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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΕΡΓΟ:    Ηλεκτροφωτισµός παραλιακής 
οδού Σταλίδας

                             

ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1οΑΡΘΡΟ 1οΑΡΘΡΟ 1οΑΡΘΡΟ 1ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ∆-01 ΚωδΚωδΚωδΚωδ....    ΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησης :::: ΟΙΚ-2269A
· ΤΟΜΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ

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.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    m
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1,00    (ένα )

ΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 22.10.01** ΚωδΚωδΚωδΚωδ....    ΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησης :::: ΟΙΚ-2226
Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα. Με εφαρµογή 
συνήθων µεθόδων καθαίρεσης. 
Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων αόπλου σκυροδέµατος παντός είδους, 
σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του 
πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών 
αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεµαχισµός των ευµεγέθων 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".
Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως (συµπεριλαµβάνεται 
η µεταφορά δια µέσω οδού καλής βατότητας, εκτός πόλεως για απόσταση 15,00 χλµ). 
Ανάλυση τιµής:  28,00+0,19*15,00=30,85 (τριαντα Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        30,85    (τριάντα Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 3οΑΡΘΡΟ 3οΑΡΘΡΟ 3οΑΡΘΡΟ 3ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 03.12 ΚωδΚωδΚωδΚωδ....    ΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησης :::: Υ∆Ρ-6087
Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την αντιµετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ.
Πρόσθετη τιµή καταβαλλόµενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω 
από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόµενα / 
αντιστηριζόµενα ή µη, ανά µέτρο µήκους συναντώµενου αγωγού κατά µήκος του 
σκάµµατος. Νοείται δε αγωγός µέσα στο σκάµµα και ο παραµένων µέσα σ΄ αυτό κατά το 
µεγαλύτερο µέρος της διατοµής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί 
περιλαµβανόµενοι σε ιδεατό κύλινδρο µε άξονα τον άξονα του µεγαλύτερου αγωγού και 
διαµέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον παραπάνω 
κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόµη µία φορά η τιµή αυτή. 
Στο παρόν άρθρο δεν περιλαµβάνονται οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες υποστήριξης, 
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αντιστήριξης ή υποθεµελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά 
περίπτωση, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη ή/και τις οδηγίες των αρµοδίων ΟΚΩ και 
θα επιµετρώνται σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου.Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 
συναντώµενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τρέχον µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        15,50    (δεκαπέντε Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 4οΑΡΘΡΟ 4οΑΡΘΡΟ 4οΑΡΘΡΟ 4ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 03.10.02.01 ** ΚωδΚωδΚωδΚωδ....    ΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησης :::: Υ∆Ρ-6081.1
Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες-Με πλάτος 
πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση-Για βάθος 
ορύγµατος έως 4,00 m
Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες 
περιλαµβανοµένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε 
κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε  
οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή µε 
υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση), σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων’’. Η κοπή των 
ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται 
υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος (αν  
απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  του ορύγµατος στις απαιτούµενες 
διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέµατος, η 
αναπέταση, ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές 
(οριζόντιες ή κατακόρυφες).  Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που 
το µήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους 
ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια 
εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη.Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά 
ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η 
τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγµατος και της 
διαχείρισης των προϊόντων.Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή 
οπλισµένο σκυρόδεµα στο εύρος του ορύγµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία 
άρθρα του τιµολογίου.Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές 
πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος 
του ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 
m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου 
και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) (συµπεριλαµβάνεται η µεταφορά δια µέσω οδού καλής 
βατότητας, εκτός πόλεως για απόσταση 15,00 χλµ)
