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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για 
την έντεχνη ολοκλήρωση του παραπάνω έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στην 
Πρόσκληση /Διακήρυξη..1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του υπόψη έργου. Οι τιμές 
μονάδος  περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα εργασιών, καθώς και τις απαιτούμενες 
δαπάνες που είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη 
δημοπράτησης. 
 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των 
μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών 
μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 
 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
περιλαμβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου, τα κάτωθι: 
 
 1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ 
πλην του Φ.Π.Α., περιλαμβανομένης και της επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 37 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93, δικαιώματα για 
προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου, τέλη χαρτοσήμου, όπου ισχύουν, και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες 
επιβαρύνσεις, που θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου. 
 

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για Τελωνειακό Δασμολόγιο 
Εισαγωγής και με τις διατάξεις του Νόμου 3215/1955, δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την 
εκτέλεση του έργου ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε 
ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, τις εισφορές και τα δικαιώματα στα υλικά και είδη 
εξοπλισμού του έργου, ούτε παρέχεται στους ενδιαφερόμενους το δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή 
απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. 
 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. Επίσης δεν 
απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 πάνω στα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, 
εφόδια κλπ. έστω κι αν τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, καθώς και 
από τους φόρους κ.λ.π., που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.Δ. 4486/66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί 
τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και από κάθε άλλο 
φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ83 Α/10-4-53) 
Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273 Α/27-12-91) και Ν. 893/79 (ΦΕΚ86 Α/28-4-79). 
 
 1.1.2 Οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας και 
προσέγγισης όλων των αναγκαίων κυρίων και βοηθητικών υλικών ενσωματωμένων και μη, μετά των απαιτούμενων 
φορτοεκφορτώσεων, ασφαλίσεων μεταφορών, χαμένου χρόνου και σταλίας μεταφορικών μέσων και κάθε είδους μετακινήσεων 
μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά τους πληρώνεται ιδιαιτέρως, σύμφωνα με 
το αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου. Ομοίως οι δαπάνες για μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων 
και σταλίες μεταφορικών μέσων των περισσευμάτων και των ακατάλληλων προϊόντων ορυγμάτων και υλικών σε κατάλληλους 
χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, που θα ισχύουν, σύμφωνα με 
την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
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 1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές 
εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδόματος αδείας 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρέσιμων, νυκτερινών κλπ. του κάθε είδους προσωπικού (επιστημονικού διευθύνοντος 
το έργο, τεχνικού ειδικευμένου ή όχι, προσωπικού των γραφείων, των εργοταξίων, των μηχανημάτων, των συνεργείων κλπ.) 
ημεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος) για την κατασκευή του 
υπόψη έργου. 
 
 1.1.4 Οι δαπάνες για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση ή αγορά), την κατασκευή, την οργάνωση, τη διαρρύθμιση κλπ. 
των εργοταξίων, εργαστηρίων και γραφείων Αναδόχου, με όλες τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις και συνδέσεις παροχής νερού, 
ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, αποχέτευσης και λοιπών ευκολιών που απαιτούνται, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 
 
 1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες 
απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 
 
 1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, τη 
μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριμένο ή 
κρατικό εργαστήριο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης. 
 
 1.1.7 Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων 
στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών 
έργων, εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, μετά των δαπανών 
φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο 
έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και 
αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους (ανεξάρτητα 
αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε μισθώσει ο 
Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της 
παρούσας σύμβασης). 
 
 1.1.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών, μεταφορικών μέσων, 
μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους 
δημοπράτησης του έργου. 
 
 1.1.9 Οι δαπάνες αντιμετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης κυκλοφορίας της οδού, λήψης 
πρόσθετων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες για τα μέτρα προστασίας όλων των όμορων κατασκευών προς τους 
χώρους εκτέλεσης εργασιών και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε κινητά ή 
ακίνητα πράγματα τρίτων, σε ρέματα-ποτάμια κλπ καθώς και η δαπάνη ασφάλειας του έργου (Ε.Σ.Υ.) καθ΄ όλη τη διάρκεια 
του έργου και μέχρι την οριστική παραλαβή του. Οι δαπάνες για τα μέτρα προστασίας των κατασκευών σε κάθε φάση της 
κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την 
οριστική παραλαβή τους.  
 
 1.1.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, όπως αυτές προδιαγράφονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους "δοκιμαστικά τμήματα", που προβλέπονται στους όρους 
δημοπράτησης (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 
 
 1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας κάθε είδους μηχανήματος ή άλλου εξοπλισμού (π.χ. 
ικριωμάτων) που απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η 
μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή τους, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η 
συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες 
για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους ανεξαρτήτως αιτίας, η απομάκρυνσή τους μαζί με την τυχόν απαιτούμενη 
διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. 
 
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα, που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα, 
που θα βρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δε χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων 
μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
 
 1.1.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με τις τυχόν προσωρινές 
αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές, κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η μεταφορά 
πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, μαζί με την εργασία πλύσεως ή εμπλουτισμού, που 
τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, 
λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, που θα ισχύουν σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς 
και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
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 1.1.13 Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και μετακινήσεις μηχανημάτων και 
προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εμπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήματα, μη 
παράδοση περιοχών, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι 
για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ.  Δ.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω 
εμποδίων, από τις αναγκαίες μετρήσεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, 
όπως αυτές προβλέπονται από το σύνολο των συμβατικών τευχών είτε αυτές αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένες στα 
Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιμολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση της 
κυκλοφορίας (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόμα και από προσωρινές περιοδικές ή 
και μόνιμες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, 
βλάβες σε άλλα έργα κλπ.). 
 
 1.1.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της 
ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά, όπως π.χ.: 
 
 (1) Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους μικρότερου των 5,0 μ., που τυχόν θα 
απαιτηθούν, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, εφόσον δεν είναι δυνατόν, σύμφωνα με τις αρμόδιες 
Αρχές ή την Υπηρεσία, να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες διαδρομές και εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων 
ορυγμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης. 
 
 (2) Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, την 
απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στον ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό 
απαιτηθεί, δηλαδή οι δαπάνες για την τοποθέτηση περίφραξης, την καθημερινή κάλυψη των ορυγμάτων, την ικανή αντιστήριξη 
των πρανών των ορυγμάτων, την ενημέρωση του κοινού, τη σήμανση, τη σηματοδότηση και την εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου 
χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των 
παραπάνω εγκαταστάσεων μετά την περαίωση των εργασιών και τη διαμόρφωση των χώρων αυτών, όπως αναλυτικά ορίζεται 
στην Ε.Σ.Υ.. 
 
 1.1.15 Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 
τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου και εγκατάστασης των χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται 
για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη μελετών εφαρμογής, 
κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες 
ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης 
του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύμφωνα 
με όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται 
στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας 
του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΞ). 
 
 1.1.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και 
λοιπών εγκαταστάσεων, που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον 
Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων, που θα τα 
υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις. 
 
 1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού (όπου αυτοί δεν 
περιλαμβάνονται στη μελέτη), που θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία. 
 
 1.1.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση 
εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες, που αφορούν τους 
Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 
 
 1.1.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων και διευθετήσεων για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, 
υπογείων ομβρίων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται οι κατασκευές του έργου, οι υπάρχουσες κατασκευές και το 
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 
 
 1.1.20 Η δαπάνη τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της Υπηρεσίας.  
 
 1.1.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου 
από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού 
και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 
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Οι δαπάνες για χρησιμοποίηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων 
κλπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
 
 1.1.23 Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου 
ακόμη και τα απομακρυσμένα ή δυσπρόσιτα, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων των δαπανών τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους καθώς και την περιβαλλοντική 
αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 
Υπηρεσίας για διατήρησή τους. 
 
 1.1.24 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται από τον χώρο ή 
επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των 
εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του έργου. 
 
 1.1.25 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη 
συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου (περιλαμβανομένης της μεταφοράς υλικών) και θα 
οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων 
και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
 
 1.1.26 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 
 1.1.27 Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, σήμανσης και συντήρησης των κάθε είδους 
εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισμού και εξεύρεσης 
αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων ορυγμάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων 
και πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την 
τελική τους διαμόρφωση μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 
 1.1.28 Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές επιστρώσεις επ' αυτών (παλαιών ή 
νέων επιφανειών) όπως π.χ. πικούνισμα, σκούπισμα, καθαρισμός, άρση και μεταφορά των προϊόντων που παράγονται από τις 
παραπάνω εργασίες κλπ. 
 
