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ΑΡΘΡΑ

A.T. : 1

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.2 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα
C12/15

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2531 100%

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.

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
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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: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση 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

01-03-00-00: Ικριώματα

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, περιβλήματα

και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης,

ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο εσωτερικό οχετών,

επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 89,80

(Ολογράφως) : ογδόντα εννέα και ογδόντα λεπτά

A.T. : 2

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9383 Πλακόστρωση με υπάρχουσες πλάκες από αποξήλωση

Κωδικός αναθεώρησης:

Πλακόστρωση  με  υπάρχουσες  πλάκες  από  αποξήλωση , δηλαδή πλακόστρωση 1m2 σε

υπόστρωμα  πάχους  2cm  από τσιμεντοκονίαμα των 450kg με τον καθαρισμό των αρμών

του  κονιάματος και πλήρους αρμλογήματος από τσιμεντοκονίαμα των 600kg με όλα τα

απαιτούμενα υλικά και την εργασία πλήρους κατασκευής.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,13

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και δέκα τρία λεπτά

A.T. : 3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.20.02 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  με προσοχή,
για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2237 100%

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,

τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό >  50%.

 Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα, η μεταφορά τους σε

απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T. : 4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.12 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7312 100%

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες, πλευράς άνω των 30 cm, με αρμούς πάχους το πολύ 1

cm με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την

εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00
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"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

A.T. : 5

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9302.2 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος ημιβραχώδες

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Εκσκαφή   χάνδακα   γιά  την  τοποθέτηση  καλωδίων   πλάτους  όφρυος  ορύγματος

μικροτέρου  ή  μέχρι  1,00  m  και σε βάθος μέχρι 1,00 m 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 στίς 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,  τοπκών  μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων)

και  μεταφορών  γιά  την  οριστική  απομάκρυνση  των προϊόντων που περισεύουν 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)

 9302.  2  Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος  ημιβραχώδες

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,97

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 6

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.05.01 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο
λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6068 100%

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό

αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ

08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου

διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό

όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε

στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου

του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του

πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που

αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της

πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor

(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

 Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών

πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,40

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

A.T. : 7

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.13 Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Σελίδα 9 από 16



Τιμολόγιο μελέτης

Επέμβαση για την αποκατάσταση διαρροής της σύνδεσης παροχής ύδρευσης από τον

αγωγό του δικτύου ή τον πολλαπλό διανομέα, μέχρι τον μετρητή

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του απαιτουμένου μήκους χαλκοσωλήνα ή

σωλήνα από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) , της αυτής διατομής με την επάρχουσα σωλήνωση

καθώς και των κρουνών που απαιτείται να αντικατασταθούν.

β. Η εκσκαφή αποκάλυψης του σωλήνα σύνδεσης (αποξήλωση πλακοστρώσεων, διάνοιξη

ορύγματος)

γ. Η τοποθέτηση νέου σωλήνα ή/και κρουνού, ανάλογα με την αιτία της διαρροής που

θα διαπιστωθεί και ο έλεγχος της σταγανότητας της νέας σύνδεσης.

δ. Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην προτέρα του κατάσταση σύμφωνα με την ΕΤΕΠ

08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων"

ε. Η φόρτωση και μεταφορά των των μπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης

καθαρισμός του χώρου της επέμβασης.

Τιμή για κάθε μία διαρροή σε μία από τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,90

(Ολογράφως) : τριάντα και ενενήντα λεπτά

A.T. : 8

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.5.4 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό διατομής 4 Χ 6 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.  5   Τετραπολικό

             0

  8773. 5.  4  Διατομής  4 Χ 6           mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,36

(Ολογράφως) : έξι και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 9

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8757.2.3 Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 25mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγός  γυμνός χάλκινος , δηλαδή αγωγός και μικρουλικά (στηρίγματα ή μονωτήρες,

τάκοι,  βίδες,  γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως με στηρίγματα ή με

μονωτήρες.