Ανάλυση τιµής: 7,50+0,19*15=10,35 (δέκα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        10,35    (Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 5οΑΡΘΡΟ 5οΑΡΘΡΟ 5οΑΡΘΡΟ 5ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 03.11.02.01** ΚωδΚωδΚωδΚωδ....    ΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησης :::: Υ∆Ρ-6082.1
Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες-Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 
m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου 
και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.-Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m
Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώµατα κάθε είδους,  
συµπεριλαµβανοµένων και των συµπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολληµένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηµατισµών, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
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οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε χρήση διατρητικού εξοπλισµού (υδραυλικής σφύρας ή 
αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάµων) ή/και 
περιορισµένη χρήση εκρηκτικών (µε εφαρµογή µικρών γοµώσεων και χρήση λαµαρινών για 
την αποφυγή εκτίναξης θραυσµάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρµόδιες Αρχές, εν 
ξηρώ ή µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση) σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων’’. Η κοπή 
των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται 
υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος (αν  
απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  του ορύγµατος στις απαιτούµενες 
διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέµατος, η 
αναπέταση, ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές 
(οριζόντιες ή κατακόρυφες).  Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που 
το µήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους 
ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια 
εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη.  Oι εκσκαφές επιµετρώνται 
ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρµόζεται 
η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγµατος και της 
διαχείρισης των προϊόντων.Επισηµαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι 
καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο σκυρόδεµα στο εύρος του ορύγµατος εντάσσονται στις 
εκσκαφές του παρόντος άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα 
επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου. Τιµή ανά κυβικό µέτρο 
(m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη, 
ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών.Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) (συµπεριλαµβάνεται η µεταφορά δια µέσω οδού καλής 
βατότητας, εκτός πόλεως για απόσταση 15,00 χλµ)
Ανάλυση τιµής: 26,30+0,19*15=29,15 (είκοσι εννέα Ευρώ και δεκαπέντε λεπτά)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        29,15    (είκοσι εννέα Ευρώ και δεκαπέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 6οΑΡΘΡΟ 6οΑΡΘΡΟ 6οΑΡΘΡΟ 6ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 05.07**ΚωδΚωδΚωδΚωδ....    ΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησης :::: Υ∆Ρ-6069
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σηλήνων εντός ορύγµατος µε άµµο προέλευσης 
λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
''Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται :
α. Η προµήθεια και µεταφορά άµµου λατοµείου επί τόπου του έργου.
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγµα.
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συµπύκνωση της 
στρώσης εγκιβωτισµού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, µε ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζηµιών στην σωληνογραµµή.
Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από 
την µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών)
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) (συµπεριλαµβάνεται η µεταφορά δια µέσω οδού καλής 
βατότητας, εκτός πόλεως για απόσταση 35,00 χλµ)
Ανάλυση τιµής: 11,30+0,19*35=17,95 (δεκαεπτά Ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        17,95    (δεκαεπτά Ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά)
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ΑΡΘΡΟ 7οΑΡΘΡΟ 7οΑΡΘΡΟ 7οΑΡΘΡΟ 7ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Γ-02.2** ΚωδΚωδΚωδΚωδ....    ΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησης :::: Ο∆Ο-3211.Β
Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 
οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση 
της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 
η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από 
την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m
Ανάλυση τιµής: 1,20+0,19*35/10=1,87 (ένα Ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    m2
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1,87    (ένα Ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 8οΑΡΘΡΟ 8οΑΡΘΡΟ 8οΑΡΘΡΟ 8ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Ε-17.1 ΚωδΚωδΚωδΚωδ....    ΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησης :::: ΟΙΚ-7788
∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος . ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή 