 1.1.29 Οι δαπάνες έντεχνης διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων αγωγών, 
τεχνικών έργων κ.λ.π., για τη σύνδεση αγωγών, που συμβάλλουν σ' αυτά (εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιμολογίου). 
 
 1.1.30 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων και ασφαλτομειγμάτων, μελέτες ευστάθειας ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. 
 
 1.1.31 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις, Πολεοδομία και 
τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 
 
 1.1.32 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο 
μέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία προβλέπονται στις σχετικές μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.  
 
 1.1.33 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, συμφωνητικών και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που 
βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του έργου. 
 
 1.1.34 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων 
φυσικών ή τεχνικών υδάτινων αγωγών, αγωγών αποχέτευσης και αποστράγγισης της περιοχής, ακόμη και στις περιπτώσεις 
που τα δίκτυα: 
 
(1) είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσμενείς μεταχειρίσεις. 
  
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητά τους αν ο Ανάδοχος δε λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών 
υλών από τις χωματουργικές κυρίως ή άλλες εργασίες. 
 
 
Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 
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1.2 Στις τιμές μονάδος των ασφαλτικών εργασιών του παρόντος Τιμολογίου περιλαμβάνονται επίσης η αξία προμήθειας της 
καθαρής ασφάλτου οποιουδήποτε τύπου, οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς της από τις περιοχές Θεσσαλονίκης ή 
Αθηνών μέχρι τη θέση επεξεργασίας της και μέχρι τη θέση ενσωμάτωσής της, η σταλία μεταφορικών μέσων και ο χαμένος 
χρόνος φορτοεκφορτώσεων, καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη για την έντεχνη χρήση της (θέρμανση, παραγωγή 
διαλυμάτων κλπ). 
  
1.3 Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα Γενικά ΄Έξοδα του αναδόχου 
(Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήμανσης 
εργοταξίων, φόρων, δασμών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήμου, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων 
κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή 
έξοδα από κάθε είδους δυσχέρειες, είτε αυτές έχουν προβλεφθεί είτε όχι. 
 
Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) 
ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει 
βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου. 
 
1.4 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
 
1.5   Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που είναι παρεμφερείς προς εκείνες, που 
καλύπτονται από άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, αλλά παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά (αποδεκτά σύμφωνα με 
τους όρους δημοπράτησης) ή επιμετρώνται διαφορετικά, αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 
με αναγωγή των μεγεθών τους, με τις εξής βάσεις αναγωγής: 
 
(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης (ομβρίων, ακαθάρτων) από τσιμεντοσωλήνες και αγωγοί 
ακαθάρτων από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες 
 
   Για εσωτερική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα 
υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για την αντίστοιχη κατηγορία αντοχής και μεθόδων 
κατασκευής και προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος συμβατικού σωλήνα της 
αμέσως μικρότερης υπάρχουσας στο παρόν Τιμολόγιο εσωτερικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 
 
     DN / DM  
 
  όπου  DN: Εσωτερική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 
   DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος συμβατικού σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο. 
   
Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος. 
 
 (2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 
 
   Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του 
παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής 
πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  
 
     DN / 12 
 
 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 
 
 (3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 
 
   Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του 
παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας 
πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  
 
     ΒN / 240  
  
                     όπου  ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης  ταινίας σε mm 
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Ι. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  

 Α.Τ:1 
 ΟΔΟ-Α Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα  0.15x0,30m από σκυρόδεμα με τη βάση τους  
 Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 2921 100,00% 
       Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15, διατομής 0.15Χ0.30 
  μ. με απότμηση, σύμφωνα με τις Π.Τ.Π., προς κατασκευή κρασπέδων, νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π.,  
 τα οποία θα παρασκευάζονται στο εργοστάσιο με ταυτόχρονη δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους  
 επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  
  
 Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών, η  
 δαπάνη για την τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά  
 και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 μ. με λεία επιφάνεια η δαπάνη τέλειας στερέωσης των  
 κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά ενός συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10Χ0,20μ από σκυρόδεμα κατηγορίας C  
 8/10, η δαπάνη εγκιβωτισμού τους με C 12/15, η δαπάνη κατασκευής της βάσης έδρασής τους, η δαπάνη αρμολογήματος με  
 τσιμεντοκονία αναλογίας 650 χγρ τσιμέντου ανά μ³ άμμου καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται  
 για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
  
 Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου με τη βάση έδρασής του.  

 ( 1 m ) Μέτρο 

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : ΕΞΙ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ 
  (Αριθμητικώς) : 6,16 € 

 Α.Τ:2 
 ΟΔΟ 2531 Ωπλισμένον σκυρόδεμα κατηγορίας Σ200 (Β225) διά την επένδυσιναόπλων εκ  
 σκυροδέματος σωλήνων και διά την κοιτόστρωσιντεχνικών έργων  
 Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 2531 100,00% 
       Ωπλισμένον σκυρόδεμα κατηγορίας Σ200 (Β225) χρησιμοποιούμενον διά την επένδυσιν αόπλων εκ σκυροδέματος  
 σωλήνων οιασδήποτε διαμέτρου και διά την κοιτόστρωσιν τεχνικών έργων  
 ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ 
  (Αριθμητικώς) : 141,58 € 

 Α.Τ:3 
 ΟΙΚ 10.1.2 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.  Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά  
 μέσα  
 Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 1104 100,00% 
       Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, άμμου,  
 αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού  
 μέσου ή ζώου. 
  
 Τιμή ανά τόννο (ton) Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα  
 ( 1 t ) Τόννοι 

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
  (Αριθμητικώς) : 1,50 €   
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Α.Τ:4 
 ΟΙΚ 20.2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ  
 χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής    
 Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2112 100,00% 
       Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την δημιουργία υπογείων κλπ  
 χώρων, ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m²,  
 σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος  
 βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται  
 ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των  
 παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m. 
  
 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.   

 ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ  
  (Αριθμητικώς) : 3,00 €  
 
Α.Τ:5 
 ΟΙΚ 22.15.1 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.  Με  
 εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης  
 Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2226 100,00% 
       Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλήν δαπέδων.  
 Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και  
 προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, μετά από τεμαχισμό του όγκου σκυροδέματος, στις θέσεις  
 φόρτωσης.  
  
 Τιμή ανά μέτρο μήκους(m)  και ανά εκατoστό (cm) βάθους κοπής Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης  
 ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  
  (Αριθμητικώς) : 70,00 € 
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Α.Τ:6 
 ΟΙΚ 32.1.7 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση  
 αντλίας ή πυργογερανού  Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37  
 Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3216 100,00% 
       Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος,  
 σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας  
 σκυροδέματος ή πυργογερανού 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.  
  
 Στην τιμή περιλαμβάνονται:  
  
 α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 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 στο εργοτάξιο προς διάστρωση.  
 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.  
 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 και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την  
 εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.  
  
 γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων  
 (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του  
 τελειώματος.  
  
 δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η  
 δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και  
 απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  
  
 ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
   
  
 Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.  
  
 Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την  
 μελέτη διαστάσεις.  
  
 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³). Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37  

 ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ  
  (Αριθμητικώς) : 120,00 € 
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 Α.Τ:7 
 ΟΙΚ 35.2 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων.    
 Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3504 100,00% 
       Κατασκευή στρώσεων μεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεμα βάρους 400 και 600 kg/m³, με 250 kg τσιμέντου ανά  
 m³, στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις για την μόνωση δωμάτων και την δημιουργία των απαιτουμένων ρύσεων.  
 Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος),  
 o καθαρισμός της επιφανείας διάστρωσης (πλάκα από σκυρόδεμα), η διάστρωση σε πρώτη φάση στρώσης από κυψελωτό  
 κονιόδεμα των 400 kg/m³ (σε πάχος ίσο προς τα 2/3 του συνολικού προβλεπομένου) και η διάστρωση, μετά την παρέλευση  
 του προβλεπομένου από την μελέτη χρόνου, του υπολοίπου πάχους με κυψελωτό κονιόδεμα των 600 kg/m³.  
  
 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).   

 ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ  
  (Αριθμητικώς) : 105,00 € 

 Α.Τ:8 
 ΟΙΚ 38.20.2 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος  Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) 
 Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3873 100,00% 
       Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1422-2 / 1423-3 : 2006 και του  
 Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος, κάθε διαμέτρου, έτοιμοι επί οποιωνδήποτε τμημάτων έργου. 
  
 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) 
 ( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό) 

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : ΕΝΑ  
  (Αριθμητικώς) : 1,00 € 

 Α.Τ:9 
 ΟΙΚ 38.20.3 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος  Δομικά πλέγματα B500C (S500s) 
 Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3873 100,00% 
       Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1422-2 / 1423-3 : 2006 και του  
 Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος, κάθε διαμέτρου, έτοιμοι επί οποιωνδήποτε τμημάτων έργου. 
  
