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ΑΡΘΡΑ

A.T. : B.01

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 15.16.01 Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας.
Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7118.1 100%

Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας.

 Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm.

Τιμή κατ' αποκοπή (κ.α)

Ευρώ (Αριθμητικά): 309,00

(Ολογράφως) : τριακόσια εννέα

A.T. : B.02

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 15.16.02 Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας.
Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7118.2 100%

Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας.

 Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm.

Τιμή κατ' αποκοπή (κ.α)

Ευρώ (Αριθμητικά): 410,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια δέκα

A.T. : B.03

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 15.27 Στόμιο υδρογεωτρήσεως

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7129 100%

Στόμιο υδρογεωτρήσεως, μεταλλικό, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Επιμέτρηση

βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,60

(Ολογράφως) : τέσσερα και εξήντα λεπτά

A.T. : B.04

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 15.20 Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2'' (D450 mm) σε μαλακά πετρώματα

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7122 100%

Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2'' (D450 mm), οποιουδήποτε βάθους, σε μαλακά

πετρώματα με σκληρότητα έως 4 Mohs με περιστροφικό υδρογεωτρύπανο που έχει ήδη

εγκατασταθεί στην θέση διατρήσεως, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

08-09-01-00 "Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων".

Περιλαμβάνεται η δειγματοληψία των προιόντων διατρήσεως και η καταγραφή και

παρουσίαση των στοιχείων της γεωτρήσεως (στάθμη νερού, στρωματογραφία κλπ, η

χρήση μπεντονίτη (εφ' όσον απαιτείται) και η ανάλωση των γεωτρητικών ρευστών.

Τιμή ανά μέτρο μήκους διάνοιξης (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,10

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και δέκα λεπτά

A.T. : B.05

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 15.21 Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2'' (D450 mm) σε σκληρά πετρώματα

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7123 100%

Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2'' (D450 mm), οποιουδήποτε βάθους, σε σκληρά
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πετρώματα με σκληρότητα άνω των 4 Mohs με περιστροφικό υδρογεωτρύπανο που έχει

ήδη εγκατασταθεί στην θέση διατρήσεως, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

08-09-01-00 "Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων".

Περιλαμβάνεται η δειγματοληψία των προιόντων διατρήσεως και η καταγραφή και

παρουσίαση των στοιχείων της γεωτρήσεως (στάθμη νερού, στρωματογραφία κλπ, η

χρήση μπεντονίτη (εφ' όσον απαιτείται) και η ανάλωση των γεωτρητικών ρευστών.

Τιμή ανά μέτρο μήκους διάνοιξης (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 62,00

(Ολογράφως) : εξήντα δύο

A.T. : B.06

Άρθρο : ΥΔΡ Η\7124.2 Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως Φ 9 5/8" σε Φ 17 1/2" σε μαλακά πετρώματα

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7124 100%

Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως διαμέτρου  Φ 9 5/8" σε Φ 17 1/2" σε μαλακά

πετρώματα.

Για τη διεύρυνση ενός μέτρου μήκους κατακορύφου διατρήσεως σε μαλακά πετρώματα

από διάμετρο Φ 9 5/8" σε Φ 17 1/2", ανεξαρτήτως βάθους, συμπεριλαμβανομένου του μπετονίτη και

του νερού.

Τιμή ανά μέτρο μήκους διεύρυνσης.

(1 ΜΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : B.07

Άρθρο : ΥΔΡ Η\7125.2 Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως Φ 9 5/8" σε Φ 17 1/2" σε σκληρά πετρώματα

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7125 100%

Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως διαμέτρου Φ 9 5/8" σε Φ 17 1/2" σε σκληρά πετρώματα.

Για τη διεύρυνση ενός μέτρου μήκους κατακορύφου διατρήσεως σε σκληρά πετρώματα

από διάμετρο Φ 9 5/8" σε διάμετρο Φ 17 1/2", ανεξαρτήτως βάθους, συμπεριλαμβανομένου του

μπετονίτη και του νερού.

Τιμή ανά μέτρο μήκους διεύρυνσης.

