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ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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*Κριτήρια επιλογής άρθρων: Μόνο τα άρθρα που έχουν ανάλυση κόστους ή Πρόσθετη δαπάνη-Δαπάνη μεταφοράς

A.T. : 18

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.6.2 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής 5 Χ
2,5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως

και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως,

αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως,

διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

  8773.  6   Πενταπολικό

             0

  8773. 6.  2  Διατομής  5 Χ 2,5         mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο NYY  5 Χ 2,5           mm2

    820. 6. 2                       m    1,05x            1,5325 =          1,61

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x              1,61 =          0,03

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,08x             19,87 =          1,59

             Βοηθ (002)             h    0,08x             16,84 =          1,35

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              4,58

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,58

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 19

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9301.1 Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή
σιδηροϊστού σε έδαφος γαιώδες

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Εκσκαφή   γιά   την   κατασκευή   λάκκου  βάσεως  θεμελιώσεως  τσιμεντοϊστού  ή

σιδηροϊστού   οιωνδήποτε  διαστάσεων  που θα γίνει με οιονδήποτε τρόπο χωρίς την

χρησιμοποίηση  εκρηκτικών και με την υποστήριξη των πρανών, μόρφωση πυθμένα, την

μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και την απόρριψή τους σε θέσεις που επιτρέπονται

από την αστυνομία

(1 m3)

 9301.  1  Εκσκαφή σε έδαφος  γαιώδες

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε ώρες εργάτου

                           Εργ. (001)    h    2,50x        15,31 =         38,28

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             38,28

Ευρώ (Αριθμητικά) : 38,28

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 20

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Εκσκαφή   χάνδακα   γιά  την  τοποθέτηση  καλωδίων   πλάτους  όφρυος  ορύγματος

μικροτέρου  ή  μέχρι  1,00  m  και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή

μέσο  εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε

ηρεμία  ή  υποβιβάζεται  με  άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των

παρειών  και  του  πυθμένα  του  ορύγματος στίς απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή

περιλαμβάνεται  και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά
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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

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε ώρες εργάτου

                           Εργ. (001)    h    1,20x        15,31 =         18,37

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             18,37

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,37

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα επτά λεπτά

A.T. : 21

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\9312.2.4 Βάση ιστού φωτισμού, οπλισμένη, προκατασκευασμένη ή μη, διαστάσεων
0,80Χ0,80 m, βάθους 0,60 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Βάση  ιστού φωτισμού προκατασκευασμένη ή μη, δηλαδή προμήθεια,  μεταφορά  και  τοποθέτηση ή

κατασκευή μιας βάσεως από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C20/25 με οπλισμό S500s γιά την έδραση

και στερέωση ιστού.

Θα είναι εφοδιασμένη  με:

-  τον κλωβό αγκυρώσεως με αγκύρια 4ΧΜ16Χ500 γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΝ-1461

   σε διάταξη 235x235mm συνοδευόμενα με 2 περικόχλια και 2 ροδέλες έκαστο, και

   4  προστατευτικά πλαστικά καλύμματα αγκυρίων

-  το  φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων 325x325mm το οποίο κλείνει με         χυτοσιδηρό

στεγανό καπάκι, κατηγορίας Β125 κατασκευασμένο κατά EN-124

   (διαστάσεις 400x400mm)

-  πλαστικό σωλήνα Φ90 και Φ63 για την διέλευση των καλωδίων και του αγωγού

   γείωσης.

Θα φέρει στο κέντρο κατακόρυφη οπή με πλαστικό σωλήνα η οποία θα καταλήγει  πλευρικά  εντός

του  φρεατίου  καλωδίων  για  την διέλευση   των τροφοδοτικών

καλωδίων  και του χαλκού γειώσεως.

Στην  τιμή  περιλαμβάνονται όλα τα ανωτέρω υλικά πλην των των εκσκαφών

(1 τεμ)

Βάση ιστού οπλισμένη διαστάσεων 800x800 mm και ύψους 600mm

Υλικά

α. Βάση σιδηροϊστού

προκατασκευασμένη ή μη

 (3213)                          m3       1x             260,00 =        260,00

Εργασία

Πρόσθετη εργασία γιά μικρο-

κατασκευές σε ώρες τεχνίτου

                Τεχν (003)        h       2x              19,87 =         39,74

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            299,74

Ευρώ (Αριθμητικά) : 299,74

(Ολογράφως) : διακόσια ενενήντα εννέα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 22

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9336.1.1 Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο ΝΥΜ , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος

μέτρου καλωδίου ΝΥΜ σε έργα οδικού ηλεκτροφωτισμού.

(1 m)

 9336. 1   τριπολικό

 9336. 1. 1 Καλώδιο ΝΥΜ διατομής:  3 Χ 1,5mm2
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Yλικά

Καλώδιο ΝΥΜ διατομής  3 Χ 1,5mm2    με τη φθορά

 816. 3. 1                              m    1,05x       0,5798 =           0,61

Εργασία

                           Τεχν   (003) h    0,10x        19,87 =           1,99

                           Βοηθ   (002) h    0,10x        16,84 =           1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              4,28

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,28

(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 23

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9340.3 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

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.

