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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124 100%  
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m 
ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 
2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος 
βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' 
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των 
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 
 
Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,45 

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα πέντε λεπτά 

A.T. : 2 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 100%  
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,90 
(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά 

A.T. : 3 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων 

μεθόδων καθαίρεσης 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%  
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". 
 
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου 
αέρα και συναφή εξοπλισμό. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 
Ευρώ (Αριθμητικά): 56,95 

(Ολογράφως) : πενήντα έξι και ενενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 4 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%  
Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, 
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών 
επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή 
χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση 
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με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού 
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την 
επίχωση. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,65 
(Ολογράφως) : δέκα έξι και εξήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 5 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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. : 6 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.04 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100%  
Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες 
μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος 
(ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 
σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται 
η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και 
η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό 
μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση 
μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη 
τιμή του άρθρου 32.02. 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 106,00 
(Ολογράφως) : εκατόν έξι 

A.T. : 7 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.03 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 

χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223Α.5 100%  
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η 
συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο 
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού 
προσωπικού. 
 
Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο 
επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί 
μαζί με άλλα. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
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Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80 
(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 8 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%  
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον 
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων 
κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισμού. 
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 
των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 
 
|           Πεδίο εφαρμογής                    | 
__________|______________________________________________|______________________ 
Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ. 
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο 
(mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m) 
__________|________|________________|____________________|_________|____________ 
| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 
5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 
5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 
6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 
6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260 
7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302 
7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347 
8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395 
10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617 
12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888 
14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21 
16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58 
18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00 
20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47 
22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98 
25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85 
28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83 
32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31 
40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 
 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ  πέραν της προμήθειας  μεταφοράς επί τόπου  
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Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας. 
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Δομικά πλέγματα B500C. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 
σύμφωνα με την μελέτη. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01 

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό 

A.T. : 9 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%  
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον 
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων 
κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισμού. 
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 
των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 
 
|           Πεδίο εφαρμογής                    | 
__________|______________________________________________|______________________ 
Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ. 
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο 
(mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m) 
__________|________|________________|____________________|_________|____________ 
| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 
5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 
5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 
6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 
6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260 
7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302 
7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347 
8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395 
10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617 
12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888 
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16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58 
18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00 
20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47 
22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98 
25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85 
28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83 
32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31 
40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 
 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας. 
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 
σύμφωνα με την μελέτη  
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,07 

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά 

A.T. : 10 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.15 Πλήρωση διακένων φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα με διογκωμένη πολυστερίνη 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7933.1 100%  
Προμήθεια, κοπή, τοποθέτηση και στερέωση στοιχείων από διογκωμένη πολυστερίνη ειδικού βάρους τουλάχιστον 
25 kg/m3, για την πλήρωση διακένων φορέων από σκυρόδεμα (λ.χ. πλακών τύπου Zollner), διακένων αρμών και 
εγκοπών. 
Η στερέωση των σωμάτων πλήρωσης θα εξασφαλίζει την σταθερότητά τους κατά την διάστρωση και συμπύκνωση 
του σκυροδέματος. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημέτων σωμάτων πλήρωσης. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50 
(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 11 
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8983.7 Φωτιστικό δαπέδου LED εξωτερικού χώρου 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%  
Προμήθεια, μεταφορά και επί τόπου εγκατάσταση στην προβλεπόμενη απο τη μελέτη θέση φωτιστικού σώματος 
τύπου WallWasher LED εξωτερικού χώρου, μήκους τουλάχιστον 300mm και πλάτους τουλάχιστον 70mm, κατασκευή 
αλουμινίου, ισχύος ≥9X1w Κελβιν 3000Κ, Lumen ≥ 800lm, CRI Ra>80, IP65, με τύπο LED high power led τύπου 
cree chips, με τουλάχιστον 2ετή εγγύηση 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η προμήθεια του φωτιστικού σώματος 
• η συναρμογή του φωτιστικού με το δίκτυο με όλα τα υλικά και μικρουλικά 
• οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης 
 
Τιμή ανά πλήρες εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα σε πλήρης λειτουργία 

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,00 
(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι 
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A.T. : 12 
Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.40.12 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο 

(HDPE), διαμέτρου DN 90 mm 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%  
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων ονομαστικής 
διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), δομημένου τοιχώματος, 
κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων", 
φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, με ενσωματωμένη ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα 
τμήματα. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη και η 
ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης 
(μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, 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 ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση 
τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm. 
 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής  
Ευρώ (Αριθμητικά): 7,50 