(1 ΜΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

A.T. : B.08

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 15.24 Περιφραγματικός χαλύβδινος σωλήνας Φ 18'' (D 450 mm), πάχους 6mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7126 100%

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση στην υδρογεώτρηση, σε οποιοδήποτε βάθος,

περιφραγματικού χαλυβδοσωλήνα Φ 18" (D 450 mm) με διαμήκη ραφή και πάχος

ελάσματος 6 mm, από χάλυβα ποιότητας S235J.

Περιλαμβάνεται η πλήρωση του διακένου μεταξύ του σωλήνα και της οπής της

γεωτρήσεως με σκυρόδεμα.

Στην περίπτωση περιφραγματικών σωλήνων άλλης διαμέτρου ή διαφορετικού πάχους

ελάσματος, οι τιμές εφαρμογής προκύπτουν κατ' αναλογία του γινομένου

(περίμετρος  σωλήνα x πάχος ελάσματος)

Τιμή ανά μέτρο μήκους περιφραγματικού σωλήνα (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 62,00

(Ολογράφως) : εξήντα δύο
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A.T. : B.09

Άρθρο : ΥΔΡ Η\7127.3 Γαλβανισμένος εν θερμώ χαλυβδοσωλήνας αφανούς ραφής Φ 10" πάχους 5 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7127 100%

Γαλβανισμένος εν θερμώ χαλυβδοσωλήνας αφανούς ραφής και αυτογενούς συγκόλλησης, εσωτερικής

διαμέτρου Φ 10" και πάχους 5 mm με σπειρώματα.

Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση σε υδρογεώτρηση ενός μέτρου μήκους

χαλυβδοσωλήνα, ως ανωτέρω, ανεξαρτήτως συνολικού μήκους της στήλης και βάθους τοποθέτησης, με

πώμα, κλειδαριά ασφαλείας και επιφανειακή πλάκα σκυροδέματος (τσιμεντένια βάση προστασίας) στο

άνω του εδάφους τμήμα της στήλης και κωνικό τυφλό σωλήνα στο κατώτερο τμήμα της (αμμοκράτης),

συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης συνδέσεως των σωλήνων, των γαλβανισμένων μεταλλικών οδηγών και

της εργασίας διαμορφώσεως της σωληνώσεως.

Τιμή ανά μέτρο μήκους χαλυβδοσωλήνα.

(1 ΜΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 75,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε

A.T. : B.10

Άρθρο : ΥΔΡ Η\7128.3 Γαλβανισμένος εν θερμώ χαλύβδινος φιλτροσωλήνας αφανούς ραφής Φ 10" πάχους 5 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7128 100%

Γαλβανισμένος εν θερμώ χαλύβδινος φιλτροσωλήνας αφανούς ραφής και αυτογενούς συγκόλλησης,

εσωτερικής διαμέτρου Φ 10" και πάχους 5 mm, με επιμήκη γεφυρωτή διάτρηση και με σπειρώματα.

Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση σε υδρογεώτρηση ενός μέτρου μήκους

φιλτροσωλήνα, ως ανωτέρω, ανεξαρτήτως συνολικού μήκους της στήλης και βάθους τοποθέτησης,

συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης συνδέσεως των σωλήνων, των γαλβανισμένων μεταλλικών οδηγών και

της εργασίας διαμορφώσεως της σωληνώσεως.

Τιμή ανά μέτρο μήκους φιλτροσωλήνα.

(1 ΜΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 75,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε

A.T. : B.11

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 15.12 Γαλβανισμένος πιεζομετρικός σωλήνας υδρογεωτρήσεως Φ 1 1/2 ''

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7113 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση σε υδρογεώτρηση (στο διάκενο μεταξύ

της σωλήνωσης και του τοιχώματος της οπής), γαλβανισμένου σωλήνα Φ 1 1/2 '' για

την διαμόρφωση πιεζομετρικής στήλης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η συγκόλληση του σωλήνα στο κάτω άκρο της

μεταλλικής επένδυσης της γεώτρησης και η τοποθέτηση πώματος με κλειδαριά

ασφαλείας στην απόληξη του σωλήνα στην επιφάνεια του εδάφους (προεξοχή του

σωλήνα κατά περίπου 30 cm).

