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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.01.02 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού, 
κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς 
φωτισμού" και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί 
οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα". 
 
 
Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά: 
 
- Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 
 
- Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 
"Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 
10255). 
 
 
- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση 
την τυπική διατομή της μελέτης. 
 
 
- Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως 
τοποθετημένα. 
 
 
- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 
 
- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
 
- Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. 
 
- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης του 
από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και 
φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα 
Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ). 
 
 
- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της. 
 
- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, 
με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω 
περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc). 
 
 
- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το 
αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών. Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.200,00 

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια 

A.T. : 2 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.40.06 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 80 -110 W, με βραχίονα 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με 
φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασης 
του επί του ιστού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την 
Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, Παράρτημα 2 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά 
φωτιστικό), ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα 
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με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα από τη| μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και των 
εξαρτημάτων στερέωσης του στη στέψη ιστού 
 
- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που 
προβλέπονται από τη μελέτη 
 
- η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού 
 
- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου A05W-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) 
διατομής 3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους 
 
- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών 
της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα 
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED) και τον βραχίονα του, ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ, ως 
εξής: 
 
Ισχύος 80 -110 W, με βραχίονα 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 613,00 

(Ολογράφως) : εξακόσια δέκα τρία 

A.T. : 3 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.40.05 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 80 -110 W, χωρίς βραχίονα 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με 
φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασης 
του επί του ιστού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την 
Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, Παράρτημα 2 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά 
φωτιστικό), ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα 
με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα από τη| μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και των 
εξαρτημάτων στερέωσης του στη στέψη ιστού 
 
- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που 
προβλέπονται από τη μελέτη 
 
- η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού 
 
- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου A05W-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) 
διατομής 3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους 
 
- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών 
της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα 
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED) και τον βραχίονα του, ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ, ως 
εξής: 
 
Ισχύος 80 -110 W, χωρίς βραχίονα 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 533,00 

(Ολογράφως) : πεντακόσια τριάντα τρία 

A.T. : 4 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548 

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 
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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 καλωδίων 
 
- στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού 
παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία 
(διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής) 
 
 
- η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
 
Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής: 
 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,00 

(Ολογράφως) : εξήντα 

A.T. : 5 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.41.04 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC 
διατομής 4 x 10 mm2 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 

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 
 

 Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,50 

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 6 
  

Άρθρο : ΗΛΜ 44 Αγωγός τύπου NYA χάλκινος, πολύκλωνος, εγκατεστημένος εντός σωλήνων, διατομής 
16mm2 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 

Αγωγός  τύπου  NYA χάλκινος, πολύκλωνος, εγκατεστημένος εντός σωλήνων, διατομής 
16mm2 όπως στο ΗΛΜ 43. 
(1m) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,98 

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 7 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.40.12 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο 
(HDPE), διαμέτρου DN 90 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

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 

Σελίδα 9 από 11   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

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. 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,50 

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά 

A.T. : 8 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.40.09 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 150 - 200 W, χωρίς βραχίονα 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με 
φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασης 
του επί του ιστού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την 
Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, Παράρτημα 2 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά 
φωτιστικό), ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα 
με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα από τη| μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και των 
εξαρτημάτων στερέωσης του στη στέψη ιστού 
 
- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που 
προβλέπονται από τη μελέτη 
 
- η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού 
 
- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου A05W-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) 
διατομής 3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους 
 
- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών 
της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα 
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED) και τον βραχίονα του, ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ, ως 
εξής: 
 
Ισχύος 150 - 200 W, χωρίς βραχίονα 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 880,00 

(Ολογράφως) : οκτακόσια ογδόντα 

A.T. : 9 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.35.09 Αντικατάσταση οργάνων σε πίλλαρ φωτισμού, αντικατάσταση φωτοκυττάρου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Προμήθεια, προσκόμιση και αντικατάσταση οργάνων και εξαρτημάτων ακροκιβωτίων ιστών και πίλλαρς 
φωτισμού.  Περιλαμβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταμένων ακροκιβωτίων και πίλλαρς με 
χρήση οργάνων, η αφαίρεση των εξαρτημάτων που παρουσιάζουν προβλήματα και η αντικατάστασή τους 
με νέα, για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας τους. 
 
 
Τιμή ανά επι μέρους εξάρτημα που αντικαθίσταται, ως εξής: 
 

 Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,00 

(Ολογράφως) : σαράντα 
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A.T. : 10 
  

Άρθρο : ΟΔΟ Χ\1123Α Εκσκαφή εις έδαφος γαιώδες έως ημιβραχώδες Μετά της μεταφοράς των προϊόντων εις 
απόστασιν μεγαλυτέραν των 700 μ. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 1123Α 

Εκσκαφή  εις  έδαφος  γαιώδες έως ημιβραχώδες , μετά της εκκοπής και εκριζώσεως 
θάμνων και δένδρων οιασδήποτε περιμέτρου μετά της φορτοεκφορτώσεως και μεταφοράς 
των προιόντων της εκσκαφής. 
Μετά  της  μεταφοράς των προϊόντων εις απόστασιν μεγαλυτέραν των 700 μ. Εργασία 
εκσκαφής μετά της φορτώσεως επ' αυτοκινήτου και της σταλίας του αυτοκινήτου 
(1 m3) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,60 

(Ολογράφως) : τρία και εξήντα λεπτά 

A.T. : 13 
  

Άρθρο : ΥΔΡ 6066 Επίχωση σκαμμάτων με κάθε είδους προιόντα εκσκαφής και χρησιμοποίηση προωθητήρα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6066 

Επίχωση   σκαμμάτων   με   κάθε  είδους  προιόντα  εκσκαφής  και  χρησιμοποίηση 
προωθητήρα . 
Για  1m3 επιχώσεως με ή χωρίς υποτυπώδη συμπύκνωση κάθε είδους σκαμμάτων και την 
εξομάλυνση της επιφανείας. 
Τιμή ανά m3 πληρουμένου όγκου ορύγματος. 
(1 m3) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,34 

(Ολογράφως) : δύο και τριάντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 14 
  

Άρθρο : ΥΔΡ 6069 Εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069 

Εγκιβωτισμός  σωλήνων με άμμο λατομείου με την προμήθεια και μεταφορά της άμμου 
από οποιαδήποτε απόσταση. 
Για  την  προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, προσέγγιση και διάστρωση 
1m3 άμμου για την έδραση ή τον εγκιβωτισμό σωλήνων. 
Τιμή ανά m3 τοποθετημένου υλικού. 
(1 m3) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,61 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

τριάντα πέντε και εξήντα ένα λεπτά 

      

Σελίδα 11 από 11 
. 


