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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- 
ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΕΡΓΟ:  Ανάπλαση Πάρκου στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Πύλου 

  

  

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΑΡΔΕΥΣΗ 
 

 

Άρθρο 1 
ΠΡΣ-Α9.2  Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου 

τάφροι βάθους 20 -  40 cm  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-2111) 

 
 

Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για υπόγεια τοποθέτηση αρδευτικού δικτύου 
σε χαλαρά, γαιώδη ή γαιώδη-ημιβραχώδη εδάφη.  

 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ένα 
         (Αριθμητικά) :   1,00 
 

Άρθρο 2 
ΠΡΣ-Η1.1  Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 6 atm, 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-008) 
 
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), 
κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = 
συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος 
περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών 
(καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, 
καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.   
 
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.   
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 
 
ΠΡΣ-Η1.1.2  ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τριάντα πέντε λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   0,35 
 

Άρθρο 3 
ΠΡΣ-Η2.1  Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 10 atm, 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-008) 
 
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 
13,6), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για 
διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των 
πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η 
προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και 
δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.   
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 
 
ΠΡΣ-Η1.2.2  ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εξήντα πέντε λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   0,65 
 

Άρθρο 4 
ΠΡΣ-Η1.2.3  ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ογδόντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   0,80 
 

Άρθρο 5 
ΠΡΣ-Η1.2.4  ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ένα και τριάντα πέντε λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   1,35 
 

Άρθρο 6 
ΠΡΣ-Η8.1.1  Σταλακτηφόροι Φ20 mm από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες  

 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-008) 
 

Σταλακτηφόροι Φ20 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες, με 
λαβύρινθο μακράς διαδρομής και θάλαμο αυτορύθμισης με μεμβράνη, με ομοιομορφία παροχής 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες  κατηγορίας  A', για πίεση  
λειτουργίας από 0,80 έως 3,50 atm. Προμήθεια σωλήνων, εξαρτημάτων σύνδεσης και 
μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση σε τάφρο ή 
επιφανειακά, σύνδεση, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.  
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m.  
 
ΠΡΣ-Η8.4.1  με απόσταση σταλακτών 33 cm 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εξήντα πέντε λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   0,65 
 

Άρθρο 7 
ΠΡΣ-Η8.1.1  Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος 

 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-008) 
 

Σταλάκτης επικαθήμενος, αυτορυθμιζόμενος, αυτοκαθαριζόμενος, επισκέψιμος, για πίεση  
λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 atm.  Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης 
και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα  με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  είκοσι δύο λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   0,22 
 

Άρθρο 8 
ΠΡΣ-ΣΧ.Η8.3.3  Εκτοξευτήρες στατικοί, ακτίνας ενεργείας 2,1 m 

 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-008) 
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Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up), στατικοί, 1/2'' BSP, ακτίνας ενεργείας 2,1 m, με 
ακροφύσιο σταθερού ή ρυθμιζόμενου τομέα, κανονικής παροχής, ενσωματωμένο ή πρόσθετο, 
με αντιστραγγιστική βαλβίδα (antidrain).  
 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών,  σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Η αξία του ακροφύσιου πληρώνεται τιμολογείται ιδιαίτερα σύμφωνα με τα 
άρθρα Η 8.3.18. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δύο και είκοσι λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   2,20 
 

Άρθρο 9 
ΠΡΣ-ΣΧ.Η8.3.4  Εκτοξευτήρες στατικοί, ακτίνας ενεργείας 3,0 m 

 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-008) 
 

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up), στατικοί, 1/2'' BSP, ακτίνας ενεργείας 3,0 m, με 
ακροφύσιο σταθερού ή ρυθμιζόμενου τομέα, κανονικής παροχής, ενσωματωμένο ή πρόσθετο, 
με αντιστραγγιστική βαλβίδα (antidrain).  
 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών,  σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Η αξία του ακροφύσιου πληρώνεται τιμολογείται ιδιαίτερα σύμφωνα με τα 
άρθρα Η 8.3.18. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δύο και ενενήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   2,90 
 