 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) Δομικά πλέγματα B500C (S500s) 
 ( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό) 

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ 
  (Αριθμητικώς) : 0,95 € 
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 Α.Τ:10 
 ΟΙΚ 45.5.1 Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθοδομών. Διαμόρφωση όψεων ημιξέστων,  
 εμπλέκτων, ψευδοϊσοδόμων λιθοδομών  
 Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 4511 100,00% 
       Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθοδομών, από σκληρούς λίθους λατομείου, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο  
 εργασίας κατά την δόμηση των τοίχων. Συμπεριλαμβάνεται η διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια, η 
  κατεργασία των προσώπων σε ορθογωνικά σχήματα ποικίλου ύψους, η επεξεργασία των επιφανειών έδρασης και επαφής  
 αυτών ώστε το πλάτος των αρμών να μην υπερβαίνει το 1,0 cm, η επεξεργασία των προσώπων, η δόμηση κατά  
 εμπλέκτους ανισουψείς δόμους και ο καθαρισμός της επιφάνειας από τα κονιάματα.  
  
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²). Διαμόρφωση όψεων ημιξέστων, εμπλέκτων, ψευδοϊσοδόμων λιθοδομών  
 ( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  
  (Αριθμητικώς) : 37,00 € 

 Α.Τ:11 
 ΟΙΚ 48.60.1 Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONG. Tοιχοποιίες πάχους 10 cm με στοιχεία  
 διαστάσεων 60x25x10 cm  
 Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 4713 100,00% 
       Κατασκευή τοιχοποιίας με δομικά στοιχεία τύπου YTONG, με ειδική κονία κτισίματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του  
 εργοστασίου παραγωγής. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του  
 απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας τoυ κονιάματος κτισίματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα  
 ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης  
 φύσεως υπολείματα της κατασκευής.  
  
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) Tοιχοποιίες πάχους 10 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x10 cm  
 ( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΞΙ  
  (Αριθμητικώς) : 16,00 € 

 Α.Τ:12 
 ΟΙΚ 54.63.2 Θύρες πρεσσαριστές παλινδρομικές δρομικές. Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm  

 Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5464.1 100,00% 
       Θύρες από ξυλεία τύπου Σουηδίας, πλήρεις ή με φεγγίτη, πρεσσαριστές (κόντρα πλακέ), παλινδρομικές (αλέ ρετούρ),  
 με τετράξυλο (κάσσα) που καλύπτει το πάχος της οπτοπλινθοδομής μαζί με τα επιχρίσματα αλλά με επι πλέον με πηχάκι  
 3,5x5 cm και με ειδικούς στροφέων παλινδρομίσεως (μεντεσέδες με σούστες) και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως,  
 στερεώσεως και λειτουργίας και μικροϋλικά και εργασία για πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση για λειτουργία  
 περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χειρολαβών. 
  
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm  
 ( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  
  (Αριθμητικώς) : 250,00 € 
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Α.Τ:13 
 ΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα    
 Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7121 100,00% 
       Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις διαστρώσεις, από τις  
 οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε  
 οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε  ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας.  
  
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
 ( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : ΕΝΔΕΚΑ  
  (Αριθμητικώς) : 11,00 € 

 Α.Τ:14 
 ΟΙΚ 73.33.3 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP  
 4, διαστάσεων 40x40 cm  
 Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7331 100,00% 
       Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%,  
 αντοχής σε απότριψη ''GROUP 4'', διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την  
 μελέτη. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος  
 των 450 kg τσιμέντου, ή με ειδική κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα  
 των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής  
 καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης,  
 αρμολόγησης, καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.  
  
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm  

 ( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ  
  (Αριθμητικώς) : 30,00 € 

 
 Α.Τ:15 
 ΟΙΚ 74.30.7 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου. Επιστρώσεις με πλάκες  
 μαλακού μαρμάρου, πάχους 3 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεμάχια ανά τετραγωνικό  
 μέτρο  
 Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7453 100,00% 
       Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά  
 των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, στρώσεως και καθαρισμού και η εργασία κοπής των  
 πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.  
  
 Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra).  
  
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 3 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεμάχια  
 ανά τετραγωνικό μέτρο  
 ( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  
  (Αριθμητικώς) : 97,00 € 
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Α.Τ:16 
 ΟΙΚ 74.30.9 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου. Επιστρώσεις με πλάκες  
 μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια  
 ανά τετραγωνικό μέτρο  
 Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7441 100,00% 
       Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά  
 των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, στρώσεως και καθαρισμού και η εργασία κοπής των  
 πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.  
  
 Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra).  
  
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε  
 αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο  
 ( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ  
  (Αριθμητικώς) : 80,00 € 

 Α.Τ:17 
 ΟΙΚ 76.25 Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm    
 Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7690.2 100,00% 
       Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT, απλοί διαφανείς, πάχους 10 mm, οιωνδήποτε διαστάσεων πλήρως τοποθετημένοι με  
 ελαστικά περιβλήματα, σιλικόνη και ανοξείδωτες βίδες. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.  
  
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   

 ( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  
  (Αριθμητικώς) : 125,00 € 

  
 Α.Τ:18 
 ΟΙΚ 78.96 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από τσιμέντο   
 Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 1360 100,00% 
       Επιστρώσεις δαπέδων με  κυβολίθους από τσιμέντο, διαστάσεων 10x20x5 cm,  οποιουδήποτε σχεδίου, χρώματος και  
 επεξεργασίας, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της μελέτης, επί τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου, σε  
 οποιαδήποτε υποδομή, σκυρόδεμα ή το φυσικό έδαφος, με την συμπύκνωση της τελικής επιφάνειας κατάλληλο δονητή και  
 την αρμολόγηση με ψιλή άμμο ποταμού εν ξηρώ, ή με κονίαμα των 450 kg τσιμέντου. Πλήρης περαιωμένη εργασία  
 κατασκευής και τοποθέτησης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη.  
  
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   

 ( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ 
  (Αριθμητικώς) : 20,00 € 
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 Α.Τ:19 
 ΟΙΚ 79.11.1 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη οπλισμένη με πολυστερικό πλεγμα 
  και  με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων  
 Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7912 100,00% 
       Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, μετά από επιμελή καθαρισμό της επιφάνειας εφαρμογής και επάλειψη με θερμή  
 οξειδωμένη ασφαλτόκολλα για την επικόλληση αυτής. Οι λωρίδες της μεμβράνης θα αλληλοκαλύπτονται κατά 15 cm και τα  
 άκρα τους θα θερμοκολλούνται. Θερμοκόλληση θα εφαρζόζεται επίσης στα σημεία που διατρυπάται η υγρομόνωση (πχ  
 δίοδοι σωλωνώσεων) καθώς και στις ακμές, γωνίες, συναρμογές, και απολήξεις. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των  
 υλικών και αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία πλήρους τοποθέτησης της μεμβράνης.  
  
 Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας Μεμβράνη οπλισμένη με πολυστερικό πλεγμα και  με  
 επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων  

 ( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
  (Αριθμητικώς) : 11,50 € 

 Α.Τ:20 
 ΥΔΡ 11.2.2 Μεταλλικές εσχάρες υπονόμων εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες,  
 ηλεκτροσυγκολλητές 
 Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6752 100,00% 
       Μεταλλικές εσχάρες υπονόμων πλήρως τοποθετημένες μετά της αξίας μεταφοράς επί τόπου των έργων.  Τα  
 προσκομιζόμενα προς τοποθέτηση υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισμένου εργαστηρίου. 
 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές 

 ( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό) 

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : ΔΥΟ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
  (Αριθμητικώς) : 2,80 € 

  
 Α.Τ:21 
 ΥΔΡ 6068 Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου  
 Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6068 100,00% 
       Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της ΠΤΠ-0.150 σε στρώσεις πάχους μέχρι  
 25cm με την προμήθεια και μεταφορά του θραυστού υλικού. Για 1m3 επιχώσεως κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με  
 θραυστό υλικό λατομείου της ΠΤΠ-0.150 σε στρώσεις πάχους μέχρι 25cm με την έκριψη, διάστρωση, πλάγιες μεταφορές, το  
 κοπάνισμα ή τη χρησιμοποιήση δονητικών αλλ' όχι επιβλαβών για την ασφάλεια των τεχνικών έργων μέσων ή άλλων  
 ειδικών συμπυκνωτών, την επί τόπου αξία του νερού διαβροχής, με τη δαπάνη μιάς τουλάχιστον δοκιμασίας ανά 1000m3  
 συμπυκνωμένου όγκου και πάντως μιάς σε κάθε αυτοτελές έργο για την εξακρίβωση της συμπυκνώσεως που έχει  
 επιτευχθεί. Ο βαθμός συμπυκνώσεως δεν πρέπει να είναι κατώτερος από 95% (Τροποποιημένη δοκιμασία PROCTOR).  
 Περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του θραυστού υλικού και της μεταφοράς του από οποιαδήποτε απόσταση.    

 ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ 
  (Αριθμητικώς) : 35,14 € 
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ΙΙ. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
 
A.T.1 
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ9322ΣΧΕΤ.): Αποξήλωση υπαρχόντων ιστών και φωτιστικών μετά προσοχής και μεταφορά αυτών 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 010 100%  
Αποξήλωση  των υπαρχόντων ιστών (με ή χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε μηχανικού μέσου) και φωτιστικών με προσοχή και μεταφορά 
τους σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη της αποξήλωσης των καλωδίων και κάθε άλλου 
ηλεκτρολογικού προϊόντος με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο μηχανικό ή μη, η δαπάνη  μετακινήσεων (οριζοντίων ή κατακορύφων) 
στοιχείων και μεταφορών για την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που περισσεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την 
Αστυνομία καθώς και η δαπάνη σταλίας των μεταφορικών μέσων.  
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: (1 τεμ.) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1 τεμ. : Τριάντα πέντε ευρώ (35,00€ ) 

 
 
 
A.T. 2 
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ 9302.1 N): Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 010 100%  
Εκσκαφή χάνδακα σωληνώσεως για την τοποθέτηση καλωδίων  σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με προσοχή για αποφυγή 
καταστροφών των υπαρχόντων δικτύων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ), πλάτους οφρύου ορύγματος μικρότερου ή μέχρι 1.00 m και σε βάθος μέχρι 
1.00 m με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό ή στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή 
υποβιβάζεται με άντληση που θα πληρωθεί ξεχωριστά, με την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας που χρειάζονται για την αναπέταση των προϊόντων 
ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεως, τοπικών μετακινήσεων (οριζοντίων ή 
κατακορύφων) και μεταφορών για την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που περισσεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την 
Αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών για 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. 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: (1 m3) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1m3 : Δεκατέσσερα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (14,59€) 

 
 
 
 
 
Α.Τ.3 
ΑΡΘΡΟ (ΥΔΡ 5.05): Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-150 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6068 100%  
Για ένα κυβικό μέτρο επίχωσης κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό αμμοχάλικο της Π.Τ.Π. Ο-150 σε στρώσεις πάχους 
μέχρι 25 cm με την έκριψη, διάστρωση, πλάγιες μεταφορές, το κοπάνισμα ή την χρησιμοποίηση δονητικών αλλ’ όχι επιβλαβών για την 
ασφάλεια των τεχνικών έργων μέσων ή άλλων ειδικών συμπυκνωτών, την επί τόπου αξία του νερού διαβροχής, με τη δαπάνη μιας 
τουλάχιστον δοκιμασίας ανά 1.000 m3 συμπυκνωμένου όγκου και πάντως μιας σε κάθε αυτοτελές έργο για την εξακρίβωση της 
συμπύκνωσης που έχει επιτευχθεί. Ο βαθμός συμπύκνωσης δεν πρέπει, να είναι κατώτερος από 95% (τροποποιημένη δοκιμασία 
Proctor). Περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του υλικού και της μεταφοράς του από οποιαδήποτε απόσταση. Κατά τα λοιπά σύμφωνα 
με τα σχέδια της μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην 
μελέτη. 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m3 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1 m3 : Δεκατέσσερα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (14,65€) 
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 Α.Τ:4 
 ΥΔΡ 6087 Πρόσθετη τιμή εκσκαφής κάτω από αγωγούς  
 Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6087 100,00% 
       Πρόσθετη τιμή εκσκαφής σε οποιοδήποτε έδαφος κάτω από αγωγούς Εταιρειών ή Οργανισμών Κοινής Ωφελείας. Για 1  
 μέτρο μήκους συναντωμένου μέσα στο σκόμμα αγωγού, σε οποιαδήποτε διεύθυνση, με τη δαπάνη τυχόν υποστηρίξεως ή  
 αντιστηρίξεως του αγωγού. Περισσότεροι αγωγοί που περιλαμβάνονται σε ιδεατό κύλινδρο διαμέτρου 1,00m και που έχει τον  
 ίδιο άξονα με το μεγαλύτερο αγωγό θεωρούνται σαν ένας αγωγός. Αν υπάρχουν και άλλοι αγωγοί έξω από τον ανωτέρω  
 ιδεατό κύλινδρο, τότε καταβάλλεται ακόμη μια φορά η υπόψη πρόσθετη τιμή. Η δαπάνη για μικρουλικά φθορά ξυλείας και  
 εργασία υποστηρίξεως ή αντιστηρίξεως και πρόσθετη δυσχέρεια στην εκσκαφή περιλαμβάνονται στην υπόψη τιμή.    

 ( 1 μμ ) Μέτρο Μήκους 

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
  (Αριθμητικώς) : 11,67 € 
 
 
 
Α.Τ. 5 
ΑΡΘΡΟ (ΟΔΟ B-2): Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω. 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6087 100%  
Για την πρόσθετη αποζημίωση της εργασίας εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος, λόγω δυσχερειών από συναντώμενους αγωγούς Ο.Κ.Ω. σε 
λειτουργία, η οποία θα εκτελεστεί με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια, ώστε να μην θιγεί η ακεραιότητα και λειτουργικότητα των 
συναντώμενων αγωγών, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.   
 
Η πρόσθετη αυτή τιμή αφορά και σε εργασίες εκτέλεσης διερευνητικών τομών για εντοπισμό δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές 
τοποθέτησης εγκάρσιων αγωγών και οχετών κάτω από σύγχρονη διερχόμενη κυκλοφορίας (όχι εργοταξιακή). Η πρόσθετη τιμή δεν αφορά 
σε εναέριους αγωγούς ΟΚΩ (π.χ. αγωγούς ΔΕΗ) ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να δημιουργηθούν στην 
εκτέλεση των εργασιών. 
 
Η επιμέτρηση γίνεται σε πραγματικό όγκο εκσκαφών, όπως περιγράφεται στην Τ.Σ.Υ., σε περίπτωση που οι αγωγοί Ο.Κ.Ω. είναι σε 
λειτουργία και συναντώνται στον όγκο κάθε είδους εκσκαφής. 
 
Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος λόγω δυσχερειών από συναντώμενους  αγωγούς Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία  
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m3 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1m3 : Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά (2,20€) 

Α.Τ. 6 
ΑΡΘΡΟ (ΟΔΟ Β-29.2.2 ΣΧΕΤ): C12/15 (Β10) κοιτοστρώσεων, υποβάσεων πεζοδρομίων, περιβλημάτων αγωγών, 
εγκιβωτισμών σωλήνων ηλεκτροφωτισμού, εξομαλυντικών στρώσεων κ.λπ  
Κωδικός αναθεώρησης:  ΟΔΟ 2531 100%  
Σκυρόδεμα C12/15 (Β10) άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο, χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή κοιτοστρώσεων τεχνικών έργων, 
εγκιβωτισμό σωλήνων για ηλεκτροφωτισμό, εξομαλυντικών στρώσεων, μόρφωσης κλίσεων, περιβλημάτων και έδρασης σωληνωτών 
οχετών και αγωγών, όπως προκατασκευασμένοι τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης, αμιαντοτσιμεντοσωλήνες, σιδηροσωλήνες κάθε είδους, 
στρώσης φθοράς μέσα σε οχετούς, επένδυσης κοίτης ρεμάτων κλπ. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται και το ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα 
με οπλισμό έως 25 χγρ/μ3 σκυροδέματος. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής σκυροδέματος 
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1m3 : Πενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (59,90€) 
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A.T. 7 
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ 8749.1 ΣΧΕΤ): Φρεάτιο επισκέψεως - διελεύσεως υπογείων καλωδίων διαστ. 40Χ40cm βάθους 70cm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 010 100%  
Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων διαστ. 40x40 cm βάθους 70cm , 
δηλαδή 1) εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, 2)διασταύρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου, 3) δόμηση πλευρικών 
επιφανειών με σκυρόδεμα 300 kg τσιμέντου, 4) επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών 
επιφανειών του φρεατίου και εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 1 τεμ. 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1τεμ : Εκατό είκοσι ευρώ  (120,00€) 
 
