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Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που 
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 
Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 
περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις 
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες 
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα 
λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  
προκύπτει το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό 
κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό 
αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, 
έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

1.1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με 
τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των 
μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών 
περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του 
Τιμολογίου.  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία 
μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών 
και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των 
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. 
πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
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συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα 
διαχείρισή τους. 

1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που 
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), 
νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά 
τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως 
προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών 
οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και 
των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που 
απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία 
εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων 
και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό 
ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης. 

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής 
προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους 
δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), 
σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η 
εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές 
δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών 
στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους 
στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των 
εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από 
σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό 
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς 
όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων 
έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί 
από το Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις 
ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα 
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες 
των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής 
βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, 
ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων 
σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, 
θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή 
τους.  
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1.1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των 
πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία 
υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για 
συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί 
τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, 
οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και 
λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του 
έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη 
αιτία. 

1.1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών 
υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα 
οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται 
ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε 
να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, 
δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 
αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 
εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, 
είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό 
Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή 
του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού 
δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και 
οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
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αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται 
απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά 
των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και 
φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει 
από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση 
και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την 
απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά 
την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής 
σήμανσης. 

1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη 
των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 
σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]),  

1.1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που 
απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους 
με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων 
κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης 
φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων 
(όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων 
Ο.Κ.Ω.  

1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών 
εντός κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα 
παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των 
προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και 
πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα 
υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά 
στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 
ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών. 

1.1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας 
στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα 
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη 
επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των 
προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων 
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει 
έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων 
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Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις 
εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και 
φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης 
των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων 
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού 
του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων 
μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης 
φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία 
κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού 
και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης 
από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, 
συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης 
των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος 
προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών 
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των 
χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 
εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, 
καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες 
μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των 
παραπάνω εργασιών. 

1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, 
φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων 
συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα 
τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις 
αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), 
τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 
λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις 
χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης 
φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά 
αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως 
δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, 
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ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας 
γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος 
από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του 
προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου 
Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα 
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση 
κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, 
εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του 
Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 
διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών 
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά 
την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων 
κατά τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς 
Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού 
γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως 
προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το 
πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και 
λοιπών εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για 
μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, 
εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις 
για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, 
κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της 
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
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(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα 
με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 
προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε 
περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται 
υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες 
περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. 
Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο 
(π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού 
π.χ. χρήση αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση 
προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της 
επιχείρησης, κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου 
βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή 
εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να 
αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους 
σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου 
και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα 
γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της 
αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος 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 
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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 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων 
του παρόντος Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση 
η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε 
ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους 
του παρόντος. 
 
 
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 

 

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των 
εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει 
αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των 
έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την 
κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών 
στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του 
δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την 
υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε 
εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, 
επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν 
Περιγραφικό Τιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς 
και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των 
παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος 
Τιμολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που 
αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη 
αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου 
άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα 
πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο 
Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, 
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υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.   

 

   

2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 
Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 
 

 Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά 
εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.  

 Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή 
αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως 
τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή 
αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν 
αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), 
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού. 

 Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να 
εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά 
υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην 
κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους 
πάνω από 0,50 m3. 

 Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί 
βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς 
τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 
MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται 
με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών 
σφυρών είναι μειωμένη) 

 

2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς 
λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

Χειρολαβές 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό 
σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου 
απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης 
χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα 
στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο 
πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 
χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 
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- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος  

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες 
πυρασφάλειας 

- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα 
(ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα 
(πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής 
θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. 

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών 
ασφαλείας, με Master Key 

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική 
μονάδα ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων 

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και 
σύμφωνα με τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων 
Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος 
Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους 
κουφώματος. 

 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε 
μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως 
περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες 
αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια 
που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.  

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η 
αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των 
σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές 



ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ 1214 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ.62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ  Σελίδα 11 από 161 

 

επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη 
χρωματισμών.  

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην 
ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη 
δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου 
αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος 
μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία 
έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.  

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των 
χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα 
κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις 
ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες 
εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως 
στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή 
επιβάλλεται. 

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ 
ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το 
γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει 
των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης 
από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό 
συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 

 
α/α Είδος Συντελεστής 

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του 
ύψους κάσσας θύρας. 
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 
 
 

2,30 
2,70 
3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% 
του ύψους κάσσας θύρας. 
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 
 
 

1,90 
2,30 
2,60 

3. Υαλοστάσια: 
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσσα επί μπατικού 
δ) παραθύρων ρολλών 
ε) σιδερένια 

 
1,00 
1,40 
1,80 
1,60 
1,00 

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 

 
3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

 
2,60 

6. Σιδερένιες θύρες: 
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 
2,80 
2,00 
1,00 
1,60 
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7. Προπετάσματα σιδηρά: 
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 
2,50 
1,00 
1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά: 
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 
β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 
1,00 
1,50 

9. Θερμαντικά σώματα: 
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων 
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των 
θερμαντικών σωμάτων 
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2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και 
χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες 
ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι 
τα κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως 
προς το χρώμα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι 
τιμές διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και 
μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. 

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με 
μάρμαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που 
επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο. 

2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης 
Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά 
περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για 
επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα 
χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα 
στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να 
διαπιστώσει την τιμή διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και 
σ' αυτήν να προσθέσει την τιμή "φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ 
ΟΙΚ.  Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει στην περιγραφή του άρθρου και 
να εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του μαρμάρου. 

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η 
επιλογή του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη 
Υπηρεσία. 

4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and 
stair - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - 
Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από 
φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις -  Απαιτήσεις και να φέρουν 
σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 10976/244,  ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

ΜΑΛΑΚΑ: συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 
10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 

 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 
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6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 
8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 

11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τήνου Πράσινο 
5 Ρόδου Μπεζ 

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 

7 Βυτίνας Μαύρο 

8 Μάνης Ερυθρό 

9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 

12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 

13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 

14 Αράχωβας καφέ 

 
5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η 

στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 

6. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό 
τσιμέντο. 

2.2.5.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 

 

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων 
και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.  

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων 
τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05. 

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται 
επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12. 

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο 
σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 
78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην 
περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το 
προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές 
προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30. 

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του 
τιμολογείται με το άρθρο 79.55. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που 
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 
Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 
περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του Εργου. Οι τιμές μονάδος  περιλαμβάνουν όλες τις 
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες 
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα 
λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή 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  τα κάτωθι: 

 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, 
έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

 

1.1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής  τους,  με 
τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των 
μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών 
περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του 
Τιμολογίου.  

  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία 
μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και 
λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των 
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ.  

 

1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και 
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αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που 
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας,  
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές 
ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού 
(επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών 
γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων 
κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί 
τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

 

1.1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων (με ενοικίαση ή αγορά), διαρρύθμισης 
αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, 
εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και 
αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων,  καθώς και λοιπών απαιτουμένων 
ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

 

1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, 
απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και  οι δαπάνες 
αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με 
τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους. 

 

1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

 

1.1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατα-
σκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, 
συγκροτήματων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέματος, 
ασφαλτομιγμάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση 
του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης 
φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των 
παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η 
αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση 
των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ  κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε 
άλλο υλικό)  και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  
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Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων 
έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

(α)  Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί 
από το Δημόσιο 

(β)  Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις 
ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

 

1.1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα 
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές 
ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του 
Εργου. 

 

1.1.9 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες 
των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών 
σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, 
ακτών  κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων 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 διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των 
πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και  
δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 

 

1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για 
την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις 
οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση 
(όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, 
χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα 
ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για 
οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται 
σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και 
η απομάκρυνσή τους από το Εργο.  

 

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
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1.1.12 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων  αδρανών 
υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία 
άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα 
(άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  

 Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Εργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων και των λοιπών όρων 
δημοπράτησης. 

 

1.1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 

 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών  (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 
αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 
εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών  
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε 
τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& 
Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και  οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου 
και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

 

1.1.14 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και  οχημάτων 
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
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(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m,  για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται 
απαιραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

 

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη  των ορυγμάτων και γενικά 
των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση του 
εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και 
τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω 
προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και 
την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

 

1.1.15 Οι δαπάνες των πάσης φύσεως τοπογραφικών εργασιών (που απαιτούνται για την 
χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής 
(για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του 
εδάφους, υφιστάμενες κατασκευές κ.ο.κ.), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων 
λεπτομερειών, καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Εργου 
(ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του 
Εργου  (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του  Μητρώου Έργου και παραγωγής του αριθμού αντιτύπων 
αυτών που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης. 

 

1.1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται 
στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με 
τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ 
αντιπαράσταση με επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως 
επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών  που θα υποβληθούν στην 
Υπηρεσία προς έλεγχο. 

  

1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν 
αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη), που θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για 
έλεγχο στην Υπηρεσία. 

 

1.1.18 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία  των 
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων 
Ο.Κ.Ω.   

 

1.1.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων και διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 
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κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

 

1.1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του 
έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα 
εκσκαφών κλπ. Καθώς και οι δαπάνες για την  απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών 
του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια και 
όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

 

1.1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσι-
τεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την εκτέλεση των εργασιών. 

 

1.1.22 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 
διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί 
σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των 
προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων 
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη 
αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

 

1.1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. 
που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες 
εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα 
αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του Εργου. 

 

1.1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων 
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση του εξοπλισμού του 
Αναδόχου (που οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, 
των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών  διατάξεων και γενικότερα σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 

1.1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 

1.1.26 Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την 
ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών  κατασκευής του Εργου (κατασκευή των 
οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση, περιβαλλοντική αποκατάσταση 



ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ 1214 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ.62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ  Σελίδα 21 από 161 

 

μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του Εργου), καθώς και οι δαπάνες  
τελικής διαμόρφωσης των χώρων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή 
ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με 
τους περιβαλλοντικούς όρους και τους όρους δημοπράτησης. 

 

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στο Εργο μέχρι και την παραλαβή του Εργου, όπως αυτά 
καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και τους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιάτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

 

1.1.28 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού  και γενικά 
όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Εργου. 

 

1.1.29 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Εργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κλπ), τα 
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών. 

 

1.1.30 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 

 

  

1.2 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό  
Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους (Ο.Ε.) του Αναδόχου, στο οποίο περιλαμβάνονται 
τα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης 
και επίβλεψης του Εργου, σήμανσης εργοταξίων, φόρων, δασμών, ασφαλίστρων, 
τόκων κεφαλαίων κίνησης, προμηθειών εγγυητικών επιστολών, διοικητικών εξόδων, 
εξόδων λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως 
καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι 
οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει 
βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

 

1.3 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει 
τον Κύριο του Έργου. 
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1.4   Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που 
επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του 
παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο 
παράδειγμα: 

 

Σωληνώσεις δικτύων άρδευσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου, PVC κλπ 

 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και 
για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα 
γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σε μήκος σωλήνα της αμέσως 
μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

 

     DN / DM  

 

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο 
παρόν Τιμολόγιο. 

   

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως 
μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος. 

 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων 
του παρόντος Τιμολογίου 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

 

Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που 
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 
Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη 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 Εργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις 
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες 
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απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα 
λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή 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 τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, 
έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με 
τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των 
μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών 
περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του 
Τιμολογίου.  

  Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία 
μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και 
λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των 
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. 

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που 
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές 
ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού 
(επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών 
γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων 
κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί 
τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης 
γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης 
ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα 
με τους όρους δημοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και 
απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες 
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αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με 
τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους. 

1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.7 Η δαπάνη για την αποζημίωση Αρχαιολόγου η οποία θα αφορά την 
παρακολούθηση  των εργασιών  εκσκαφών του έργου. 

 

Οι αρμοδιότητες του αρχαιολόγου θα έχουν ως ακολούθως:  

Ο αρχαιολόγος θα πρέπει να παρακολουθεί ανελλιπώς τις εργασίες που θα 
εκτελέσουν τα εκσκαφικά συνεργεία στα πλαίσια του έργου και θα διενεργήσει 
αρχαιολογικό έλεγχο στις περιοχές όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες.  

Οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες  υπολογίζεται ότι θα διαρκέσουν όλη τη διάρκεια 
του έργου.  Σε περίπτωση που οι εργασίες εκτελούνται σε παράλληλα εκσκαφικά 
μέτωπα θα προσληφθεί αντίστοιχος αριθμός αρχαιολόγων. Κατά τη διάρκεια των 
εκσκαφών θα προκύψουν τομές που θα πρέπει να διερευνηθούν ανασκαφικά 
προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητά τους και να αποφασιστεί η τύχη τους. Στην 
περίπτωση αυτή ο εργολάβος οφείλει να παρέχει το εργατικό προσωπικό για τη 
διερεύνησή τους και να συνεργαστεί με την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Με την 
ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών και εφόσον απαιτηθεί θα 
εκδοθεί η κατά νόμο Απόφαση για την προστασία των αρχαίων, μετά από 
γνωμοδότηση του  αρμόδιου Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.  

Ο αρχαιολόγος που θα συμμετέχει στην παρακολούθηση - ανασκαφή θα είναι 
εξειδικευμένος και θα επιλεγεί μετά από υπόδειξη της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων 
η οποία θα παρακολουθεί την πορεία των εργασιών. Η δαπάνη του αρχαιολόγου θα 
υπολογιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου. 