Τιμή ανά μέτρο μήκους πιεζομετρικής στήλης (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,70

(Ολογράφως) : επτά και εβδομήντα λεπτά

A.T. : B.12

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 15.14 Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7115 100%

Κατασκευή χαλικοφίλτρου υδρογεωτρήσεως στον δακτύλιο μεταξύ τοιχωμάτων οπής και

εξωτερικής παρειάς περιφραγματικού σωλήνα.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια διαβαθμισμένου υλικού και τοποθέτησή του περιμετρικά

των φιλτροσωλήνων της υδρογεώτρησης.

Επιμέτρηση με βάση την θεωρητική διατομή του δακτυλίου.
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 46,40

(Ολογράφως) : σαράντα έξι και σαράντα λεπτά

A.T. : B.13

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 15.18.02 Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος τύπου "πομόνας" έως Φ 20" και εγκατάσταση στη
θέση λειτουργίας Εκφόρτωση και εγκατάσταση 'πομόνας' έως Φ 20''

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7120.2 100%

Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος τύπου "πομόνας" έως Φ 20" και εγκατάσταση στη θέση

λειτουργίας

 Εκφόρτωση και εγκατάσταση 'πομόνας' έως Φ 20".

Τιμή κατ αποκοπή (κ.α.).

Ευρώ (Αριθμητικά): 82,00

(Ολογράφως) : ογδόντα δύο

A.T. : B.14

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 15.19.02 Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIR
LIFT και ΗΕΤ). Εκφόρτωση και εγκατάσταση συσκευής εμφυσήσεως αέρα

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7121.2 100%

Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIR LIFT και JET).

 Εκφόρτωση και εγκατάσταση συσκευής εμφυσήσεως αέρα.

Τιμή κατ αποκοπή (κ.α.).

Ευρώ (Αριθμητικά): 82,00

(Ολογράφως) : ογδόντα δύο

A.T. : B.15

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 15.04 Δοκιμαστική άντληση  από υδρογεώτρηση με συσκευή εμφυσήσεως αέρα

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7104 100%

Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με ήδη εγκατεστημένη συσκευή εμφυσήσεως

αέρα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-09-06-00 "Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης".

Περιλαμβάνεται η καταγραφή και παρουσίαση των στοιχείων.

Τιμή ανά ώρα πραγματοποιούμενης αντλήσεως (h).

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,50

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά

A.T. : B.16

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 15.03 Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με αντλητικό συγκρότημα τύπου "πομόνα"

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7103 100%

Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με ήδη εγκατεστημένο αντλητικό

συγκρότημα βαθέων φρεάτων (πομόνα) διαμέτρού έως Φ 20" (D500 mm), με ικανότητα

αντλήσεως 400 lt/sec από βάθος 50 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-09-06-00

"Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης".

Περιλαμβάνεται η καταγραφή και παρουσίαση των στοιχείων.

Τιμή ανά ώρα πραγματοποιούμενης αντλήσεως (h).

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,90

(Ολογράφως) : τριάντα και ενενήντα λεπτά
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A.T. : B.17

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 15.19.01 Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIR
LIFT και ΗΕΤ). Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση συσκευής εμφυσήσεως αέρα

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7121.1 100%

Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIR LIFT και JET).

 Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση συσκευής εμφυσήσεως αέρα.

Τιμή κατ αποκοπή (κ.α.).

Ευρώ (Αριθμητικά): 51,50

(Ολογράφως) : πενήντα ένα και πενήντα λεπτά

A.T. : B.18

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 15.18.01 Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος τύπου "πομόνας" έως Φ 20" και εγκατάσταση στη
θέση λειτουργίας Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση 'πομόνας' έως Φ 20''

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7120.1 100%

Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος τύπου "πομόνας" έως Φ 20" και εγκατάσταση στη θέση

λειτουργίας

 Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση 'πομόνας' έως Φ 20".

Τιμή κατ αποκοπή (κ.α.).