∆ιαγράµµιση ασφαλτικού οδοστρώµατος, νέα ή αναδιαγράµµιση, οποιουδήποτε σχήµατος, 
µορφής και διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα), µε 
αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, µε γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1424, συνοδευόµενο µε πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιµών πεδίου 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύµφωνα µε την 
µελέτη σήµανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήµανση οδών’’

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:

· η προµήθεια του υλικού διαγράµµισης, η προσκόµισή του επί τόπου του έργου και η 
προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται)
· η διάθεση του απαιτουµένου προσωπικού, µέσων και εξοπλισµού για την εκτέλεση 
των εργασιών και την ρύθµιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους
· ο καθαρισµός του οδοστρώµατος από κάθε είδους χαλαρά υλικά µε χρήση 
µηχανικού σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση
· η προετοιµασία για την διαγράµµιση (στίξη-πικετάρισµα) 
· η εφαρµογή της διαγράµµισης µε διαγραµµιστικό µηχάνηµα, κατάλληλο για τον 
τύπο του χρησιµοποιουµένου υλικού 
· η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 
· η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την κυκλοφορία 
µέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος

∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος . ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    m2
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        3,80    (τρία Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 9οΑΡΘΡΟ 9οΑΡΘΡΟ 9οΑΡΘΡΟ 9ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ∆-03 ΚωδΚωδΚωδΚωδ....    ΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησης :::: Ο∆Ο-4110
· ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο 
ασφαλτικό γαλάκτωµα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε 
υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), 
ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση, 
η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε 
αυτοκiνούµενο διανοµέα ασφάλτου (Federal), 
η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται), 
η ενδεχόµενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία παραγωγής ή 
προµήθειας και µεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    m2
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1,20    (ένα Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 10οΑΡΘΡΟ 10οΑΡΘΡΟ 10οΑΡΘΡΟ 10ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ∆-07** ΚωδΚωδΚωδΚωδ....    ΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησης :::: Ο∆Ο-4421Β
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 m 

Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής ή συνδετικής στρώσης, σε υπόγεια και υπαίθρια 
έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα 
παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, 
τύπου ΑΣ 12,5, ΑΣ 20 ή ΑΣ 31,5, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την 
ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου 
µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος
η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως 
η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher
η σταλία των µεταφορικών µέσων
η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα
η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για 
την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.
οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώµατα (όπως π.χ. δηµιουργία τριγωνικών 
εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισµα, αποµάκρυνση των προϊόντων, που 
προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.). 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούµενη 
ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιµολογούνται ιδιαίτερα.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής ισοπεδωτικής ή συνδετικής στρώσης, αποδεκτής 
ποιότητας και χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04.
Ανάλυση τιµής: 6,90+0,19*35/20=7,23 (επτά Ευρώ και είκοσι τρία λεπτά)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    m2
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        7,23    (επτά Ευρώ και είκοσι τρία λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 11οΑΡΘΡΟ 11οΑΡΘΡΟ 11οΑΡΘΡΟ 11ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 32.01.03 ΚωδΚωδΚωδΚωδ....    ΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησης :::: ΟΙΚ-3213
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15. 
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 
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σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του 
έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος", 01-01-02-00 "∆ιάστρωση 
σκυροδέµατος", 01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος", 01-01-04-00 "Εργοταξιακά 
συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος", 01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση 
σκυροδέµατος", 01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του 
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών 
από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη 
συνθέσεως.
Στην τιµή περιλαµβάνονται: α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη 
θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό 
σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, 
τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα 
παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 
µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά 
του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά 
κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης 
ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά 
περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα 
τσιµέντου στο σκυρόδεµα. Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η 
περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής 
του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. β. Τα πάσης 
φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται 
από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται 
ιδιαιτέρως. γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της 
άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του 
τελειώµατος. δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων 
µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και 
επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση 
τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης. ε. ∆εν 
συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων 
(λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από 
κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε 
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο (m3)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        84,00    (ογδόντα τέσσερα )

ΑΡΘΡΟ 12οΑΡΘΡΟ 12οΑΡΘΡΟ 12οΑΡΘΡΟ 12ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 08 (σχ.8733.2.8)ΚωδΚωδΚωδΚωδ....    ΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησης :::: 