 

1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα 
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές 
ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του 
Εργου. 

1.9 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες 
των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών 
σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, 
ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση 
της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, 
ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  
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1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των 
πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία 
υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 

1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για 
την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις 
οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση 
(όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, 
χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα 
ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για 
οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται 
σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και 
η απομάκρυνσή τους από το Εργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.12 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών 
υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία 
άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα 
(άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε 
να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Εργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. κλπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 
αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 
εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε 
τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& 
Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  
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(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου 
και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.14 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων 
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται 
απαιραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των 
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή 
σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη 
σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση 
των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των 
εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 
σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), 
του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου 
(ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

 

1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται 
στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με 
τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ 
αντιπαράσταση με επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως 
επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην 
Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν 
αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.18 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων 
Ο.Κ.Ω.  
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1.19 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 
κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς 
φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για 
την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να 
προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το 
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του 
έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα 
εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών 
του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και 
όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 
ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών. 

1.22 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 
διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί 
σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση 
αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών 
κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, 
προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. 
που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες 
εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα 
αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του Εργου. 

1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων 
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του 
Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων 
μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 
του Αναδόχου. 

1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση 
εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Εργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων 
διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, 
σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων 
απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή 
τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή 
οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση 
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των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

1.27 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 
εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και 
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεμα των παραπάνω εργασιών. 

1.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, 
τεχνικών έργων κ.λ.π., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων 
αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη 
δημοπράτησης. 

1.29 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ. 

1.30 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες 
Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.31 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά 
καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.32 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά 
όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου. 

1.33 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κλπ), τα 
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 
λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, 
κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

1.34 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 

 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι 
πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και 
επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι 
κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων 
κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από 
την εκτέλεση των εργασιών. 
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Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι 
οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει 
βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει 
τον Κύριο του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή 
εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν 
σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το 
ακόλουθο παράδειγμα: 

 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κλπ 

 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και 
για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα 
γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της 
αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος 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 
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 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 

 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων 
του παρόντος Τιμολογίου 
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Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού 
έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

 

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 
ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Με παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 
εκσκαφές) 

  

 - απόσταση < 5 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,18  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  
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Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των 
άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά 
μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε 
άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε 
εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ 
ΟΔΟ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και 
αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

 

 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΑ  

 
ΟΜΑΔΑ 1.1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

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

A.T.: 01  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 4.05  Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6808  100,00%  
 
Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και 
την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυομένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση. 
 
Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος 
προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδρομίου. 
 
Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι ανά 
τρέχον μέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m³ προϊόντων προς μεταφορά για οριστική 
απόθεση, ως εξής: 
 
[*] = 0,075 m³ x S x €/m³.km (βλπ. Γενικούς Όρους του Τιμολογίου)  
όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους ή την 
σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,73  [*]   
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A.T.: 02  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.10.1   Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο 

σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2226  100,00%  
 
Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως 
απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η 
συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά 
τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 ''Καθαιρέσεις 
στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα''. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ 

ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ    
  

 (Αριθμητικώς): 33,80   [*]    
 

A.T.: 03  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-1  Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2269.A  100,00%  
 
Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με 
χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής 
και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
 
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, 
τιμολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ     
 (Αριθμητικώς): 1,00      
 

A.T.: 04  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α2 (ΜΤΦ) Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 1123.Α  100,00%  
 
 Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών 
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για 
επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των 
δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για 
οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα 
με την ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00.  
 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 
 
- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των 
πρανών και του πυθμένα τους,  
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- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των 
γενικών εκσκαφών της οδού, 
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των 
εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες,  
· η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης 
και ο σχηματισμός των αναβαθμών  
· η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. 
κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές 
ή προσωρινές θέσεις. 
· η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων 
απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 
· η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, 
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση. 
· η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 
· η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη ''στρώση έδρασης οδοστρώματος'' μέχρι 
του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), 
όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη 
πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  
· οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 
· η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, 
που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή 
περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 
περιορισμούς.  
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 
εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των 
γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος 
τιμολογίου. 
 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία 
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη 
εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,50  [*]    
 

A.T.: 05  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-2  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.  

  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 1123.Α  100,00%  
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 Γενικές εκσκαφές, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως 
βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση 
υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, 
χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε 
εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00.  
 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 
 
- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των 
πρανών και του πυθμένα τους,  
- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των 
γενικών εκσκαφών της οδού, 
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των 
εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες,  
· η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης 
και ο σχηματισμός των αναβαθμών  
· η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. 
κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές 
ή προσωρινές θέσεις. 
· η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων 
απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 
· η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, 
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση. 
· η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 
· η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη ''στρώση έδρασης οδοστρώματος'' μέχρι 
του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), 
όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη 
πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  
· οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 
· η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, 
που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή 
περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 
περιορισμούς.  
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 
εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των 
γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος 
τιμολογίου. 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία 
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη 
εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,70    
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A.T.:  06 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε 

εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :   ΟΙΚ-2124 100,00%  
 
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη. 
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή 
μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το 
χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η 
στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), 
με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν 
αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-
04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση.   
Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.  
Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη. 
(Η ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ.) 
 
 ( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 4,50    
 

A.T.: 07  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.10   Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2162  100,00%  
 
 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων 
αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, 
διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 02-07-02-00 ''Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων''. 
 
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο αστερίσκος [*], 
ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 4,50      
 

A.T.: 08  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.1  Εκθάμνωση εδάφους με  δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2101  100,00%  
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 Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 ''Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη 
ζώνη εκτέλεσης των εργασιών'' 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 4,50      
 
 

A.T.: 09  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ζ2.3  Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου 

κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5354  100,00%  
 
 Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί κοπή, και 
απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε εγκεκριμένη 
θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.  
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και 
εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 80,00      
 

A.T.: 10  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ Β-02 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια 

δίκτυα Ο.Κ.Ω 
 

Κωδ. αναθεώρησης :   ΥΔΡ-6087 100,00%  
 
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από αγωγούς 
Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόμενους, αντιστηρι-ζόμενους ή μή, μέσα στο όρυγμα, σε 
οποιαδήποτε διεύθυνση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-08-00-00 "Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ 
συναντωμένων κατά τις εκσκαφές". 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
· η δαπάνη των μικροϋλικών, 
· η φθορά της ξυλείας,  
· οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών, 
· η μειωμένη απόδοση του μηχανικού εξοπλοσμού και η ανάγκη χειρωνακτικής υποβοήθησης λόγω της εν 
γένει δυσχέρειας της εκσκαφής.  
 
Η πρόσθετη αυτή τιμή εφαρμόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τομών για τον εντοπισμό δικτύων ΟΚΩ 
καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την οδό αγωγών και οχετών υπό κυκλοφορία (όχι 
εργοταξιακή).  
 
Η πρόσθετη αυτή τιμή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση εναερίων δικτύων ΟΚΩ (π.χ. καλώδια ΔΕΗ) 
ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να ανακύψουν εκ του λόγου αυτού στην εκτέλεση των 
εργασιών. 
 
Επιμέτρηση σε πραγματικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών. 
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Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος 
  
 
Τιμή ανά     
( 1  ) m3 Κυβικό μετρό  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς):  2,70     
 
 

A.T.: 11 
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-
4.1  

Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών 
έργων. Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 3121.Β  100,00%  

 
 Kατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις διαμόρφωσης 
πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της ''στρώσης έδρασης οδοστρώματος'' και της στάθμης 
έδρασης των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με βαθμό συμπύκνωσης 
τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 
Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  
Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00 ''Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα 
προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων''. 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια του θραυστού υλικού λατομείου και του νερού διαβροχής, και η μεταφορά τους επί 
τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
· η σταλία των μεταφορικών μέσων,  
· η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του θραυστού υλικού με μηχανικό εξοπλισμό 
καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω βαθμό συμπύκνωσης 
 
Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής με λήψη αρχικών και τελικών 
διατομών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,02  [*]    
 
ΟΜΑΔΑ 1.2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  

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

A.T.: 12 
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-51  Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2921  100,00%  
 
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής 
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με 
απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, 
πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση 



ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ 1214 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ.62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ  Σελίδα 39 από 161 

 

και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους 
ξυλότυπους.  
 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα - Ρείθρα - Τάφροι παράπλευρα 
της οδού’’. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του 
σκυροδέματος της βάσης έδρασης,  
· η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία 
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 
0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με 
τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m³ άμμου. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία 
επιμετράται ιδιαιτέρως.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,60      
 

A.T.: 13  
 
NEO ΣΧΕΤ.Β-5.1  Πρόχυτα προκατασκευασμένα κρασπεδόρειθρα από σκυρόδεμα με τη 

βάση τους   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2921  100,00%  

 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 
 
Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων και ρείθρων από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25, διατομής κρασπέδων 0.15Χ0.30μ.και μήκους έως 1,00μ με απότμηση και ρείθρων 
0,13Χ0,25 μ. και μήκους έως 1,00μ χρώματος τσιμεντί σύμφωνα με τις Π.Τ.Π., προς κατασκευή 
κρασπεδορείθρων, 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. Τα προκατασκευασμένα κράσπεδα σκυροδέματος θα πρέπει 
να συμμορφώνονται με το ΕΝ 13369:2004,Common rules for precast concrete products – κοινοί 
κανόνες για τα προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα. Το κράσπεδο και το ρείθρο που 
αποτελούν το κρασπεδόρειθρο θα θεμελιώνονται επί στρώσης έδρασης από άοπλο σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15 , με ελάχιστο πάχος  15cm. Η στρώση αυτή θα κατασκευάζεται επί στρώση 
οδοστρωσίας ελαχίστου πάχους 10cm, σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-04-00, «Στρώσεις στράγγισης 
και ερείσματος από ασύνδετα αμμοχάλικα». Η εξωτερική ακμή του ρείθρου ακολουθεί την στάθμη της 
επιφάνειας κύλισης ,η δε εγκάρσια κλίση του ρείθρου (προς το κράσπεδο) είναι κατά κανόνα 8% ώστε 
να διαμορφωνέται ρείθρο τριγωνικής διατομής ανεξάρτητα της επίκλισης του οδοστρώματος. 
Η προς το πεζοδρόμιο παρειά του κρασπέδου θα στηρίζεται κατά τα 2/3 του ύψους του με στερεό 
σκυροδέματος κατηγορίας C16/20  τραπεζοειδούς διατομής, το οποίο θα διαμορφώνεται με βάση 
15cm και στέψη 8 cm κατ’ ελάχιστον.  
Η διαμόρφωση του κρασπεδορείθρου και του πεζοδρομίου στα σημεία που προβλέπεται διάβαση 
ΑΜΕΑ, πρέπει να πληρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις των «Οδηγιών Σχεδιασμού για την αυτόνομη  
διακίνηση και διαβίωση ΑΜΕΑ» του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των κρασπεδορείθρων και όλων των 
απαιτούμενων υλικών από τη θέση παραγωγή τους στη θέση του έργου, 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 υποβάθμιση υψομετρικά των κρασπεδορείθρων στα σημεία που θα κατασκευαστούν 
ράμπες ΑΜΕΑ και ράμπες στις θέσεις PARKING, η δαπάνη τέλειας στερέωσης των κρασπεδορείθρων 
με κατασκευή πίσω από τα κράσπεδα  ενός συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10Χ0,20μ από 
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σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, η δαπάνη εγκιβωτισμού τους με C 12/15, η δαπάνη κατασκευής της 
βάσης έδρασής τους με ελάχιστο πάχος  15cm, η δαπάνη αρμολογήματος με τσιμεντοκονία αναλογίας 
650 χγρ τσιμέντου ανά 1μ3 ξηράς άμμου ελαχίστου πάχους 2cm επί του σκυροδέματος εξομάλυνσης 
,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 κρασπέδορειθρου με την βάση του από σκυρόδεμα 
C12/15.   
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 23,96     
 

A.T.: 14  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-
29.2.1  

 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κατασκευή ρείθρων, 
τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2531  100,00%  

 
      Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα 
που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή 
λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης 
κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, 
αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 
  
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου 
σκυροδέματος,  
· η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης 
φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών 
επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση 
(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),  
· τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος 
· η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση 
καθώς  
· η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής 
κενών,  
· η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  
· η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη 
σκλήρυνσή του,  
 
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 
 
· οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  
· οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 
πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, 
προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  
· η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  
· οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  
· η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών 
που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του 
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή 
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 
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Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, 
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση 
προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής 
μέχρι 10 cm² και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που 
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 
 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε 
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά 
από εκσκαφή.  
 
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν 
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική 
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε 
τύπο κατασκευής: 
 
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΠΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον 
κάθε τύπο κατασκευής: 
 
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
01-01-03-00: Συντήρηση του σκυροδέματος 
01-01-04-00: Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-03-00-00: Ικριώματα 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα. 
 
 
Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυμένων τάφρων κάθε είδους 
(τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ), ραμπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, χυτών βάσεων 
πυλώνων οδοφωτισμού, στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ από άοπλο σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 86,50      
 

A.T.: 15  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.1.4   Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3214  100,00%  
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      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, χωρίς την δαπάνη κατασκευής 
των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'',  
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'',  
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''. 
 
και τις ΠΕΤΕΠ: 
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'',  
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'',  
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'',  
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, 
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
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).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 90,00      
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A.T.: 16  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.1.5   Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3215  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, χωρίς την δαπάνη κατασκευής 
των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'',  
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'',  
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''. 
 
και τις ΠΕΤΕΠ: 
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'',  
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'',  
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'',  
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, 
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
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). 
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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).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 95,00      
 

A.T.: 17  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.1.6   Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3215  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, χωρίς την δαπάνη κατασκευής 
των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'',  
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'',  
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''. 
 