(1 m)

  8757.  2   Πολύκλωνος

 8757. 2.  3  Διατομής:  25  mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,82

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα δύο λεπτά

A.T. : 10

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.3.1 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία
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(1 m)

  8774.  3   Τριπολικό

             0

  8774. 3.  1  Διατομής  3 Χ 1,5         mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,14

(Ολογράφως) : πέντε και δέκα τέσσερα λεπτά

A.T. : 11

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9345 Διάφανος σύνδεσμος (μούφα)  διακλάδωσης ρητίνης  για την σύνδεση υπόγειων
ηλεκτρικών καλωδίων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Διάφανος σύνδεσμος διακλάδωσης ρητίνης (ταφ-ευθείας) για την σύνσεση υπόγειων ηλεκτρικών

καλωδίων με την ανάμιξη ρητίνης δύο συστατικών εγκεκριμένοι σύμφωνα με το πρότυπο VDE.Θα είναι

κατάληλοι για την ηλεκτρική σύνδεση καλωδίων διατομής έως 4χ6mm2. δηλαδή προμήθεια, μεταφορά

και ηλεκτρική σύνδεση ταφ η ευθείας σύνδεσης ενός συνδέσμου για χάλκινους αγωγούς καλωδίων ΝΥΥ.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 81,98

(Ολογράφως) : ογδόντα ένα και ενενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 12

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ8746.6 Σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος HDPE προστασίας υπόγειων καλωδίων απο
πολυαιθυλένιο ενός σωλήνα Φ110mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Προμήθεια μεταφορά επιτόπου τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνα προστασίας υπόγειων καλωδίων

ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω απο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)

διπλού δομημένου τοιχώματος (κυματοειδούς μορφής) κατα ΕΝ 61386-24 θλιπτικής αντοχής>450Ν με

ενσωματωμένη ατσαλίνα παραδιδόμενη σε κουλούρα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η μεταφορά επι τόπου του έργου των σωλήνων η εκτύλιξη και

η ευθυγράμμιση δίπλα στο άνοιγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται τα ειδικά τεμάχια

που ααπιτούνται (μούφες, σύνδεσμοι), η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες όταν προβλέπεται και η

τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται.

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα με

βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου, δηλαδή υλικά και εργασία πλήν χωματουργικών.

(1 m)

  8746. 1  Σωλήνωση πλαστική υπογείων καλωδίων.  Ενός σωλήνα Φ 110         mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,46

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και σαράντα έξι λεπτά

A.T. : 13

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ8746.1 Σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος HDPE προστασίας υπόγειων καλωδίων απο
πολυαιθυλένιο ενός σωλήνα Φ40mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Προμήθεια μεταφορά επιτόπου τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνα προστασίας υπόγειων καλωδίων

ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω απο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)

διπλού δομημένου τοιχώματος (κυματοειδούς μορφής) κατα ΕΝ 61386-24 θλιπτικής αντοχής>450Ν με

ενσωματωμένη ατσαλίνα παραδιδόμενη σε κουλούρα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η μεταφορά επι τόπου του έργου των σωλήνων η εκτύλιξη και

η ευθυγράμμιση δίπλα στο άνοιγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται τα ειδικά τεμάχια

που ααπιτούνται (μούφες, σύνδεσμοι), η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες όταν προβλέπεται και η

τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται.

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα με

βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου, δηλαδή υλικά και εργασία πλήν χωματουργικών.