Άρθρο 10 
ΠΡΣ-ΣΧ.Η8.3.18.1  Ακροφύσια για σταθερούς εκτοξευτήρες, σταθερού τομέα, κανονικής 
παροχής ακτίνας 2-5 m 

 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-008) 
 

Ακροφύσιο για στατικούς εκτοξευτήρες, ενσωματωμένο ή τοποθετημένο στον εκτοξευτήρα,  
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δύο  
         (Αριθμητικά) :   2,00 

 
Άρθρο 11 

ΠΡΣ-Η5.1  Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-011) 

 

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα 
εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και 
δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
ΠΡΣ-Η5.1.5  Φ 1 1/2'' 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  είκοσι 
         (Αριθμητικά) :   20,00 

 
Άρθρο 12 

ΠΡΣ-Η5.1.6  Φ 2'' 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  είκοσι οκτώ 
         (Αριθμητικά) :   28,00 
 

Άρθρο 13 
ΠΡΣ-Η5.11  Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό,  ΡΝ 16 atm 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-011) 
 

Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, ορειχάλκινες, ΡΝ 16 atm. 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  
 
ΠΡΣ-Η5.11.5  Φ 1 1/2'' 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα τέσσερα και πενήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   14,50 

 
Άρθρο 14 

ΠΡΣ-Η5.11.6  Φ 2'' 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα οκτώ και πενήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   18,50 
 

Άρθρο 15 
ΠΡΣ-Η5.12  Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-011) 
 

Μειωτές πίεσης, με σώμα ορειχάλκινο, ροδέλα και ελατήριο στεγανοποίησης ανοξείδωτα, ονομ. 
πίεσης ΡΝ 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα 
μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  
 
ΠΡΣ-Η5.12.5  Φ 1 1/2'' 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εκατόν 
         (Αριθμητικά) :   100,00 

 
Άρθρο 16 

ΠΡΣ-Η5.12.6  Φ 2'' 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εκατόν σαράντα 
         (Αριθμητικά) :   140,00 
 

Άρθρο 17 
ΠΡΣ-Η7.2.2  Φίλτρα νερού σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-008) 
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Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, ονομαστικής πίεσης 10 atm, από πολυεστέρα ή νάϋλον 
ενισχυμένο με ίνες υάλου,  με απώλειες πίεσης στα 120 mesh, σε καθαρό φίλτρο, υπό την 
μεγίστη παροχή  μικρότερες από 0,50 atm.  
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  
 
ΠΡΣ-Η7.2.4  Φ 1 1/2'' 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εξήντα οκτώ 
         (Αριθμητικά) :   68,00 

 
Άρθρο 18 

ΠΡΣ-Η7.2.6  Φ 2'' κοντό 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εκατόν σαράντα 
         (Αριθμητικά) :   140,00 
 

Άρθρο 19 
ΠΡΣ-H9.1.1  Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό 
ρύθμισης πίεσης    

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-008) 
 

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής 
λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow controller), 
εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας.  
 

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, 
ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  
 
ΠΡΣ-Η9.1.2  Φ 1 1/2'' 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εβδομήντ πέντε 
         (Αριθμητικά) :   75,00 

 
Άρθρο 20 

ΠΡΣ-Η9.1.3  Φ 2'' 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εκατόν 
         (Αριθμητικά) :   100,00 
 

Άρθρο 21 
ΠΡΣ-Η.9.2.5.1  Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου. 

Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 4 – 6 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-052) 

 

Οικιακός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου, 3 τουλάχιστον 
ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β), με 3 τουλάχιστον 
εκκινήσεις ανά ημέρα και πρόγραμμα, με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση, με 
δυνατότητα εκκίνησης αντλίας ή κεντρικής ηλεκτροβάνας και με ενσωματωμένο μετασχηματιστή 
τροφοδοσίας.  
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Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με τα πάσης φύσεως εξαρτημάτά του 
καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών 
κλπ. σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  διακόσια 
         (Αριθμητικά) :   200,00 
 

Άρθρο 22 
ΠΡΣ-Η.9.2.14.1.2  Στεγανά κουτιά για προγραμματιστές,   

μεταλλικά, διαστάσεων/πάχους 50Χ40Χ20/1,2 
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-008) 

 
Στεγανό κουτί προγραμματιστών, μεταλλικό, για τοποθέτηση προγραμματιστών ή και κεφαλών 
άρδευσης κλπ,  με πόρτα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm, με αντισκωριακή βαφή, με εσωτερική 
πλάκα στήριξης εξαρτημάτων, με στεγανοποιητικά παρεμβύσματα στην πόρτα και στις 
διελεύσεις καλωδίων, βαθμού προστασίας τουλάχιστον  ΙΡ 65, με κλειδαριά ασφαλείας, με 
δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας δεξιά ή αριστερά ή με δύο πόρτες, με όλα τα εξαρτήματα 
υλικά και μικροϋλικά και την εργασία  τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εξήντα 
         (Αριθμητικά) :   60,00 

Άρθρο 23 
ΠΡΣ-Η.9.2.15.2   Καλώδια  τύπου E1VV-U  (ΝΥΥ),   

διατομής 3 x 1,5 mm2 
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-047) 

 

Καλώδιο τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ) και μικροϋλικά (κολάρα, κλέμμες κλπ) επί τόπου του έργου, με 
την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης καλωδίων, διαμόρφωσης, 
σύνδεσης και  ελέγχου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εξήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   0,60 
 

Άρθρο 24 
ΠΡΣ-Η.9.2.11   Αισθητήρας βροχής    

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-062) 
 

Αισθητήρας βροχής (rain sensor) με τα καλώδια και λοιπά εξαρτήματα σύνδεσης, το εγχειρίδιο 
χρήσεως/λειτουργίας, πλήρως εγκατεστημένος και δοκιμασμένος. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ογδόντα 
         (Αριθμητικά) :   80,00 
 
 
 

Άρθρο 25 
ΠΡΣ-ΝΗ9.2.13.4  Φρεάτιο επισκέψεως προκατασκευασμένο από σκυρόδεμα πάχους 3.5 cm, με 
χυτοσιδηρούν κάλυμμα   

διαστάσεων 30Χ30 cm, βάθους 30 cm 
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-008) 
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Φρεάτιο επισκέψεωςπροκατασκευασμένο από σκυρόδεμα πάχους 3.5cm με χυτοσιδηρούν 
κάλυμμα δηλαδή προμήθεια, μεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, ενσωμάτωση των 
άκρων υπογείων σωλήνων διελεύσεως και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας συμπεριλαμβανομένων 
και των εκσκαφών γιά την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου. Ο πυθμένας του φρεατίου 
θα επιστρωθεί με σκυρόδεμα Σ 150 σε πάχος 5cm. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  σαράντα έξι 
         (Αριθμητικά) :   46,00 
 

Άρθρο 26 
ΠΡΣ-Ν5.7  Bαλβίδα καθαρισμού 1/2"   

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-012) 
 

Βαλβίδα  καθαρισμού  (FLUSHING). με σώμα από πλαστικό, σπείρωμα ½” ΝΡΤ και διάφραγμα 
από μεμβράνη, μέγιστη πίεση λειτουργίας 40 μ. Η βαλβίδα θα κλείνει σε πίεση 0,5 ατμ. και θα 
έχει παροχή απορροής 345-550 l/h. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα 
μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  είκοσι 
         (Αριθμητικά) :   20,00 
 

…… .2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 
 
 

Άρθρο 27 
ΥΔΡ 9.10.02  Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος 

για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6325) 

 
Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν 
αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.  
 