(1 m)

 9340. 3   Διατομής  25mm2

Yλικά

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύ-

κλωνος διατομής  25mm2  με

τη φθορά

 813.2. 3                                 m    1,02x      2,7312 =          2,79

Εργασία

                           Τεχν    (003)  h    0,10x       19,87 =          1,99

                           Βοηθ    (002)  h    0,10x       16,84 =          1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              6,46

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,46

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα έξι λεπτά

A.T. : 34

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\9352.2 Πίνακας μετ/κός  (ηλεκ. διανομή) για ηλεκτροδότηση δικτύου φωτισμού
τοποθετούμενος σε πίλλαρ ΠΛΗΡΗΣ με τα όργανα, τριφασικού δικτύου, έως έξι
γραμμών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

Mεταλλικός πίνακας έως έξι γραμμών για την ηλεκτροδότηση δικτύου  φωτισμού,

δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σε πίλλαρ  ή όχι ενός  μεταλλικου πίνακα,

τύπου STAB, βαθμού προστασίας ΙP 54, μαζί με τα απαραίτητα όργανα και μικροϋλικά

ηλεκτρικής συνδεσμολογίας και στερεώσεως στην ράχη του πίλλαρ.

(1 τεμ)
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Μεταλλικός πίνακας έως έξι γραμμών

Yλικά

α. Μεταλλικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα

   DKP και μορφοσίδηρο διαστάσεων 60 x 60 x 19 cm περίπου,

   μαζί με τα  μικρουλικά

   (835.1.3)                            τεμ    1,05x          98 =        102,90

β. Ραγοδιακόπτης τύπου 5ΤΕ SIEMENS

   3 x 40A, με μικρουλικά

   (851.3.2)                            τεμ    1,05x       11,36 =         11,93

γ. Διακόπτης διαφυγής έντασης τρι-

   πολικός (3 φάσεις και ουδέτερος) με

   ενσωματωμένη αυτόματη επαναφορά

   40A με μικροϋλικά

   (Β853.2.1)                           τεμ    1,05x          45 =         47,25

δ. Μικροαυτόματος για ασφάλιση

   ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού

   τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός

   εντάσεως 10 Α.

   (859.1.2)                            τεμ   10,00x         5 =           50,00

ε. Μικροαυτόματος για ασφάλιση

   ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού

   τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός

   εντάσεως 16 Α.

   (859.1.3)                            τεμ   3,00x         4 =            12,00

στ. Ρευματοδότης πίνακα SCHUKO

   διπολικός εντάσεως 16Α

   (857.1.1)                             τεμ    3,05x       5,5 =          16,78

ζ. Τριφασικός ρευματοδότης 32Α με μικροϋλικά

   (Ν\857.1.1)                  τεμ    1,05x               10,08 =         10,58

η. Τριφασικός ρευματοδότης 16Α με μικροϋλικά

   (Ν\857.1.2)                  τεμ    1,05x               10,08 =         10,58

θ. Μικροαυτόματος για ασφάλιση

   ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού

   τύπου WL-SIEMENS τριπολικός

   εντάσεως 16 Α

   (Ν.859.3.3)                 τεμ      3,00x          18,7     =          56,10

ι. Μικροαυτόματος για ασφάλιση

   ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού

   τύπου WL-SIEMENS τριπολικός

   εντάσεως 32 Α

   (Ν.859.3.6)                 τεμ      3,00x         19,75     =          59,25

κ. Ασφάλεια αυτόματη τύπου

   WL-SIEMENS εντάσεως 25 Α

   (859.1.5)                  τεμ      3,05x           4         =         12,20

λ. Ενδεικτική λυχνία μεταλλικών

   πινάκων STAB και πεδίων με τα

   μικροϋλικά

   851.5.2                        τεμ    3,02x               3,9 =         11,78

μ. Ασφάλεια αυτόματη τύπου

   WL-SIEMENS εντάσεως 2 Α

   (859.1.1)                  τεμ      1,05x           4         =          4,20

Εργασία

                           Τεχν    (003)  h    2,50x       19,87 =         49,68

                           Βοηθ    (002)  h    1,50x       16,84 =         25,26

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            480,49
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 480,49

(Ολογράφως) : τετρακόσια ογδόντα και σαράντα εννέα λεπτά

ΚΑΣΤΟΡΙΑ       15/05/2020 ΚΑΣΤΟΡΙΑ       15/05/2020 ΚΑΣΤΟΡΙΑ        15/05/2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Οι μελετητές ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Π/μένη

ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Μ/ΚΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΛΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Μ/ΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΡΕΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Μ/ΚΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΚΚΑΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ Μ/ΚΟΣ
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