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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9302.1 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

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.  1  Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος  γαιώδες

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,37

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9315.2 Πλαστικός σωλήνας διπλού τοιχώματος Φ 110/90

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου (HPDE) διπλού τοιχώματος Φ 90 δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και

εγκατάσταση ενός μέτρου σωλήνα πολυαιθυλενίου (HPDE) μαζί με τις απαραίτητες μούφες

πολυαιθυλενίου διπλού τοιχώματος Φ 110/90 mm υψηλής πυκνότητας σε (HPDE) για την προστασία των

ηλεκτρικών υπόγειων καλωδίων, αντοχή σε συμπίεση 450Nt, αντοχή σε θερμοκρασίες: -25o C/

+60oC ,που θα αποτελείται από δύο συνεξωθημένα τοιχώματα: Το εξωτερικό τοίχωμα είναι δομημένο

για μεγαλύτερη αντοχή, σε παραμόρφωση και ευκαμψία, το εσωτερικό τοίχωμα είναι λείο για την

διευκόλυνση στην εισαγωγή των καλωδίων. μαζί με τον απαιτούμενο οδηγό από σύρμα 5 mm2 για την

κατασκευή υπογείου δικτύου διελεύσεως ηλεκτρικών καλωδίων, συγκροτουμένου από επί μέρους

τεμάχια (με ειδική κόλλα) και εγκατάσταση αυτών μέσα σε χάνδακα βάθους 40-70 cm.

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,94

(Ολογράφως) : πέντε και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.4 Πλαστικός σωλήνας διπλού τοιχώματος Φ 63

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου (HPDE) διπλού τοιχώματος Φ 63 δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και

εγκατάσταση ενός m σωλήνα πολυαιθυλενίου (HPDE) μαζί με τις απαραίτητες μούφες πολυαιθυλενίου

διπλού τοιχώματος Φ 63 mm υψηλής πυκνότητας σε (HPDE) για την προστασία των ηλεκτρικών υπόγειων

καλωδίων, αντοχή σε συμπίεση 450Nt, αντοχή σε θερμοκρασίες: -25o C/ +60oC ,που θα αποτελείται

από δύο συνεξωθημένα τοιχώματα: Το εξωτερικό τοίχωμα είναι δομημένο για μεγαλύτερη αντοχή, σε

παραμόρφωση και ευκαμψία, το εσωτερικό τοίχωμα είναι λείο για την διευκόλυνση στην εισαγωγή των

καλωδίων μαζί με τον απαιτούμενο οδηγό από σύρμα 5 mm2 για την κατασκευή υπογείου δικτύου

διελεύσεως ηλεκτρικών καλωδίων, συγκροτουμένου από επί μέρους τεμάχια (με ειδική κόλλα) και

εγκατάσταση αυτών μέσα σε χάνδακα βάθους 40-70 cm.

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,68

(Ολογράφως) : τέσσερα και εξήντα οκτώ λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\70.3 Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής - Φρεάτιο έλξης καλωδίων 70x70

A.T. : 4

Κωδικοί αναθεώρησης: 70% ΟΔΟ 2548
30% ΥΔΡ 6751

Για την πλήρη κατασκευή φρεατίου καλωδίων καταλλήλου βάθους, εσωτερικών διαστάσεων (Μ)Χ(Π) όπως

παρακάτω, κατασκευασμένου σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ. και τα

σχέδια λεπτομερειών, με τοιχώματα και πυθμένα από υδατοστεγές οπλισμένο σκυρόδεμα, με διάστρωση

του πυθμένα με άμμο πάχους 5 εκατ. και σκυρόδεμα 300kg τσιμέντου, πάχους 10 εκατ. Η κατασκευή

των πλευρικών επιφανειών και του πυθμένα θα γίνει με σκυρόδεμα 300kg τσιμέντου, πάχους 10 εκατ.

Η επίχριση του πυθμένα καθώς και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου θα γίνει με

τσιμεντοκονία των 600kg τσιμέντου πάχους 2,5 εκατ.  Στον πυθμένα του φρεατίου θα υπάρχει οπή

αποστράγγισης για την αποχέτευση των υδάτων που μπορεί να συγκεντρωθούν. Θα υπάρχουν επίσης

τμήματα (αναμονές) πλαστικού σωλήνα Φ110 χιλ. για την είσοδο - έξοδο των καλωδίων στο φρεάτιο

και μονό κάλυμμα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο μέσου πάχους 45 mm περίπου, τυποποιημένο

εμπορίου με ισχυρή αντιδιαβρωτική βαφή.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο

του έργου όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, η δαπάνη κατάλληλης επισήμανσης του

φρεατίου και η δαπάνη κάθε εργασίας για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.

Τιμή για ένα πλήρες τεμάχιο φρεατίου καλωδίων

Ευρώ (Αριθμητικά): 220,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.1.13 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 Χ 150 mm2

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

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

(1 m)

  8774.  1   Μονοπολικό

             0

  8774. 1. 13  Διατομής  1 Χ 150         mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,58

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και πενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069

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).