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
ΝΕΤ ΥΔΡ. 
 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση 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 στην θέση 
διάστρωσης. 

 

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. 
 



 8 

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) που προβλέπονται από την 
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 

 

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή 
προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
του έργου.   

 

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το 
στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και 
απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί 
στην θέση σκυροδέτησης.  

 

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

 
Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των 
κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων 
τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο 
ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική 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: 
 

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 
 
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. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εβδομήντα δύο  
         (Αριθμητικά) :   72,00 
 

Άρθρο 28 
ΑΤΗΕ Ηλμ 8773.3.1  Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 

Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 1,5 mm² 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-047) 

 
Καλώδιο τύπου NYY (E1VV-U) για 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 για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δύο και οκτώ λεπτά  
         (Αριθμητικά) :   2,08 
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Άρθρο 29 
ΑΤΗΕ Ηλμ 8773.3.2  Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 

Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 2,5 mm² 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-047) 

 
Καλώδιο τύπου NYY (E1VV-U) για 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 για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δύο και εξήντα τέσσερα λεπτά  
         (Αριθμητικά) :   2,64 
 

Άρθρο 30 
ΑΤΗΕ Ηλμ 8773.5.2  Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 

Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 2.5 mm² 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-047) 

 
Καλώδιο τύπου NYY (E1VV-U) για 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 για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και ενενήντα οκτώ λεπτά  
         (Αριθμητικά) :   3,98 
 

Άρθρο 31 
ΑΤΗΕ Ηλμ 8773.5.3  Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 

Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 4 mm² 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-047) 

 
Καλώδιο τύπου NYY (E1VV-U) για 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 για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τέσσερα και εβδομήντα οκτώ λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   4,78 
 

Άρθρο 32 
ΑΤΗΕ Ηλμ 8773.5.5  Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 

Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 10 mm² 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-047) 

 
Καλώδιο τύπου NYY (E1VV-U) για 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 για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα τρία και εξήντα εννέα λεπτά 
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         (Αριθμητικά) :   13,69 
 

Άρθρο 33 
ΑΤΗΕ Ν8757.3.2  Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 

Διατομής 25mm² 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-045) 

 
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 ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  έξι και εβδομήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   6,70 
 

Άρθρο 34 
ΑΤΗΕ Ηλμ 8827.3.2  Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO 

εντάσεως 16 Α 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-049) 

 
Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης, SCHUKO - εντάσεως 16 Α με το κυτίο δηλαδή 
προμήθεια προσκόμιση, μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δώδεκα και τριάντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   12,30 
 

Άρθρο 35 
ΑΤΗΕ Ν8828.1.1  Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO 

τριφασικός, εντάσεως 16 Α 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-049) 

 
Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης, SCHUKO – τριφασικός, εντάσεως 16 Α με το κυτίο 
δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε 
λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  είκοσι έξι και εξήντα τέσσερα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   26,64 
 

Άρθρο 36 
ΑΤΗΕ Ν8810.10.1  Διακόπτης με φωτοκύτταρο ελέγχου κυκλώματος φωτισμού 

 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-009) 
 
Διακόπτης με φωτοκύτταρο ελέγχου κυκλώματος φωτισμού, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, 
μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τριάντα πέντε και σαράντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   35,40 
 

Άρθρο 37 
ΑΤΗΕ Ν9327.032  Φωτιστικό σώμα, κορυφής, επί ιστού 3m, με λαμπτήρα μεταλλικών 
αλογονιδίων ισχύος 100 W 
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 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-103) 
 
Φωτιστικό σώμα, κορυφής από χυτό αλουμίνιο, επί ιστού 3m, με λαμπτήρα μεταλλικών 
αλογονιδίων ισχύος 100 W, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση ενός φωτιστικού 
σώματος, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια του έργου, πλήρως 
εγκατεστημένο (με όλο τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τετρακόσια πενήντα οκτώ 
         (Αριθμητικά) :   458,00 
 

