή άλλο εργαλείο
κατά την τεχνική της περιοχής και δημιουργία ορατής επίπεδης επιφάνειας.
Τοποθέτηση εναλλακτικά μετά από επιτόπια δοκιμή και απόφαση του φορέα και της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας
σε διαμορφωμένη βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα με ένα πλέγμα που διαμορφώνεται έτσι ώστε να εξασφαλίσει
στο οδόστρωμα μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο και να παραλαμβάνει τις ρήσεις του οδοστρώματος.
Οι λίθοι τοποθετούνται κατά ολοκληρωμένα κλειστά τμήματα που οριοθετούνται από φιλέτα από οπλισμένα
σκυρόδεμα πλάτους 30 εκατοστών, που διαμορφώνονται με κατάλληλες χαράξεις προκειμένου να σχηματίσουν
επιμέρους περιοχές κατά μήκος της κοινοτικής οδού.
Η τοποθέτηση των λίθων θα γίνει με υπόστρωμα από τσιμεντοκονία 450χλγ. τσιμέντου πάχους έως πέντε
εκατοστών και σε διαμορφωμένη υπόβαση από σκυρόδεμα C12/15 πάχος 15 εκατοστών που πληρώνεται ιδιαίτερα
με αρμολόγημα των 450χλγ. τσιμέντου με άμμο τριβείου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) για όσα πιο πάνω αναφέρονται για εργασία πλήρως περαιωμένη με την αξία
του αρμολογήματος.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ

(Αριθμητικά): 55,00
(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

A.T.

: 10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.02

Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 1137

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

(Αριθμητικά): 0,45
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά

A.T.

: 11

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧ87.51

Κράσπεδα εκ μαρμάρου σκληρού Πάρνωνος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7581

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7581 100%
Κράσπεδα εκ μαρμάρου σκληρού Πάρνωνος, λευκό καθαράς διατομής περίπου 15 Χ 25 cm, με απότμηση στην
εκτεθειμένη πλευρά του, ήτοι μάρμαρο και υλικά κατεργασίας και τοποθετήσεως επί τόπου και εργασία
λαξεύσεως, μορφώσεως των επιφανειών, πλήρους τοποθετήσεως και στερέωσης των κρασπέδων με κατασκευή πίσω
από αυτά ενός συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10Χ0,20μ από σκυρόδεμα κατηγορίας C 8/10, η δαπάνη
εγκιβωτισμού τους με C 12/15, η δαπάνη κατασκευής της βάσης έδρασής τους, η δαπάνη αρμολογήματος με
τσιμεντοκονία αναλογίας 650 χγρ τσιμέντου ανά μ3 άμμου καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών,
που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου με τη βάση έδρασής του
Υλικά
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α)Κράσπεδα εκ μαρμάρου σκληρού Πάρνωνος με τα υλικά και μικρουλικά
μμ
1,05χ 70,76 = 74,30
Εργασία
Τεχν (003) h 2,30x 19,87 =
45,70
Αθροισμα
120,00
Ευρώ

(Αριθμητικά): 120,00
(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

A.T.

: 12

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.3.4

Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 2532

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που
παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης
κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας,
ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού
σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,
- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως απαιτουμένων
ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών
συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης,
προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),
- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, ανύψωση,
καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος
- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς
- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών,
- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών
- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή
του
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,
- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως
ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων
αυτοφερομένων δοκών),
- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,
- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x
10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας
- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που
εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα
γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης
αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, σύμφωνα
με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου
σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των
επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση
του όγκου του σκυροδέματος.
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις διαστάσεις
των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης
ξυλοτύπων.
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Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλματος του
φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται
από το μέγεθος αυτών, 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, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο
κατασκευής:
01-01-01-00:
01-01-02-00:
01-01-03-00:
01-01-04-00:
01-01-05-00:
01-01-07-00:
01-03-00-00:
01-04-00-00:
01-05-00-00:

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
Συντήρηση σκυροδέματος
Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Ικριώματα
Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κατασκευή καλυμμάτων, πυθμένα και τοιχωμάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και ορθογωνικών τάφρων
με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή και οπλισμένο.
Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι επενδύσεις πρανών στις περιοχές των ακροβάθρων γεφυρών, οι οποίες
κατασκευάζονται είτε με επί τόπου σκυροδέτηση και διαμόρφωση της εμφανούς επιφάνειας σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη, είτε με προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα.
Στην περίπτωση επένδυσης πρανών με προκατασκευασμένα στοιχεία, η επιμέτρηση θα γίνεται με βάση την
επιφάνεια αυτών και το πάχος τους, προσαυξημένο κατά 0,10 m. Η προσαύξηση αυτή του πάχους καλύπτει πλήρως
τις πρόσθετες εργασίες δόμησης, έδρασης και στερέωσης των προχύτων στοιχείων (αξία υλικών, εργασία, χρήση
μηχανημάτων, κατασκευή και αποξήλωση ικριωμάτων κλπ) σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, οι οποίες εκ
του λόγου αυτού δεν επιμετρώνται ιδιαίτερα.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 126,00
(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι έξι

A.T.

: 13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3811

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

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

A.T.

: 14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01

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

ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε
στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.
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Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων κοπής
του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση
των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά
μέσα".
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου
αέρα και συναφή εξοπλισμό.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως
ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)
36 x 0,19 =
6,84
Συνολικό κόστος άρθρου 62,84
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 62,84
(Ολογράφως) : εξήντα δύο και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.02

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

ΟΙΚ 2112

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ
02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω
των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε
βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου
χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε
ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται
ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν
απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των
προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ : 2,80 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)
36 x 0,19 =
6,84
Συνολικό κόστος άρθρου 9,64
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 9,64
(Ολογράφως) : εννέα και εξήντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.03

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

ΟΙΚ 3213

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

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

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
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του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον
πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών,
τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η
παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου
κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της
ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων
στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την
ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας),
η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή,
φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό
δάπεδο).
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από
την μελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ

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

A.T.

: 17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.
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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
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Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Δομικά πλέγματα B500C.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ

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

A.T.

: 18

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧ78.05.1.2

Καθίσματα πάρκων, πλατειών παραδοσιακού τύπου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6751

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6751 100%
Καθίσματα πάρκων πλατειών παραδοσιακού τύπου. Το καθιστικό αποτελείται από μαντεμένια, μεταλλικά και
ξύλινα στοιχεία με μέγιστες διαστάσεις μήκος 183 cm πλάτος 63 cm ύψος 82cm . Ο σκελετός του καθιστικού
αποτελείται από δύο πλάγια τμήματα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με
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οριζόντιες ράβδους . Οι ράβδοι αυτοί όπως και τα πλάγια τμήματα ειναι κατασκευασμένα από συμπαγή
χυτοσίδηρο. Το κάθισμα αποτελείται από επτά ξύλινες δοκίδες ορθογωνικής διατομής (6 cm x 4,5 cm) με
στρογγυλεμένες ακμές και μήκους 180 cm που παρατάσσονται σε σχήμα καμπύλης. Η καμπύλη αυτή προκύπτει
από κατάλληλη διάταξη των δοκίδων ούτως ώστε να δημιουργείται επιφάνεια καθίσματος σύμφωνη με τους κανόνες
της εργονομίας .Τα πόδια των καθιστικών φέρουν στα κάτω άκρα τους ασφαλή αντικλεπτικό μηχανισμό για την
αποτροπή μετακίνησης τους .
Στην τιμή περιλαμβάνεται, η μεταφορά επι τόπου του έργου,η τοποθέτηση με πάκτωση για την μόνιμη στερέωση
με κάθε υλικό και μικρουλικό ( τζινέτια, σίδερα, σκυρόδεμα) που απαιτείται για την πλήρη κατασκευή της
εργασίας και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 500,00
(Ολογράφως) : πεντακόσια

A.T.