Σελίδα 20 από 23



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,30

(Ολογράφως) : έντεκα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.05.02 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο
λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6068

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 άνω των 50 cm

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

πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,30

(Ολογράφως) : έντεκα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9305.1 Διάστρωση με πλάκες τσιμέντου (επισήμανσης υπόγ. ηλεκτρ. αγωγών)
διαστάσεων25x50x5 cm

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

Διάστρωση με πλάκες τσιμέντου διαστάσεων 25x50x5 cm, με ανάγλυφη σήμανση ΔΕΗ ΧΤ στην μία

πλευρά, δηλαδή προμήθεια,μεταφορά και διάστρωση επάνω σε στρώση άμμου πάχους 0,10 m πάνω από

τον σωλήνα διέλευσης υπογείου καλωδίου γιά την προστασία υπογείων τροφοδοτικών καλωδίων μαζί με

την αξία προμήθειας, μεταφοράς και διάστρωσης της άμμου (το συνολικό πλάτος και ύψος

διαστρώσεως της άμμου θα είναι 30 cm για τον εγκιβωτισμό του σωλήνα).

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,16

(Ολογράφως) : οκτώ και δέκα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9342.1 Ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου (Ε) από ανοξείδωτο χάλυβα

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου (Ε) από ανοξείδωτο χάλυβα ενδεικτικού τύπου ELEMKO αποτελούμενο από

τρείς πλάκες διαστάσεων 500x500x3 mm και μία πλάκα διαστάσεων 125x500x3 mm συμπεριλαμβανομένων

όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων σύνδεσης (γωνιές, βίδες, περικόχλια, ροδέλες, μπάρα

ενίσχυσης),

σύνδεση του γειωτή με χάλκινο γυμνό αγωγό Cu διατομής 70mm2 με τα κατάλληλα εξαρτήματα

σύνδεσης, μετά των απαραίτητων βελτιωτικών εδάφους με terafil, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του

κατασκευαστή . Ήτοι προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση επί τόπου ,

περιλαμβανομένων όλων των υλικών και μικρουλικών που θα απαιτηθούν καθώς και των μετρήσεων και

ελέγχων, ώστε να διαπιστωθεί η αντίσταση προς γη .

Στην τιμή έχει περιληφθεί το κόστος εκσκαφής για την τοποθέτηση του γειωτή και το κόστος του

εγκιβωτισμού του πλήρως στο σκυρόδεμα, καθώς και το κόστος επανεπίχωσης με υλικά εκσκαφών και

αποκατάστασης της τελικής επιφάνειας του δαπέδου στην αρχική της μορφή.

Ο γειωτής τύπου (Ε) θα φέρει πιστοποιητικό ελέγχου δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 50164-2.
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Τιμή κατ΄αποκοπή

Ευρώ (Αριθμητικά): 850,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια πενήντα

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\60.20.40.55 Διαμόρφωση χώρου στην είσοδο για την τοποθέτηση και σύνδεση του μετρητή

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Διάνοιξη οπής στο τσιμέντο για την τοποθέτηση του μετρητή καθώς και

κατάλληλης εσοχής σε αυτό για να δημιουργηθεί χώρος για την χωνευτή

τοποθέτηση του μετρητή ή σε θέση που θα σας υποδείξει η διευθύνουσα υπηρεσία σε συννεόηση με

την Δ.Ε.Η. (αν απαιτηθεί νέα κατασκευή ερμαρίου αυτή συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του παρόντος

άρθρου).

Κατόπιν θα τοποθετηθεί εξωτερικά κατάλληλο κούφωμα με κλειδαριά, θα τοποθετηθεί η χελώνα και θα

γίνει η σύνδεση της με την Δ.Ε.Η.)

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.000,00

(Ολογράφως) : χίλια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9340.6 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 70mm2

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός τρέχοντος

μέτρου γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του υπογείου δικτύου γειώσεως με τα

ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα στους ιστούς.

Τιμή μέτρου (1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,75

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και εβδομήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9344.1 Σφικτήρας

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Σφικτήρας , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση ενός σφικτήρα για χάλκινους αγωγούς.

Τιμή τεμαχίου (1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,18

(Ολογράφως) : έντεκα και δέκα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\3319.1 Ειδικό δικτυωτό πλαστικό πλέγμα για τη σήμανση υπογείων αγωγών πλάτους εως 0,50m.

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ειδικού δικτυωτού πλαστικού πλέγματος για τη σήμανση

υπογείων αγωγών σε χρώμα κόκκινο με διαστάσεις οπής (μάτι) 10χ3cm ήτοι πλέγμα και της εργασίας

τοποθετήσεώς του σε βάθος 30εκ κάτω της τελικής επιφάνειας.

Τιμή ενός μέτρου( 1 m )
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(Ολογράφως) : ένα και ενενήντα οκτώ λεπτά
Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,98

                      

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ελεγκτής

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Σαπαλίδης Κωνσταντίνος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Χατζηκωνσταντίνου Δημήτριος
Πολιτικός Μηχανικός
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