Άρθρο 38 
ΑΤΗΕ Ν9327.041  Ιστός ηλεκτροφωτισμού χαλύβδινος, κωνικός, ύψους 3 μ. με πλάκα έδρασης 
και αγκύρια στήριξης 

 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-101) 
 
Ιστός ηλεκτροφωτισμού από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ, κωνικός, ύψους 3 μ., κωνικής 
διατομής με απόληξη Φ60mm, έναρξη στη βάση Φ89mm και βάση έδρασης Φ320mm από 
αγκύρια, με θυρίδα επίσκεψης για τον έλεγχο-σύνδεση της τροφοδοσίας και το σετ έναυσης και 
με τοποθέτηση ενός στεγανού ρευματοδότη εντός της θυρίδας, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 
και τοποθέτηση ενός ιστού μαντεμένιου, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα 
σχέδια του έργου, πλήρως εγκατεστημένος. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται και βάση ιστού φωτισμού διαμέτρου Φ320mm, δηλαδή κατασκευή 
μιας βάσεως από για την έδραση και στερέωση του ιστού, που να φέρει στο κέντρο στερέωσης 
του ιστού δύο κατακόρυφες οπές για την άφιξη και αναχώρηση των τροφοδοτικών καλωδίων 
στον ιστό. Στις πλευρές της βάσης θα υπάρχουν ή θα ανοιχθούν πλευρικές οπές για την 
διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Μέσα στη βάση θα 
ενσωματωθεί ο κλωβός αγκυρώσεως του ιστού φωτισμού αποτελούμενος από γωνίες και 
ήλους. Θα περιέχει και τα απαιτούμενα παξιμάδια και ροδέλες γαλβανιζέ για κάθε αγκύριο. Στο 
σκυρόδεμα θα ενσωματωθεί σιδηρούς οπλισμός που θα αποτελείται από κλωβό Φ6/10 και 
πλέγμα Τ-196. Η τσιμεντένια βάση θα έχει διαστάσεις 0,70Χ0,70 m και βάθος 0,70 m. 
 
Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται η εργασία της εκσκαφής της βάσεως, παραγωγής ή 
προμήθειας, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτησης σκυροδέματος για τη στερέωση 
των αγκυρίων του ιστού φωτισμού. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τετρακόσια πέντε 
         (Αριθμητικά) :   405,00 
 

Άρθρο 39 
ΑΤΗΕ Ν9310.005  Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 

(Αναθεωρείται με το άρθρο 70% ΟΔΟ-2548 +30%ΥΔΡ-6751) 
 
Φρεάτιο οπλισμένο με κάλυμμα-πλαίσιο, διαστάσεων 0,40Χ0,40 m και βάθους έως 0,70 m  
δηλαδή προμήθεια  και τοποθέτηση ενός φρεατίου από οπλισμένο σκυρόδεμα για την για την 
άφιξη και αναχώρηση των τροφοδοτικών καλωδίων φωτισμού, 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. Φέρει κάλυμμα-πλαίσιο 
300mmx300mm από χυτοσίδηρο, αντοχής 1,5 tn, σύμφωνα με το ΕΝ-124. Στις πλευρές του 
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φρεατίου θα υπάρχουν ή θα ανοιχθούν πλευρικές οπές με πλαστικό σωλήνα για την διέλευση 
του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως.   
 