: 19

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β11.2

Κάδοι Απορριμμάτων Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5104

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις
προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις
οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοποθετημένων κάδων μέχρι την παραλαβή
από τον φορέα συντήρησης του έργου.
Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος από γαλβανισμένη λαμαρίνα με τεσσερις οπές αποστράγγισης στον
πυθμένα, με περίβλημα από συνθετική αντικολλητή ξυλεία, στηριζόμενος σε μεταλλικό στύλο με δύο λάμες
που σχηματίζουν κύκλο, πλήρως εγκατεστημένος.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 240,00
(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα

A.T.

: 20

Άρθρο : ΗΛΜ 6010

Πίλαρ οδοφωτισμού, πλήρης, τριφασικό.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Πίλλαρ παροχής ρεύματος με δύο πόρτες βαμμένο ηλεκτροστατικά .στην αριστερή πόρτα θα τοποθετηθεί ο
τριφασικός μετρητής της ΔΕΔΔΗΕ και στην δεξιά πόρτα ο εξωτερικός πίνακας διανομής.
Στεγανό μεταλλικό κιβώτιο 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 τόπου 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.
•
Η άφιξη της ΔΕΗ (σωλήνας ανάρτησης σωλήνας διέλευσης καλωδίου, γείωση, καλώδια και μικροϋλικά)
σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΕΗ για το συγκεκριμένο χώρο και έργο
•
Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το τρίγωνο γείωσης ή η γείωση που θα υποδείξει η ΔΕΗ
•
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, ρελέ
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διαρροής έντασης 4Χ63Α, αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού
(ανά κύκλωμα φωτισμού), χρονοδιακόπτη (αστρονομικού τύπου) αφής – σβέσης (2 τεμάχια –), 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
•
Η τοποθέτηση του πίλλαρ θα γίνει στη θέση που θα υποδείξει ο κύριος του έργου.
Σύνταξη ηλεκτρολογικού σχεδίου και Υπεύθυνη Δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη προς τη ΔΕΔΔΗΕ, καταβολή της
δαπάνης για την λήψη τριφασικής παροχής καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί για την νέα
παροχή. Μετρήσεις και δοκιμή λειτουργίας.
Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2.500,00
(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια

A.T.

: 21

Άρθρο : ΗΛΜ 2548

Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής, έλξης καλωδίων 60x40
Κωδικοί αναθεώρησης:

0% ΟΔΟ 25480% ΥΔΡ 6754

Σχετικό : ΝΟΔΟ 2548
Κωδικοί αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548 70% ΥΔΡ 6751 30%
Για την πλήρη κατασκευή φρεατίου καλωδίων καταλλήλου βάθους, εσωτερικών διαστάσεων (Μ)Χ(Π) όπως παρακάτω,
κατασκευασμένου σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ. και τα σχέδια λεπτομερειών,
με τοιχώματα και πυθμένα από υδατοστεγές οπλισμένο σκυρόδεμα C12/15 πάχους τοιχωμάτων 10cm τουλάχιστον
για τα φρεάτια έλξης και 15 cm τουλάχιστον για τα φρεάτια σύνδεσης, με οπλισμό πλέγμα ST-IV, με περιμετρικό
πλαίσιο και μεταλλικό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα με ισχυρή αντιδιαβρωτική βαφή και με τη διαμόρφωση
των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου
όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, η δαπάνη κατάλληλης επισήμανσης του φρεατίου και η δαπάνη
κάθε εργασίας για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.
Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής, έλξης καλωδίων 60x40
Ευρώ

(Αριθμητικά): 130,00
(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα

A.T.

: 22

Άρθρο : ΥΔΡ 12.30.02.01

Σωληνώσεις αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
(HDPE), διπλού δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, κατά ΕΛΟΤ EN
13476-1:2007, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, με μία μούφα και δύο
δακτυλίους Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο
[DN/OD] Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 200 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6711.2