(1 m)

  8746. 1  Σωλήνωση πλαστική υπογείων καλωδίων.  Ενός σωλήνα Φ 40          mm
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Ευρώ (Αριθμητικά): 6,40

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα λεπτά

A.T. : 14

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.9.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 35 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      1,00  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041. 9.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   35     mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,90

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ενενήντα λεπτά

A.T. : 15

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9316.6 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  γιά  την  διέλευση καλωδίων κλπ  δηλαδή προμήθεια

μεταφορά  και  τοποθέτηση ενός μέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου βαρέως τύπου σε

οποιαδήποτε  θέση  με  τα  ειδικά  τεμάχια  και  μικροϋλικά (στηρίγματα κλπ) που

απαιτούνται

(1 m)

 9316.  7  Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου διαμέτρου  2 1/2 ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 27,25

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 16

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9335.1 Ακροκιβώτιο Για μονό βραχίονα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 104 100%

Ακροκιβώτιο ιστού  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά,  τοποθέτηση  και  σύνδεση ενός

ακροκιβωτίου  ιστου  που  φέρει  στο  κάτω μέρος δύο οπές για την είσοδο και την

έξοδο  μέσω καταλλήλων στυπιοθλιπτών υπογείου καλωδίου της απαιτούμενης διατομής

και   στο   επάνω  μέρος  μια  οπή  για  την  διέλευση  επίσης  μέσω  καταλλήλου

στυπιοθλίπτου του καλωδίου τροφοδοτήσεως του φωτιστικού σώματος.

Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες, οι απαιτούμενες ασφάλειες των 6Α

τύπου  ταμπακιέρας  καθώς  και  κοχλίες  προσδόσεως  του χαλκού γειώσεως και του

αγωγού γειώσεως του φωτιστικού σώματος.

(1 τεμ)

 9335. 1  Ακρικιβώτιο ιστού για  μονό     βραχίονα

Ευρώ (Αριθμητικά): 58,85

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : 17

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9342 Ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου (Ε) απο ανοξείδωτο χάλυβα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου (Ε) απο ανοξείδωτο χάλυβα ενδεικτικού τύπου ELEMKO αποτελούμενο απο:

1. Απο τρείς πλάκες εκ των οποίων οι δύο πλάκες είναι διαστάσεων 500Χ500mm και η τρίτη έχει

διαστάσεις 750Χ500mm.

2. στοιχείο που αποτελείται από δύο πλάκες εκ των οποίων η μία έχει διαστάσεις 750Χ500mm και η

δέυτερη έχει διαστάσεις 500Χ500mm.

Ο γειωτής τύπου (Ε) θα φέρει πιστοποιητικό ελέχγου δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 50164-2.

Διαστάσεις 750Χ500mm.
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Δηλ. σύνδεση του γειωτή με χάλκινο γυμνο αγωγό Cu διατομής 25mm2 με τα κατάλληλα εξαρτήματα

σύνδεσης, καθώς επίσης και όλες οι εργασίες εκσκαφής βάθους 1m που απαιτούνται για την

τοποθέτηση του γειωτή όπως καθαίρεση των υφιστάμενων πλακών με έντεχνο τρόπο, για την

τοποθέτηση του γειωτή,εργασίες επίχωσης με terafil και επανατοποθέτηση των πλακών που

αφαιρέθηκαν, τοποθέτηση σιδηροσωλήνα διέλευσης κάτω απο το κιβώτιο σύνδεσης της ΔΕΗ

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 547,34

(Ολογράφως) : πεντακόσια σαράντα επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 18

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9342.1 Ράβδο γείωσης χαλύβδινη επιχαλκωμένη μήκους 1500mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Ράβδο γείωσης χαλύβδινη επιχαλκωμένη μήκους 1500mm, διαμέτρου κορμού 20mm κατασκευασμένος απο

χάλυβα και επιχαλκώνεται ηλεκτρολυτικά. Η ράβδο θα πρέπει να φέρει κατάλληλο σπείρωμα έτσι ώστε

να είναι δυνατή η επιμηκυνσή της. Η σύνδεση της ράβδου με τον αγωγό γείωσης θα γίνεται με

κατάλληλο σφικτήρα απο κράμα χαλκού. Τα ανωτέρω εξαρτήματα θα πρέπει να έχουν περάσει με

επιτυχία τις δοκιμές του προτύπου ΕΛΟΤ IEC/EN 62561-2

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): 131,01

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα ένα και ένα λεπτό

A.T. : 19

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8838.1.5.2 Περιλαίμιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) ενός σημείου χάλκινο επινικελωμένο Cu/eNi
Διαμέτρου εις mm Φ 36mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42 100%