Σωλήνας  ηλεκτρικών γραµµών  πλαστικός θωρακισµένος από PVC, σπιράλ  διαµέτρου Φ 
50mm ανθεκτικός σε εσωτερική πίεση 6 ατµοσφαιρών τουλάχιστον, τοποθετηµένος κατά 
µήκους διανοιγµένης τάφρου συµπεριλαµβανοµένων απάντων των απαραίτητων ειδικών 
τεµαχίων καθώς και των µικρουλικών συνδέσεως ,στηρίξεως κλπ. σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές DIN8074/8075 µε τον απαιτούµενο οδηγό από γαλβανισµένο σύρµα 5 mm2 
για την κατασκευή υπογείου δικτύου διελεύσεως ηλεκτρικών καλωδίων σε χάνδακα βάθους 
60-70 cm, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 08
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        7,05    ()
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ΑΡΘΡΟ 13οΑΡΘΡΟ 13οΑΡΘΡΟ 13οΑΡΘΡΟ 13ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 60.20.40.01 ΚωδΚωδΚωδΚωδ....    ΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησης :::: ΗΛΜ-5
Εργασίες υποδοµής φωτεινής σηµατοδότησης. Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι διέλευσης 
καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης. Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι ονοµαστ.διαµέτρου 
DN 50 mm (σπείρωµα 2’’) και πάχους 3,2 mm.
Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης.
Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων σηµατοδότησης υπό το οδόστρωµα ή στις 
θέσεις τεχνικών µε γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες µε ραφή και σπείρωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµαστικής διαµέτρου (DN) και 
πάχους τοιχώµατος όπως αναφέρεται παρακάτω.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, 
του γαλβανισµένου σύρµατος έλξης καλωδίων, των γαλβανισµένων ειδικών τεµαχίων, η 
τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων, η τοποθέτηση του σύρµατος έλξης καλωδίων, η 
επισήµανση των σωλήνων καθώς και η συγκρότηση δέσµης σωλήνων, όπου προβλέπεται. 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε 
σκυρόδεµα τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου.
Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι ονοµαστ.διαµέτρου DN 50 mm (σπείρωµα 2’’) και πάχους 
3,2 mm.
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους σωληνογραµµής.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο αξονικού µήκους σωληνογραµµής
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        12,50    (δώδεκα Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 14οΑΡΘΡΟ 14οΑΡΘΡΟ 14οΑΡΘΡΟ 14ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 62.10.48.03 ΚωδΚωδΚωδΚωδ....    ΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησης :::: ΗΛΜ 45
Αγωγοί γυµνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι. διατοµής 25 mm².
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.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) γυµνού χάλκινου αγωγού.
διατοµής 25 mm².
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τρέχον µέτρο (m)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        5,70    (πέντε Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 15οΑΡΘΡΟ 15οΑΡΘΡΟ 15οΑΡΘΡΟ 15ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 60.20.40.21 ΚωδΚωδΚωδΚωδ....    ΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησης :::: ΗΛΜ-45
Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα.
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση πλάκας γείωσης από 
ηλεκτρολυτικό χαλκό διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσµατος 3 mm. Στο κέντρο 
βάρους αυτής θα είναι συγκολληµένα το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35 
mm2, µήκους 5 m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35 mm2, συγκολληµένο. 
Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν συµπεριλαµβάνεται η εκσκαφή και επανεπίχωση του 
λάκκου για την τοποθέτηση του παραπάνω ηλεκτροδίου, ούτε η ενδεχόµενα απαιτούµενη 
εξυγίανση του επιχώµατος για την εξασφάλιση της αγωγιµότητας προς γην του 
ηλεκτροδίου λόγω βραχώδους εδάφους. 
Τιµή ανά τεµάχιο τοποθετηµένης πλάκας γείωσης.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµάχιο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        120,00    (εκατό είκοσι )

ΑΡΘΡΟ 16οΑΡΘΡΟ 16οΑΡΘΡΟ 16οΑΡΘΡΟ 16ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 10 (σχ. ΑΤΗΕ 9305) ΚωδΚωδΚωδΚωδ....    ΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησης :::: 

∆ιάστρωση µέσα σε χαντάκι κατά µήκος των σωληνώσεων όδευσης των καλωδίων-δικτύων 
διάτρητου σκληρού πλαστικού δίχτυ χρώµατος πορτοκαλί για την επισήµανση και 
προστασία από τα υπόγεια τροφοδοτικά καλώδια µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος. Για την 
προµήθεια, µεταφορά και την επί τόπου τοποθέτηση - διάστρωση.
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 010
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ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1,45    (ένα Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 17οΑΡΘΡΟ 17οΑΡΘΡΟ 17οΑΡΘΡΟ 17ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 45 (σχ. ΑΤΗΕ 9344) ΚωδΚωδΚωδΚωδ....    ΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησης :::: 

