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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.02 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2204

Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε

στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα

ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις

θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική

αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΟΔΟ Ν\501 Διαμορφωτήρας (ισοπεδωτής GRADER)

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης:

Διαμορφωτήρας (Ισοπεδωτήρας, GRADER) .

(ΗΔ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 380,03

(Ολογράφως) : τριακόσια ογδόντα και τρία λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.03 Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2212

Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως, καθαρισμός τους από το κονίαμα και

μεταφορά και συγκεντρωσή τους σε σωρούς ευκόλου καταμετρήσεως σε κατάλληλες θέσεις εντός του

γηπέδου, ώστε να μη παρακωλύωνται οι εργασίες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ42.11.02 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα  των 400 kg τσιμέντου μιας ορατής όψης.

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4212

Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3

ασβέστου, πάσης φύσεως τοίχων, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00

m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00

"Λιθόκτιστοι τοίχοι".

 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως, χωρίς το κόστος του λίθους.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 57,97

(Ολογράφως) : πενήντα επτά και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 42.26 Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4226

Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών (γωνιών, παραστάδων, λαμπάδων κ.λπ.) με χρήση και

κατεργασία ευμεγέθων λίθων.
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23.1Α Εφαρμογή υδροβολής ή υδροαμμοβολής

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης:

Καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων επιφανειακών και κονιαμάτων δομής,με προσοχή,  σε οποιαδήποτε

στάθμη από το έδαφος εργασίας. Η εργασία αφορά την συνολική καθαίρεση όλων των σαθρών

κονιαμάτων, με τα χέρια και χρήση κατάλληλων εργαλείων, έτσι ώστε να γίνει πλήρης αποκάλυψη των

επιφανειών λιθοδομής ή οπτοπλινθοδομής , ή οπλισμένου σκυροδέματος κατα περίπτωση.

Περιλαμβάνονται κάθε εργασία , προεργασία , καθαρισμός των λιθοδομών, ή οπτοπλινθοδομών απο τα

ίχνη κονιάματος στην επιφάμνεια και στους αρμούς με συρματόβουρτσα και ταυτόχρονη απομάκρυνση

της σκόνης, που θα δημιουργηθεί , με πεπιεσμένο αέρα ή έκπλυση , με τη σύμφωνη γνώμη της

επίβλεψης καθώς και μεταφορά των προιόντων καθαίρεσης με οποιοδήποτε τρόπο σε θέσεις

συσσώρευσης για φόρτωση, που θα υποδειχθούν από την Επίβλεψη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.11 Πλήρης ανακατασκευή ή τοπική επισκευή επένδυσης με χονδρόπλακες

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης:

Πλήρης ανακατασκευή ή τοπική επισκευή επένδυσης με χονδρόπλακες

Περιλαμβάνονται η αποξήλωση του συνδετικού κονιάματος των χονδροπλακών  με προσοχή,

, η έκπλυση με νερό υπό πίεση, η αντικατάσταση των σπασμένων χονδρόπλακών και η εφαρμογή

συνδετικού κονιάματος

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.5 Επισκευή αρμολογήματος κατεργασμένων ή ακατέργαστων όψεων αργολιθοδομών ή
γωνιολιθοδομών

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης:

Αρμολογήματα κατεργασμένων ή ακατέργαστων όψεων αργολιθοδομών ή γωνιολιθοδομών επί οιουδήποτε

ύψους, δια ασβεστοτσιμεντοκονιάματος  σύμφωνα  τις  οδηγίες της Επίβλεψης, και μετά ιδιαιτέρας

προσοχής.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα υλικά και εργασία. Η εργασία περιλαμβάνει τον βαθύ καθαρισμό των

αρμών από υλικά αποσάθρωσης και κονιάματα με μειωμένα μηχανικά χαρακτηριστικά . Ο καθαρισμός

των αρμών 8α γίνει με τη χρήση απλών μηχανικών μέσων (μεταλλική βούρτσα, ξύστρα, κλπ) και την

χρήση νερού υπό πίεση. Μετά τον καθαρισμό των αρμών γίνεται καλός καθαρισμός με νερό υπό πίεση

για την απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων του καθαρισμού. Τοποθέτηση του κονιάματος με τα χέρια

με πλήρωση των αρμών έως το βάθος που μπορεί να φτάσει το μυστρί.