και τις ΠΕΤΕΠ: 
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'',  
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'',  
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'',  
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, 
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
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. 
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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).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ     
 (Αριθμητικώς): 101,00      
 

A.T.: 18  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.2   Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας 

B500C (S500s)  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3873  100,00%  
 
      Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με 
την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του 
σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 
''Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων'' 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, 
τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή 
των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την 
επιμέτρηση των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των 
ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ  
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- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του 
έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 
απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 
μελέτη.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,07      
 

A.T.: 19  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.3   Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s)  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3873  100,00%  
 
      Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με 
την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του 
σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 
''Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων'' 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, 
τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή 
των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την 
επιμέτρηση των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των 
ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ  
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του 
έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 
απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 
μελέτη.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,01      
 
 

A.T.: 20  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3816  100,00%  
 
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, πεδίλων, 
υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα του 
ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
01-04-00-00 ''Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)''. 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η 
εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης 
όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 15,70      
 

A.T.: 21  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.6  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3824  100,00%  
 
Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων ανά βαθμίδα ύψους 2,00 m ή κλάσμα αυτής, πέραν του βασικού ύψους 
που αναφέρεται στο οικείο άρθρο.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας ξυλοτύπου.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,80      
 

A.T.: 22  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.13  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3841  100,00%  
 
 Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με κόντρα πλακέ 
τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση (καινουργής ξυλεία ή ξυέία με 
λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 ''Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου 
σκυροδέματος''.   
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Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η τοποθέτηση 
πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών 
του ξυλότυπου.,  
 
Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 ''Πρόσθετη τιμή 
επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων'' 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 20,25      
 

A.T.: 23  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.85  Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα .   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7136 100,00%  
 
Επιχρίσματα τοίχων ή οροφών με έτοιμο κονίαμα των 150 kg τσιμέντου ανά m³, με έγχρωμα 
πρόσμικτα, βιομηχανικής προέλευσης, παραδιδόμενο σε σάκκους ή σιλό, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1 
''Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1: Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα'', με σήμανση 
CE. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, η απώλεια υλικού 
(φύρα), τα απαιτούμενα ικριώματα και η εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 18,00      
 
 
ΟΜΑΔΑ 1.3 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ   

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

A.T.: 24  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.36.1  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με 

τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας 
πάχους 3,0 cm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7335  100,00%  

 
 Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό 
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 18,00      
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A.T.: 25  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ΣΧΕΤ. 74.30  Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες δαπέδου κατηγορίας ¨Γρανίτες- 

Χαλαζίτες¨  (γκρι απόχρωσης) διαστάσεων 30-40 cm x ελεύθερου 
μήκους x  3 cm πάχους.   

  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7564 100,00%  

 
Επιστρώσεις επιφάνειας  δαπέδων με πλάκες ορθογωνισμένες που ανήκουν στην κατηγορία  των σκληρών 
πετρωμάτων  ¨Γρανίτες –Χαλαζίτες¨  απόχρωσης  γκρι  , πάχους 3 cm, αρίστης ποιότητας, ενδεικτικών 
διαστάσεων  30 εκ. πλάτος Χ ελεύθερο μήκος , μπιζουταρισμένες με επιφάνεια κτυπητή ή αμμοβολισμένη  και 
σε αναλογία πλακών έως  5 τεμ./m2, σχεδίου αγγλαί ή κατά διαγώνιο ή οποιουδήποτε άλλου σχεδίου συνθέτου ή 
πολυσυνθέτου, σε οποιαδήποτε στάθμη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ   03-07-03-00  "Επιστρώσεις με 
φυσικούς λίθους". 
Τοποθέτηση , με τσιμεντοκονίαμα (χωρίς ασβέστη) λευκού τσιμέντου των 450 kg, με πρόσθετα για την αύξηση 
της εργασιμότητας και την υγρομόνωση του δαπέδου. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
κατασκευής και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-04-00 
"Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασμένων σε παλέτες, 
• η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά), 
• η τοποθέτηση των πλακων κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη (συμπεριλαμβανομένης 
της κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπόμενης επιφάνειας, με χρήση ειδικών 
κοπτικών εργαλείων), 
• η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία), 
• ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς 
οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων 
πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ. 
Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της 
πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ      
 (Αριθμητικώς): 60,00     
 

A.T.: 26 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ΣΧΕΤ.78.96  Επιστρώσεις ορθογωνισμένων κυβόλιθων κατηγορίας 

πετρώματος  ¨Γρανίτη-Χαλαζίτη¨  διαστάσεων  20 cm Χ 10 cm Χ 5 
cm  ορθογωνισμένοι (επιφάνεια φυσική) .   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7452 100,00%  
 
Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους  που ανήκουν στην κατηγορία πετρωμάτων  ¨Γρανίτες-Χαλαζίτες¨  
ορθογωνισμένοι  επιφάνεια φυσική χρώματος γκρι , διαστάσεων 20 εκ. x 10 εκ. x 5 cm, οποιουδήποτε 
σχεδίου, χρώματος και υφής, σύμφωνα με την μελέτη. 
Περιλαμβάνεται στην μεν περίπτωση έδρασης σε υφιστάμενο σκυρόδεμα, η εφαρμογή στρώσης 
τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου, στην δε περίπτωση τοποθέτησης επί εδάφους η απίσωση και 
συμπύκνωση αυτού με δονητή καθώς και η  αρμολόγηση με ψιλή θραυστή άμμο εν ξηρώ, ή με κονίαμα των 450 
kg τσιμέντου. 
Πλήρως περαιωμένη εργασία τοποθέτησης, με τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.        
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου των κυβόλιθων συσκευασμένων σε 
παλέτες, 
• η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά), 
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• η τοποθέτηση των κυβόλιθων κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη 
(συμπεριλαμβανομένης της κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης επιφάνειας, 
με χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων), 
• η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία), 
• ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς 
οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων 
πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ. 
Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της 
πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 50,00     
 

A.T.: 27  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α1 
ΣΧΕΤ.73.16.1  

Επίστρωση λωρίδας όδευσης τυφλών από πλάκες δαπέδου 
κατηγορίας  ¨Γρανίτη- Χαλαζίτη ή ψαμμίτη¨  χρώματος γκρι ή μπεζ 
πάχους 3 cm.   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7316 100,00%  

 
Επιστρώσεις   όδευσης   τυφλών   (οδηγός τυφλών)  με    πλάκες   από  φυσικό πέτρωμα κατηγορίας  
¨Γρανίτη -Χαλαζίτη ή ψαμμίτη¨  χρώματος γκρι ή μπεζ ομοιογενούς  μάζας , διαστάσεων  40,00 Χ 40,00  
εκατοστών , πάχους  3  εκατοστών  και  τύπου  σύμφωνα  με   τις   ισχύουσες   τεχνικές   προδιαγραφές , επί   
υποστρώματος  πάχους τουλάχιστον   5 εκατοστών  ασβεστοτσιμεντοκονιάματος , εκ τσιμεντοκονίας των 350kg 
τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με  αρμούς  μέγιστο ένα  εκατοστό  (1cm),  μετά   πληρώσεως των  κενών   δια  
λεπτόρρευστου  τσιμεντοκονιάματος   των  650  kgr   τσιμέντου. 
Ήτοι, υλικά   και  μικροϋλικά  εν  γένει  επί  τόπου και  εργασία  πλήρους  κατασκευής,  περιλαμβανομένων  και  
των  απαραίτητων  αρμών  διαστολής, σύμφωνα  με  την  τεχνική   περιγραφή,  τα  σχέδια  της  μελέτης, τις  
τεχνικές   προδιαγραφές  και  τις  οδηγίες  της  επίβλεψης. 
Στα  σημεία  που  υπάρχουν   εμπόδια  στα οποία απαιτείται  αλλαγή πορείας    θα  γίνει  κατασκευή καταλληλα 
προσαρμοσμένη   περιμετρικά ,  σύμφωνα  με  τις   υποδείξεις  της   Υπηρεσίας.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασμένων σε παλέτες, 
• η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά), 
• η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη (συμπεριλαμβανομένης 
της κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπόμενης επιφάνειας, με χρήση ειδικών 
κοπτικών εργαλείων), 
• η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία), 
• ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς 
οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων 
πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ. 
Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της 
πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης. 
 
Τιμή  ανά  τετραγωνικό μέτρο πλήρους  επίστρωσης  (m2)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ      
 (Αριθμητικώς): 60,00     
 

A.T.: 28  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 
2ΣΧΕΤ.74.90.4  

Ταινίες επιστρώσεων (φιλέτα)  πλάτους 15 cm Χ 30-60 cm μήκους  x 3 
cm από φυσικό πέτρωμα της κατηγορίας ¨Γρανίτης-Χαλαζίτης¨ .   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7494 100,00%  
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  Για την πλήρη επίστρωση οποιασδήποτε επιφανείας πεζοδρομίων δρόμων, νησίδων, πλατειών κλπ., 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, από ταινίες (φιλέτα) ορθογωνισμένου φυσικού πετρώματος 
κατηγορίας  ¨Γρανίτη-Χαλαζίτη¨  διαστάσεων  15 cm Χ 30-60 cm μήκους Χ 3 cm πάχους με επιφάνεια 
κτυπητή χρώματος  γκρι . 
Το υλικό πρέπει να είναι φυσικό με αντιολισθηρές ιδιότητες και υψηλές αντοχές, ενώ  θα πληροί τις 
απαιτήσεις και προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00:2009. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασμένων σε παλέτες, 
• η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά), 
• η τοποθέτηση των πλακων κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη (συμπεριλαμβανομένης 
της κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπόμενης επιφάνειας, με χρήση ειδικών 
κοπτικών εργαλείων), 
• η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία), 
• ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς 
οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων 
πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ. 
Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της 
πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης. 
 
Τιμή  ανά τετραγωνικο μέτρο πλήρους  επίστρωσης  (m2)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ      
 (Αριθμητικώς): 60,00      
 

A.T.: 29 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 
ΣΧΕΤ.74.90  

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων 10cm Χ Ελευθέρου Μήκους Χ 3 cm πάχος 
από φυσικό πέτρωμα κατηγορίας ¨Γρανίτη-Χαλαζίτης¨ .   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7494 100,00%  

 
 Για την πλήρη επίστρωση οποιασδήποτε επιφανείας πεζοδρομίων δρόμων, νησίδων, πλατειών κλπ., 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, από ταινίες φιλέτα ορθογωνισμένου φυσικού πετρώματος 
κατηγορίας ¨Γρανίτη-Χαλαζίτη¨, διαστάσεων  10 cm Χ ελευθέρου μήκους Χ 3 cm  με επιφάνεια αντικέ 
(βουρτσισμένη) χρώματος γκρι. 
Το υλικό πρέπει να είναι φυσικό με αντιολισθηρές ιδιότητες και υψηλές αντοχές.  
Και θα πληρεί τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00:2009. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασμένων σε παλέτες, 
• η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά), 
• η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη (συμπεριλαμβανομένης 
της κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπόμενης επιφάνειας, με χρήση ειδικών 
κοπτικών εργαλείων), 
• η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία), 
• ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς 
οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων 
πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ. 
Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της 
πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης. 
Τιμή  ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους  επίστρωσης  (m2)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 60,00     
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A.T.: 30  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 1ΣΧΕΤ.73.16  Κατασκευή δαπέδου παιδικής χαράς με πλάκες ασφαλείας με 

ελάχιστο πάχος 5 cm- Κεραμιδί ή μπέζ  απόχρωσης   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 7316 100,00%  

 
 
Κατασκευή δαπέδου παιδικής χαράς με πλάκες ασφαλείας. Η επιφάνεια εφαρμογής θα πρέπει 
απαραιτήτως να είναι λεία και επίπεδη (σκυρόδεμα, βιομηχανικό δάπεδο, μωσαϊκό η τσιμεντοκονία, 
σύμφωνα με την μελέτη της υπηρεσίας) και απαλλαγμένη από οποιαδήποτε ξένη προς το δάπεδο 
ουσία (σκόνες, λάδια, ρύπους, γράσα, σοβάδες κ.λ.π.). 
Οι πλάκες ασφαλείας θα αποτελούνται εξολοκλήρου από έγχρωμο ανακυκλωμένο καουτσούκ σε 
κεραμιδί ή μπεζ  απόχρωση και συγκολλητικά πολυουρεθάνης. Πρέπει να έχουν ενισχυμένη σύσταση 
η οποία  παρέχει στις πλάκες ασφαλείας εξέχουσα αντοχή στην τριβή. Στο κάτω μέρος των πλακών 
θα υπάρχουν αυλακώσεις για τη δίοδο των υδάτων. Οι  διαστάσεις των πλακών θα  είναι 50Χ50Χ5 
cm. Η εφαρμογή τους θα γίνει με κόλλα πολυουρεθάνης  και με την παράλληλη χρήση ειδικών πύρων. 
Δύναται να απαιτηθεί η χρήση ειδικών τεμαχίων (μπορντούρες), ενδεικτικών διαστάσεων 50Χ13Χ5 
cm, για την τοποθέτηση περιμετρικά, εφόσον υπάρχει ανάγκη αλλαγής υψομέτρου.  
Το υλικό θα είναι  πιστοποιημένο βάσει των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών ΕΝ 1177 για την ασφάλεια των παιδιών ,  
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα". 
Σε απόχρωση κεραμιδί  ή Σε απόχρωση μπεζ  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 60,00      
 