Σφικτήρας, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και σύνδεση ενός σφικτήρα για χάλκινους 
αγωγούς (1τεµ.)
Σφικτήρας διατοµής 25-35mm2.
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 045
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        4,50    (τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 18οΑΡΘΡΟ 18οΑΡΘΡΟ 18οΑΡΘΡΟ 18ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 47 (ΑΤΗΕ 8774.6.4) ΚωδΚωδΚωδΚωδ....    ΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησης :::: 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπωλικό διατ. 5 Χ 6 µµ2, ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια 
και προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, 
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, 
καλωδίων κ.λ.π.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε 
στοιχείο του κτιρίου,τοποθέτηση, διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και 
εξαρτήµατα της εγκ/σης) και πλήρη εγκατάσταση, παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        8,80    (οκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 19οΑΡΘΡΟ 19οΑΡΘΡΟ 19οΑΡΘΡΟ 19ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 60.10.80.01 ΚωδΚωδΚωδΚωδ....    ΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησης :::: HΛM-52
Πίλαρ οδοφωτισµού. Πίλαρ οδοφωτισµού τεσσάρων αναχωρήσεων.
Στεγανά µεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισµού (πίλλαρ), βαθµού 
προστασίας ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, µε την βάση έδρασής τους από 
σκυρόδεµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ‘Υποδοµή οδοφωτισµού’’.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
· η προµήθεια και µεταφορά επί τοπου του στεγανού µεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) µε 
δίριχτη στέγη µε περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oµβρίων, από λαµαρίνα 
ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισµένου εν θερµώ εσωτερικά και εξωτερικά, µετά 
την κατασκευή του, µε ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 µm), βαµένου µε 
διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υµένα (εκάστης) 125 µm, µε ελαστικά 
παρεµβύσµατα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία 
για όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήµανσης µε τα στοιχεία του κυρίου του 
έργου
· η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγµατος της βάσης έδρασης του πίλλαρ
· η βάση του πίλαρ από οπλισµένο σκυρόδεµα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασµένη, 
ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθµη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, µε 
κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων. 
· Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης.
· Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.
· η στεγανή διανοµή εντός του πίλλαρ µε τα όργανα διακοπής και προστασίας των 
κυκλωµάτων φωτισµού, αποτελούµενη αποτελούµενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 
κατασκευασµένο από βαµµένη λαµαρίνα ή άκαυστο θερµοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων 
ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές µε τους κατάλληλους 
στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισµού καθώς 
επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.
· τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές 
ασφάλειες, αυτόµατους µαγνητοθερµικούς διακόπτες και ηλεκτρονόµους ισχύος 
τηλεχειρισµού (ανά κύκλωµα φωτισµού), ρελέ µείωσης νυκτερινού φωτισµού (όταν 
προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη µείωσης νυκτερινού φωτισµού (όταν 
προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή «καραβοχελώνα» 
και κλεµοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω µέρος του κιβωτίου).
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· η απασχόληση προσωπικού εξοπλισµού και µέσων για την εγκατάσταση, τις 
συνδέσεις και τον έλεγχο λειτουργίας
Τιµή ανά τεµάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισµού, ανάλογα µε τον αριθµό των 
αναχωρήσεων.
Πίλλαρ οδοφωτισµού τεσσάρων αναχωρήσεων.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        2.500,00    (δύο χιλιάδες πεντακόσια )

ΑΡΘΡΟ 20οΑΡΘΡΟ 20οΑΡΘΡΟ 20οΑΡΘΡΟ 20ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 38.20 σχετ2 ΚωδΚωδΚωδΚωδ....    ΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησης :::: 