(1  m2)    Τετραγωνικό μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2'')

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2653

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα

S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1

1/2", dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με την
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ΕΤΕΠ 05-04-07-00 "Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης για την

στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος "Π" (ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και οπή

στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12 mm μήκους 30 cm, για την

σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται)

- η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και διαμέτρου 30 cm

- η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος και

η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά).

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 1/2").

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,10

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΟΔΟ Ν\Ε09 Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων μεσαίου μεγέθους

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων πληροφοριακών σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,

- η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης

- και η στερέωσή της επί του ιστού.

Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής:

Ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων:

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.41.01 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC
διατομής 3 x 1,5 mm2

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

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

 Διατομής 3 x 1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,90

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά

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

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού,

περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα,

ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των

μετρήσεων και ελέγχων.
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού

 διατομής 25 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,70

(Ολογράφως) : πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.36.01.03 Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος Με
σωλήνες σε κουλούρες, με ενσωματωμένη ατσάλινα και μούφα, με τυποποίηση
ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής
αντοχής > =450 Ν κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386.
Σωληνώσεις DN/OD 63 mm

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας

καλωδίων από πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με

ενσωματωμένη ατσαλίνα.

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμετράται με βάση τα οικεία άρθρα του

τιμολογίου.

 Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN)     κατά την

εξωτερική διάμετρο (DN/ΟD), θλιπτικής αντοχής >= 450 N κατά την         πρότυπη δοκιμή που

καθορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 61386.

 Σωληνώσεις DN/ΟD 63 mm

Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωση (m) κατά τα ανωτέρω.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,03

(Ολογράφως) : ένα και τρία λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού
εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης

A.T. : 14

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.

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".

Καθαιρέσεις τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κ.λπ. ή διανοίξεις οπών σε αυτά με χρήση

ελαφρού διατρητικού εξοπλισμού (αερόσφυρες διαφόρων μεγεθών ή/και βενζινοκίνητα ή ηλεκτρικά

κρουστικά και διατρητικά εργαλεία).

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν

ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.15.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην

Μελέτη του Εργου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 170,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα

Άρθρο : ΟΙΚ 2226 Καθαίρεσις αόπλου σκυροδέματος

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεσις  αόπλου  σκυροδέματος παντός είδους, εις οιανδήποτε στάθμην υπέρ την

στάθμην  προσπελάσεως  των τροχοφόρων και εις βάθος μέχρι 2,00 m υπό την στάθμην

Σελίδα 11 από 17



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ταύτην, κατά τα λοιπά ως εν 2201.

(1 m3 πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως)

Ευρώ (Αριθμητικά): 107,17

(Ολογράφως) : εκατόν επτά και δέκα επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α

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

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

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

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

τιμολογούνται ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,00

(Ολογράφως) : ένα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\62.10.41.6 Καλώδιο διατομής 5Χ10 mm2 (πίλαρ-δρόμος)

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης:

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): 15,62

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εξήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\62.10.41.7 Καλώδιο διατομής 5Χ4 mm2 (πίλαρ-πλατεία)

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης:

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): 6,25

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\62.10.41 Καλώδιο διατομής 5χ10mm2 με μπρίζα (πίλαρ - πλατεία)

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης:

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
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-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.  Το καλώδιο θα ξεκινά

από το πίλαρ και θα καταλήγει σε φρεάτιο της πλατείας (φτάνοντας στην πλατεία, αριστερά του

επαρχιακού δρόμου).  Η άκρη του στο φρεάτιο θα έχει πρίζα βιομηχανικού τύπου 5χ32Α θηλυκή.