A.T.: 31  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 
ΣΧΕΤ.Α-0.23  

Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού χωμάτινου  δαπέδου    

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 3121.A  100,00%  
   

 
Αρθρο: Γ-01 σχετ. Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ 3111 
Κατασκευή σταθεροποιημένου χωμάτινου δαπέδου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά, πάχους 
συμπυκνωμένης στρώσης 8 εκ. Επίστρωση τελικής επιφάνειας διαδρόμων, χώρων κλπ με 
υλικό προερχόμενο από θραύση σε τριβείο κεραμικών προϊόντων, πλήρως ψημένων, άριστη 
ποιότητας. Στο μίγμα υπάρχει θηραϊκή γη, ποζολάνι, γαλαζιακή άμμος, κεραμάλευρο, 
κεραμική ψηφίδα, ορυκτά και ποταμίσια αδρανή. Το συνδετικό υλικό είναι ένα ειδικά 
πρόσμικτο θηραϊκή γης και ποζολάνης και δεν υπάρχει τσιμέντο. Η στρώση αυτή του τελικού 
ενιαίου πάχους, μετά την ολοκλήρωση της συμπίεσης 8εκ. προβλέπεται να κατασκευασθεί 
σε υπάρχουσα πλήρως διαμορφωμένη και συμπυκνωμένη στρώση που πληρώνεται 
ιδιαίτερα.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του τελικού μίγματος, η φορτοεκφόρτωση, η 
μεταφορά  από τη θέση παραγωγής μέχρι το έργο, η επιμελή διάστρωση του, η συμπύκνωση 
και η κυλίνδρωση με κύλινδρο βάρους άνω των 650 κιλών μέχρι να γίνει το μίγμα 
ασυμπίεστο, και η ταυτόχρονη διαβροχή με νερό χωρίς πίεση. Σύμφωνα με τις υποδείξεις και 
εντολές της υπηρεσίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρης τελικής επιφάνειας συμπυκνωμένου πάχους 8 εκ. μετά 
της προμήθειας και μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση και κάθε εργασία. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ( m2 )  
ΕΥΡΩ: 40,00 (σαράντα ευρώ) 
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A.T.: 32 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 
ΣΧΕΤ.73.61  

Κατασκευή διακοσμητικού χαλαζιακού ψηφιδωτού δαπέδου (έγχρωμο) 
Γκρι ή μπεζ απόχρωσης   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7361 100,00%  

 
Κατασκευή διακοσμητικού, ανάγλυφου, ενιαίου δαπέδου που αποτελείται από ρητίνες και χαλαζιακή 
άμμο πάχους 4 έως 6 χιλ. Εφαρμόζεται σε υπόστρωμα από μπετό, ή η κλασσική τσιμεντοκονία 
δαπέδου, ή ένα πλακάκι ή ένα μάρμαρο ή ένα μωσαϊκό. Προσφέρει υψηλή αισθητική και πολύ υψηλή 
αντοχή, ενώ έχει άψογη αντιολισθηρότητα. 
Πριν την τοποθέτηση καθαρίζεται η επιφάνεια του δαπέδου από σκόνες κλπ και ασταρώνεται η 
επιφάνεια με ρολό, με κατάλληλο  υλικό . Όταν το υλικό αρχίζει να στεγνώνει, ανακατεύονται σε έναν 
κουβά τα συστατικά Α και Β της ρητίνης, για 3 λεπτά. Κατόπιν ανακατεύεται και η χαλαζιακή άμμος με 
το μείγμα των ρητινών για επιπλέόν 1-2 λεπτά. Η αναλογία είναι 8 κιλά Άμμος + 0,50 κιλά Ρητίνη Α + 
0,53 κιλά Ρητίνη Β. Κατόπιν και ΑΜΕΣΑ, εφαρμόζεται το ψηφιδωτό στο έδαφος με τη χρήση 
σπάτουλας. Εάν είναι κάθετες επιφάνειες, στο ίδιο μίγμα προσθέτουμε 2 χούφτες πηκτικό 
Προσοχή χρειάζεται ζυγαριά ακριβείας 
  -ΔΑΠΕΔΟ: 8 κιλά άμμος + 0,50 κιλά Ρητίνη Α + 0,53 κιλά Ρητίνη Β 
  -ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ: 8 κιλά άμμος + 0,50 κιλά Ρητίνη Α + 0,53 κιλά Ρητίνη Β + 2 χούφτες 
πηκτικό 
Κατά την διάρκεια της τοποθέτησης, καθαρίζεται η σπάτουλα, με ΠΡΟΣΟΧΗ να μην πέφτει στο 
δάπεδο και δημιουργήσει φουσκάλες. 
Το προϊόν θέλει 2-3 ημέρες για να στεγνώσει πλήρως. 
Επισημαίνεται πως η χρήση λευκού τσιμέντου ή οποιαδήποτε απόχρωση των χρωστικών θα είναι 
επιλογής της υπηρεσίας.  
Υλικά και εργασία συμπεριλαμβάνονται στη τιμή. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 60,00      
 

A.T.: 33  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 53.20 
ΣΧΕΤ  

Συνθετικό δάπεδο για εξωτερικούς χώρους   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5321 100,00%  
 
 Συνθετικό δάπεδο (deck) για χρήση σε εξωτερικούς χώρους , σε απόχρωση coffee με μασίφ προφίλ 
και ενδεικτικές διαστάσεις 4000 χιλ. Χ 140 χιλ. Χ 23 χιλ  με το  σύστημα κρυφών συνδέσμων. 
Ενδεικτική  σύνθεση του δαπέδου είναι 70% ξύλο και 30% πολυαιθυλένιο (ρητίνες). 
Τοποθετείται πάνω σε μεταλλικό σκελετό από κοιλοδοκούς γαλβανισμένους  50 x 50 χιλ. σε κάναβο 
ανά 70 εκ.   πάχους κοιλοδοκου 3 χιλ με βίδες ανοξείδωτες  σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη  την 
τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται εκτός από το συνθετικό δάπεδο και η μεταλλική κατασκευή στερέωσης. 
Περιλαμβάνεται επίσης και η εργατική δαπάνη. 
Η εφαρμογή θα γίνει σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟ     
 (Αριθμητικώς): 100,00      
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A.T.: 34  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-23  Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους.  

Με την μεταφορά   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 3121.A  100,00%  
 
  Κατασκευή στρώσης μεταβλητού πάχους, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις, υπό 
τα επιχώματα και υπό τα θεμέλια τεχνικών έργων, από άμμο και σκύρα μεγίστου κόκκου 20 cm, 
προερχόμενα από κοσκίνισμα φυσικών αμμοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών υλικών.  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  
· Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άμμου - σκύρων με βαθμό 
συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) 
· Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άμμου, των σκύρων, του 
απαιτούμενου νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου,  
· Η διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση των υλικών,  
Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,02  [*]    
 

A.T.: 35  
 
ΟΙΚ-Α2 
ΣΧΕΤ.53.20  

Επένδυση παγκακίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με ξύλο   

 
 Επένδυση από ξυλεία ενδεικτικού τύπου ΙΡΟΚΟ ή άλλου παρόμοιου τύπου και απόχρωσης πάχους 
2,4-3,00 cm 
Τοποθετείται  και στερεώνεται με ανοξείδωτες βίδες πάνω σε μεταλλικό σκελετό διατομής τύπου Η, 
ενδεικτικών διαστάσεων  60 Χ 40 χιλ   πάχους 4,00 χιλ  σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και την 
τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η ξυλεία, η μεταλλική κατασκευή και όλα τα υλικά στήριξης και σύνδεσης. 
Περιλαμβάνεται επίσης και η εργατική δαπάνη. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένης ξυλείας     
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 60,50      
 
 

A.T.: 36  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.26.1  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 

πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 
πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7326.1  100,00%  

 
 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-02-00 ''Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές'', τοποθετούμενα 
μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg 
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τσιμέντου και 0,04 m³ ασβέστου ή κολλητά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το 
πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα 
με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι 
φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η 
διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, 
ρευματοδοτών κλπ,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 33,50      
 

A.T.: 37 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.32  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις με κεραμικά ψηφιδωτά 

πλακίδια.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7333  100,00%  
 
  Επενδύσεις με κεραμικά ψηφιδωτά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) διαστάσεων 5Χ5 cm, 
οποιουδήποτε χρώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 ''Επενδύσεις με 
κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές'', τα οποία επικολλούνται σε  ειδικό χαρτί και 
τοποθετούνται σε υπόστρωμα τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με αρμούς 1 έως 2 mm, στην 
συνέχεια δε αφαιρείται το χαρτί (με διαβροχή με άφθονο νερό) και αρμολογούνται με λευκό τσιμέντο με 
ή χωρίς χρωστικές. Υλικά, πλακίδια, μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, με την εργασία τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 50,50      
 

A.T.: 38 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.33.3  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 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 40x40 cm, 
οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 
''Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές''.   
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 
mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg 
τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο 
επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.  
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης 
φύσεως επί τόπου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
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( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΕΥΡΩ    
 (Αριθμητικώς): 36,00      
 

A.T.: 39  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.5.4  Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες ανθυγρές, 

επίπεδες, πάχους 12,5 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7809  100,00%  
 
Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για 
την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 
m², επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως).  
 
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  
 
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου μικρότερου από  
0.72 m², οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 
78.05.13. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 15,50      
 

A.T.: 40  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής. 
 

Κωδ. αναθεώρησης :   ΟΙΚ 6118 100,00%  
 
Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης 
στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους 
οριζοντίωσης, αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά μορφοσίδηρος, 
στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, 
τοποθέτησης και στερέωσης. 
  
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)    
( 1 χλρ )  χιλιόγραμμο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  τρία Ευρώ και  δέκα λεπτά   
 (Αριθμητικώς): 3,10      
 

A.T.: 41  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.84.1  Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα 

υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής 
βάσεως νερού. Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7786.1  100,00%  

 
 Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
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α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του 
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 
''Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων''. 
Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, 
αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφήτικότητάς 
της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. 
Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 9,00      
 

A.T.: 42 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.9  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επίστρωση με απλό 

ασφαλτόπανο.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7912  100,00%  
 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 
 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς 
εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες 
επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο 
παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
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είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m², σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 08-
05-01-02 ''Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες''. Περιλαμβάνεται η 
χρήση ασφαλτόκολλας και οι επικαλύψεις των λωρίδων στις συνδέσεις. 
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,90      
 

A.T.: 43  
 
ΟΙΚ-Α 79.16.1  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Φράγματα υδρατμών από 

συνθετικά υλικά. Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7914  100,00%  
 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 
 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς 
εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες 
επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο 
παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
Δημιουργία φράγματος υδρατμών με διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε οποιαδήποτε θέση 
του έργου.  
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΠΕΝΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,55      
 

A.T.: 44  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.19  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Μεμβράνη HDPE με 

αμφίπλευρες κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές και επικολλημένο 
γεωύφασμα.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7912  100,00%  

 
Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
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(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς 
εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες 
επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο 
παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος σε επαφή με το έδαφος με μεμβράνη HDPE (πολυαιθυλένιο 
υψηλής πυκνότητας) με αμφίπλευρες κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές και επικολλημένο γεωύφασμα - 
φίλτρο από πολυπροπυλένιο, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, η οποία στερεώνεται μεταξύ του 
σιδηροπλισμού και των παρειών ορύγματος με κατάλληλους αποστατήρες, στην εξωτερική επιφάνεια 
των τοιχίων πριν την επίχωσή τους και ματίζεται με επικάλυψη τουλάχιστον 30 cm, ή αυτογενή 
θερμική συγκόλληση. 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτόμενης επιφάνειας (υλικά και εργασία).    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 19,10      
 

A.T.: 45 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  79.08  Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7903 
  Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια του  υλικού επί τόπου, ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης 
(ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν 
στο έργο. 
Τιμή ανά τετραγωνικο μετρο .    
( 1 μ2)  Τετραγωνικο μετρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   Είκοσι ευρώ    
 (Αριθμητικώς):  20,00     
 
 

A.T.: 46  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.15.2  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Γεωυφάσματα μή υφαντά. 

Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 155 gr/m²  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7914  100,00%  
 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 
 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
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συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς 
εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες 
επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο 
παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις της 
κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,70      
 
ΟΜΑΔΑ 1.4 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ    

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

A.T.: 47  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ  61.05 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm. 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  : ΟΙΚ 6104 
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm. 
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά έως 160 mm, 
ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το 
έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από 
ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την 
μελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου 
κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE). 
Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα μεταλλικών πασσάλων για τη 
κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.  
Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.  
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής 
    
( 1 χλρ )  χιλιόγραμμο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   δύο Ευρώ και εβδομήντα λεπτά   
 (Αριθμητικώς): 2,70     
 
 

A.T.: 48  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ  ΣΧΕΤ 78.91 Πλήρωση περκολών με ξύλινες περσίδες  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  : ΟΙΚ 7231 
 
Επένδυση οριζοντίων επιφανειών με  περσίδες σκίασης  , εγκιβωτισμένες εντός των διατομών των οριζόντιων 
δοκών του μεταλλικού σκελετού του στεγάστρου, συγκολλημένα και βιδωμένα με κατάλληλο τρόπο σε αυτά. 
Η πλήρωση των περγκολων θα γίνει με ξύλινες περσίδες κόντρα πλακέ θαλάσσης 100χ25 χιλ , 
(Σημύδα), χρωματισμένες με ακρυλικό βερνίκι εμποτισμού, σε απόχρωση σύμφωνα με την 
αρχιτεκτονική μελέτη ή έπειτα από επιλογή της επιβλέπουσας υπηρεσίας, και η στήριξή τους με 
γωνιακές λάμες στήριξης σε μορφή Γ. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια, η διαμόρφωση, η 
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ανύψωση και η τοποθέτηση των περσίδων  επί της μεταλλικής δοκού στηρίξεως τους. Οι τεγίδες τοποθετούνται 
σε πυκνή διάταξη, κατά τη φορά και τη γωνία που ορίζονται στη μελέτη και τα συνοδευτικά τεχνικά σχέδια αυτής. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρό  κατασκευής 
    
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ    
 (Αριθμητικώς): 30,00      
ΟΜΑΔΑ 1.5 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ     

A.T.: 49 
 
 ΠΡΣ Β12.11 Εξοπλισμός παιδικής χαράς. Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5104  100,00%  
 