A.T. 8 
ΑΡΘΡΟ ( ΑΤΗΕ9424 ΣΧΕΤ.) : Χυτοσιδηρούν κάλυμμα φρεατίου 
Κωδικός αναθεώρησης:   ΥΔΡ6752             100% 
Κάλυμμα φρεατίου από ελατό ή σφαιροειδή χυτοσίδηρο κατά την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή  
Β125 (αντοχή σε 12 τόνους) δηλαδή προμήθεια, μεταφορά ενός χυτοσιδηρού καλλύματος και εγκατάσταση του. To χυτοσίδηρο κάλυμμα 
θα είναι εμφανές και στο ίδιο επίπεδο με τη επιφάνεια του εδάφους γι αυτό επιβάλλεται η έντεχνη και καλαίσθητη εμφάνισή του. Τέλος το 
κάλυμμα θα βαφεί με δύο στρώσεις χρώματος μινίου και δύο στρώσεις από βερνικόχρωμα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας. 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 1 kgr 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1kgr : Ένα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά  (1,74€) 
 
Α.Τ. 9       
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ 9301.1): Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού σε 
έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΟΙΚ 2121 100%  
Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού σε έδαφος γαιώδες που θα γίνει με οποιονδήποτε 
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. 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 1 m3 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1m3 : Τριάντα ευρώ και σαράντα λεπτά (30,40€) 
 
A.T.10 
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ 9312.1 N): Βάση επιστυλίου φωτιστικού σώματος άοπλη  ελάχιστων διαστάσεων 0.50m x 0.50m, και 
βάθους 0.80 m 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 100%  
Βάση επιστυλίου φωτιστικού σώματος άοπλη ελάχιστων διαστάσεων 0.50m x 0.50m, βάθους 0.80 m  δηλαδή κατασκευή μίας βάσεως 
από άοπλο σκυρόδεμα C12/15 για την έδραση  και στερέωση επιστυλίου φωτιστικού  που να φέρει στο κέντρο μία κατακόρυφη οπή και 
μία πλευρική με πλαστικό σωλήνα σπιράλ Φ63  για την διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Βάθος πάκτωσης 
0,60m. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία των εκσκαφών. 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 1 τεμ. 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1τεμ : Πενήντα τρία ευρώ και δέκα λεπτά ( 53,10€) 
 
A.T.11 
ΑΡΘΡΟ ( ΑΤΗΕ9315 ΣΧΕΤ) : Σωλήνας πολυαιθυλενίου  PΕ Φ90 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ8          100% 
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός m  σωλήνα  PE με  διάμετρο 90 mm, πάχους τοιχώματος 5,1 mm, και βάρους 1,38 Kgr/m 
ανθεκτικού σε εσωτερική πίεση 6 ατμοσφαιρών, καθώς και των μικροϋλικών συνδέσεως, στηρίξεως κλπ. σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
DIN8074/8075 με τον απαιτούμενο οδηγό από γαλβανισμένο σύρμα 5 mm2 για την κατασκευή υπογείου δικτύου διελεύσεως ηλεκτρικών 
καλωδίων σε χάνδακα βάθους 60 - 70 cm. Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται και η εργασία εγκιβωτισμού με άμμο και τοποθέτηση των 
τούβλων επισημάνσεως 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 1 m 
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ m: Πέντε Ευρώ και τριάντα λεπτά (5,30€) 
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A.T.12 
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ 8731.2.7 N): Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών σπιράλ  Φ63mm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 042 100%  
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών σπιράλ Φ 63 mm, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα προστόμια, ίσια ή καμπύλα 
από πορσελάνη και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 1 m 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1m : Έξι ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (6,34€) 
 
A.T. 13 
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ 8773.5.4 N): Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό  διατ. 5x4 mm2  
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100%  
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό  διατ. 5x4 mm2 ,για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος, δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και 
επισημάνσεως (μούφες, κώς, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ.) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 1 m 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1m : Έξι  Ευρώ και δέκα λεπτά (6.10) 
 

A.T. 14 
ΑΡΘΡΟ ( ΑΤΗΕ 9337 ΣΧΕΤ) : Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό  διατ. 3x4 mm2  
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ102   100% 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό  διατ. 3x4 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος ή σε επίχρισμα, δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και 
επισημάνσεως (μούφες, κώς, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ.) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 1 m 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1m: Έξι Ευρώ (6,00€) 
 
A.T. 15 
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ 9336.1.1): Καλώδιο ΝΥM τριπολικό  διατομής 3 x 1,5 mm2  
Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 046 100%  
Καλώδιο ΝΥM τριπολικό  διατομής 3x1,5 mm2 δηλαδή προμήθεια, μεταφορά τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος μέτρου καλωδίου 
ΝΥΜ σε έργα οδικού ηλεκτροφωτισμού. 
(1 m) 
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1m : Τρία ευρώ και είκοσι εννιά λεπτά ( 3,29€) 
 
A.T. 16 
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ 9340.2): Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος  διατομής 25 mm2  
Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 045 100%  
Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος  διατ. 25 mm2 μαζί με τα μικροϋλικά  που απαιτούνται, 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. 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 1 m 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1m : Τρία ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά ( 3,14 €) 
 
A.T. 17 
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ 8837 ΣΧΕΤ.): Ηλεκτρόδιο γειώσεως επιχαλκωμένο ηλεκτρολυτικά με χαλύβδινη ψυχή 
(COPPERWELD) διαμέτρου 17mm ύψους 3m. 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 045 100%  
Ηλεκτρόδιο γειώσεως επιχαλκωμένο ηλεκτρολυτικά, πάχος επιχάλκωσης 250μm, με χαλύβδινη ψυχή (COPPERWELD) διαμέτρου 17mm 
με τον ακροδέκτη, τους κοχλίες, τους ειδικούς συνδετήρες των προσερχομένων αγωγών, όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή και τις 
τεχνικές προδιαγραφές. Πλήρως τοποθετημένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εργασία έμπηξης σε φρεάτιο επισκέψεως και σύνδεσης 
γραμμών.  
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 1 τεμ. 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1τεμ : Εβδομήντα δύο ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά  (72,35€) 
 
 
 



 18

 
 
A.T. 18 
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ 8840.1.2 N): Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ" και μορφοσίδηρο με πόρτα, 
προστασίας P30, εντοιχισμένος διαστ. 50x35 cm 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 052 100%  
Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ" και μορφοσίδηρο με πόρτα, προστασίας P30, εντοιχισμένος διαστ. 50X35 cm, χωρίς 
τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ.) αλλά 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 πιστολίου 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 την δοκιμή και παράδοση  σε 
λειτουργία. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 1 τεμ. 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1τεμ : Εκατόν δέκα εννέα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά  (119,64€) 
 
Α.Τ.19 
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ 8918.12.4 N): Αυτόματος διακόπτης διαρροής εντάσεως 40 Α και ευαισθησίας 30 mA 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 055 100%  
Αυτόματος διακόπτης διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου 5 SZ  SIEMENS τετραπολικός κατάλληλος για 
τοποθέτηση σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γι αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας για πάσης φύσης μονωτικά 
στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρης τοποθέτησης στον πίνακα  
ονομαστικής εντάσεως 40 Α και ευαισθησίας 30 mA. 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 1 τεμ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1τεμ : Εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά  (65,89€) 
 
Α.Τ.20  
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ8880.3.3N): Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός  63 Α 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 053 100%  
Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός 63Α, περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:1 τεμ. 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1τεμ : Είκοσι ένα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά  (21,58 €) 
 
A.T.21 
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ 8910. 1. 3 Ν): Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS 35 Α Ε27  
Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 054 100%  
Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS 35 Α Ε 27, πλήρης από πορσελάνη με την βάση, μήτρα, πώμα και συντηκτικό βραδείας ή 
ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από πορσελάνη με ακροδέκτες συνδέσεως από μπροστά, κατάλληλη για χωνευτή 
εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου ή μέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση. 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 1 τεμ. 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1τεμ : Επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (7,75€) 
 
A.T. 22 
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ 8924 Ν): Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500V 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 055 100%  
Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500V, πλήρης εγκατεστημένη σε πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενεργείας τύπου επίτοιχου ή επιδαπεδίου 
ερμαρίου (πεδίου). Τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 1 τεμ. 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1τεμ : Δεκατρία ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (13,25€) 
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Α.Τ. 23   
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ 9389.2 Ν): Τριπολικός τηλεχειριζόμενος διακόπτης αέρος 3 x 40 Α. 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 049 100%  
Τριπολικός τηλεχειριζόμενος διακόπτης αέρος (ρελέ)  3 x 40 Α του οποίου το πηνίο διέγερσης 220 V θα συνδέεται με το δίκτυο της ΔΕΗ 
και θα διεγείρεται κατά την διάρκεια λειτουργίας των φωτιστικών  δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, και σύνδεση ενός ρελέ μέσα σε πίλλαρ 
και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας για την αφή και σβέση οδικού ηλεκτροφωτισμού. 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 1 τεμ. 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1τεμ : Ενενήντα εννέα ευρώ (99,00€) 
 