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά 

A.T. : 13 
Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.41.02 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC 

διατομής 3 x 2,5 mm2 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100%  
Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε φορέα, 
σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο 
(PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV- R (πολύκλωνος αγωγός), 
E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης 
(ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και 
των μετρήσεων και ελέγχων. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου 
 
Διατομής 3 x 2,5 mm2 
Ευρώ (Αριθμητικά): 4,60 

(Ολογράφως) : τέσσερα και εξήντα λεπτά 

A.T. : 14 
Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.48.02 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 10 mm² 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%  
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 10 mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,40 
(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά 

A.T. : 15 
Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν60.10.20.05 Αυτόνομο ηλιακό συστήμα φωτισμού δρόμων και ιστός 
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Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%  
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρης εγκατάσταση ατόνομου ηλιακού συστήματος φωτισμού με την μονάδα 
φωτοβολταϊκών πάνελ, με την μονάδα του συσσωρευτή και του ελεκτή, ισχύ≥22W, απόδοση φωτιστικού ≥235 lm/W, 
φωτεινή ροή ≥5170lm, ισχύη Φ/Β πάνελ ≥100W, χωρητηκότητα συσσωρευτή ≥80Ah, στεγανότητα IP≥66, CRI≥70, 
θερμοκρασία χρώματος 4000 ~ 5000(°Κ), αυτονομία >30h χωρίς φόρτηση και >60 ημέρες με μερική συννεφιά, 
με τουλάχιστον 5ετή εγγύηση φωτιστικού, με τουλάχιστον 25ετή εγγύηση του πάνελ, με εγγύηση μπαταρίας 
τουλάχιστον (1) ενός έτους 
Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά σύνδεσης του φωτιστικού για την πλήρη λειτουργία του. 
 
Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και πλήρης εγκατάσταση σιδηροϊστού γαλβανισμένου ηλεκτροφωτισμού μήκους 
από περίπου από 3,5m έως 4m, για φωτιστικό κορυφής ή βραχίονα. 
Ο κορμός του σιδηροιστού θα φέρει χαλύβδινη τετραγωνική πλάκα εδράσεως διαστάσεων 0,35 x 0,35m, 
πάχους 15mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη σε αυτόν. Ο σιδηροϊστός θα συνοδεύεται από μία βάση αγκυρώσεως που 
θα αποτελείται από τέσσερες ήλους 
γαλβανισμένους εν θερμώ μήκους 0,60m που θα καταλήγουν σε σπείρωμα μήκους 0,20m, καλά 
επεξεργασμένο. Οι τέσσερες ήλοι πρέπει να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυκγκολλημένες 
πάνω τους σιδηρογωνίες 20/20/2mm σε σχήμα τετραγώνου στη βάση του και χιαστί προ του σπειρώματος 
τους για να αποφευχθεί μετακίνηση τους κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στην βάση από σκυρόδεμα. Ο ιστός 
και οι βραχίονες μετά από την σχετική προεργασία δηλαδή την 
απόξεση, τον καθαρισμό και λοιπές εργασίες για να μην διακρίνονται τα σημεία ραφής του θα γαλβανιστεί 
σε 
θερμό λουτρό και στην συνέχεια θα βαφεί με ηλεκτροστατική μέθοδο, σε απόχρωση της αρεσκείας της 
διευθύνουσας υπηρεσίας. Στους τέσσερεις ήλους αγκυρώσεως του ιστού θα τοποθετηθούν πριν από την 
ανύψωση του ιστού από ένα περικόχλιο για να στηρίζεται η πλάκα εδράσεως του ιστού χωρίς σφήνες κατά 
την ζυγοστάθμιση του, στερεούμενη με περικόχλια αυτασφάλιστα από πάνω. Επίσης θα τοποθετηθούν στα 
περικόχλια πλαστικά καλύμματα. Όλα τα περικόχλια θα είναι ανοξείδωτα. Η βάση του ιστού θα είναι από 
σκυρόδεμα C20/25 και θα φέρει οπλισμό ελαφριού τύπου. Οι διαστάσεις της βάσεως θα καλύπτει τις 
ελάχιστες είναι σύμφωνο με τον κατασκευαστή των ιστών και την μελέτη της υπηρεσίας. 
Η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεσθεί κατά τρόπο που να μην παρουσιάζει ελαττώματα. 
Στη τιμή περιλαμβάνεται ο ιστός, ο κλωβός αγκυρώσεως, η βάση από σκυρόδεμα. 
Η τελική επιλογή και ο τύπος του φωτιστικού και ιστού θα γίνει μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) φωτιστικού σε πλήρη λειτουργία 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.075,00 
(Ολογράφως) : χίλια εβδομήντα πέντε 