Ευρώ (Αριθμητικά): 51,50

(Ολογράφως) : πενήντα ένα και πενήντα λεπτά

A.T. : Α.01

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ
χώρων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 100%

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την

δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ

02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω

των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε

βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου

χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε

ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται

ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν

απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των

προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : Α.02

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124 100%

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m

ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι

2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος

βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ'

άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των

προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία

σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ

02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
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σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : Α.03

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 100%

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

πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε

ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από

σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T. : Α.04

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 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 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 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

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

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

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

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

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

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και

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

σκυροδέτησης.

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

βιομηχανικό δάπεδο).

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

τρούλους.

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

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

A.T. : Α.05

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).

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
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  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. : Α.06

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή

τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως

10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και

συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις

σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο

αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : Α.07

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.10.04 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1
(μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4664.1 100%

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε

οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος

παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι).
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : Α.08

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.21 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6221 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

οποιασδήποτε διατομής, καρφωτών, με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα εξαρτήματα

στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, με κοινή κλειδαριά και ορειχαλκίνες

χειρολαβές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : Α.09

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.24 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6224 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή χωρίς

φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες ανοιγόμενες ή μη με θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα

λαμαρίνας μαύρης πάχους 1,2 mm και με ενδιάμεσες νευρώσεις καθώς και με

σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής,

με αρμοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαμαρίνα μαύρη,

σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης

τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς)

και χειρολαβές από λευκό μέταλλο,  σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά

κουφώματα".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : Α.10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.22 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7122 100%

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5

cm, εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και

σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

A.T. : Α.11

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.12 Περίφραξη με συρματόπλεγμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6812 100%

Πλήρης κατασκευή περιφράξεως τεχνικών έργων ύψους 1,50 m, βαθμιδωτής ή μη

διάταξης, αποτελούμενης από δικτυωτό γαλβανισμένο συρματόπλεγμα Νο 17

(διαμέτρου 3 mm, ρομβοειδούς βροχίδας 50x50 mm, βάρους 2,36 kg/m2) με ούγια

στις εκατέρωθεν απολήξεις, στηριζόμενο σε πασσάλους από οπλισμένο σκυρόδεμα

C30/37 φυγoκεντρικής χύτευσης (διαμέτρου στέψης/βάσης 7,0/9,5 cm και ύψους 1,90
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m) ανά αποστάσεις έως 2,50 m, πακτωμένους στο έδαφος με σκυρόδεμα κατηγορίας

C8/10.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά σην θέση κατασκευής της περίφραξης του

συρματοπλέγματος, των πασσάλων και των λοιπών απαιτουμένων υλικών

- η διάνοιξη των οπών πάκτωσης των πασσάλων σε κάθε είδος έδαφος και η διευθέτηση της στάθμης

του εδάφους κατά μήκος της περίφραξης

- η συλλογή και απομάκρυνση προς οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών

- η τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και πάκτωση των πασσάλων με σκυρόδεμα

- η τοποθέτηση και στερέωση του συρματοπλέγματος και του σύρματος τάνυσης

- η τοποθέτηση των απαιτουμένων αντηρίδων και γωνιακών πασσάλων

- οι τυχόν φθορές και απομειώσεις των ενσωματουμένων υλικών

Τιμή ανά μέτρο μήκους έτοιμης περίφραξης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,90

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και ενενήντα λεπτά

A.T. : Γ.01

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9342 Γείωση από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Γείωση  από  γαλβανισμένο  σιδηροσωλήνα , δηλαδή κατασκευή και έμπηξη στο έδαφος

μιάς  γειώσεως  αποτελούμενης από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα με όλα τα μικρουλικά

που χρειάζονται, κολλάρα γειώσεως κλπ.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 41,91

(Ολογράφως) : σαράντα ένα και ενενήντα ένα λεπτά

A.T. : Γ.02

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.5.3 Ηλεκτρικός πίνακας εξωτερικός μεταλλικός επίτοιχος IP65