Κατασκευή κολώνας από Ω.Σ. εξωτερικών διαστάσεων 0,50x0,50χ(Η=2,40) για τη σύνδεση 
µε το δίκτυο της ∆ΕΗ.
Περιλαµβάνεται υλικά, µικρουλικά και εργασία για την πλήρη κατασκευή:
Κολώνας από Ω.Σ. καθαρών εξωτερικών διαστάσεων 0,50x0,50χ(Η=2,40).
Ειδικότερα περιλαµβάνονται:
α. Η εργασία για την εκσκαφή και ισοπέδωση του χώρου, αποµάκρυνσης των προϊόντων 
εκσκαφής καθώς και τυχόν απαιτούµενης επανεπίχωσης. 
β. Σκυρόδεµα C12/15 πάχους 10cm σε διάσταση κάτοψης 0,90χ0,70
γ. Σκυρόδεµα C20/25 για την κατασκευή της ανωτέρω κολώνας καθαρού ύψους 2,40µ.
δ. Οι απαιτούµενοι σιδηροί οπλισµοί κατηγορίας S500. Οι οπλισµοί που τοποθετούνται 
είναι: Κάτω #Φ12/15 και περιµετρικά της κολώνας (όρθια και οριζόντια µονή εσχάρα 
Φ12/15).
ε. Όλοι οι απαιτούµενοι ξυλότυποι για την κατασκευή της κολώνας
ζ. Η προµήθεια και η τοποθέτηση σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο διαµέτρου 3" πράσινης 
ετικέτας συνολικού µήκους 6µ. εκ των οποίων τα 2,4µ. θα αγκυρωθούν εντός του 
σκυροδέµατος της βάσης. Ο σιδηροσωλήνας θα φέρει στην κορυφή τον προβλεπόµενο 
γάντζο για την σύνδεση µε το δίκτυο της ∆ΕΗ.
η. Τα απαιτούµενα 2 σπιράλ εντός του όγκου διαµέτρου Φ50 (ένα για τη διέλευση της 
παροχής γειώσεως και ένα για τη διέλευση της παροχής ρεύµατος)
θ. Σωλήνας πλαστικός διαµέτρου Φ22 µήκους 3,40 µέτρων στηριζόµενος επί του 
σιδηροσωλήνα 3" για τη διέλευση της παροχής ρεύµατος της ∆ΕΗ.
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 3215 (20%), 3811(25%),3873 (30%) & ΗΛΜ 25 (25%)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τεµ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        450,00    (τετρακόσια πενήντα )

ΑΡΘΡΟ 21οΑΡΘΡΟ 21οΑΡΘΡΟ 21οΑΡΘΡΟ 21ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 52 (ΑΤΗΕ 9347) 3φ ΚωδΚωδΚωδΚωδ....    ΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησης :::: ΗΛΜ52
Σύνδεση µετρητού ∆ΕΗ, παροχή ∆ΕΗ Νο1 τριφασική, δηλαδή υλικά, εργασία και καταβολή 
στην ∆ΕΗ της σχετικής δαπάνης συνδέσεως αναγόµενα σε εργασία για την σύνδεση ενός 
µετρητού της ∆ΕΗ.Συµπεριλαµβάνεται και η εργασία κατάθεσης στη ∆ΕΗ των 
απαραίτητων εγγράφων και σχεδίων
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τεµάχιο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        450,00    (τετρακόσια πενήντα )

ΑΡΘΡΟ 22οΑΡΘΡΟ 22οΑΡΘΡΟ 22οΑΡΘΡΟ 22ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 60.10.85.02 Σχ ΚωδΚωδΚωδΚωδ....    ΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησης :::: Ο∆Ο-2548
Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm.
Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, 
οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα Β500C, µε τοιχώµατα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια 
έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια 
λεπτοµερειών της µελέτης
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
· η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος
· η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένου 
φρεατίου
· η διαµόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των 
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καλωδίων  
· η προµήθεια και η τοποθέτηση χυτοσιδηρού καλύµµατος κατηγορίας C250 σε 
περίπτωση οδών ή Β125 σε περίπτωση πεζοδροµίων (κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124)
· η επισήµανση του φρεατίου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 
Τιµή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π).
Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τεµάχιο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        145,00    (εκατό σαράντα πέντε )

ΑΡΘΡΟ 23οΑΡΘΡΟ 23οΑΡΘΡΟ 23οΑΡΘΡΟ 23ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 101 ( σχ. ΑΤΗΕ 9312.1) -9m ΚωδΚωδΚωδΚωδ....    ΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησης :::: ΗΛΜ 101
Βάση σιδηροϊστού άοπλη από άοπλο σκυρόδεµα Σ 20-25  διαστάσεων (µήκος, πλάτος και 
ύψος) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κατασκευαστή του ιστού  για έδραση και στερέωση 
ιστού ύψους έως 9µ.(βλέπε ενδεικτικό σχέδιο της υπηρεσίας). Η βάση θα είναι 
εφοδιασµένη µε το αντίστοιχο γαλβανισµένο αγκύριο του ιστού (όπως αυτό προβλέπεται 
από τον κατασκευαστή του ιστού), που θα φέρει στο κέντρο του  µία κατακόρυφη οπή και 
µία πλευρική µε πλαστικό σωλήνα PVC Φ75  και καµπύλη 90 µοιρών α για την διέλευση του 
τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Η βάση θα είναι εφοδιασµένη επίσης και 
µε φρεάτιο επίσκεψης καλωδίων- δικτύων στεγανό διαστάσεων άνω και κάτω στοµίου 
30Χ30 εκατ. και βάθους 0,55µ. (κατασκευή πυθµένα και πλευρικών τοιχωµάτων πάχους 
0,15m) µετά στεγανού χυτοσιδηρού καλύµµατος από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης C250, 
διαστάσεων 0,40x0,40 µ.. Στη βάση του φρεατίου θα υπάρχει οπή αποστράγγισης Φ75. 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται επίσης και η προµήθεια, η µεταφορά και η τοποθέτηση του 
αγκυρίου του ιστού και του στεγανού χυτοσιδηρού καλύµµατος του φρεατίου, δεν 
περιλαµβάνεται η αξία των εκσκαφών.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 101
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        235,00    (διακόσια τριάντα πέντε )