Στην τιμή περιλαμβάνονται :

-όλα τα απαιτούμενα υλικά πλήρους σύνδεσης του καλωδίου με τον πίνακα του πίλαρ

-η εργασία πλήρους σύνδεσης του καλωδίου με τον πίνακα του πίλαρ

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,70

(Ολογράφως) : δέκα τρία και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.40.1 Φωτιστικό σώμα led, εξωτερικού χώρου, κρεμαστό από υφιστάμενο βραχίονα 5μ ιστού,
ισχύος 150W

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρης εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με

φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), χωρίς το βραχίονα εγκατάστασής του επί

του ιστού, δηλαδή κρεμάμενο από υφιστάμενο βραχίονα ιστού.  Ο ιστός έχει ενδεικτικό ύψος 5

μέτρων. Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την αρ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-

12-19) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών και, ειδικότερα, την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-

00:2018, παράγραφος 4.2.4 περί φωτιστικών σωμάτων.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά στο έργο του φωτιστικού σώματος (πλήρους) κρεμαστού τύπου από

υφιστάμενο βραχίονα ιστού και ισχύος 150W

- η προμήθεια και μεταφορά στο έργο όλων των υλικών και εξαρτημάτων στερέωσης του φωτιστικού

σώματος στον υφιστάμενο βραχίονα του ιστού

- η πλήρης και έντεχνη συναρμολόγηση του φωτιστικού επί του υφιστάμενου βραχίονα του ιστού, με

τρόπο ασφαλή και σταθερό.

- τη πηγή φωτός αντίστοιχης ισχύος με την απαραίτητη διάταξη τροφοδοσίας εκκίνησης/λειτουργίας.

- όλα τα απαραίτητα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου A05W-U (ΝΥΜ μονόκλωνα)

διατομής 3x1,5 mm2 (από τη θυρίδα επίσκεψης του ιστού μέχρι το φωτιστικό) και η πλήρης σύνδεσή

τους προς πλήρη, ασφαλή και σωστή λειτουργία του φωτιστικού σώματος.

- η προμήθεια και μεταφορά στο έργο του ακροκιβωτίου σύνδεσης των καλωδίων του δικτύου και των

καλωδίων του φωτιστικού στη θυρίδα επίσκεψης του ιστού, προς πλήρη, ασφαλή και σωστή λειτουργία

του φωτιστικού σώματος.

- προμήθεια και μεταφορά στο έργο οποιουδήποτε άλλου υλικού, εξαρτήματος, ανταλλακτικού,

εξοπλισμού ή διάταξης εκκίνησης ή και λειτουργίας, που κρίνεται απαραίτητο για την πλήρη, σωστή

και ασφαλή λειτουργία του φωτιστικού σώματος.

- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης

που προβλέπονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2018, παρ. 5.4 περί δοκιμών καλής λειτουργίας.

H μορφή του φωτιστικού σώματος θα πρέπει να ταιριάζει με τον υφιστάμενο ιστό, χρωματικά (μετά

τη συντήρηση-βαφή αυτού) και αισθητικά, αλλά και με τον περιβάλλοντα χώρο.

Ο λαμπτήρας τεχνολογίας led θα έχει χρόνο ζωής τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας (απαίτηση

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2018, παράγραφος 4.2.4 περί φωτιστικών σωμάτων).

Ο βαθμός προστασίας IP για την προστασία εισχώρησης νερού – σκόνης πρέπει να είναι κατ’

ελάχιστο IP65 για όλα τα μέρη του φωτιστικού.

Το εξωτερικό κάλυμμα θα είναι ανοιγόμενο για εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση-συντήρηση του

φωτιστικού σε περίπτωση που χρειαστεί.  Επίσης, σκόπιμο είναι το φωτιστικό να φέρει

γαλβανισμένο πλέγμα για την προστασία του από δολιοφθορές και βανδαλισμούς.

Ο κατασκευαστής του φωτιστικού θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, το

οποίο θα προσκομιστεί στην υπηρεσία.  Το φωτιστικό θα φέρει σήμα ποιότητας CE με βάση τα

προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.

Το φωτιστικό πριν την παραγγελία προς αγορά αυτού από τον ανάδοχο, θα έχει απαραιτήτως την

έγγραφη έγκριση της υπηρεσίας.  Χωρίς έγγραφη εντολή η υπηρεσία δεν είναι υποχρεωμένη να

πληρώσει το φωτιστικό σώμα.