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.2 100%
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πολυαιθυλένο υψηλής πυκνότητας (HDPE), διπλού
δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, κατά ΕΛΟΤ EN 13476-1:2007, δακτυλιοειδούς ακαμψίας
SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, με μία μούφα και δύο δακτυλίους.
Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ ενός μεν με βάση την δακτυλιοειδή ακαμψία (ring stiffness), κατα ΕΝ ISO
9969, η οποία μετράται σε kN/m2 διατομής τοιχώματος αγωγού (χαρακτηριστικό μέγεθος SN = ring stiffness
class = κατηγορία δακτυλιοειδούς ακαμψίας) και αφ ετέρου με βάση την ονομαστική διάμετρο DN. Σύμφωνα
με το πρότυπο EN 13746-1:2007, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε η εξωτερική (DN/OD, outer diameter)
ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και
των αντιστοίχων δακτυλίων στεγάνωσης, η μεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασμός στο όρυγμα, η
ευθυγράμμιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεπομένων δοκιμών στεγανότητας. Η εκσκαφή του ορύγματος
τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια
επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.
Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD)
Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 200 mm
Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω

Ευρώ

(Αριθμητικά): 12,90
(Ολογράφως) : δώδεκα και ενενήντα λεπτά
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A.T.

: 23

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.08

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 125 mm / PN 10 atm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6621.2

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.
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
Διευκρινίζεται 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 125 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm.
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 11,90
(Ολογράφως) : έντεκα και ενενήντα λεπτά

A.T.

: 24

Άρθρο : ΥΔΡ 12.12.03

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 Για σωλήνες PVC/41, ϋεσ= 160 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6711.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 100%
Αγωγοί υπονόμων ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες PVC της σειράς 41 με τον εγκιβωτισμό από άμμο.
Για ένα μέτρο πραγματικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες PVC, χωρίς το μήκος των ειδικών τεμαχίων,
με την προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, εγκιβωτισμό των σωλήνων με άμμο, δοκιμασία
των σωλήνων του αγωγού. Στην τιμή ακόμα περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι από πλαστικό σωλήνα PVC και κάθε
άλλη εργασία και υλικό συνδέσεως για την διαμόρφωση του αγωγού (για οσεσδήποτε συνδέσεις) καθώς και οι
σύνδεσμοι μεταξύ των σωλήνων και των φρεατίων.
Για σωλήνες PVC/41, ϋεσ= 160 mm.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους

Ευρώ

(Αριθμητικά): 9,20
(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι λεπτά

A.T.

: 25

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β49

Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6752

Προμήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχαρών και καλυμμάτων φρεατίων, με τα αντίστοιχα πλαίσια έδρασης,
οποιωνδήποτε διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, φέρουσας ικανότητας D400, σύμφωνα με την μελέτη και τα Πρότυπα
Κατασκετής Εργων (ΠΚΕ).
Για τις εσχάρες των υπονόμων έχει εφαρμογή η ΕΤΕΠ 08-07-01-01 "Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των χυτοσιδηρών ειδών,
- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου, οι φοροεκφορτώσεις με κατάλληλα μέσα (πχ. με χρήση υδραυλικού
γερανοβραχίονα),
- η προετοιμασία της επιφανείας έδρασης του πλαισίου, η ρύθμιση της απαιτουμένης τελικής στάθμης του
καλύματος ή της εσχάρας με χρήση ανθεκτικών υποθεμάτων και η πάκτωση του πλαισίου έδρασης με ισχυρή
τσιμεντοκονία.
Τιμή ανά kg τοποθετημένων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυμμάτων φρεατίων.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,45
(Ολογράφως) : ένα και σαράντα πέντε λεπτά

A.T.

: 26

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΑΤΗΕ 8773.3.1

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες,
κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία (1 m)
8773. 3 Τριπολικό 0
8773. 3. 1 Διατομής 3 Χ 1,5
mm2
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,51
(Ολογράφως) : δύο και πενήντα ένα λεπτά

A.T.

: 27

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9322.1.01

Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 4,00 m παραδοσιακού τύπου με τελική βαφή σε
χρώμα ανθρακί, ενδεικτικού εργοστασιακού τύπου: "Lucerna pole" dissano
Κωδικός αναθεώρησης:

ΑΤΗΕ 9322.1.01

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", παραδοσιακού τύπου με τελική βαφή σε χρώμα ανθρακί, ενδεικτικού εργοστασιακού
τύπου: "Lucerna ροΐθ" dissanc
Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά: "Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους
έδαφος και η επανεπίχωση τους.
"Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 61386 "Συστήματα
σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255).
"Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση την τυπική
διατομή της μελέτης.
"Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων 40X40 cm με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 πλήρως
τοποθετημένα. "Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης, 2 5 mm2 "Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.
"Όλα τα καλώδια τροφοδοσίας του ιστού (4Χ10 mm2) σε όλη την έκταση εφαρμογής της μελέτης που υποδεικνύεται
από το τοπογραφικό διάγραμμα "H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της
προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες
εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα
με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).
"Το ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.
"H ανέγερση και στερέωση του ιστού στη βάση του
Α.Τ. : 26
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9322.1.01
"H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα
και την σύσφιγξη των κοχλιών. "Οι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.
Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό φωτισμού, ανάλογα με το ύψος του, ως εξής: Χαλύβδινος ιστός
οδοφωτισμού ύψους 4,00 m παραδοσιακού τύπου με τελική βαφή σε χρώμα ανθρακί, ενδεικτικού εργοστασιακού
τύπου: "Lucerna pde" dissanο
(1 τεμ)
Υλικά
602,64
ιστός οδοφωτισμού ύψους 4,00 m παραδοσιακού τύπου με τελική βαφή σε χρώμα ανθρακί με τη βάση αγκυρώσεως

Ευρώ

(Αριθμητικά): 800,00
(Ολογράφως) : οκτακόσια

A.T.

: 28

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9347

Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΑΤΗΕ 9347

Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ δηλαδή υλικά εργασία, και καταβολή στη ΔΕΗ της σχετικής δαπάνης συνδέσεως, αναγόμενα
σε εργασία για την σύνδεση ενός μετρητού της ΔΕΗ. (1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 256,97
(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα έξι και ενενήντα επτά λεπτά

A.T.

: 29

Άρθρο : ΑΤΗΕ 87461

Σωλήνωση πλαστική από σκληρό PVC 4 atm υπογείων καλωδίων διαμέτρου 100mm
πλήρης ενός σωλήνα Φ100ΡΡ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΑΤΗΕ 87461

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%
Σωλήνωση πλαστική από σκληρό PVC 4 atm υπογείων καλωδίων διαμέτρου 100mm πλήρης , δηλαδή 1)
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διάστρωση σκυροδέματος 300kg υποστρώματος σωληνώσεως πάχους 100mm σε όλο το πλάτος του χάνδακα, 2)
τοποθέτηση πλέγματος από δομικό χάλυβα (STIV) Τ 196 πλάτους αντίστοιχου του χάνδακα μέσα στη διάστρωση
του υπ' αριθ. (1) Σκυροδέματος, 3) πρόσθεση επί του δομικού πλέγαμτος μαλακού σύρματος διαμέτρου 2mm,
4) τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων σε μία στρώση, 5) πλήρωση των κενών με τσιμεντοκονία 450kg, 6) κλήρωση
μεταξύ των σωλήνων και των παρειών του ορύγματος με σκυρόδεμα 300kg, 7) τοποθέτηση επί της σωληνώσεως
πλέγματος από δομικό χάλυβα (STIV) Τ 196 και στη συνέχεια σκυροδέτηση της πλάκας επικαλήψεως της
σωληνώσεως σε πάχος 100mm σκυροδέματος 300kg, δηλαδή υλικά και εργασία πλήν χωματουργικών. (1 m)
8746. 1 Σωλήνωση πλαστική υπογείων καλωδίων. Ενός σωλήνα Φ 100
mm

Ευρώ

(Αριθμητικά): 16,39
(Ολογράφως) : δέκα έξι και τριάντα εννέα λεπτά

A.T.

: 30

Άρθρο : ΗΛΜ ΣΧ

Φωτιστικό με LED συμμετρικής κατανομής ισχύος
Κωδικός αναθεώρησης:

5.000Lm , επί κορυφής ιστού

ΗΛΜ 101

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού LED κορυφής (60-65) W.
Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου και θα είναι βαμμένο
με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από
νερό και UV ακτινοβολία.
Το φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί σε κορυφή ιστού με κυλινδρική απόληξη διατομής Ø60mm έως Ø76mm
και θα φέρει κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) από επίπεδο διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους
τουλάχιστον 4mm με υψηλή μηχανική αντοχή.
Το φωτιστικό δεν θα φέρει περιμετρικό κάλυμμα (διαχύτη) ώστε να αποφευχθούν τυχόν φαινόμενα βανδαλισμού
και η κατανομή φωτισμού να είναι συμμετρική και στους δύο άξονες .
Θα φέρει ανοιγόμενο κάλυμμα για εύκολη πρόσβαση στο χώρο των οργάνων έναυσης και θα φέρει πολλαπλά LEDs
με ανακλαστήρα (ένα ανά LED) από κατάλληλο συνθετικό υλικό με μεταλλική επίστρωση υψηλής απόδοσης και
ηλεκτρονική διάταξη για αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας έτσι ώστε σε περίπτωση μεγάλης αύξησης της
θερμοκρασίας στο εσωτερικό του φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή μείωση της τροφοδοσίας του
φωτιστικού.
Θα πρέπει επίσης να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις που προστατεύουν τα LED από τις διακυμάνσεις του
ηλεκτρικού δικτύου διανομής και τα ρεύματα αιχμής και διατάξεις που επιτρέπουν τη λειτουργία του
φωτιστικού ακόμη και όταν ένα ή περισσότερα από τα LED παύσουν να λειτουργούν.
Η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED + LED driver) θα είναι ίση ή μικρότερη από 35W ενώ ο
βαθμός απόδοσης των LED (LED efficacy) θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 145 lm/W και ο βαθμός απόδοσης
του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 75lm/W.
Η συνολική φωτεινή ροή του φωτιστικού θα είναι μεγαλύτερη από 5.000 lm.
H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 4.000Κ ±10% και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του
70, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 80.000 (L80B10) ώρες να δηλ. να διασφαλίζεται ότι
στη διάρκεια των πρώτων 80.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή εκροή του δεν θα πέσει χαμηλότερα
από το 80% της αρχικής.
Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή άλλο συνθετικό υλικό ώστε να εξασφαλίζεται βαθμός
προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66 και θα έχει κλάση μόνωσης ΙΙ .
Θα φέρει κατάλληλη διάταξη που θα αποτρέπει την δημιουργία σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό
του φωτιστικού και θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ08.
-Θα φέρει δήλωση συμμόρφωσης CE
-Θα φέρει πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο η διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση
με το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological compatibility).
-Θα φέρει πιστοποιητικό ENEC επίσης από διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει
συμμόρφωση με τα πρότυπα ΕΝ60598-1 (luminaires-general requirements & tests) και ΕΝ60598-2-3
(luminaires-street lighting), το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού και όχι
μόνο ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή. H πιστοποίηση της
παραγωγικής διαδικασίας θα γίνεται από φορείς πιστοποίησης διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ ή φορείς που
συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά σχήματα πιστοποίησης της ποιότητας των προϊόντων και περιλαμβάνουν επιθεώρηση
της παραγωγής.
-Θα φέρει πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο η διαπιστευμένο εργαστήριο κατά LM79-08 (Mετρήσεις
ηλεκτρικών και φωτομετρικών μεγεθών) για την επιβεβαίωση όλων των φωτομετρικών και λοιπών μεγεθών όπως
πχ η συνολική ισχύς κατανάλωσης του φωτιστικού σώματος, η απόδοση (lm/W), η φωτεινή ροή (lm), η θερμοκρασία
χρώματος (Κ), ο δείκτης χρωματικής απόδοσης, οποίος θα πρέπει να είναι CRI ≥ 70κλπ
-θα φέρει έγγραφο του κατασκευαστή των LED, με τη καμπύλη πτώσης της φωτεινής ροής σε συνάρτηση του χρόνου,
σχετικά με το χρόνο ζωής των LED, σύμφωνα με τα πρότυπα LM80-08&TM-21-08 ή μεταγενέστερα με το προτεινόμενο
τύπο των LED που χρησιμοποιούνται στο φωτιστικό.
Η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι επίσης σύμφωνη με τις οδηγίες:
-Ευρωπαϊκή οδηγία 2014/35/ΕΕ (Οδηγία Χαμηλής Τάσης ) ή μεταγενέστερη που περιλαμβάνει τα εξής
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πρότυπα:
ΕΝ 60598-1 (γενικό πρότυπο φωτιστικών), ή μεταγενέστερο.
ΕΝ 60598-2-3 (Ειδικό πρότυπο για Φωτιστικά δρόμων), ή μεταγενέστερο.
-Ευρωπαϊκή οδηγία 2014/30/ΕΕ (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EMC), ή μεταγενέστερη που περιλαμβάνει τα
εξής πρότυπα:
ΕΝ55015/ΕΝ61547(Πρότυπο ραδιοταραχών ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας), ή μεταγενέστερο.
EN61000-3-2/EN61000-3-3 (Πρότυπο αρμονικών διακυμάνσεων και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας), ή
μεταγενέστερο.
-Ευρωπαϊκή οδηγία 2011/65/ΕΕ ( RoHS -για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων oυσιών σε
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό)
Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για το σχεδιασμό
και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων και ISO14001 για το σύστημα περιβαλλοντολογικής διαχείρισης.
Το φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών
από τον κατασκευαστή.
Ενδεικτικός τύπος: Disano / 3350 Garda 1-rotosymmetrical
600,00
εξακόσια
Ευρώ