 
Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας κούνιας δύο θέσεων από ξύλο, με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
- Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασμένα ώστε να αποκτήσουν λεία επιφάνεια (χωρίς 
οποιεσδήποτε ακίδες), βαμμένα με  υδατοδιαλυτές, μη τοξικές βαφές, υψηλής αντοχής στην φθορά και την 
υπεριώδη ακτινοβολία. 
- Δοκός ανάρτησης ξύλινη, διατομής 90x120 mm 
- Aλυσίδες μήκους 1,15 m με ελεύθερο άνοιγμα κρίκου 5 mm για να αποφεύγεται η παγίδευση δακτύλων. 
- Κουζινέτα, σε απόσταση 530 mm, αποτελούμενα από κέλυφος αλουμινίου, ανοξείδωτο άξονα και 
δακτυλίδια από φωσφορούχο ορείχαλκο, στηριζόμενα στην κεντρική δοκό της κούνιας γαλβανισμένους κοχλίες με 
παξιμάδι ασφαλείας, κατά τρόπο ώστε να μην περιστρέφονται οι αλυσίδες όταν κινείται η κούνια. 
- Καθίσματα ασφαλείας, από ελαστικό υλικό, ρυθμισμένα σε στάθμη 0,40 m από το έδαφος (θέση 
ηρεμίας),  με πλευρικές αποστάσεις ασφαλείας από τους ορθοστάτες της κούνιας 0,50 m και μεταξύ τους 
απόσταση 0,70 m. 
- Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
ΕΛΟΤ 1176-1. 
- Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την μονάδα με στρώση άμμου μεγεθους κοκκων 0,2 εως 2 mm 
πάχους 30 cm ή με χλοοτάπητα.   
Το συγκεκριμένο όργανο συμμορφώνεται με τις διεθνής προδιαγραφές ΕΝ 1176-1 έως 8 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ      
 (Αριθμητικώς): 780,00     
 

A.T.: 50  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Β.12.15   Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. Μονάδα μεταλλικής  τραμπάλας δύο 

θέσεων   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5104  100,00%  

 
   Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. Μονάδα μεταλλικής τραμπάλας δύο θέσεων 
 
 
Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας μεταλλικής τραμπάλας δύο θέσεων με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
- Κατασκευή από γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες με μεταλλικούς συνδέσμους και στηρίγματα 
- Κοχλίες και μεταλλικοί σύνδεσμοι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι, με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά 
καλύμματα από πολυαμίδιο 
- Δοκός αιώρησης από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ 2", μήκους 2,50 m 
- Βάση σχήματος ‘’Π’’, μήκους στέψεως 0,60 m, από χαλυβδοσωλήνα Φ 1 1/2’’ 
- Στοιχείο θεμελίωσης από σκυρόδεμα διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,60 m. 
- Εδρανο ταλάντευσης μήκους 0,30 m και πλάτους 0,18 m, με τρεις αυλακώσεις  των 5 cm σε αξονική 
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απόσταση  0,10 m. 
- Καθίσματα από FIBER GLASS ή από ξύλο OREGON PINE, στερεωμένα σε δύο μεταλλικά ελάσματα 
ηλεκτροσυγολλημένα στις αιωρούμενες δοκούς, με τέσσερες ανοξείδωτους κοχλίες. 
- Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την μονάδα με στρώση άμμου πάχους 30 cm ή με χλοοτάπητα. 
Το συγκεκριμένο όργανο να συμμορφώνεται με τις διεθνής προδιαγραφές ΕΝ 1176-6 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ      
 (Αριθμητικώς): 500,00      
 

A.T.: 51  
 
ΠΡΣ Β12.3  Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. Μονάδα τραμπάλα - παπάκι  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5104  100,00%  
 
  
 
Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας τραμπάλα - παπάκι τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας τραμπάλα - παπάκι τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
- Κατασκευή από ξυλεία ή στοιχεία από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) με μεταλλικούς 
συνδέσμους και στηρίγματα 
- Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασμένα ώστε να αποκτήσουν λεία επιφάνεια 
(χωρίς οποιεσδήποτε ακίδες), βαμένα με  υδατοδιαλυτές, μη τοξικές βαφές, υψηλής αντοχής στην 
φθορά και την υπεριώδη ακτινοβολία. 
- Κοχλίες και μεταλλικοί σύνδεσμοι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι, με παξιμάδια ασφαλείας και 
πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο 
- Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του εξοπλισμού. 
- Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την μονάδα με στρώση άμμου πάχους 30 cm ή με χλοοτάπητα., 
σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-03-2009.  
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 500,00      
 
 

A.T.: 52  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ 
 ΣΧΕΤ.Β-12.20  

Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. Μονάδα σύνθετου οργάνου   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 5104 
Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες 
θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και 
προστασία του εξοπλισμού μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου. 
 
Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας σύνθετου οργάνου  με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
 
Το όργανο αποτελείται από: 
 
• Μία (1) Πλατφόρμα  με διπλή σκεπή,  
• Μία (1) μεγάλη Πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή   
• Μία (1) Fiberglass διπλή τσουλήθρα,  
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• Ένα (1) Πλέγμα με δίχτυ για χρήση αναπήδησης / τραμπολίνου  
• Μία (1) Ράμπα εισόδου 
• Παιχνίδια δραστηριοτήτων   
• Μία (1) Σκάλα ανόδου   
 
Η πλατφόρμα  με τη διπλή σκεπή αποτελείται από:  
• Έξι (6) ξύλινες κολώνες,  
• Οι πλατφόρμες αποτελούνται στο κάτω μέρος από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 18 
χιλ. περίπου  με αντιολισθητική επιφάνεια    
• Ένα (1) σκέπαστρο κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 18 χιλ. 
βαμμένο  
        
Η μεγάλη πλατφόρμα με τη μονόριχτη σκεπή αποτελείται :  
 
• Επτά (7) ξύλινες κολώνες (Ξυλεία Πεύκης) ενδεικτικής διαμέτρου 95mm,   
• Οι πλατφόρμες αποτελούνται στο κάτω μέρος από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον  
18χιλ. με αντιολισθητική επιφάνεια    
• Ένα (1) σκέπαστρο κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18χιλ. βαμμένο  
• Στην αριστερή πλευρά της πλατφόρμας, σαν προέκταση υπάρχει πλέγμα με σχοινί (χρήση 
Αναπήδησης). Το σχοινί είναι  επικαλυμμένο με πολυπροπυλένιο διαμέτρου Φ16χιλ. και γέμισμα 
σιδήρου εσωτερικά. Διάσταση τετραγώνου 13.5 x13.5 εκ.(ενδεικτικά)  και απόσταση από το έδαφος 
40εκ.            
Ευθεία πλαστική τσουλήθρα:  
 
Η τσουλήθρα είναι κυματοειδή κατά μήκος της ζώνης ολίσθησης είναι μονοκόμματη χωρίς αιχμηρές 
άκρες. Αποτελείται από χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο με προσθήκη υλικών που παρέχουν 
προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και τον στατικό ηλεκτρισμό. Η ζώνη εισόδου του χρήστη 
διαθέτει προστατευτική εγκάρσια μπάρα από σιδηροσωλήνα. 
  
Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία παρέχουν 
ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού. Τα μεταλλικά μη 
ανοξείδωτα στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο.  
 
Χρώματα και Υλικά Βαφής: Τα βερνίκια, και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη 
είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα 
μέταλλα. Τα βερνίκια και τα χρώματα έχουν βάση το νερό και είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα 
παιδιά. Έχουν την πιστοποίηση EN 71-3:2013 (Τοy safety chemical legislation). Η διαδικασία 
χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, γίνεται με διαδικασία εμβαπτισμού 
 
Τοποθέτηση σε χώμα και σε δάπεδο ασφαλείας: Διαστάσεις των οπών αγκύρωσης είναι τουλάχιστον 
30x30 εκ., με ελάχιστο βάθος 40εκ.   
Πιστοποιήσεις  
Το όργανο να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008 
(Κωδικός αναγνώρισης του εξοπλισμού, το σειριακά αριθμό, την ταυτοποίηση του εισαγωγέα, έτος 
κατασκευής του οργάνου, τα τεχνικά χαρακτηριστικά (Προτεινόμενες Ηλικίες – Επιτρεπτός αριθμός 
χρηστών)  
Το όργανο να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του 
(σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά 
και οδηγίες συντήρησης)  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 

ΕΥΡΩ   
  

 (Αριθμητικώς): 10.000,00      
 

A.T.: 53  
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ΝΕΤ ΠΡΣ Β12.4   Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. Μονάδα γωνιακής κλίμακας  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5104  100,00%  
 
 
Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας γωνιακής κλίμακας με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
- Κατασκευή από γαλβανισμένους χαλύβδινους σωλήνες βαρέως τύπου, βαμένους με μη τοξικά 
χρώματα υδατικής διασποράς ή ανοξείδωτους σωλήνες με μεταλλικούς συνδέσμους και στηρίγματα 
- Κοχλίες και μεταλλικοί σύνδεσμοι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι, με παξιμάδια ασφαλείας και 
πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο 
- Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του εξοπλισμού. 
- Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την μονάδα με στρώση άμμου πάχους 30 cm ή με χλοοτάπητα.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 950,00      
 

A.T.: 54  
 
ΠΡΣ Β12.8  Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. Μονόζυγο ξύλινο τριών 

θέσεων  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5104  100,00%  
 
      Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες 
θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και 
προστασία του εξοπλισμού μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου. 
 
Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά ξυλίνου μονοζύγου τριών θέσεων με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
- Κατασκευή από ξυλεία με μεταλλικούς συνδέσμους και στηρίγματα 
- Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασμένα ώστε να αποκτήσουν λεία επιφάνεια 
(χωρίς οποιεσδήποτε ακίδες), βαμένα με  υδατοδιαλυτές, μη τοξικές βαφές, υψηλής αντοχής στην 
φθορά και την υπεριώδη ακτινοβολία. 
- Κοχλίες και μεταλλικοί σύνδεσμοι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι, με παξιμάδια ασφαλείας και 
πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο 
- Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του εξοπλισμού. 
- Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την μονάδα με στρώση άμμου πάχους 30 cm ή με χλοοτάπητα.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 850,00      
 

A.T.: 55 
 
 ΠΡΣ Β12.7  Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. Μονάδα δοκού ισορροπίας  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5104  100,00%  
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      Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες 
θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και 
προστασία του εξοπλισμού μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου. 
 
Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας δοκού ισορροπίας, αποτελούμενης από τρείς 
ξύλινες δοκίδες διατομής 90 x 90 mm, μήκους 3.000 mm, σε διάταξη ''Ζ'', με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
- Κατασκευή από ξυλεία με μεταλλικούς συνδέσμους και στηρίγματα 
- Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασμένα ώστε να αποκτήσουν λεία επιφάνεια 
(χωρίς οποιεσδήποτε ακίδες), βαμένα με  υδατοδιαλυτές, μη τοξικές βαφές, υψηλής αντοχής στην 
φθορά και την υπεριώδη ακτινοβολία. 
- Κοχλίες και μεταλλικοί σύνδεσμοι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι, με παξιμάδια ασφαλείας και 
πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο 
- Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του εξοπλισμού. 
- Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την μονάδα με στρώση άμμου πάχους 30 cm ή με χλοοτάπητα.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 550,00      
 

A.T.: 56  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Β11.11   Κάδοι Απορριμμάτων. Κυλινδρικός κάδος με στρογγυλό καπάκι  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5104  100,00%  
 
      Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή 
αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα 
με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των 
τοποθετημένων κάδων μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου. 
 
Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση κάδου με μεταλλικό ημισφαιρικό καπάκι, μεταλλικό κυλινδρικό 
σώμα, ιδιαίτερο εσωτερικό κάδο και στυλίσκο στήριξης συμφωνα με το ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-02-02-02 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 380,00      
 

A.T.: 57  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΧΕΤ. 1  
Β-2  

Κατασκευή ξύλινων διακοσμητικών διαχωριστικών στοιχείων   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5104  100,00%  

 Κατασκευή ξύλινης περίφραξης ύψους έως 3,00 μ σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια και τις 
οδηγίες της επίβλεψης. Περίφραξη βιδωτή σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ανοξείδωτη 
ράβδο ακαμψίας Φ16 mm, ποιότητας 3/16, στη μέση και στην επάνω παρειά τους.  
Τα ξύλα είναι από εμποτισμένη ξυλεία, Σημύδα ,  με πλάτος 9,5 εκ. και πάχος 4,5 εκ.  και με ειδική 
ακρυλική βαφή απόχρωσης για εξωτερική χρήση.  
Όλα τα ξύλα βιδώνονται με βίδες ασφαλείας για την αποφυγή βανδαλισμών. Τα μεταλλικά μέρη και οι 
βίδες είναι γαλβανισμένες, και  καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία 
παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού. 



ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ 1214 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ.62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ  Σελίδα 66 από 161 

 

Τοποθέτηση: βιδωτό σε μπετόν ή φυτευτό μέσα στο χώμα, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη. 
Χρώματα και Υλικά Βαφής:  
Τα βερνίκια, και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη πρέπει να είναι κατάλληλα 
για εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα βερνίκια 
και τα χρώματα να έχουν βάση το νερό και είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Πρέπει να έχουν 
την πιστοποίηση EN 71-3:2013 (Τοy safety chemical legislation). Η διαδικασία χρωματισμού των 
ξύλινων εμποτισμένων μερών, γίνεται με διαδικασία εμβαπτισμού. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια,  μεταφορά  και πιθανή αποθήκευση των υλικών στον τόπο του έργου, η 
τοποθέτησή τους, τα υλικά στήριξης (πρόκες κλπ) και οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού και των εργαλείων. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 120,00      
 

A.T.: 58  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ 3 ΣΧΕΤ.Β-2  Κατασκευή ξύλινης περίφραξης   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5104  100,00%  
 
Κατασκευή ξύλινης περίφραξης ύψους έως 1,10μ. σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια και τις 
οδηγίες της επίβλεψης Περίφραξη βιδωτή σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ανοξείδωτη 
ράβδο ακαμψίας Φ16mm, ποιότητας 3/16,  στην επάνω παρειά τους.  
Τα ξύλα είναι από εμποτισμένη ξυλεία, Σημύδα Ρωσσίας,  με πλάτος 9,5εκ. και πάχος 4,5εκ.  και με 
ειδική ακρυλική βαφή απόχρωσης για εξωτερική χρήση.  
 