 
 
Α.Τ. 24  
ΑΡΘΡΟ(ΑΤΗΕ 8915.1.4 ΣΧΕΤ): Μικροαυτόματος τύπου C - SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 20 Α 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 055 100%  
Μικροαυτόματος τύπου C - SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 20 Α κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με 
την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις 
του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα. 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 1 τεμ. 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1τεμ :Δώδεκα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά  (12,25 €) 
 
Α.Τ. 25 
ΑΡΘΡΟ(ΑΤΗΕ 9390ΣΧΕΤ.): Ρευματοδότης ορατός στεγανός μονοφασικός, διπολικός με γείωση εντάσεως 16 Α 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 049 100%  
Ρευματοδότης ορατός στεγανός διπολικός με γείωση εντάσεως 16 Α κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε ηλεκτρικό πίνακα δηλαδή 
προμήθεια προσκόμιση και εγκατάσταση ενός ρευματοδότου έτοιμου για λειτουργία με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά. 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 1 τεμ. 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1τεμ : Δώδεκα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά  (12,97€) 
 
Α.Τ.  26       
ΑΡΘΡΟ(ΑΤΗΕ 8826ΣΧΕΤ.):Ρευματοδότης στεγανός ορατός τριφασικός εντάσεως 16Α πλήρης 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ49        100,00% 
Ρευματοδότης στεγανός ορατός  τριφασικός με ουδέτερο και επαφή γειώσεως 380/220V εντάσεως 16Α κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα 
σε ηλεκτρικό πίνακα δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου και μικροϋλικών, εγκατάσταση  και σύνδεση. 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1τεμ : Δέκα πέντε Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά  (15,48 €) 
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Α.Τ.27 
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ9322.2 ΣΧΕΤ) Μονόφωτο φωτιστικό σταθερό  επί ιστού, μαζί με τον ιστό, με  λυχνία μεταλλικών 
αλογονιδίων JM – E  ισχύος 100 W σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα σχέδια της υπηρεσίας. 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ101     100,00%         
 
Φωτιστικό κορυφής επί ιστού σχήματος ανεστραμμένου κώνου Φ520, για ομοιόμορφη κατανομή φωτισμού το οποίο φέρει και 
αντιθαμβωτική και κατευθυντική διάταξη. 
H βάση (η οποία περιλαμβάνει τα όργανα έναυσης) και το άνω κάλυμμά του είναι από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο 
ηλεκτροστατικά με εποξιδική βαφή μετά από επεξεργασία φωσφάτωσης, που το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στη διάβρωση και σε 
παραθαλάσσιο περιβάλλον και κατόπιν, σε δεύτερο στάδιο, βαφή φιλική προς το περιβάλλον και σταθεροποιημένη στην ακτινοβολία UV. 
Ο διαχύτης είναι από άθραυστο και αυτοσβενόμενο V2 POLYCARBONATE σταθεροποιημένο στην ακτινοβολία UV με κεραμική 
λυχνιολαβή με επαργυρωμένες επαφές. Κλάση μόνωσης ΙΙ. Μαζί με το φωτιστικό περιλαμβάνεται λαμπτήρας τύπου JM – Ε 100W μαζί με 
τα ηλεκτρικά όργανα έναυσης. Βαθμός προστασίας φωτιστικού ΙΡ44 .Χρώμα φωτιστικού γραφίτης. Το κάτω μέρος του φωτιστικού είναι 
διαμορφωμένο κατάλληλα για να μπορεί να τοποθετηθεί σε ιστό διατομής Φ60. Το φωτιστικό διαθέτει θερμική προστασία όπως και 
ασφάλεια προστασίας. 
 
Ιστός ηλεκτροφωτισμού από ανοδειωμένο αλουμίνιο κυκλικής διατομής Φ100 από ανοδειωμένο πρεσσαριστό αλουμίνιο υπεργείου ύψους  
4,10 m. Ο ιστός πακτώνεται σε βάθος 0,60m (το υπόγειο τμήμα του φέρει οπή για την είσοδο του καλωδίου τροφοδοσίας). Στο άνω μέρος 
του ιστού υπάρχει υποδοχέας διατομής Φ60 ενώ ο ιστός έχει και θυρίδα επίσκεψης από χυτό αλουμίνιο (191Χ55mm). Ο ιστός είναι 
κλάσης μόνωσης ΙΙ και χρώματος ιδίου με το φωτιστικό. 
Αναλυτική περιγραφή συνοδευόμενη με σχέδια περιέχεται στην Τεχνική Έκθεση. Ο ιστός πρέπει να είναι της απολύτου εγκρίσεως της 
υπηρεσίας.  
 
O ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει εκτός από τις τεχνικές προδιαγραφές του προς έγκριση φωτιστικού και τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν και να βεβαιώνουν αυτές τις προδιαγραφές (ISO εταιρίας, CE, πιστοποίηση για αποφυγή 
κιτρινίσματος του καλύμματος κ.λ.π. σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντα) όπως και πλήρη φωτοτεχνική μελέτη. 
  
Ο ιστός και το φωτιστικό σώμα θα   είναι προμήθεια του ίδιου κατασκευαστή για να επιτευχθεί η απόλυτη προσαρμογή μεταξύ τους. 
Επίσης και το ακροκιβώτιο ιστού θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστεί για την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος 
ποιοτικά και αισθητικά.  
Αναλυτική περιγραφή συνοδευόμενη με σχέδια περιέχεται στην Τεχνική Έκθεση. Ο ιστός και το φωτιστικό πρέπει να είναι της απολύτου 
εγκρίσεως της υπηρεσίας.  
Ιστός και φωτιστικό είναι πλήρης μαζί με τα απαραίτητα μικροϋλικά , την επί τόπου εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης με το δίκτυο, τις 
δοκιμές  και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.      
 
Ενδεικτικού τύπου φωτιστικό 1514 CLIMA της εταιρείας DISANO και ιστός 1408 POLE της ίδιας εταιρίας. 

 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 1 τεμ.  
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1 τεμ.: Χίλια  Ευρώ  (1000,00 €) 
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Α.Τ. 27 
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ9322.2.2 ΣΧΕΤ)  
Φωτιστικό τύπου προβολέα στεγανό με φακό διαπλάτυνσης της δέσμης και λαμπτήρα μετάλλου αλογόνου 
250W,σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα σχέδια της υπηρεσίας 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ101        100,00%  
Φωτιστικό spot εξωτερικής τοποθέτησης για συμμετρική φωτεινή δέσμη 240 . Το σώμα του είναι από χυτό αλουμίνιο, απαλλαγμένο από 
προσμείξεις χαλκού. Είναι βαμμένο με ειδική πούδρα που το κάνει ιδιαίτερα ανθεκτικό στη διάβρωση και διαθέτει κάλυμμα από διαφανές 
θερμοανθεκτικο γυαλί, πάχους 5mm. Διαθέτει επίσης ανταυγαστήρα από ανοδειωμένο αλουμίνιο και έχει  δυνατότητα περιστροφής κατά 
350° και κλίσης +85° και -55°. Στο φωτιστικό υπάρχει η δυνατότητα προσάρτησης διαφόρων εξαρτημάτων για την επίτευξη ειδικών 
εφαρμογών όπως: ειδικός φακός διαπλάτυνσης της δέσμης, ειδικός φακός ελλειψοειδούς δέσμης, έχει κλάση μόνωσης I. και βαθμό 
προστασίας IP66. 
Μαζί με το φωτιστικό περιλαμβάνεται λαμπτήρας τύπου ΗΙΤ - CRI 250 W - G12 μαζί με τα ηλεκτρικά όργανα έναυσης. 
Αναλυτική περιγραφή συνοδευόμενη με σχέδια περιέχεται στην Τεχνική Έκθεση. Το φωτιστικό πρέπει να είναι της απολύτου εγκρίσεως 
της υπηρεσίας. 
 
O ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει εκτός από τις τεχνικές προδιαγραφές του προς έγκριση φωτιστικού και τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν και να βεβαιώνουν αυτές τις προδιαγραφές (ISO εταιρίας, CE, πιστοποίηση για αποφυγή 
κιτρινίσματος του καλύμματος κ.λ.π. σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντα) όπως και πλήρη φωτοτεχνική μελέτη. 
 