Περιλαίμιο  γειώσεως  σωλήνων (κολλάρο)  χάλκινο επινικελωμένο Cu/eNi εργαστηριακά δοκιμασμένο

κατα BS-DIN-ΕΛΟΤ-NF-EN 50164-1 κατάλληλο γιά αγώγιμη  σύνδεση της χάλκινης σωλήνας προστασίας

των ηλεκτρικών καλωδίων των επίτοιχων φωτιστικών με τον  αγωγό  γειώσεως  ή  γεφύρωση  κυτίου

περιλαμβανομένου και του απαιτουμένου μήκους  0,50 m γυμνού χάλκινου αγωγού διατομής 6 mm2 γιά

σύνδεση

του περιλαίμιου με  τη  γραμμή γειώσεως ή τον ακροδέκτη άλλου περιλαίμιου δηλαδή υλικά επί

τόπου

και  εργασία  επιμελούς  καθαρισμού  του  σωλήνα  στην θέση τοποθετήσεώς του και

συνδέσεως με τους αγωγούς πλήρως εγκατεστημένο

(1 τεμ)

  8838.  1  Διαμέτρου εις  mm

  8838. 1. 5.  2  Φ  36mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,17

(Ολογράφως) : εννέα και δέκα επτά λεπτά

A.T. : 20

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8749.1 Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων διαστάσεων 30 Χ 30 cm βάθους 50 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Φρεάτιο  διακλαδώσεως  υπογείων καλωδίων , δηλαδή

1) Κατασκευή ξυλότυπου και εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες,η ημιβραχώδες

2)διάστρωση  πυθμένα  με  σκυρόδεμα  200kg  τσιμέντου,  3)  δόμιση  πλευρικών

επιφανειών    με   σκυρόδμα   300kg   τσιμέντου  του  πυθμένα,  4)  επίχριση  με

τσιμεντοκονίαμα  των  600kg  τσιμέντου  του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών

του  φρεατίου

5) επάλειψη όλων των εσωτερικών επιφανειών του φρεατίου με μονωτικό υλικό  και  εξαγωγή  και

αποκόμιση  των προιόντων εκσκαφών και άχρηστων
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υλικών .

(1 τεμ)

  8749. 1  Διαστάσεων  30Χ30  cm, βάθους  50 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 109,31

(Ολογράφως) : εκατόν εννέα και τριάντα ένα λεπτά

A.T. : 21

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8749.2 Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων Διαστάσεων 40 Χ40cm και βάθους 50cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Φρεάτιο  διακλαδώσεως  υπογείων καλωδίων , δηλαδή

1) Κατασκευή ξυλότυπου και εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες,η ημιβραχώδες

2)διάστρωση  πυθμένα  με  σκυρόδεμα  200kg  τσιμέντου,  3)  δόμιση  πλευρικών

επιφανειών    με   σκυρόδμα   300kg   τσιμέντου  του  πυθμένα,  4)  επίχριση  με

τσιμεντοκονίαμα  των  600kg  τσιμέντου  του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών

του  φρεατίου

5) επάλειψη όλων των εσωτερικών επιφανειών του φρεατίου με μονωτικό υλικό  και  εξαγωγή  και

αποκόμιση  των προιόντων εκσκαφών και άχρηστων

υλικών .

(1 τεμ)

  8749. 2  Διαστάσεων  40Χ40  cm, βάθους  50 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 151,47

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα ένα και σαράντα επτά λεπτά

A.T. : 22

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8072 Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29 100%

Καλύμματα  φρεατίων  χυτoσιδηρά , πλήρως εγκατεστημένα με το ανάλογο παρέμβυσμα

στεγανοποιήσεως

(1 kg)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,07

(Ολογράφως) : τέσσερα και επτά λεπτά

A.T. : 23

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9350.1 Ηλεκτρικός πίνακας  διανομής Χ.Τ τοποθετημένος μέσα σε pillar βαθμού σταγανότητας ΙΡ
55.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) , δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση

ενός  πίλλαρ  κατασκευασμένου  από  μεταλλικά  πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες,

λάμες  κλπ.)  συγκολλημένα  ή  συνδεμένα  με  κοχλίες  και  εξωτερικό μεταλλικό,

κιβώτιο   από  χαλυβδοέλασμα  ΝΤΕΚΑΠΕ  πρεσσαριστό  πάχους  2mm.  Οι  εσωτερικές

ωφέλιμες  διαστάσεις του θα είναι: πλάτος 1,20m, ύψος 1,20m, και βάθος 0,40m. Το

εσωτερικό  του  πίλλαρ θα είναι χωρισμένο με λαμαρίνα σε δύο ανεξάρτητους χόρους

από  τους  οποίους ο ένας προς τα αριστερά πλάτους 0,40m. Θα προορίζεται για τον

μετρητή  και  τον  δέκτη, της Δ.Ε.Η. και ο άλλος πλάτους 0,90m για την ηλεκτρική

διανομή.

Ο αριστερός χώρος θα κλείνει με μονόφυλλη θύρα και ο δεξιός με μονόφυλλη αναλόγων

διαστάσεων.

Οι  θύρες  α) θα κλείνουν με την βοήθεια ελαστικού παρεμβύσματος, β) περιμετρικά

θα είναι δύο φορές κεκαμένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) για να παρουσιάζουν

αυξημένη  αντοχή  στην  παραμόρφωση  και  να εφαρμόζουν καλά στο κλείσιμο, γ) θα

αναρτώνται στο  σώμα  του πίλλαρ με τη βοήθεια μεντεσέδων βαρέως τύπου και δ) θα

έχουν ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά.

Στο  χώρο  που  προορίζεται  για  την  Δ.Ε.Η.  και στην ράχη του πίλλαρ θα είναι

στερεωμένη  με  κοχλίες και περικόχλια στρατζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους

1mm  για  να μπορούν να στερεωθούν επάνω σε αυτήν τα όργανα της Δ.Ε.Η.

Επιπλέον η μονόφυλλη πόρτα απο την πλευρά τοποθέτησης του κιβωτίου της ΔΕΗ θα υπάρχει

τζαμάκι για τον έλεγχο του μετρητή.
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Και οι δύο πόρτες του pillar θα φέρουν κλειδαριά ασφαλείας.

Στο χώρο που  προορίζεται  για  την  Υπηρεσία,  θα  υπάρχει  κατασκευή  από σιδηρογωνίες,

ελάσματα κλπ. για την στερέωση της ηλεκτρικής διανομής.

Το  επάνω  μέρος  του  πίλλαρ  θα έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της

υπόλοιπης  κατασκευής κατά 6cm.  Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή

και  αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός θα βαφεί με δύο στρώσεις χρώματος μινίου

και δύο στρώσεις από βερνικόχρωμα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας.

Εντός του χώρου του pillar aπο την δεξιά πλευρά θα τοποθετηθεί ηλεκτρικός στεγανός

πλαστικός πίνακας για την έναυση των φωτιστικών σύμφωνα με σχέδιο υπηρεσίας

Δηλαδή προμήθεια τοποθέτηση του pillar με τον ηλεκτρικό πίνακα διανομής σύμφωνα

με ηλεκτρικά σχέδια με συνδεδεμένα όλα τα υλικά ασφάλειες διακόπτες μπουτόν εκτολών

έναυσης ρελέ διαροής έτοιμο για λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.041,04

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες σαράντα ένα και τέσσερα λεπτά

A.T. : 24

Άρθρο : ΑΤΗΕ Λ9323 Φαναράκι επίτοιχης τοποθέτησης ασύμμετρης δέσμης με βραχίονα τύπου led ισχύος 36W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Φαναράκι ανοξείδωτο η χαλύβδινο επίτοιχης τοποθέτησης με βραχίονα ισχύος 36W ασύμμετρης δέσμης

αποτελούμενο απο:

Βραχίονα μεταλικό παραδοσιακής μορφής, οριζόντιας προβολής max70cm περίπου ο πρόβολος θα είναι

από χαλυβδοσωλήνα διαμέτρου Φ33mm και η στήριξη του θα είναι από χαλύβδινο έλασμα σχήματος Π

πάχους 50mm και μήκους 330mm και θα φέρει οπές για τη στήριξη του στον τοίχο. Στην άκρη του

βραχίονα θα υπάρχει κατάλληλη υποδοχή για την τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος.