Τιμή ανά πλήρως και με ασφάλεια εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας

διόδων φωτοεκπομπής (LED) σε υφιστάμενο βραχίονα ιστού, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και

της επιστήμης, ως εξής:

Ευρώ (Αριθμητικά): 812,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια δώδεκα
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\11.01.02.4 Kαλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης:

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, με αντοχή σε φορτίο δοκιμής 15 kN (1,5 tn).

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου (οποιωνδήποτε

διαστάσεων) και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του

καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο τυχόν απαιτούμενος εγκιβωτισμός του πλαισίου

έδρασης με σκυρόδεμα.   Στην τιμή περιλαμβάνεται η πλήρης τοποθέτηση του φρεατίου με το πλαίσιο

έδρασής του, εφόσον αυτό απαιτείται.  Τα καλύμματα θα τοποθετηθούν σε υπάρχοντα φρεάτια, τα

οποία υπάρχουν σε προκατασκευασμένες βάσεις φωτιστικών.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,90

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9302 Εκσκαφή τάφρου καλωδίων

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης:

Εκσκαφή   χάνδακα   για  την  τοποθέτηση  καλωδίων  πλάτους  όφρυος  ορύγματος

πλάτους 0,50m  και βάθους 0,6m με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο  εκσκαφής σε ξερό

έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή υποβιβάζεται

με  άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των παρειών  και  του

πυθμένα  του  ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή περιλαμβάνεται

και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά

την  αναπέταση  των  προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των

κάθε  φύσεως  φορτοεκφορτώσεων,  τοπικών  μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων)

και  μεταφορών  για  την  οριστική  απομάκρυνση  των προϊόντων που περισσεύουν σε

θέσεις  που  επιτρέπονται  από  την  αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την

κατασκευή  επιχωμάτων  προς  επανεπίχωση  των  εκσκαφέντων  χανδάκων καθώς και η

δαπάνη  σταλίας  των  μεταφορικών  μέσων.  Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η

εργασία  εκτελέσεως  της  επανεπιχώσεως  των  εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις

πλήρως συμπιεζόμενες.

(1 m3)

Τιμή ενός m3  ευρώ

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,97

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

 Δια μέσου οδών καλής βατότητας.

 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\65.80.20 Κουτί διακλάδωσης αντιεκρηκτικού τύπου (EEX II-T6)

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης:

Κουτί διακλάδωσης, αντιεκρηκτικού τύπου (Eex II-T6), από ανθεκτικό πλαστικό, μέχρι 4 εξόδων,

για καλώδια με αγωγούς διατομής μέχρι 6 mm2, πλήρως εγκατεστημένο.

Το κουτί :

- θα είναι στεγανό

- δε θα διαβρώνεται
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- θα έχει Βαθμό προστασίας στερεών σωμάτων και νερού ΙΡ 65

- θα είναι ανθεκτικό σε κρούση και πίεση

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9375 Προβολέας led, ισχύος 100 W

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης:

Προβολέας  με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED),  δηλαδή  προμήθεια,

μεταφορά και τοποθέτηση ενός προβολέα led, ισχύος 100 W.

Ο προβολέας θα πρέπει να είναι σύμφωνος με την αρ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12-19)

απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών και, ειδικότερα, την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2018,

παράγραφος 4.2.5 περί προβολέων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά στο έργο του προβολέα

- η προμήθεια και μεταφορά στο έργο όλων των υλικών και εξαρτημάτων στερέωσης του προβολέα στον

υφιστάμενο ιστό

- η πλήρης και έντεχνη συναρμολόγηση του προβολέα επί του υφιστάμενου ιστού, με τρόπο ασφαλή

και σταθερό.