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικός πίνακας, εξωτερικός, μεταλλικός, επίτοιχος, με βαθμό στεγανότητας IP65, 36 θέσεων

και 3 σειρών κατ'ελάχιστο, χωρίς τα όργανά του (διακόπτες, γενικές ασφάλειες,ενδεικτικές

λυχνίες, ρελλέ διαρροής, αυτόματες ασφάλειες κλπ)  αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές

εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής

συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των

οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα

σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά

τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 130,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα

A.T. : Γ.03

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8902.1.1 Ασφαλειοαποζεύκτης τριπολικός, τριών ασφαλειών ΝΗ κατάλληλος γιά χωνευτή
εγκατάσταση εντάσεως 100 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 100%

Ασφαλειοαποζεύκτης  τριπολικός,  τριών  ασφαλειών  ΝΗ  κατάλληλος  γιά  χωνευτή

εγκατάσταση   σε  πίνακα πλήρως κατασκευασμένο στο εργοστάσιο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

 8902. 1. 1 Εντάσεως  100 Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,79

(Ολογράφως) : ενενήντα και εβδομήντα εννέα λεπτά
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A.T. : Γ.04

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8912.2 Ασφάλεια συντηκτική ράγας πίνακα, πλήρης, από πορσελάνη

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54 100%

Ασφάλεια συντηκτική, ράγας πίνακα, πλήρης, από πορσελάνη με την βάση, μήτρα, πώμα  και

συντηκτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως εώς 63Α και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από   πορσελάνη

με ακροδέκτες  συνδέσεως  από  πίσω  κατάλληλη  γιά  χωνευτή εγκατάσταση  σε  πίνακα  τύπου

ερμαρίου  ή  μέσα  σε  στεγανό  κιβώτιο,  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

A.T. : Γ.05

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\9389.2 Διακόπτης διαρροής (ρελέ διαρροής) 4 x 40 Α, 30 mA

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης διαρροής (ρελέ διαρροής) 4 x 40 Α, 30 mA, για τοποθέτηση εντός πίνακα διανομής, με τα

υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας, παράδοση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα

A.T. : Γ.06

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8832 Ρευματοδότης στεγανός ορατός, τριφασικός με ουδέτερο και επαφής γειώσεως

Κωδικός αναθεώρησης:

Ρευματοδότης στεγανός ορατός, τριφασικός με ουδέτερο και επαφής γειώσεως 380/220 V εντάσεως 16

Α με μηχανισμό μανδάλωσης,πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου και μικροϋλικών

εγκατάσταση και σύνδεση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,69

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και εξήντα εννέα λεπτά

A.T. : Γ.07

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8881 Ρευματοδότης πίνακα SCHUKO

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότης πίνακα SCHUKO  διπολικός κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε χωνευτό

πίνακα,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,  εγκατάσταση,  σύνδεση  και παράδοση σε

λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,73

(Ολογράφως) : δέκα τρία και εβδομήντα τρία λεπτά

A.T. : Γ.08

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.4 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή
αλλέ ρετούρ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτης  χωνευτός  με  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  με το κυτίο δηλαδή

προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8801.  1  Εντάσεως 10 Α

  8801. 1.  4   κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,84

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά
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A.T. : Γ.09

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8983.3 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, τοίχου ή οροφής, με λαμπτήρα led

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου,τοίχου ή οροφής, με λαμπτήρα led 8-11w, ντουί Ε27, στεγανή,

τύπου χελώνας ή αρματούρα κατ' επιλογή της Υπηρεσίας δηλαδή

προμήθεια,  προσκόμιση,  εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε

λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : Γ.10

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8924 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α πλήρους

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ενδεικτική  λυχνία  τάσεως μέχρι 500 V πλήρης  εγκατεστημένη σε πίνακα διανομής

ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) με ασφάλεια

πορσελάνης  25/2  Α πλήρους  τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως

και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,42

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : Γ.11

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8921.1.3 Αμπερόμετρο αντίστοιχης περιοχής ενδείξεως με τον μετασχηματιστή εντάσεως
διαστάσεων 96 Χ 96 mm σχέσεως μετασχηματισμού 100/5 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56 100%