ΑΡΘΡΟ 24οΑΡΘΡΟ 24οΑΡΘΡΟ 24οΑΡΘΡΟ 24ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 101 (σχ ΑΤΗΕ9322.2) 7µ ΚωδΚωδΚωδΚωδ....    ΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησης :::: ΗΛΜ 101
Ιστός Φωτισµού Οδών κατασκευασµένος από χάλυβα γαλβανισµένο εν θερµώ ύψους 7m 
σταθερής κυκλικης διατοµής, πάχους 4mm, διαµέτρου Φ120 µε κυκλική πλάκα έδρασης 
Φ310 και πάχους 15mm µε κατάλληλες οπές. Στην κορυφή του ιστού πρέπει να 
τοποθετηθεί υποδοχέας διατοµής Φ 60 κατασκευασµένος από γαλβανισµένο χάλυβα 
απαραίτητος για την τοποθέτηση διαφόρων εξαρτηµάτων. Mε θυρίδα µε κλειδαριά 
ασφαλείας µε ανοξείδωτη βίδα και τριγωνική υποδοχή για τοποθέτηση ακροκιβωτίου. Ο 
ιστός θα είναι κατασκευασµένος από ένα τεµάχιο χαλυβδοσωλήνα σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΝ-40 από χάλυβα θερµής έλασης, γαλβανισµένος εν θερµώ βάσει ∆ιεθνών Προτύπων EN 
µε πιστοποίηση CE.  Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και 
(1) Η βάση αγκύρωσης (σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κατασκευαστή) µε γαλβάνισµα εν 
θερµώ βάσει ∆ιεθνών Προτύπων EN καθώς και τα απαραίτητα (8) παξιµάδια και (8) 
ροδέλες . 
(2) Ακροκιβώτιο µε µονό ή διπλό µικροαυτόµατο το οποίο φέρει τριπλή τετραπολική κλέµµα 
και είναι ικανό να δέχεται καλώδιο διατοµής έως 16mm2 
(3) Ο υποδοχέας διατοµής Φ 60 στην κορυφή του ιστού κατασκευασµένος από 
γαλβανισµένο χάλυβα απαραίτητος για την τοποθέτηση διαφόρων εξαρτηµάτων

Στην τιµή περιλαµβάνονται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου µε τις εκφορτώσεις κλπ όλων των απαιτούµενων υλικών, 
καλωδίων και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας 
εγκατάστασης όλων των παραπάνω υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης των αγκυρίων (αλλά και 
η τυχόν τροποποίησή τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης) σε βάση από µπετόν, η 
δαπάνη τοποθέτησης των απαραίτητων καλωδιώσεων από το φωτιστικό µέχρι και το 
ακροκιβώτιο του ιστού και η δαπάνη σύνδεσής του µε τις τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη 
των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας 
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για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοση της σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές της Τ.Σ.Υ. και τα εγκεκριµένα σχέδια. 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        536,80    (πεντακόσια τριάντα έξι Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 25οΑΡΘΡΟ 25οΑΡΘΡΟ 25οΑΡΘΡΟ 25ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 101 (σχ Βραχίωνας 60cm) ΚωδΚωδΚωδΚωδ....    ΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησης :::: ΗΛΜ 101
Ευθύγραµµος Βραχίονας κατασκευασµένος από χάλυβα γαλβανισµένο εν θερµώ µήκους 
600mm, πάχους 3mm, και διατοµής Φ60 , µε φλάντζα για προσαρµογή  σε ιστό φωτισµού 
και απόληξη Φ60. Κατασκευή: Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ-40 Προστασία: Γαλβάνισµα εν 
θερµώ βάσει ∆ιεθνών Προτύπων EN ISO 1461.