- το chip led 100W με το αντίστοιχο τροφοδοτικό του προβολέα

- όλα τα απαραίτητα καλώδια τροφοδότησης του προβολέα τύπου A05W-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής

3x1,5 mm2 (από τη θυρίδα επίσκεψης του ιστού μέχρι το φωτιστικό) και η πλήρης σύνδεσή τους προς

πλήρη, ασφαλή και σωστή λειτουργία του προβολέα.

- η προμήθεια και μεταφορά στο έργο του ακροκιβωτίου σύνδεσης των καλωδίων του δικτύου και των

καλωδίων του φωτιστικού στη θυρίδα επίσκεψης του ιστού, προς πλήρη, ασφαλή και σωστή λειτουργία

του φωτιστικού σώματος.

- προμήθεια και μεταφορά στο έργο οποιουδήποτε άλλου υλικού, εξαρτήματος, ανταλλακτικού,

εξοπλισμού ή διάταξης εκκίνησης ή και λειτουργίας, που κρίνεται απαραίτητο για την πλήρη, σωστή

και ασφαλή λειτουργία του προβολέα.

- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών

της εγκατάστασης που προβλέπονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2018, παρ. 5.4 περί δοκιμών

καλής λειτουργίας.

Η φωτεινή πηγή led θα έχει χρόνο ζωής τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας ή χρονική διάρκεια

λειτουργίας 20 ετών (απαίτηση ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2018, παράγραφος 4.2.5 περί προβολέων).

Ο βαθμός προστασίας IP για την προστασία εισχώρησης νερού – σκόνης πρέπει να είναι κατ’

ελάχιστο IP65 για όλα τα μέρη του φωτιστικού.

Ο κατασκευαστής του προβολέα θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, το

οποίο θα προσκομιστεί στην υπηρεσία.  Θα φέρουν σήμα ποιότητας CE με βάση τα προβλεπόμενα από

τις ισχύουσες διατάξεις.

Τιμή ανά πλήρως και με ασφάλεια εγκατεστημένο προβολέα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων

φωτοεκπομπής (LED) σε υφιστάμενο ιστό, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, ως

εξής:

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\62.10.15.11 Συντήρηση και Ανακαίνιση βαφής χαλυβδίνων ιστών φωτισμού επί τόπου του έργου,
ύψους μέχρι 12 m, με κατάκλιση και επαναφορά

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης:

Ανακαίνιση βαφής χαλύβδινων ιστών φωτισμού οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων επί τόπου του

έργου και ύψους έως 12m.  Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

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

εργασιών συντήρησης και ανακαίνισης βαφής, συμπεριλαμβανομένων όλων των μηχανημάτων που

απαιτούνται  για την κατάκλιση και επαναφορά του ιστού.

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

- H αποσύνδεση της ηλεκτρικής παροχής.

- Η αφαίρεση επικολλημένων αφισών και η απόξεση των παλαιών χρωμάτων με συρματόβουρτσα, τροχό ή

φλόγιστρο ή μεταλλοβολή.
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- Η αποκατάσταση φθορών του υφισταμένου γαλβανίσματος με υλικό ψυχρού γαλβανίσματος.

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

- Η εφαρμογή τελικής βαφής με χρώμα εποξειδικής βάσεως, υψηλής αντοχής σε UV ακτινοβολία, με

συνολικό πάχος ξηρού υμένα τουλάχιστον 120 μm.

- Η προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση οξειδωμένων κοχλιών στα αγκύρια της βάσης στήριξης

του ιστού ή και σε όποιο άλλο σημείο του ιστού απαιτείται.

- Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου θυρίδας επισκέψεως ιστού, εάν αυτή δεν υπάρχει, πλήρως

τοποθετημένη και στερεωμένη..

- H  επαναφορά του ιστού από την κατάκλιση και η ηλεκτρική επανασύνδεση του φωτιστικού του

ιστού.