Aμπερόμετρο  αντίστοιχης  περιοχής  ενδείξεως  με  τον μετασχηματιστή εντάσεως

κλάσεως  ακριβείας 0,5% κινητού σιδήρου με τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και

στερεώσεως  στον  πίνακα πλήρως κατασκευασμένο στο εργαστάσιο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση,εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογήσεως και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη

και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

  8921. 1    Διαστάσεων  96  Χ  96   mm

  8921. 1. 3  Σχέσεως μετασχηματισμού  100  / 5 Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 74,25

(Ολογράφως) : εβδομήντα τέσσερα και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : Γ.12

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8922.1 Βολτόμετρο περιοχής ενδείξεως 0 - 500 V, με ασφάλεια 25/2 Α πλήρες διαστάσεων 96 Χ 96
mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56 100%

Βολτόμετρο  περιοχής  ενδείξεως  0  - 500 V, με ασφάλεια 25/2 Α πλήρες  κλάσεως

ακριβείας  0,50%  κινητού σιδήρου πλήρως κατασκευασμένο στο εργαστάσιο επίτοιχου

ή  επιδαπέδιου  ερμάριου  (πεδίου), με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και

συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

  8922. 1    Διαστάσεων  96   Χ  96    mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 46,86

(Ολογράφως) : σαράντα έξι και ογδόντα έξι λεπτά

A.T. : Γ.13

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8987.2 Φωτιστικό ασφαλείας ένδειξης εξόδου

Κωδικός αναθεώρησης:

Φωτιστικό ασφαλείας ένδειξης εξόδου με κατάλληλη λυχνία και συσσωρευτή Vi-Cd τροφοδοτούμενος
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από το κεντρικό κύκλωμα ηλεκτροδότησης και περιλαμβάνει ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης μεταγωγής

και μετατροπής μετά των υλικών και μικροϋλικών συνδέσεως και στερεώσεως, όπως προμήθεια,

προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 92,40

(Ολογράφως) : ενενήντα δύο και σαράντα λεπτά

A.T. : Γ.14

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9336.1.1 Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο ΝΥΜ , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος

μέτρου καλωδίου ΝΥΜ σε έργα οδικού ηλεκτροφωτισμού.

(1 m)

 9336. 1   τριπολικό

 9336. 1. 1 Καλώδιο ΝΥΜ διατομής:  3 Χ 1,5mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,28

(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : Γ.15

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9337.3.1 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τετραπολικό Διατομής 4 Χ 2,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100%

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος

μέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα.

(1 m)

 9337. 3   τετραπολικό

 9337. 3. 1 Καλώδιο ΝΥΥ διατομής:  4 Χ 2,5mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,77

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα επτά λεπτά

A.T. : Γ.16

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.3.5 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 Χ 10 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου NYY 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.  5  Διατομής  3 Χ 10          mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,10

(Ολογράφως) : επτά και δέκα λεπτά

A.T. : Γ.17

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.2 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 10 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικός

 8915. 1.  2  Εντάσεως  10 Α
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Ευρώ (Αριθμητικά): 9,07

(Ολογράφως) : εννέα και επτά λεπτά

A.T. : Γ.18

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.3 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 16 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικός

 8915. 1.  3  Εντάσεως  16 Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,04

(Ολογράφως) : δέκα και τέσσερα λεπτά

A.T. : Γ.19

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.2.4 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
τριπολικός εντάσεως 20 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  2   τριπολικός

 8915. 2.  4  Εντάσεως  20 Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,35

(Ολογράφως) : δέκα επτά και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : Γ.20

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9347 Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

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. : Γ.21

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6  kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  με  το αντίστοιχο στήριγμα

αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και

στήριξη

(1 τεμ)

  8201.1.   2  Γομώσεως  6    kg
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Τιμολόγιο μελέτης

Ευρώ (Αριθμητικά): 37,79

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και εβδομήντα εννέα λεπτά

                      

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές
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