Στην τιµή περιλαµβάνονται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου µε τις εκφορτώσεις κλπ όλων των απαιτούµενων υλικών, η 
δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των παραπάνω υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης, 
η δαπάνη των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και 
εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοση της σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές της Τ.Σ.Υ. και τα 
εγκεκριµένα σχέδια.

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        80,00    (ογδόντα )

ΑΡΘΡΟ 26οΑΡΘΡΟ 26οΑΡΘΡΟ 26οΑΡΘΡΟ 26ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 101 ΣΧ (LED 90−110 W) ΚωδΚωδΚωδΚωδ....    ΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησης :::: ΗΛΜ−101
Φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού µε LED Ισχύος 90−110 W 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση επί του ιστού φωτιστικού σώµατος 
οδοφωτισµού µε LED.
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος του τύπου και της ισχύος που προβλέπονται από τη 
µελέτη
• η συναρµολόγηση του φωτιστικού επί του ιστού
• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος διατοµής 3 x1,5mm2 (από το 
ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους
Στην τιµή περιλαµβάνονται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου µε τις εκφορτώσεις κλπ όλων των απαιτούµενων υλικών και 
µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των 
παραπάνω υλικών, η δαπάνη σύνδεσής του µε τις τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη των 
δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για 
την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοση της σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές της Τ.Σ.Υ. και τα εγκεκριµένα σχέδια.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        545,00    (πεντακόσια σαράντα πέντε )

ΑΡΘΡΟ 27οΑΡΘΡΟ 27οΑΡΘΡΟ 27οΑΡΘΡΟ 27ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 101 ΣΧ (LED 60−80 W) ΚωδΚωδΚωδΚωδ....    ΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησης :::: ΗΛΜ−101
Φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού µε LED Ισχύος 60−80 W 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση επί του ιστού φωτιστικού σώµατος 
οδοφωτισµού µε LED.
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:
• η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος του τύπου και της ισχύος που προβλέπονται από τη 
µελέτη
• η συναρµολόγηση του φωτιστικού επί του ιστού
• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος διατοµής 3 x1,5mm2 (από το 
ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους
Στην τιµή περιλαµβάνονται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου µε τις εκφορτώσεις κλπ όλων των απαιτούµενων υλικών και 
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µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των 
παραπάνω υλικών, η δαπάνη σύνδεσής του µε τις τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη των 
δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για 
την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοση της σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές της Τ.Σ.Υ. και τα εγκεκριµένα σχέδια.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        520,00    (πεντακόσια είκοσι )

ΑΡΘΡΟ 28οΑΡΘΡΟ 28οΑΡΘΡΟ 28οΑΡΘΡΟ 28ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 101 (σχ Πινακίδα Αυτοκόλλητη) ΚωδΚωδΚωδΚωδ....    ΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησηςΑναθεώρησης :::: ΗΛΜ 101
Πινακίδα Αντανακλαστική (Ζέµπρα) Αυτοκόλλητη 15cm x 70cm. Η πινακίδα θα φέρει ειδική 
αντανακλαστική ταινία τύπου ζέβρας και θα έχει έντονο κόκκινο και κίτρινο χρώµα ώστε να 
γίνεται αντιληπτή την ηµέρα από µεγάλη απόσταση αλλά και τη νύχτα σε συνθήκες 
χαµηλού φωτισµού. Αντανακλαστικότητα: Κατηγορία Τ1 
Στην τιµή περιλαµβάνονται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου µε τις εκφορτώσεις κλπ όλων των απαιτούµενων υλικών, η 
δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των παραπάνω υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης, 
η δαπάνη των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και 
εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοση της σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές της Τ.Σ.Υ. και τα 
εγκεκριµένα σχέδια.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        21,00    (είκοσι ένα )

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 13/11/2014
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