Τιμή ανά ιστό (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9395 Λαμπτήρας led με πλήρη διάταξη, σε υπάρχον φωτιστικό σώμα, ισχύος 100W

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρης τοποθέτηση  λαμπτήρα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας

διόδων φωτοεκπομπής (LED) σε υπάρχον φωτιστικό σώμα ύψους περίπου 4 μέτρων, στην κορυφή του

ιστού.  Το ΄΄νέο΄΄ φωτιστικό θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την αρ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ

4607/Β’/13-12-19) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών και, ειδικότερα, την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

05-07-02-00:2018, παράγραφος 4.2.4 περί φωτιστικών σωμάτων.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά στο έργο του λαμπτήρα led, πλήρως τοποθετημένος σε υφιστάμενο

φωτιστικό σώμα, στην κορυφή του ιστού.  Ο λαμπτήρας θα είναι ισχύος 100W

- προμήθεια και μεταφορά στο έργο του εξοπλισμού και της διάταξης εκκίνησης ή και λειτουργίας

του λαμπτήρα, που κρίνεται απαραίτητη για την πλήρη, σωστή και ασφαλή λειτουργία του λαμπτήρα

και κατ’ επέκταση του φωτιστικού σώματος.

- η προμήθεια και μεταφορά στο έργο όλων των υλικών, του εξοπλισμού και των  εξαρτημάτων

στερέωσης της φωτιστικής/ηλεκτρολογικής/ηλεκτρονικής διάταξης του λαμπτήρα στο υπάρχον

φωτιστικό σώμα του ιστού, που τυχόν χρειαστούν.

- η προμήθεια και μεταφορά στο έργο του ακροκιβωτίου σύνδεσης των καλωδίων του δικτύου και των

καλωδίων του φωτιστικού στη θυρίδα επίσκεψης του ιστού, προς πλήρη, ασφαλή και σωστή λειτουργία

του φωτιστικού σώματος.

- προμήθεια και μεταφορά στο έργο οποιουδήποτε άλλου υλικού, εξαρτήματος, ανταλλακτικού, που

κρίνεται απαραίτητο για την πλήρη, σωστή και ασφαλή λειτουργία του λαμπτήρα και, γενικότερα,

του φωτιστικού σώματος, που τυχόν χρειαστεί.

- η πλήρης και έντεχνη συναρμολόγηση της φωτιστικής/ηλεκτρολογικής/ηλεκτρονικής διάταξης επί

του υφιστάμενου φωτιστικού σώματος ή και ιστού, με τρόπο ασφαλή και σταθερό, που τυχόν

χρειαστεί.

- όλα τα απαραίτητα καλώδια τροφοδότησης του λαμπτήρα τύπου A05W-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής

3x1,5 mm2 (από τη θυρίδα επίσκεψης του ιστού μέχρι το λαμπτήρα) και η πλήρης σύνδεσή τους προς

πλήρη, ασφαλή και σωστή λειτουργία του λαμπτήρα led και, γενικότερα, του φωτιστικού σώματος του

ιστού.

- η εργασία που θα απαιτηθεί για την αφαίρεση του παλαιού λαμπτήρα και των

ηλεκτρονικών/ηλεκτρολογικών του διατάξεων εκκίνησης ή και λειτουργίας.

- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης

που προβλέπονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2018, παρ. 5.4 περί δοκιμών καλής λειτουργίας.

Ο λαμπτήρας led θα έχει χρόνο ζωής τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας (απαίτηση ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

05-07-02-00:2018, παράγραφος 4.2.4 περί φωτιστικών σωμάτων).

 Ο κατασκευαστής του λαμπτήρα led θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο.

Θα φέρουν σήμα ποιότητας CE με βάση τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.

Τιμή ανά πλήρως και με ασφάλεια πλήρους εγκατεστημένου λαμπτήρα LED συμπεριλαμβανομένης της

ηλεκτρικής διάταξης εκκίνησης και λειτουργίας αυτού, σε υπάρχον φωτιστικό σώμα υφιστάμενου

ιστού, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, ως εξής:
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(Ολογράφως) : εξήντα πέντε
Ευρώ (Αριθμητικά) : 65,00
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Ο μελετητής ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Αν. Προιστάμενος Τμήματος Εργων

& Μελετων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Προισταμένη Δ/νσης  Τ.Υ. &

Πολεοδομίας

ΕΛΛΗ ΚΑΜΤΣΙΩΡΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΚΕΖΕΡΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
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