Το φωτιστικό πρέπει να είναι της απολύτου εγκρίσεως της υπηρεσίας και θα είναι πλήρες μαζί με τα απαραίτητα μικροϋλικά, την επί τόπου 
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης με το δίκτυο, τις δοκιμές  και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
   
Ενδεικτικού τύπου φωτιστικό  Megaocus  S.1081 της εταιρείας SIMES 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 1 τεμ.   
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1 τεμ. : Χίλια εκατό πενήντα ευρώ (1150,00€) 
 
Α.Τ. 28 
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ 9335 ΣΧΕΤ): Μούφα με ρητίνη της 3Μ 

Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 104 100%  
Ένωση καλωδίου ΝΥΥ 5Χ6mm2 με καλώδιο ΝΥΥ 3Χ6 mm2  (σχηματισμός κόμβου) στεγανή, εντός φρεατίου (μούφα) με ρητίνη 3Μ 
σύμφωνα  με τις οδηγίες του επιβλέποντα. Η ρητίνη θα πρέπει να είναι της απολύτου εγκρίσεως της υπηρεσίας. Προμήθεια και 
τοποθέτηση της ρητίνης και παραλαβή αυτής σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:  τεμ. 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1τεμ : Δεκαοκτώ Ευρώ  ( 18,00 ) 
Α.Τ. 29 
ΑΡΘΡΟ ( ΑΤΗΕ9316.4 ΣΧΕΤ ) :   Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου διαμέτρου Φ2 ins πάχους 
τουλάχιστον 3.25mm                                  
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ042     100,00%        
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου διαμέτρου Φ 2 ins πάχους τουλάχιστον 3,25 mm δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση ενός μέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου βαρέως τύπου σε οποιαδήποτε θέση, εγκιβωτισμένη σε μπετόν ή επί τοίχου, με 
τα ειδικά τεμάχια και μικροϋλικά (στηρίγματα κλπ.) που απαιτούνται. Η σωλήνα θα βαφεί σε χρώμα της αρεσκείας της υπηρεσίας. 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1 τεμ.: Δώδεκα Ευρώ (12,00€) 
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A.T.30 
ΑΡΘΡΟ ( ΑΤΗΕ8063 ΣΧΕΤ ) : Υδρορρόη κυκλική Φ100  6Atm PVC 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ8         100,00% 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) κυκλικής διατομής Φ100 από σκληρό P.V.C., πιέσεως λειτουργίας δια 
20 ΟC μέχρι 6 atm, μεγάλης μηχανικής και χημικής αντοχής, συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεων, στερεώσεως κλπ. ως και της 
εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. Η απόληξη κάθε υδροροής στο κράσπεδο θα γίνεται με την διάνοιξη οπής διαμέτρου  
Φ 100 με την βοήθεια εργαλείου διάνοιξης οπής  ενώ παράλληλα η διατομή της σωλήνας της υδροροής θα μετασχηματίζεται κοντά στην 
οικοδομική γραμμή από ορθογωνική διαστάσεων   6 x 10  cm σε κυκλική διαμέτρου  10 cm. Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται 
κάθε είδους εργασία που απαιτείται για την τοποθέτηση της υδροροής και παράδοση σε λειτουργία αν και δεν αναφέρεται με σαφήνεια 
όπως εκσκαφές ,συνδέσεις με παλιές υδροροές κλπ. 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 1 m 
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ m: Δέκα τρία  Ευρώ και εξήντα λεπτά ( 13,60€) 
 
ΙΙΙ. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 

Α.Τ.1 
ΑΡΘΡΟ ( Δ1.8) : Δέντρα  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΠΡΣ -5210 
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη φύτευσή του, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών 
κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα 
απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση στο συνεργείο φύτευσης.
      
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ τεμ.: Εκατόν  εξήντα πέντε δέκα Ευρώ ( 165.00)  
 

Α.Τ.2 
ΑΡΘΡΟ ( Δ1.7 ) : Δέντρα  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΠΡΣ -5210   
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη φύτευσή του, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών 
κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα 
απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση στο συνεργείο φύτευσης.
  
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ τεμ.: Εκατόν δέκα Ευρώ και εικοσι πέντε λεπτά ( 110.25)  
 
Α.Τ. 3 
ΑΡΘΡΟ ( Δ2.6 ) : Θάμνοι  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΠΡΣ -5210  
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη φύτευσή του, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών 
κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα 
απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση στο συνεργείο φύτευσης.
     
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ τεμ.: Σαράντα επτά Ευρώ ( 47.00 ) 
 
Α.Τ. 4 
ΑΡΘΡΟ ( Δ2.4 ) : Θάμνοι  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΠΡΣ -5210   
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη φύτευσή του, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών 
κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα 
απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση στο συνεργείο φύτευσης. 
 
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ τεμ.: Έντεκα Ευρώ  και εβδομήντα λεπτά( 11.70 ) 
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Α.Τ. 5 
ΑΡΘΡΟ ( Δ2.3 ) : Θάμνοι  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΠΡΣ -5210 
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη φύτευσή του, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών 
κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα 
απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση στο συνεργείο φύτευσης. 
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ τεμ.: Πέντα Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά ( 5.85 ) 
 
Α.Τ. 6 
ΑΡΘΡΟ ( Δ2.2 ) : Θάμνοι  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΠΡΣ 5210   
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη φύτευσή του, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών 
κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα 
απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση στο συνεργείο φύτευσης. 
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ τεμ.: Τρία Ευρώ και  πενήντα λεπτά ( 3.50 ) 
 
Α.Τ. 7 
ΑΡΘΡΟ ( Δ5.6 ) : Φυτά εσωτ.χώρου κατηγ.Ε6 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΠΡΣ -5220 

Προμήθεια φυτών εσωτερικού χώρου με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη φύτευσή του, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών 
κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα 
απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση των φυτών εσωτερικού χώρου σε αρίστη κατάσταση στο 
συνεργείο φύτευσης. 
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ τεμ.: Σαράντα Ευρώ  ( 40.00 ) 
 
Α.Τ. 8 
ΑΡΘΡΟ ( Ε1.1) : Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΠΡΣ -5130 

Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των 
αχρήστων υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για 
την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ τεμ.:Εξήντα λεπτά ( 0.60 ) 
 
Α.Τ. 9 
ΑΡΘΡΟ(Ε4.2) Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος 
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΠΡΣ -5110 

Aνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη 
εκτέλεση της εργασίας. 
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ τεμ.:  Δύο Ευρώ και είκοσι λεπτά( 2.20 ) 

 
Α.Τ.  10 
ΑΡΘΡΟ ( Ε9.4 ) : Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος από 2,00 μέχρι 4,00 lt 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΠΡΣ 5210 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της 
ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός 
λεκάνης άρδευσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, 
σακούλες, δοχεία κλπ.     
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ τεμ.: Ένα Ευρώ ( 1.00 ) 
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Α.Τ.  11 
ΑΡΘΡΟ ( Ε9.7 ) : Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος από 23 μέχρι 40 lt 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΠΡΣ 5210   
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της 
ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός 
λεκάνης άρδευσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, 
σακούλες, δοχεία κλπ.     
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ τεμ.: Τέσσερα Ευρώ και είκοσι λεπτά ( 4.20 ) 
 
Α.Τ.  12 
ΑΡΘΡΟ ( Ε9.8 ) : Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος από 41 μέχρι 80 lt 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΠΡΣ 5210   
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της 
ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός 
λεκάνης άρδευσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, 
σακούλες, δοχεία κλπ. 
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ τεμ.: Έξι Ευρώ και τριάντα λεπτά ( 6.30 ) 

 
Α.Τ.  13 
ΑΡΘΡΟ ( Ε11.1 ) : Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΠΡΣ 5240 
Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι 
ύψος 0,50 m από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και 
των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την έμπηξη του πασσάλου σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, σε βάθος 0,50 m, με 
οποιαδήποτε κλίση και η πρόσδεσή του με κατάλληλο μέσον στο δέντρο. 
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ τεμ.: Τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά ( 3.20 )   

 
Α.Τ.14 
ΑΡΘΡΟ ( A6.Ν ) : Συμπλήρωση νησίδων σε αστικές περιοχές, με φυτική γη 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΠΡΣ 1620    
Η εργασία για τη συμπλήρωση νησίδων σε αστικές περιοχές αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και στη διάστρωση του 
κηπευτικού χώματος ή της φυτικής γης με τα κατάλληλα μηχανήματα. Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν. Το κηπευτικό χώμα θα είναι απαλλαγμένο από πέτρες, 
χόρτα και λοιπά υλικά, θα έχει μηχανική σύσταση αμμοπηλώδη και pH 6,5-7,5 . 
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ m3: Οκτώ Ευρώ  ( 8.00 ) 
 