Όλα τα ξύλα βιδώνονται με βίδες ασφαλείας για την αποφυγή βανδαλισμών. Τα μεταλλικά μέρη και οι 
βίδες είναι γαλβανισμένες, και  καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία 
παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού. 
 
Τοποθέτηση: βιδωτό σε μπετόν σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη 
 
Χρώματα και Υλικά Βαφής:  
Τα βερνίκια, και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη πρέπει να είναι κατάλληλα 
για εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα βερνίκια 
και τα χρώματα να έχουν βάση το νερό και είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Πρέπει να έχουν 
την πιστοποίηση EN 71-3:2013 (Τοy safety chemical legislation).  
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια,  μεταφορά  και πιθανή αποθήκευση των υλικών στον τόπο του έργου, η 
τοποθέτησή τους, τα υλικά στήριξης (πρόκες κλπ) και οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού και των εργαλείων. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟ     
 (Αριθμητικώς): 100,00      
 

A.T.: 59  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΧΕΤ. 2    
Β-2  

Κατασκευή ξύλινης περίφραξης, παιδικής χαράς   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5104  100,00%  
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Κατασκευή ξύλινης περίφραξης ύψους 1m σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια και τις οδηγίες τις 
επίβλεψης.  Μεταλλική κατασκευή (σκελετός), με ξύλινα στοιχεία (πλάκες).  Βαμμένη με διάφορα, 
χαρούμενα χρώματα. 
Τα ξύλα είναι από εμποτισμένη ξυλεία Α΄ ποιότητας με πλάτος 12,5εκ. και πάχος 2,5εκ.και με ειδική 
βαφή για εξωτερική χρήση. 
Τα μεταλλικά μέρη και οι βίδες είναι γαλβανισμένες. 
Οι μεταλλικές ''κολώνες'' της περίφραξης είναι διαστάσεων 3,5x2,5εκ. με ειδική βαφή για εξωτερική 
χρήση.  
Όλα τα ξύλα βιδώνονται με βίδες ασφαλείας πάνω στον μεταλλικό σκελετό για την αποφυγή 
βανδαλισμών. 
Τοποθέτηση: βιδωτό σε μπετόν ή φυτευτό μέσα στο χώμα, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη. 
Συνδεσμολογία -  Μεταλλικά στοιχεία:  
Όλες οι βίδες στήριξης πρέπει να καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία 
παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού. Τα μεταλλικά 
μη ανοξείδωτα στοιχεία που χρησιμοποιούνται να είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο.  
Χρώματα και Υλικά Βαφής:  
Τα βερνίκια, και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη πρέπει να είναι κατάλληλα 
για εξωτερική χρήση και να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα 
βερνίκια και τα χρώματα έχουν βάση το νερό και να είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Πρέπει 
να έχουν την πιστοποίηση EN 71-3:2013 (Τοy safety chemical legislation) 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση των υλικών στον τόπο του έργου, η 
τοποθέτησή τους, τα υλικά στήριξης (πρόκες κλπ) και οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού και των εργαλείων. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 70,00      
 

A.T.: 60  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ. 64.01.01  Κιγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από 

ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες 
ράβδους  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6401  100,00%  

 
  Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών γαλβανισμένων κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, 
περιφράξεων κλπ., από ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του 
μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, 
βαφή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. 
 
Τιμή μονάδος : Χιλιόγραμμο     
( 1 χλρ )  χιλιόγραμμο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 4,50     
 

A.T.: 61  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
ΣΧΕΤ. 64.1.1  

Κιγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα εξωστών 
από κοιλοδοκούς και λάμες. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6401  100,00%  

 
 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών γαλβανισμένων κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, 
περιφράξεων κλπ., από κοιλοδοκούς και λάμες σύνηθων διατομών, βάση αρχιτεκτονικής μελέτης ή σε 
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συνεννόηση με την επίβλεψη. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών 
ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, βαφή, τοποθέτηση και 
στερέωση των κιγκλιδωμάτων. 
Τιμή ανάτρέχον μέτρο (m)    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 90,00      
 

A.T.: 62  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ- ΣΧΕΤ. 32.15  Πλήρης κατασκευή βρύσης υπαίθριου χώρου    
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7933.1  100,00%  
 
 Πλήρης κατασκευή βρύσης  υπαίθριου τεσσάρων κρουνών, εξωτερικών διαστάσεων 
ενδεικτικά  0.6 μ. x 3.60 μ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τα σχέδια της αρχιτεκτονικής 
μελέτης. 
 Οι εργασίες που περιλαμβάνοντα είναι οι εξής : 
1. Η Πλήρης κατασκευή των βρυσών από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 όπως τα  αρχιτεκτονικά 
σχέδια  
2. Οι πάσης φύσεως εκσκαφές-επιχώσεις. 
3.Οι πάσης φύσεως ξυλότυποι. 
4. Οι σιδηροί οπλισμοί. 
5. Η επεξεργασία σανιδώματος και επάλειψής του με ειδικό λάδι για την 
δημιουργία εμφανών επιφανειών σκυροδέματος και για την εύκολη αποκόλησή του. 
6. Ο χρωματισμός των εμφανών επιφανειών σκυροδέματος με τσιμεντόχρωμα 
ακρυλικής βάσης. 
7. Η επένδυση της γούρνας(ων) και της πλάτης της βρύσης(ων), με μάρμαρο πάχους 
2cm & την τοποθέτηση μαρμαράκια με μουρέλο (τσιμπούκι), πάχους 3cm. 
 
Στην κατασκευή περιλαμβάνονται οι εκσκαφές & επιχώσεις των θεμελίων, επίσης η 
βάση (θεμέλιο) διατομής περίπου 70 Χ 25 cm, δηλαδή πλήρης κατακευή με την πάκτωση. 
δηλαδή το σύνολο των υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου και εργασία 
πλήρους κατασκευής και λειτουργίας σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική 
περιγραφή και τις οδηγίες της επίβλεψης. Σημειώνεται ότι περιλαμβάνεται η δαπάνη 
της υδραυλικής εγκατάστασης, των κρουνών κλπ., μεχρι το σημείο σύνδεσης με τις 
υπάρχουσες παροχές και δίκτυα. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (κατ' αποκοπή τίμημα) 
 
Μονάδα μέτρησης Τεμάχιο :    
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ   
 (Αριθμητικώς): 1.000,00      
 

A.T.: 63 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-  65.05  Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6502 100,00%  
Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, οποποιωνδήποτε 
διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατό εβδομήντα πέντε   
 (Αριθμητικώς):  175,00     
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ΟΜΑΔΑ 2.1 ΗΜΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ   

 

  Α.Τ. 64 

ΑΡΘΡΟ: 60.10.01.01 σχετ.  Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους  έως 6,00 m   

Κωδικός αναθεώρησης:   ΗΛΜ – 101    100%   

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 ΠΕΤΕΠ/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 και βάσεων ιστών σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωσή των 

τάφρων με 3Α ή μπετόν σύμφωνα με τα σχέδια. 

- Η μεταφορά όλων των υλικών στο εργοτάξιο. 

- Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση 

των εργασιών και τη  μεταφορά τους προς οριστική απόθεση. 

- 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 C12/15 είτε με άμμο 

λατομείου, με βάση την τυπική διατομή της μελέτης. 

- Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων , σε κάθε αλλαγή διεύθυνσης όπως 

φαίνεται στο σχέδιο, με το κάλυμμά τους C250 κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως 

τοποθετημένα. 

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης ή 

ηλεκτροδίων όπως φαίνονται στα σχέδια. 

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

- Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. 

- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού υπέργειου ύψους 

5,00m και διατομής μειούμενης (κώνικος)  σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και της 

βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας C20/25, ελαχίστων διαστάσεων 

1,30Χ1,30Χ1,00 m, με ενσωματωμένη PVC μεγαλύτερης διατομής για την πάκτωση 

του ιστού  και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα 
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-  C250 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.Η ηλεκτροστατική βαφή του ιστού με χρώμα της απολύτου επιλογής της υπηρεσίας 

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στην  PVC σωλήνα, με χρήση καταλλήλου 

ανυψωτικού εξοπλισμού . 

- H πλήρωση του κενού στην PVC, στη βάση του ιστού, με μη συρικνούμενη άμμο και 

τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα . 

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις. 

Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του, ως εξής: 

(1 τεμ) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1τεμ : Χίλια εκατό ευρώ (1000 €) 

Α.Τ. 65 

ΑΡΘΡΟ 60.10.40.02 σχετ.  Φωτιστικά σώματα κορυφής χωρίς βραχίονα με φωτεινές 

πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) ισχύος 25-50W 

Κωδικός αναθεώρησης:   ΗΛΜ – 103    100%   

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με 

φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασής του 

επί του ιστού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την Εγκύκλιο 

22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24−10−2014, Παράρτημα 2 όπως αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την 

εγκύκλιο 17/ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016. 

Bαθμός στεγανότητας τουλάχιστον ΙΡ 66,  σύμφωνο με τα πρότυπα ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, 

ΕΝ61000-3-3, ΕΝ55015 & ΕΝ62493 και με πιστοποιητικό    IEC62471: 2006 για τη 

φωτοβολταϊκή καταλληλόλητα. Φέρει οπτική διάταξη με τουλάχιστον 10 μονόχρωμα LEDs με 

έναν φακό ανά LED για τη βελτίωση της φωτεινής κατανομής.  Κατασκευασμένο από 

χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, το οποίο θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή μετά από 

επεξεργασία ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία. 

Τα LED θα καλύπτονται  από διαφανές επίπεδο πυρίμαχο γυαλί, πάχους τουλάχιστον 4mm 

με υψηλή μηχανική αντοχή . Το φωτιστικό έχει σχήμα ανάποδου κώνου και δε θα φέρει 

περιμετρικό κάλυμμα (διαχύτη) ώστε να μειώνονται τα φαινόμενα βανδαλισμού. Θα είναι 

άμεσου φωτισμού με συμμετρική κατανομή . Η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού 

δεν θα υπερβαίνει τα 50W κι ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι 
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μικρότερος από 90lm/W.  Διαθέτει διατάξεις που προστατεύουν τα LEDs από τις 

διακυμάνσεις του ηλεκτρικού δικτύου διανομής και τα ρεύματα αιχμής, αυτόματο σύστημα 

ελέγχου της εσωτερικής θερμοκρασίας και διάταξη που θα αποτρέπει τη δημιουργία 

σταγονιδίων στο εσωτερικό του. Λειτουργεί  ακόμη και όταν ένα ή περισσότερα από τα LED 

παύσουν να λειτουργούν. Θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ ±5% Ο δείκτης CRI θα είναι ίσος 

ή μεγαλύτερος του 70, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 90.000 ώρες 

λειτουργίας  σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι στη διάρκεια των 

πρώτων 60.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή εκροή του δεν θα πέσει 

χαμηλότερα από το 70% της αρχικής.  

Φέρει πιστοποίηση ENEC ή ισοδύναμο με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με 

τα πρότυπα ΕΝ60598-1 και ΕΝ60598-2-3 .Η πιστοποίηση θα αφορά το σύνολο της γραμμής 

παραγωγής του φωτιστικού και όχι τυχαίο δείγμα. Δείκτης προστασίας έναντι χτυπημάτων 

τουλάχιστον ΙΚ06. Θα είναι  FULL CUT-OFF και θα φέρει CE.  

Το φωτιστικό είναι βιομηχανοποιημένο προϊόν. Τοποθετείται στην κορυφή του ιστού 

(φωτιστικό κορυφής) απευθείας με τη χρήση κυλινδρικής απόληξης Φ50/Φ76 .     

 Όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που πρέπει να προσκομισθούν θα έχουν εκδοθεί 

από διαπιστευμένα εργαστήρια και για να είναι αποδεκτά από την υπηρεσία θα 

συνοδεύονται με τη διαπίστευση του εργαστηρίου από το οποίο εκδόθηκαν.    Μαζί με αυτά 

θα προσκομισθεί και πλήρη φωτοτεχνική μελέτη, όπως περιγράφεται στα υπόλοιπα τεύχη 

δημοπράτησης. 

Το φωτιστικό και ο βραχίονας είναι σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ/ΠΕΤΕΠ 05-07-02-

00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα". 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια (αναλογία ανά φωτιστικό) όλων των αναγκαίων εξαρτημάτων για τη στήριξή 

του φωτιστικού στον ιστό , βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή της απολύτου επιλογής της 

υπηρεσίας,  

- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος LED ,πλήρους, χρώματος της απολύτου επιλογής 

της υπηρεσίας του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από τη μελέτη 

- η συναρμολόγηση του φωτιστικού στην κορυφή του ιστού απευθείας ή μέσω 

εξαρτημάτων 

- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) 

διατομής 3 x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους 



ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ 1214 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ.62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ  Σελίδα 72 από 161 

 

- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της 

εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα 

όπως αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την εγκύκλιο 17/ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016. 

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 

φωτοεκπομπής (LED) και των αναγκαίων εξαρτημάτων στήριξής του,  ανάλογα με τον τύπο 

και την ισχύ, ως εξής: 

 (1 τεμ) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1τεμ : Τετρακόσια  ευρώ (400 €) 

A.T. 66 

ΑΡΘΡΟ 62.10.41 .04 σχετ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ   

600 / 1000 V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC διατομής 5Χ10 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, τούβλα 

επισήμανσης κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου  διατομής ΝΥΥ 5Χ10 mm2 

(1 m) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1m : Δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά (12,50 €) 

A.T. 67 

ΑΡΘΡΟ 62.10.41 .02 σχετ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 

                                           600 / 1000 V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC διατομής 3Χ6 

mm2  

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 102 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε 
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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, τούβλα 

επισήμανσης κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου  διατομής ΝΥΥ 3Χ6 mm2 

(1 m) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1m : Πέντε Ευρώ και είκοσι λεπτά (5,20) 

Α.Τ. 68 

ΑΡΘΡΟ 60.20.40.12   Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο 

(HDPE)  διαμέτρου DN 90 mm 

Κωδικός αναθεώρησης:   ΗΛΜ – 005    100%    

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 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. 