Οι βραχίονες, θα είναι βαμμένοι με εποξειφαινολικό αστάρι πούδρας για μεγαλύτερη αντοχή και

προστασία κοντά σε παραθαλάσσια μέρη και με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος επιλογής της υπηρεσίας

από πιστοποιημένο μπάνιο απολάδωσης φωσφάτωσης βαφείο κατά ISO 9001/2008.

Φαναράκι ανοξείδωτο η απο χάλυβα παραδοσιακού τύπου τετραγωνικής μορφής, διαστάσεων περίπου 60

cm ύψος Χ 33 cm πλάτος, ανθεκτικά σε συνθήκες υπαίθρου και θάλασσας και σε θερμοκρασίες

περιβάλλοντος από μείον 15ο C έως + 45ο C χωρίς να υποστούν καμία αλλοίωση. Αποτελούνται από το

σώμα και από διαφανές ακρυλικό καλάθι. Το σώμα του φωτιστικού είναι από ανοξείδωτο χάλυβα

(ΙΝΝΟΧ 316) η χαλύβδινο ιδανικό για περιβάλλον θάλασσας, με βάση στήριξης από μαντέμι για

μεγαλύτερη αντοχή στις ανεμοπιέσεις. Το ακρυλικό καλάθι είναι στεγανό και φτιάχνεται από υλικό

polymeth methacrylate (PMMA).

Αριστες μηχανικές αντοχές και απεριόριστη αντοχή στις υπεριώδεις ακτινοβολίες του ήλιου.

Επιπλέον έχει απόλυτη διαπερατότητα στο φως πράγμα το οποίο μας επιτρέπει να φωτίσουμε καλύτερα

το χώρο. Το φωτιστικό θα φέρει ειδικό κάλυμμα προστασίας της διάταγης εναυσης των led.βαθμός

προστασίας του φωτιστικού IP 54

Η ισχύς των led ειναι περίπου 36W συντελεστού ισχύος 0,95 με βαθμό χρωματικής απόδοσης CRI80.

θερμοκρασία χρώματος 3.000Κ, φωτεινής ροής 5.600lum, και απόδοσης 155lm/W.

Τα φωτιστικά καλύπτουν τις απαιτήσεις και δοκιμές των Ευρωπαϊκών προτύπων

EN 60598-1 Part 1: general requirements

ΕΝ 60598-2-2

EN 61439-1:2009

EN 61543:1995

Επίσης το φανάρι συνοδεύεται με  σήμανση CE, πιστοποιητικό CE και πιστοποιητικό για IP από

διαπιστευμένο εργαστήριο.

Τέλος το φανάρι  βάφεται με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου στην απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας.

Η εταιρεία που θα προμηθεύει τα επιτοίχια και τα φανάρια θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη με

ISO 9001/2008.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια μεταφορά τοποθέτηση του φωτιστικού (βραχίονα - φαναράκι)

ηλεκτρική σύνδεση,

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 440,52

(Ολογράφως) : τετρακόσια σαράντα και πενήντα δύο λεπτά

Σελίδα 15 από 16



Τιμολόγιο μελέτης

A.T. : 25

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ9346 Βάση ιστού φωτισμού οπλισμένη διαστάσεων τουλάχιστον0,70Χ0,70Χ0,80m.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Κατασκευή  βάσης ιστού φωτισμού απο οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 για την έδραση και στήριξη ενός

ιστού φωτισμού που να έχει στο κέντρο κατακόρυφη οπή, για την διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων

και αγωγού γείωσης. Μέσα στο σκυρόδεμα θα ενσωματωθεί σιδηρούς οπλισμός B500c που θα

αποτελείται απο δύο μανδύες διατομής Φ10/12 τοποθετούμενοι σε σχήμα ρόμβου,και 8 ράβδους Φ 16mm

τρείς ανα παρειά. Η βάση στον μέσον της θα εγκιβωτιστεί σωλήνα pVC ανάλογης διατομής ελάχιστα

μεγαλύτερη αυτής του ιστού που θα πακτωθεί Δηλαδή  υλικά εργασίες εκσκαφής χειρωνακτικά η με

μηχανικά μέσα για την θεμελίωση της βάσης  με ξυλότυπο εμφανων σκυροδεμάτων. (σύμφωνα με την

παρ. 2.9  Εκσκαφές-Πάκτωση ιστών φωτισμού της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 170,08

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα και οκτώ λεπτά

A.T. : 26

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9326.1 Ιστός Φωτισμού χωρίς πλάκα έδρασης με φωτιστικό κορυφής (φαναράκι) τύπου led σχύος
36W  υπέργειου ύψους 3,50m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Κολώνα μονόφωτη, απο χάλυβα θερμής έλασης κατα ΕΝ 10025 παραδοσιακού σχεδιασμού υπέργειου ύψους

3,5 μέτρων περίπου,(συνολικά 4μ) περίπου κώνικης κυκλικής διατομής χωρίς πλάκα έδρασης με

ανοξείδωτο η χαλύβδινο φανάρι.

Η κολώνα είναι διαμορφωμένη σε κώνικη κυκλική διατομή απο μοναδιαία τεμάχια. Η συγκόληση του

ιστού γίνεται κατα μήκος με μία διαμήκη ραφή ειδικής συγκόλλησης. Σε ανάλογο υψος απο το έδαφος

θα υπάρχει κατάλληλη θυρίδα γιατην στήριξη του ακροκιβωτίου

Επίσης θα φέρει ακροκιβώτιο εισαγωγής διπλής στεγανότητας IP54 που θα προσαρμόζεται άριστα στη

οπή της θυρίδας.

ΦΑΝΑΡΙ κορυφής:  Τα φανάρια είναι παραδοσιακά τετραγωνικής μορφής, διαστάσεων 60 cm ύψος ομοια

με αυτά της επίτοιχης τοποθέτησης (σε βραχίονα) και ιδιας ιδιας ισχύος ασύμμετρης δέσμης.

60Χ 33 cm πλάτος, ανθεκτικά σε συνθήκες υπαίθρου και θάλασσας και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος

Η εταιρεία που θα προμηθεύει τα επιτοίχια και τα φανάρια θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη με

ISO 9001/2008.

Τέλος το φανάρι  βάφεται με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου στην απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας.

Οι κολώνες θα συνοδεύονται με πιστοποιητικά Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών        και CE  και

πιστοποιητικό ISO 9001/2008 τα οποία θα προσκομιστούν πρίν απο την τοποθέτηση πρός έγκριση απο

τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου.

Η  όλη  κατασκευή  θα  πρέπει  να  εκτελεσθεί  κατά τρόπο που να μην παρουσιάζει

ελαττώματα.  Στη τιμή περιλαμβάνεται η αξία μεταφοράς των ιστών και φωτιστικών led σύμφωνα με

το τέυχος τεχνικές προδιαγραφές, του ακροκιβωτίου ηλεκτρικής σύνδεσης, καθώς επίσης και οι

εργασίες τοποθέτησης στις θέσεις στερέωσης και ηλεκτρικές συνδέσεις έτοιμο για λειτουργία.

(1 τεμ)

 9325. 1  συνολικού μήκους  3,50m

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.298,27

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια ενενήντα οκτώ και είκοσι επτά λεπτά

                      

Η προισταμένη Δ/νσης ΤΥΔΛΟι μελετητές Οι ελεγκτές
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