Α.Τ. 15 
Άρθρο (Γ2.Ν1):Προμήθεια/τοποθέτηση βελτιωτικών εδάφους.  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΠΡΣ 1620  
Για την προμήθεια και τοποθέτηση βελτιωτικών εδάφους /φυτό. Στο λάκκο του κάθε φυτού θα τοποθετείται  η παρακάτω ποσότητα 
κομπόστας: ανά δένδρο : 8 λίτρα και ανά θάμνο  :4 λίτρα . 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ λίτρου:Δέκα πέντε λεπτά (0.15)  
 
Α.Τ. 16 
Άρθρο (Γ2.Ν2):Προμήθεια/τοποθέτηση υλικών για βραχόκηπο 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΠΡΣ 1620  
Για την προμήθεια και τοποθέτηση  υλικών (ειδικές πέτρες και υλικά αποστράγγισης) για βραχόκηπο 
ΚΑΤ’ΑΠΟΚΟΠΗ:Τριακόσια Ευρώ (300.00) 

Α.Τ.  17 
ΑΡΘΡΟ ( Η1.1.1.5 ) : Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 Αtm (Φ40) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΗΛΜ8 
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm, κατά DIN 8072 για LDPE και κατά DIN 8074/8075 για HDPE,  δηλαδή 
σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήματα και μικροϋλικά (κάναβι, τεφλόν κλπ). Προμήθεια σωλήνων και  εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, 
και εργασία πλήρους τοποθέτησης επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη λειτουργία. Δεν περιλαμβάνεται 
η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.  
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ m: Εξήντα λεπτά ( 0.60) 
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Α.Τ.  18   
ΑΡΘΡΟ ( Η1.1.1.4 ) : Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 Αtm (Φ32) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΗΛΜ8 
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm, κατά DIN 8072 για LDPE και κατά DIN 8074/8075 για HDPE,  δηλαδή 
σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήματα και μικροϋλικά (κάναβι, τεφλόν κλπ). Προμήθεια σωλήνων και  εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, 
και εργασία πλήρους τοποθέτησης επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη λειτουργία. Δεν περιλαμβάνεται 
η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.  
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ m: Σαράντα δύο λεπτά ( 0.42 ) 

 

Α.Τ. 19 
ΑΡΘΡΟ ( Η1.1.1.2) : Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 Αtm (Φ20) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΗΛΜ8 
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm, κατά DIN 8072 για LDPE και κατά DIN 8074/8075 για HDPE,  δηλαδή 
σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήματα και μικροϋλικά (κάναβι, τεφλόν κλπ). Προμήθεια σωλήνων και  εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, 
και εργασία πλήρους τοποθέτησης επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη λειτουργία. Δεν περιλαμβάνεται 
η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.  
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ m: Είκοσι επτά λεπτά ( 0.27 ) 
 

Α.Τ.  20 
ΑΡΘΡΟ ( Η1.1.1.1 Ν ) : Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 Αtm (Φ16) χρώματος καφέ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΠΡΣ ΗΛΜ8 
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm, κατά DIN 8072 για LDPE και κατά DIN 8074/8075 για HDPE,  δηλαδή 
σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήματα και μικροϋλικά (κάναβι, τεφλόν κλπ). Προμήθεια σωλήνων και  εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, 
και εργασία πλήρους τοποθέτησης επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη λειτουργία. Δεν περιλαμβάνεται 
η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.  
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ m: Τριάντα λεπτά ( 0.30 ) 

  

Α.Τ.  21 
ΑΡΘΡΟ ( Η1.1.1.3) : Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 Αtm (Φ25) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΠΡΣ ΗΛΜ8 
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm, κατά DIN 8072 για LDPE και κατά DIN 8074/8075 για HDPE,  δηλαδή 
σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήματα και μικροϋλικά (κάναβι, τεφλόν κλπ). Προμήθεια σωλήνων και  εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, 
και εργασία πλήρους τοποθέτησης επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη λειτουργία. Δεν περιλαμβάνεται 
η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.  
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ m: Τριάντα τέσσερα λεπτά ( 0.34 ) 
 
Α.Τ.22 
ΑΡΘΡΟ ( Η8.2.1.1 Ν) : Σταλλακτηφόρος Φ8/0,30  με  αυτορυθμιζόμενους σταλλάκτες  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΠΡΣ ΗΛΜ8 
Σταλλακτηφόρος Φ8 από γραμμικό πολυαιθυλένιο PE  με ενσωματωμένους  σταλλάκτες, χρώματος καφέ, με  λαβύρινθο μακράς 
διαδρομής, θάλαμο αυτορύθμισης με μμβράνη και με μηχανισμό αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα, με ομοιομορφία στην 
παροχή των σταλλακτών που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της  
προδιαγραφής ISO 9261- Class A΄και πιέσεις λειτουργίας 0,8-3,50 atm, με τα εξαρτήματα σύνδεσης, τα μικροϋλικά.  
Προμήθεια σωληνών και εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση και εργασία πλήρους εγκατάστασης σε τάφρο ή  
επιφανειακά, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη λειτουργία. Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ m: Σαράντα πέντε λεπτά ( 0.45) 
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Α.Τ. 23 
ΑΡΘΡΟ ( Η8.1.1  ) : Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΠΡΣ ΗΛΜ8 
Σταλλάκτης επικαθήμενος, αυτορυθμιζόμενος,  αυτοκαθαριζόμενος, επισκέψιμος, με πιέσεις λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 atm επί τόπου 

με την εργασία τοποθέτησης, δοκιμών κ.λ.π. για πλήρη λειτουργία. 

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ τεμ.: Είκοσι ένα λεπτά ( 0.21 ) 

 
Α.Τ. 24 
ΑΡΘΡΟ ( Η9.2.5.1 ) : Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου (4 στάσεων) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΗΛΜ 52 
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.  
 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου πλήρους προγραμματιστή και πάσης φύσεως εξαρτημάτων καθώς και εργασία σύνδεσης 
τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. για κανονική λειτουργία. 
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ τεμ.: Διακόσια δέκα Ευρώ ( 210) 

 
  Α.Τ. 25 

Άρθρο ΑΤΗΕ8219.10 N: Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα 
Αναθεωρείται με το Άρθρο: ΠΡΣ ΗΛΜ 052 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα, ηλεκτρικό, μονοφασικού ρεύματος, ονομαστικής ισχύς 1,2 ΗΡ, παροχής 3,3 m3/h με μανομετρικό 38 m 
και στόμιο εξαγωγής 11/4΄΄. Η άντληση του νερού θα γίνεται από τον πυθμένα της δεξαμενής. Το αντλητικό συγκρότημα θα συνοδεύεται 
από πίνακα που θα φέρει θερμικό. Θα έχει τη δυνατότητα να γίνεται έλεγχος στάθμης νερού μέσα στη δεξαμενή (με ηλεκτρικό φλοτέρ) και 
να γίνεται ρύθμιση του προγραμματιστή. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η εγκατάσταση, ο πίνακας του αντλητικού, η σύνδεση με 
το ηλεκτρικό ρεύμα (σχέδια, εργασία, κλπ) και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και υλικά για τη σύνδεσή του και την παράδοση σε σωστή 
και πλήρη λειτουργία .Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και πιεστικό  δοχείο 200   lt  με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα συνδεσμολογίας του 
και πλήρους λειτουργίας του. 
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ τεμ.: Ενιακόσια Ευρώ ( 900) 

 
Α.Τ.  26 
ΑΡΘΡΟ ( Η7.2.2 ) : Φίλτρο νερού σίτας ή δίσκων, πλαστικό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΗΛΜ8 
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 και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ τεμ.: Σαράντα οκτώ Ευρώ και πενήντα λεπτά ( 48,50) 
 
Α.Τ. 27 
ΑΡΘΡΟ ( Η5.1.3 ) : Σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος 1΄΄,κοχλιωτός PΝ 16 atm 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΗΛΜ 11 
Σφαιρικός κρουνός, ορειχάλκινος, κοχλιωτός, PN 16, επιτόπου με τα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και  δοκιμών πλήρως 
τοποθετημένος σε αρδευτικές εγκαταστάσεις. 
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ τεμ.: Έξι Ευρώ και πενήντα λεπτά ( 6.50) 
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Α.Τ. 28 
Άρθρο Η9.1.1.6 : Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές 1" 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΗΛΜ 8 
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 για 
πλήρη λειτουργία. 
 
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ τεμ.:Ογδόντα οκτώ Ευρώ (88.0 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Αθήνα  ___/___/______ Αθήνα  ___/___/______ 
 Οι Μελετητές Μηχανικοί Οι Ελεγκτές Μηχανικοί 
   
   
   
 [ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ] [ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ_1] 
 [ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ_ΤΙΤΛΟΣ] [ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ_1_ΤΙΤΛΟΣ] 
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