(1 m) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1m : Επτά ευρώ και πενήντα λεπτά  (7,50 €) 
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Α.Τ. 69 

ΑΡΘΡΟ 60.10.80.03σχετ.   Πίλλαρ οδοφωτισμού είκοσι αναχωρήσεων 

Κωδικός αναθεώρησης:   ΗΛΜ – 52    100%   

Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού 

προστασίας ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από 

σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ/ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ‘Υποδομή 

οδοφωτισμού’’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με 

δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα 

ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, 

μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), 

βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, 

με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, 

κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του 

κυρίου του έργου 

- η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ 

- η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, 

ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με 

κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων. 

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης. 

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

- η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των 

κυκλωμάτων φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 

κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών 

διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με τους 

κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου 

τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 
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- τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, 

αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά 

κύκλωμα φωτισμού), ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), 

χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν 

προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή 

«καραβοχελώνα» και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του 

κιβωτίου). 

-   Πάσης φύσεως εργασία που απαιτείται από τη ΔΕΗ για τη σύνδεση του εν λόγω πίλαρ με 

το δίκτυο της ΔΕΗ με Νο3 τριφασική παροχή ήτοι τοποθέτηση κατάλληλης 

σιδηροσωλήνας, απαραίτητοι έλεγχοι/μετρήσεις  της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, 

συμπλήρωση και κατάθεση στη ΔΕΗ όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και της 

σχετικής δαπάνης για τη σύνδεση. Ο μετρητής της ΔΕΗ τοποθετείται σε ανεξάρτητο 

χώρο εντός του πίλλαρ. 

- η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις 

και τον έλεγχο λειτουργίας 

Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού, ανάλογα με τον αριθμό των 

αναχωρήσεων, ως εξής 

(1 τεμ) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1τεμ : Τέσσερις χιλιάδες  εκατόν πενήντα έξι  ευρώ και τριάντα δύο 

λεπτά  (4156,32 €) 

Α.Τ. 70 

ΑΡΘΡΟ 60.10.80.02    Πίλλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων 

Κωδικός αναθεώρησης:   ΗΛΜ – 52    100%   

Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού 

προστασίας ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από 

σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ‘Υποδομή οδοφωτισμού’’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με 

δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα 

ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, 

μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), 

βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, 
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με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, 

κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του 

κυρίου του έργου 

- η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ 

- η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, 

ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με 

κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων. 

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης. 

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

- η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των 

κυκλωμάτων φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 

κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών 

διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με τους 

κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου 

τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 

- τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, 

αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά 

κύκλωμα φωτισμού), ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), 

χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν 

προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή 

«καραβοχελώνα» και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του 

κιβωτίου). 

-   η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις 

και τον έλεγχο λειτουργίας 

Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού, ανάλογα με τον αριθμό των 

αναχωρήσεων, ως εξής. 

(1 τεμ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1τεμ : Δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (2750 €) 
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Α.Τ. 71 

ΑΡΘΡΟ ( 60.10.80 ΣΧΕΤ) : Ηλεκτρικός πίνακας WC πλαστικός με πόρτα, προστασίας 

P30, εντοιχισμένος ή επίτοιχος  

 Κωδικός αναθεώρησης     ΗΛΜ52 

  Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος ή χωνευτός πλαστικός με πόρτα, προστασίας P30, δύο 

σειρών και χωρητικότητας τουλάχιστον 10 στοιχείων, με τα όλα τα όργανά του σύμφωνα με 

τα σχέδια και τα συμβατικά τεύχη  (διακόπτης διαρροής ,διακόπτες, ασφάλειες τηκτές ή 

αυτόματες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ.)αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και 

εξόδου των  ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας 

κλπ. μικροϋλικά  δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, 

διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση μέσα στο χώρο WC  και κάθε εργασία για 

την δοκιμή και παράδοση  σε λειτουργία. 

 Τιμή ανά τεμάχιο τεμ 

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ  τεμ  : Διακόσια  ευρώ  (200) 

 

Α.Τ.72  

ΑΡΘΡΟ 60.10.85.01 σχετ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

40Χ40 cm  ΒΑΘΟΥΣ 80 cm  

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-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 

        Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος 

 η επί τόπου σκυροδέτηση συμπεριλαμβάνομένου του ξυλότυπου ή μεταλλότυπου) 

 η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των 

καλωδίων  

 στεγανό κάλυμμα  C250 κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετημένα. 

 η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη  



ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ 1214 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ.62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ  Σελίδα 78 από 161 

 

   Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων 40 x 40 cm ως εξής: 

(1 τεμ) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1τεμ : Εξήντα  ευρώ (60 €) 

Α.Τ. 73 

ΑΡΘΡΟ Β-2    ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΛΟΓΩ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ 

ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.   

Κωδικός αναθεώρησης:   ΥΔΡ – 6087    100%   

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από 

αγωγούς Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόμενους, αντιστηρι-ζόμενους ή μή, 

μέσα στο όρυγμα, σε οποιαδήποτε διεύθυνση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-08-

00-00 "Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωμένων κατά τις εκσκαφές". 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 η δαπάνη των μικροϋλικών, 

 η φθορά της ξυλείας, 

 οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών, 

 η μειωμένη απόδοση του μηχανικού εξοπλοσμού και η ανάγκη χειρωνακτικής 

υποβοήθησης λόγω της εν γένει δυσχέρειας της εκσκαφής. 

 

Η πρόσθετη αυτή τιμή εφαρμόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τομών για τον εντοπισμό 

δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την οδό αγωγών και 

οχετών υπό κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή). 

 

Η πρόσθετη αυτή τιμή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση εναερίων δικτύων ΟΚΩ (π.χ. 

καλώδια ΔΕΗ) ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να ανακύψουν εκ του 

λόγου αυτού στην εκτέλεση των εργασιών. 

 

Επιμέτρηση σε πραγματικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών. 
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Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος 

Τιμή μονάδας (m3) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1 m3 : Δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά (2,70 €)  

 
Α.Τ. 74 

ΑΡΘΡΟ ΥΔΡ 3.10.02.01 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, σε 

κατοικημένη περιοχή 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1 100% 

Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και των 

εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή στρώσεων από σκυρόδεμα, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξομα υπό κυκλοφορία. Γιά ένα κυβικό 

μέτρο εκσκαφής ορυγμάτων όπως παραπάνω που θα εκτελείται με οποιοδήποτε τρόπο 

(μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά, με 

στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση. Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των 

υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. Η χρήση 

αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά την διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά την 

διάρκεια εκτέλεσης των 

εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις 

απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων γιά τη διάστρωση 

σκυροδέματος, η αναπέταση ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής καθώς και τα 

τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους 

πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). 

Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες προδιαγραφές. Τυχόν απαιτούμενες 

αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος που καλύπτουν μεμονωμένες ζώνες μήκους (κατά 

τον άξονα του 

ορύγματος) μεγαλύτερες των 2,00m ή δεν υπερβαίνουν το 10% της συνολικής επιφάνειας 

των παρειών του ορύγματος θεωρούνται σποραδικές και περιλαμβάνονται ανηγμένες στις 

επιμέρους τιμές του παρόντος άρθρου. Αντιστηρίξεις σε μεγαλύτερη κλίμακα, 

προβλεπόμενες από τη μελέτη ή εφαρμοζόμενες κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, 

επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση την πραγματική συνολική αντιστηριζόμενη επιφάνεια των 
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παρειών του ορύγματος και εφαρμόζονται τα οικεία  Άρθρα του Τιμολογίου Υδραυλικών 

Έργων.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από 

την μελέτη, το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των 

προϊόντων εκσκαφών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη συνέχεια. 

με πλάτος πυθμένα έως 3,00m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, 

την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση γιά βάθος 

ορύγματος έως 4,00m 

(1m³) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1 m3 : Επτά  ευρώ και ενενήντα  λεπτά (7,90 €)  

Α.Τ. 75 

ΑΡΘΡΟ ΥΔΡ 5.05.01 Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό 

υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-150 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6068 100% 

Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-

150 

Γιά ένα κυβικό μέτρο επίχωσης κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό 

αμμοχάλικο της Π.Τ.Π. Ο-150 σε στρώσεις πάχους μέχρι 25cm με την έκριψη, διάστρωση, 

πλάγιες μεταφορές, το κοπάνισμα ή την χρησιμοποίηση δονητικών, αλλά όχι επιβλαβών για 

την ασφάλεια των τεχνικών έργων, μέσων ή άλλων ειδικών συμπυκνωτών, την επί τόπου 

αξία του νερού διαβροχής, με την δαπάνη μιάς τουλάχιστον δοκιμασίας ανά 1.000m³ 

συμπυκνωμένου όγκου και πάντως μιας σε κάθε αυτοτελές έργο γιά 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 συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάση των γραμμών πληρωμής 

που καθορίζονται στην μελέτη. 

(1m³) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1 m3 : Εννέα ευρώ και είκοσι  λεπτά (9,20 €) 
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Α.Τ. 76 

ΑΡΘΡΟ ΥΔΡ 5.07 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069 100% 

Γιά ένα κυβικό μέτρο έδρασης – εγκιβωτισμού – επικάλυψης σωλήνων με άμμο λατομείου, 

εκτελούμενης εντός ή εκτός κατοικημένης περιοχής σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης 

τεχνικής προδιαγραφής. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται: 

α. Η προμήθεια της άμμου λατομείου 

β. Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση 

εκτέλεσης του έργου, μετά της σταλίας του 

αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση 

γ. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους – ορύγματα 

δ. Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των 

σωλήνων από άμμο λατομείου μέχρι 

αρνήσεως. 

Τιμή γιά ένα κυβικό μέτρο επίχωσης όπως παραπάνω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από 

την μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές 

διατομές αγωγών). 

(1m³) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1 m3 : Εννέα ευρώ και ογδόντα  λεπτά (9,80 €)  

Α.Τ. 77 

ΑΡΘΡΟ  ΑΤΗΕ 8041 σχετ.  Πλαστικός σωλήνας VPE Φ 18  
 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100% 
 
 
Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο  VPE  Φ18 Χ 2,2 , 

τοποθετημένος μέσα σε σπιράλ βαρέως τύπου, με κάθε είδους ειδικά τεμάχια, τις διανοίξεις 

οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του 

έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. 
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(1m) 

Τ.Ε.: ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  (7,50 €) 

 
Α.Τ. 78 

 ΑΡΘΡΟ  ΑΤΗΕ  8041.8 σχετ. Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80), 

ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm SDR 7,4 / ονομ. διαμέτρου DN 20 mm (Φ25x3.5) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8   100% 
 

Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη 

εγκατάσταση ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες 

πολυπροπυλενίου PP-R (80), PN20 Atm. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται : 

α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 

εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτούμενων συνδέσμων, καθώς και των 

ειδικών τεμαχίων (καμπύλες, ταυ κλπ.), καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες 

πολυπροπυλενίου. 

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτούμενων 

συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 

welding), η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 

γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 

εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτούμενων μηχανών και συσκευών που θα 

χρησιμοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από 

πολυπροπυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά 

τεμάχια και συνδέσμους πολυπροπυλενίου. 

δ. Η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον 

τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την 

αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή,  πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και 

έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία. 

   (1m) 

Τ.Ε.:  ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ  (9,83 €) 
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Α.Τ. 79 

ΑΡΘΡΟ  ΑΤΗΕ σχετ. 8131.2.1 Διακόπτης γωνιακός χρωμέ 

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11   100%) 

 
Διακόπτης γωνιακός χρωμέ, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία 

πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. 

(1τεμ) 

ονομ. διαμέτρου Ø½” 

 

Τ.Ε.:  ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  (14,25 €) 
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ΑΡΘΡΟ  80 

ΑΤΗΕ σχετ.  8456.53,1 Δεξαμενή αποθήκευσης νερού 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8   100% 

 

Δεξαμενή αποθήκευσης νερού, από πολυαιθυλένιο, χωρητικότητας 1 Μ3, τοποθετημένη 

υπόγεια  σε χώρο φύτευσης πρανούς, με σύστημα ελέγχου υψηλής και χαμηλής στάθμης και 

στάθμης συναγερμού, ανθρωποθυρίδα, σύστημα μέτρησης στάθμης, τις απαιτούμενες 

σωληνώσεις υπερχείλισης, με τα απαιτούμενα όργανα και εξαρτήματα σύνδεσης, διακόπτες 

πλήρως τοποθετημένους σε όλες τις σωλήνες που εισέρχονται και εξέρχονται της δεξαμενής, 

και κάθε απαιτούμενο υλικό, μικροϋλικό και εργασία μεταφοράς, εγκατάστασης, σύνδεσης, 

δοκιμών και παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική 

Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, συμπεριλαμβανομένης της βάσης 

έδρασης και της ανθρωποθυρίδας . 

 

(1τεμ) 

Τ.Ε.:  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ  ΕΥΡΩ  (300 €) 

 
 
Α.Τ.81 
ΑΡΘΡΟ  ΑΤΗΕ σχετ. 8103.2 Πλωτήρας πλήρωσης δεξαμενής νερού, ανοξείδωτος, 
διαμέτρου Ø¾” 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11   100% 
 
 
Πλωτήρας πλήρωσης δεξαμενής νερού, ανοξείδωτος, διαμέτρου Ø¾”, κοχλιωτός, με τα 

μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. 