A.T. : 16 
Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.20.01 Φωτισμός εξωτερικών χώρων με ταινίες LED 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 0%  
Προμήθεια, μεταφορά και επί τόπου εγκατάσταση στην προβλεπόμενη απο τη μελέτη θέση κατασκευής με προφίλ 
αλουμινίου διαστάσεων τουλάχιστον 33,8mm x 26,2mm και μήκους σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, επι της 
κατασκευής θα τοποθετηθεί διπλή στεγανή τανία LED λευκου χρώματος ≥14W/m, κάλλυμα ημιδιαφανές 
πολυκαρβουνικό λευκό ματ, δύο τερματικές τάπες, στεγανό τροφοδοτικό ≥90W. 
Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά και η εργασία σύνδεσης του φωτιστικού για την πλήρη λειτουργία 
του. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) φωτιστικού σε πλήρη λειτουργία 

Ευρώ (Αριθμητικά): 216,50 
(Ολογράφως) : διακόσια δέκα έξι και πενήντα λεπτά 

A.T. : 17 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\74.35 Επίστρωση με πλάκες δαπέδου από Λιθαρινίτη 

Σχετικό : ΝΑΟΙΚ 74.35 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7487 100%  
Επιστρώσεις δαπέδων από πολυμεγέθεις πλάκες διαφόρων διαστάσεων από λιθαρινίτη τύπου Αγρινίου με 
περιεκτικότητα σε χαλαζία άνω των 65%, με επεξεργασία καμμένη, καθώς και με επεξεργασία αδιαβροχωποίησης 
,πάχους τουλάχιστον 4cm, πλάτους τουλάχιστον 35cm, απόχρωσης γκρί 
Οι πλάκες θα πρέπει να φέρουν τα ακόλουθα πρότυπα ή μεταγενέστερα 

Σελίδα 25 από 28   



Τιμολόγιο μελέτης 

 
EN ISO 12572:2001 (Ατμοπερατότητα 0,001kg/msPa (+/-5%)) , EN 13755:2001 (Υδαταπορροφητικότητα σε 
συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης Αb = 1,2% (+/-5%)), EN 12372:2006 (Αντοχή σε κάμψη Rtf 18,50 (+/- 5%)), 
EN 1926:2006 (Αντοχή σε θλίψη R 190MPa (+/-5%)), EN 14157:2004 (Αντίσταση σε τριβή 510mm3 (+/-5%)), ΕΝ 
12407:2000 (Πετρογραφική ανάλυση), από διαπιστευμένο εργαστήριο κατά EN ISO/IEC 17025:2006. 
Οι πλάκες θα πρέπει να φέρουν Δήλωση Επίδωσης κατα CE σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα ή μεταγενέστερα 
EN 1341:2001 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση των πλακών επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, 
καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως, υλικά κόλλησης μαρμάρων μεταξύ τους όπως 
φαίνεται στα σχέδια της μελέτης και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και 
καθαρισμού καθώς και η επεξεργασία για την δημιουργία καμπυλώματος (μισοτσίμπουκο) ή γωνιών (μπιζουτέ) 
στις όψεις των πλακών σύμφωνα με την μελέτη 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 215,00 
(Ολογράφως) : διακόσια δέκα πέντε 

A.T. : 18 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\74.90 Κράσπεδα μαρμάρου 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7494 100%  
Για την πλήρη τοποθέτηση κρασπέδων από μάρμαρο τύπου Ιωαννίνων χρώματος μπέζ ή λευκό σε επεξεργασία 
χτυπητή διαστάσεων σύμφωνα με σχέδια της μελέτης και μετά απο υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά  των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών, καθώς και η 
δαπάνη όλων των απαιτούμενων εργασιών για την πλήρη τοποθέτηση τους στις προβλεπόμενες απο την μελέτη 
θέσεις. 
Επίσης περιλαμβάνεται η προετοιμασία της άνω επιφάνειας της βάσεως έδρασης των κρασπέδων για την 
τοποθέτησης τους. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) πλήρους τοποθετημένου κρασπέδου με τη βάση έδρασης του. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00 
(Ολογράφως) : είκοσι 