(Αριθμητικά): 600,00
(Ολογράφως) : εξακόσια

A.T.

: 31

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9337

Καλώδια Τύπου E1W-U, -R, -S (ΝΥΥ), Ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V με μόνωση μανδύα
από PVC
Κωδικός αναθεώρησης:

ΑΤΗΕ 9337

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
Ευρώ

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

A.T.

: 32

Άρθρο : ΑΤΗΕ 93340

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΑΤΗΕ 9340

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός τρέχοντος μέτρου
γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που
ευρίσκονται μέσα στους ιστούς. (1 m)
9340. 3 Διατομής 25mm2
Ευρώ

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

A.T.

: 33

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9341

Γείωση από ραβδοειδές χαλύβδινο ηλεκτρόδιο ηλετρολυτικά επιχαλκωμένο Φ17Χ1000ΡΡ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΑΤΗΕ 9341

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%
Ηλεκτρόδιο γείωσης επιχαλκωμένο ηλεκτρολυτικά με χαλύβδινη ψυχή (COPPERWELD), διαμέτρου 17mm,
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μήκους 1000mm, με τον ακροδέκτη, τους κοχλίες, τους ειδικούς συνδετήρες των προσερχόμενων αγωγών, όπως
αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως τοποθετημένο, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση, εργασία έμπηξης και σύνδεσης των γραμμών (1 τεμ)
Γείωση από ραβδοειδές χαλύβδινο ηλεκτρόδιο ηλετρολυτικά επιχαλκωμένο Φ17χ1000ρρ
Ευρώ

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

A.T.

: 34

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9322

Πλήρης αποξήλωση φωτιστικών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΑΤΗΕ 9322

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%
Πλήρης αποξήλωση φωτιστικών ήτοι εργασίες ηλεκτρικής αποδσύνδεσης από το δίκτυο μόνωση των αναμονών γαι
μελλοντική χρήση ή αποξήλωση , καθαίρεση των βάσεων και των αγκυρίων . Στην τιμή περιλαμβάνονται και
οι μεταφορές των προιόντων καθαιρέσεων
Ευρώ

(Αριθμητικά): 60,00
(Ολογράφως) : εξήντα

A.T.

: 35

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β66.1

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

ΝΟΔΟ 2548

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

(Αριθμητικά) : 438,00
(Ολογράφως) τετρακόσια τριάντα οκτώ
:
ΣΠΑΡΤΗ, 08-04-2020

ΣΠΑΡΤΗ, 08-04-2020

ΣΠΑΡΤΗ, 08-04-2020

Για την επικαιροποίηση

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προιστάμενος τμήματος
Μελετών & Κατασκευών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προιστάμενος Δ/νσης
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Μηχ/λόγος Μηχ/κός ΠΕ, MSc

Δημήτριος Λιακάκος
Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ

Σπυρίδων Πατσιλίβας
Μετ. Μηχ/κός ΠΕ, MSc
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