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 ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  πενήντα πέντε 
         (Αριθμητικά) :   55,00 
 

Άρθρο 40 
ΑΤΗΕ Ν9342.112  Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, βαρέως τύπου, διέλευσης καλωδίων, 
διαμέτρου Φ25 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-008) 
 
Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, βαρέως τύπου, 
διέλευσης καλωδίων, διαμέτρου Φ25. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των 
σωλήνων, του σύρματος τραβήγματος καλωδίων καθώς και κάθε άλλου υλικού που απαιτείται. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δύο και δέκα πέντε λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   2,15 
 

Άρθρο 41 
ΠΡΣ-Η2.2.1   Αγωγός από σωλήνα PVC 

ονομαστικής πίεσης 6 atm, Φ 50 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-008) 

 
Αγωγός από σωλήνες σκληρού PVC (PVC-U), ονομαστικής πίεσης 6 atm, με μούφα σύνδεσης 
και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-1, ήτοι προμήθεια σωλήνων και 
πλαστικών εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, δοκιμασία αγωγού καθώς και 
κάθε άλλη εργασία σύνδεσης των σωλήνων για τη διαμόρφωση του αγωγού, ανεξαρτήτως 
αριθμού συνδέσεων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.            
Δεν περιλαμβάνονται οι εκσκαφές του ορύγματος, τα χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια και οι 
χυτοσιδηροί σύνδεσμοι διαμόρφωσης των κόμβων της σωλήνωσης, οι συσκευές ελέγχου και 
ασφάλειας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων.  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δύο και τριάντα πέντε λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   2,35 
 
 
 
 
 

Άρθρο 42 
ΑΤΗΕ  Ν9341.3 Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x 5mm από γαλβανισμένη λαμαρίνα με 
χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη 

 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-045) 
 
Πλάκα γειώσεως από ηλεκτρολυτικό χαλκό με χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη, δηλαδή 
προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μιάς πλάκας γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x 3mm. 
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Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολλημένο το ένα άκρο χάκλινου πολύκλωνου αγωγού 
των 35mm2 μήκους 5m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35mm2 συγκολλημένο. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εκατόν δέκα 
         (Αριθμητικά) :   110,00 
 

Άρθρο 43 
ΑΤΗΕ Ν9347  Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ 

 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-045) 
 
Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ δηλαδή υλικά εργασία, και καταβολή στη ΔΕΗ της σχετικής δαπάνης 
συνδέσεως, αναγόμενα σε εργασία για την σύνδεση ενός μετρητού της ΔΕΗ. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  διακόσια πενήντα 
         (Αριθμητικά) :   250,00 
 

Άρθρο 44 
Ν8844.1  Ηλεκτρικός πίνακας τύπου Pillar από χαλυβδοέλασμα “ντεκαπέ” και μορφοσίδηρο, 
στεγανός προστασίας IP65 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-052) 
 
Ηλεκτρικός πίνακας τύπου pillar, με δύφυλλη θύρα, από χαλυβδοέλασμα “ντεκαπέ” και 
μορφοσίδηρο με τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), σύμφωνα με 
την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια, και με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και 
εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ 
μικροϋλικά, καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο 
πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία 
εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή 
στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και 
απερχομένων γραμμών, καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία, 
στεγανός προστασίας IΡ65.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται η κατασκευή της βάσης από σκυρόδεμα με όλα τα απαραίτητα υλικά 
και εργασία, η τοποθέτηση του pillar και η στεγανοποίηση αυτού. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο 
ενσωμάτωσης του πίλαρ και όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και των μικροϋλικών 
συνδέσεων κλπ., η δαπάνη της εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και της γείωσης, η 
δαπάνη της εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης, με τις εισερχόμενες και εξερχόμενες 
γραμμές, η δαπάνη σύνδεσης της γείωσης η δαπάνη ελέγχων, δοκιμών και ρυθμίσεων και κάθε 
άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία, σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
Τιμή ανά τεμάχιο ηλεκτρικού πίνακα πίλαρ. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  χίλια εκατόν  
         (Αριθμητικά) :   1100,00 
 

ΠΥΛΟΣ …./…./2015 ΠΥΛΟΣ …./…./2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.

ΤΖΙΒΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡ. ΒΕΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Π.-Δ. & Π.Ζ.

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΠΥΛΟΣ …./…./2015

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 