A.T. : 19 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.13 Επιστρώσεις με πλάκες ψαμμίτη δεματίου γκρί 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7312 100%  
Επιστρώσεις με κομμένες πλάκες από ψαμμίτη δεματίου, χρώματος γκρί, πάχους τουλάχιστον 3cm ορθογωνισμένες 
ή τετραγωνισμένες, πλάτους 30cm μεταβλητού μήκους, τοποθετούμενες σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και 
σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας, με επεξεργασία χτυπητή. 
Οι πλάκες τοποθετούνται επι υποστρώματος πάχους 2cm τσιμεντοκονιάματος των 450kg τσιμέντου. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση των πλακών επί τόπου, όλα τα υλικά και μικρουλικά, 
τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως, αρμολογήματος, καθαρισμού κλπ καθώς και η εργασία πλήρης 
περαιωμένη κατασκευής και τοποθέτησης τους σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

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

A.T. : 20 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.90 Ειδικά τεμάχια ανοξείδωτης λαμαρίνας (INOX) 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231 100%  
Επένδυση κατακόρυφων ή οριζόντιων επιφανειών με ανοξείδωτη λαμαρίνα ΙΝΟΧ (Σατινέ ή Καθρέπτης) κατηγορίας 
316,απόχρωσης σκούρο γκρί, πάχους ≥ 4mm και λοιπών διαστάσεων σύμφωνα με την μελέτη επί υπάρχοντος 
μεταλλικού σκελετού 
Περιλαμβάνεται 
-Προμήθεια, μεταφορά και επι τόπου τοποθέτηση σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης 
-Πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά καθώς και η εργασία για την ηλεκτροσυγκόλληση/ηλεκτροκόλληση (μέθοδος 
TIG) της ανοξείδωτης λαμαρίνας (INOX) επι του μεταλλικού σκελετού καθώς για την 
ηλεκτροσυγκόληση/ηλεκτροκόλληση των τεμαχίων (διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης) της 
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ανοξείδωτης λαμαρίνας (INOX) μεταξύ τους 
-Πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά καθώς και η εργασία για το τρόχισμα, βούρτσισμα, καθαρισμό κλπ στα 
σημεία ηλεκτροσυγκόλλησης/ηλεκτροκόλλησης 
-Υλικά και μικρουλικά επι τόπου, ικριώματα και εργασία κοπής, τοποθέτησης, στερέωσης, καθαρισμού 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,50 
(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 21 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\63.02 Σιδηρη ραμπα ΑΜΕΑ υψους 0,20μ-0,25μ. και μέγιστη κλιση 8% 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6302 100%  
Κατασκευή και τοποθέτηση ραμπας ΑΜΕΑ για καλυψη υψομετρικης διαφορας 0,20-0,25 μ. με μέγιστη κλιση 8% 
(μηκους και καθαρου εσωτερικου πλατους σύμφωνα με τη μελέτη) με ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες με εσωτερική 
διάμετρο 11/2", ευθείες ή περιστροφικές με ή χωρίς πλατύσκαλα, με σκελετό ραμπας από λάμες και γωνιακά 
ελάσματα των 3cm, πλαϊνά μέτωπα με επένδυση από λαμαρίνα μαύρη πάχους 2,0 mm ή από δικτυωτά χωρίς λαμαρίνα, 
με πάτημα ραμπας από μαύρη μπακλαβωτή λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 3 mm με αντίστοιχο μήκος κιγκλιδώματος 
με δύο χειρολισθήρες σωληνωτους Φ48 σε υψη 0,70 και 0,90 μ., και κιγλίδες 6 x 15 mm, καθως και χαμηλο 
προστατευτικο απο το πατημα της ραμπας συμφωνα με τα σχεδια της μελετης, συμπεριλαμβανομένων των 
πλατυσκάλων με τα αναγκαία διπλά ταφ των 8 cm και της επένδυσης με μπακλαβαδωτή ή κριθαρωτή λαμαρίνα 
και γενικά σίδηρος, υλικά ήλωσης και στερέωσης, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε 
δύο στρώσεις, ικριώματα καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 
 
Τιμή ανά τεμαχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 400,00 
(Ολογράφως) : τετρακόσια 

A.T. : 22 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.28 Κατασκευή μεταλλικού σκελετού από γωνιακά ελάσματα για δομικά έργα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6128 100%  
Πλήρως συναρμολογημένοι σκελετοί από χαλύβδινα διάτρητα γωνιακά ελάσματα, 
εργοστασιακής βαφής φούρνου, με χρήση γαλβανισμένων κοχλιών, περικοχλίων και 
ροδελλών, τοποθετούμενοι σε υπόστεγα κλειστά ή ανοικτά, εξέδρες, πύργους, 
ιστούς, υδατογέφυρες, πεζογέφυρες κ.λ.π. Περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά 
και μικροϋλικά επί τόπου του έργου, τα απαιτούμενα ικριώματα, ο πάσης φύσεως 
εξοπλισμός και η εργασία ανέγερσης και συναρμολόγησης, σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)σιδηροκατασκευής σκελετού. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50 
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 23 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.26.02 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσμων στεγών, σύνδεσμοι από θερμογαλβανισμένο 

μορφοσίδηρο 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6126 100%  
Σιδηροί σύνδεσμοι στεγών κλπ ξυλίνων κατασκευών, οποιουδήποτε σχεδίου, από 
σιδηρές λάμες οποιασδήποτε διατομής, και γενικά σίδηρος συνδέσμων, κοχλίες και 
μικροϋλικά καθώς και εργασία διάνοιξης των οπών για τα μπουλόνια, τοποθέτησης 
και κοχλίωσης. 
 
Επισημαίνεται ότι το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που στα 
σχετικά άρθρα των ξυλίνων κατασκευών  δεν συμπεριλαμβάνονται οι σιδηροί 
σύνδεσμοι, ή σε περιπτώσεις ενισχύσεως υφισταμένων στεγών. 
 
Σύνδεσμοι από θερμογαλβανισμένο μορφοσίδηρο. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 4,30 

(Ολογράφως) : τέσσερα και τριάντα λεπτά 

A.T. : 24 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\61.33 Μηχανισμός ρολογιού εξωτερικού χώρου 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:      
Προμήθεια, μεταφορά και επι τόπου τοποθέτηση μηχανισμού ρολογιού με τους απαραίτητους ηλεκτρονικούς 
εγκέφαλους για την λειτουργία του 
Πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά καθώς και η εργασία για την συναρμογή, τοποθέτηση και παράδοση του 
ρολογιού σε πλήρη λειτουργία 
Περιλαμβάνονται 
-Μεταλλικό σασί ρολογιού, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. 
-Γρανάζια δεικτών από ορύχαλκο και ο κεντρικός άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα 
-Το μοτέρ κίνησης των δεικτών με ισχυρό μειωτήρα 4-6-10 στροφών αναλόγως. Κατασκευασμένο με ειδική πλάκα 
αλουμινίου με κορώνες και γρανάζια από ορείχαλκο για να λειτουργούν όλες οι πλάκες συγχρόνως και όχι 
ανεξάρτητα το οποίο θα είναι κλειστού τύπου και στεγανό. 
-Οι απαιτούμενοι ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι οπου θα είναι νέας τεχνολογίας και κατάλληλοι για την λειτουργία 
ρολογιών εξωτερικού χώρου και περιλαμβάνουν 
Ταση εισόδου ≥200V 0,5A 
Τάση εξόδου ≥200V 0,5A 
Ενδειξη ώρας-ημέρας-μήνα-έτους σε οθόνη, 
Ανεξάρτητη ρύθμιση εξόδων για δύο ρολόγια, 
Αυτόματη αλλά και χειροκίνητη αλλαγή χειμερινής-θερινής ώρας, 
Διακόπτη για το κλείδωμα των ρυθμίσεων, 
Πλήκτρα χειρισμού, 
Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας ρύθμισης των ρολογιών με εξωτερική φορητή μονάδα, 
Δεν επιρεάζονται απο από τυχών διακοπή ρεύματος και θα επαναλειτουργούν δείχνοντας την σωστή ώρα όταν 
επανέλθει το ρεύμα 
 
Τιμή ανά πλήρες εγκατεστημένο τεμάχιο μηχανισμού ρολογιού δύο όψεων με τον εγκέφαλο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 3.100,00 

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες εκατό 

A.T. : 25 
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ02.5 Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 

1,50 m 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 100%  
Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί 
κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς 
απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-07-01-00. 
 
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών. 
 
ΝΑΠΡΣ Ζ02.05 
Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 135,00 

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε 

          09/10/2017  09/10/2017 
Ο Συντάξας     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο πρ/νος Τμ. Τεχνικών Έργων         

Μισηρλής Γεώργιος 
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ 

    Ακρίβης Κων/νος 
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων ΠΕ 
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