(1τεμ) 

Τ.Ε.:  ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ  (54,84 €) 
 
 
Α.Τ.82 

ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ Ν8144 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος για ΑΜΕΑ, 

ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, τοποθετημένος σε νιπτήρα ΑΜΕΑ 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ13 100% 

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος για ΑΜΕΑ ορειχάλκινος, 

επιχρωμιωμένος, τοποθετημένος σε νιπτήρα ΑΜΕΑ με μακρύ ρουξούνι και μακρύ 

χειριστήριο ή φωτοκύτταρο, ορειχάλκινος, δηλαδή αναμικτήρας μικροϋλικά και 

επί τόπου εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
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( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ   : 110,00 € 

Α.Τ.83 

ΑΡΘΡΟ  ΑΤΗΕ σχετ. 8042.1.2 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC, ΕΛΟΤ 686 

Φ40 

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8   100%) 

 
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC βαρέως τύπου, ΕΛΟΤ 686, με κάθε είδους ειδικά 

τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέος 

τύπου, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης, 

σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και 

δοκιμών. 

(1m) 

ονομ. διαμέτρου Ø40mm 
 
Τ.Ε.:  ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ  (13,10 €) 
 
 
Α.Τ.84 

ΑΡΘΡΟ   ΑΤΗΕσχετ.  8042.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC, ΕΛΟΤ 686 

Φ50 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8   100% 

 
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC βαρέως τύπου, ΕΛΟΤ 686, με κάθε είδους ειδικά 

τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέος 

τύπου, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης, 

σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και 

δοκιμών. 

 
(1m) 
 
ονομ. διαμέτρου Ø50mm 
 
Τ.Ε.:  ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ  (13,77 €) 
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Α.Τ.85 

ΑΡΘΡΟ  ΑΤΗΕ σχετ. 8042.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC, ΕΛΟΤ 686 

Φ100 

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8   100%) 

 
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC βαρέως τύπου, ΕΛΟΤ 686, με κάθε είδους ειδικά 

τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέος 

τύπου, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης, 

σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και 

δοκιμών. 

(1m) 

ονομ. διαμέτρου Ø100mm 

 
Τ.Ε.:  ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 (23,67 €) 
 
Α.Τ.86 

ΑΡΘΡΟ  ΑΤΗΕ σχετ.  8042.6.2 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC, ΕΛΟΤ 476 

Φ125 

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8   100%) 

 
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC βαρέως τύπου,σειράς 41, ΕΛΟΤ 476, με 

κάθε είδους ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), με τα ειδικά τυποποιημένα 

στηρίγματα βαρέος τύπου, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά 

συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους 

εγκατάστασης και δοκιμών. 

(1m) 

ονομ. διαμέτρου Ø125mm 

 
Τ.Ε.:  ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  (25,60 €) 
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Α.Τ.87 

ΑΡΘΡΟ  ΑΤΗΕ σχετ. 8066 Φρεάτιο 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1   10%, ΥΔΡ 6068   10%, ΥΔΡ 6301   10%, ΥΔΡ 6327   

15%, ΥΔΡ 6370   15%, ΥΔΡ 6752   40% 

 
Φρεάτιο, δηλαδή εκσκαφή σε οποιοδήποτε έδαφος, οποιωνδήποτε διαστάσεων, με 

οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών που απαιτούνται και 

εκτέλεση κάθε εργασίας, για  την κατασκευή τοιχωμάτων από σκυρόδεμα C16/20, ανάλογου 

πάχους με τον ανάλογο σιδηρό οπλισμό, ενσωμάτωση στα πλευρικά τοιχώματα των 

ανάλογων σωληνώσεων, διαμόρφωση διατομής ροής στον πυθμένα (αν πρόκειται για 

φρεάτιο αποχέτευσης), επίχριση των εσωτερικών τοιχωμάτων με τσιμεντοκονία 2cm, 

τοποθέτηση του καλύμματος, πλήρωση του κενού χώρου γύρω από το φρεάτιο με συμπίεση 

κοσκινισμένων προϊόντων εκσκαφής και αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας του δαπέδου 

ή του εδάφους. 

 
(1τεμ) 
 
επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, με κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο, κλάσης 

Β125 
 
Τ.Ε.:  ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ        (152) 
 
 
 

Α.Τ.88 

ΑΡΘΡΟ  ΑΤΗΕ σχετ. 8178.1.1 Χαρτοθήκη, μεταλλική ανοξείδωτη, WC 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17   100% 

 
Χαρτοθήκη, μεταλλική ανοξείδωτη, WC, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του 

έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. 

(1τεμ) 

Τ.Ε.:  ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ  (37,34 €) 
 

 

Α.Τ.89 

ΑΡΘΡΟ  ΑΤΗΕ σχετ. 8178.1.2 Χαρτοθήκη, μεταλλική ανοξείδωτη, νιπτήρα 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 

 
Χαρτοθήκη, μεταλλική ανοξείδωτη, νιπτήρα, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου 

του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. 

(1τεμ) 
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Τ.Ε.:  ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ  (68,84 €) 
 
 
Α.Τ.90 

ΑΡΘΡΟ  ΑΤΗΕ σχετ. 8174 Δοχείο υγρού σάπωνα, μεταλλικό ανοξείδωτο, νιπτήρα 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17   100% 

 

Δοχείο υγρού σάπωνα, μεταλλικό ανοξείδωτο, νιπτήρα, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, 

επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. 

(1τεμ) 
Τ.Ε.:  ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ  (37,34 €) 
 
 

 
Α.Τ.91 

ΑΡΘΡΟ  ΑΤΗΕ σχετ. 8168.2 Καθρέπτης νιπτήρα 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17   100% 

 

Καθρέπτης νιπτήρα, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία 

πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. 

 
(1τεμ) 
 
Τ.Ε.:  ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ  (21,29 €) 
 
 
Α.Τ.92 

ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ σχετ. 8151.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου ειδικού τύπου για ΑΜΕΑ από 
πορσελάνη με το κάλυμμα 

 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14   100% 

 
Λεκάνη WC ΑΜΚ καθήμενου τύπου, ειδικού σχήματος και διαμόρφωσης, από λευκή 

πορσελάνη, με το δοχείο έκπλυσης χαμηλής πίεσης από λευκή πορσελάνη, το πλαστικό 

κάλυμμα υπερβαρέος τύπου ειδικής κατασκευής για αναπήρους και τους πτυσσόμενους ή 

σταθερούς βραχίονες ρυθμιζόμενου ύψους 

 

Λεκάνη WC ΑΜΚ καθήμενου τύπου, ειδικού σχήματος και διαμόρφωσης, από λευκή 

πορσελάνη, με το δοχείο έκπλυσης χαμηλής πίεσης από λευκή πορσελάνη, το πλαστικό 

κάλυμμα υπερβαρέος τύπου ειδικής κατασκευής για αναπήρους και τους πτυσσόμενους ή 
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σταθερούς βραχίονες ρυθμιζόμενου ύψους, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου 

του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. 

(1τεμ) 

Τ.Ε.:  ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 (1.262,85 €) 

 
 Α.Τ.93 
ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8046.1 σχετ. Πλαστικό σιφώνι δαπέδου, από PVC, με τετράγωνη     
                                               ανοξείδωτη σχάρα, 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8   100% 
 
Πλαστικό σιφώνι δαπέδου, από PVC, με τετράγωνη ανοξείδωτη σχάρα, με τα μικροϋλικά 

συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους 

εγκατάστασης και δοκιμών. 

 
(1τεμ) 
 
με έξοδο ονομ. διαμέτρου έως Ø50mm 
 
Τ.Ε.:  ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (41,73 €) 
 
 

Α.Τ .94 

ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ Ν8160.55.6 Νιπτήρας ΑΜΕΑ 

Κωδικός Αναθεώρησης : HΛΜ 17   100% 

Το άρθρο περιλαμβάνει προμήθεια νιπτήρα ΑΜΕΑ, καθώς και την εργασία και μικρουλικά 

(τσιμέντο κόλλα άμμος κ.λ.π.) που απαιτούνται για την τοποθέτηση ενός νιπτήρα W.C. 

ΑΜΕΑ, την σύνδεση του στις αναμονές των  δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, την 

προμήθεια των διακοπτών,  και των μεταλλικού σπιράλ σύνδεσης του νιπτήρα με την 

ύδρευση. Υλικά και μικρουλικά για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 

(1 τεμ.) 

Τ.Ε.: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ        (440,00 €) 
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Α.Τ. 95 

ΑΡΘΡΟ  (ΑΤΗΕ 8219.5 ΣΧΕΤ) : Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα πιδάκων Υδάτινου 

Στοιχείου, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, με φίλτρο 

αναρρόφησης από διάτρητη λαμαρίνα από ανοξείδωτο 

χάλυβα. 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 21  

 

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα πιδάκων Υδάτινου Στοιχείου, από ανοξείδωτο χάλυβα 

AISI 304, για παροχή Q=160m3/h σε μανομετρικό ύψος Η=6m ή  παροχή Q=140m3/h σε 

μανομετρικό ύψος Η=10m με φίλτρο αναρρόφησης από διάτρητη λαμαρίνα από ανοξείδωτο 

χάλυβα, ενδεικτικού τύπου GRUNDFOS SP 125-1-Α/7,5 ΚW DOL ή ισοδύναμο, μαζί με τα 

καλώδια ηλεκτρικής παροχής , σωλήνες προστασίας καλωδίων όπως και κάθε  βοηθητικό 

υλικό μη αναφερόμενο αλλά απαραίτητο γιά την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, σύμφωνα με 

τα Τεύχη και τα Σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, δοκιμές και 

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Στην τιμή  μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:  

 Η προμήθεια της αντλίας  

  Η σύνδεση της αντλίας  με όλα τα μικρουλικά που απαιτούνται για την έντεχνη και 

πλήρη  τοποθέτησή της σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

 Τα καλώδια τροφοδότησης της αντλίας  τύπου ΝΥΥ  διατομής σύμφωνα με τη μελέτη  

για μήκος γραμμής έως 25m  και η σύνδεσή τους 

 Σωλήνες βαρέως τύπου ευθύς ή εύκαμπτες  για την προστασία των καλωδίων 

χωνευτοί ή μη με τα αναγκαία στεγανά, επίτοιχα ή χωνευτά, κουτιά 

διέλευσης/διακλάδωσης 

 Παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο τεμ 
 

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ  τεμ  : Πέντε χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα δύο  ευρώ  
(5982,00€) 
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ΑΤ. 96 

ΑΡΘΡΟ  ( ΑΤΗΕ 9376 ΣΧΕΤ ): Υποβρύχιος προβολέας LED  RGB έως 80W για    

διακοσμητικό φωτισμό προστασίας IP68 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 103   

Υποβρύχιος προβολέας LED CREE Αμερικής RGB, κατάλληλος για διακοσμητικό φωτισμό 

σιντριβανιού μέσα στο νερό. Η ισχύς του είναι έως 80W. Θα είναι κατασκευασμένο εξ΄ 

ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα ΑΙSI 304 για την αποφυγή ηλεκτροδιαβρώσεων. Θα 

φέρει πιστοποίηση CE, βαθμό στεγανότητας ΙΡ 68 και ελάχιστο χρόνο ζωής 50000 ώρες. Τα 

led θα λειτουργούν με  RGB και υποβιβασμένη τάση . 

Το φωτιστικό σώμα  με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολόγησης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. 

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:  

 Η προμήθεια του φωτιστικού σώματος  

 Το τροφοδοτικό   

  Η συναρμολόγηση του φωτιστικού με όλα τα μικρουλικά που απαιτούνται για την 

έντεχνη και πλήρη  τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

 

 Τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου ΝΥΥ διατομής 2x6 mm2  

για μήκος γραμμής έως 25m  και η σύνδεσή τους 

 Σωλήνες βαρέως τύπου ευθύς ή εύκαμπτες διατομής 25 mm2 για την προστασία των 

καλωδίων χωνευτοί με τα αναγκαία στεγανά, επίτοιχα ή χωνευτά, κουτιά 

διέλευσης/διακλάδωσης 

 Παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο τεμ 

 

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ  τεμ  : Τετρακόσια πενήντα ευρώ    (450,00€) 
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ΑΤ. 97 

ΑΡΘΡΟ   ΑΤΗΕ 8041.14 ΣΧΕΤ  Υδραυλικό δίκτυο συντριβανιού 

Κωδικός αναθεώρησης     ΗΛΜ 8 

 

Υδραυλικό δίκτυο συντριβανιού από PVC, ονομαστικής πιέσεως 10 atm, ( υλικά που  

χρησιμοποιούνται στις κατασκευές πισινών) που θα αποτελείται: 

α) Κεντρικό δίκτυο σωληνώσεων διατομής Φ160 με όλα τα εξαρτήματα , καμπύλες, γωνίες 

,ταυ κλπ μήκους 10 περίπου μέτρων, που θα συνδέει την έξοδο του  αντλητικού 

συγκροτήματος 6 ιντσών  με συλλέκτη πέντε αναχωρήσεων διατομής Φ110  

β) Ένα συλλέκτη πέντε αναχωρήσεων διατομής Φ110 μαζί με το  δίκτυο σωληνώσεων των 

αναχωρήσεων που θα διανέμει ομοιόμορφα το νερό κατά μήκος του καταρράκτη  

διατομής Φ110 με όλα τα εξαρτήματα , καμπύλες, γωνίες ,ταυ κλπ συνολικού μήκους 

περίπου  15 μέτρων  

γ)  Μια κεντρική βάνα διατομής Φ160 PN 16 atm στην έξοδο του αντλητικού συγκροτήματος   

     με την  οποία  θα μπορεί να ρυθμίζεται η παροχή νερού προς  τον καταρράκτη.  

δ) Αποχέτευση νερού για τον καθαρισμό του σιντριβανιού  μέσω PVC  Φ125 και σιφωνιού     

     ανάλογων διαστάσεων. Το σιφώνιο  θα   βρίσκεται μέσα σε φρεάτιο δίπλα στο σιντριβάνι 

και  

     θα   φέρει στεγανή τάπα. 

 

 Δηλαδή το υδραυλικό δίκτυο του συντριβανιού όπως περιγράφεται παραπάνω και    

σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια και τα συμβατικά τεύχη μαζί με κάθε είδους ειδικά 

τεμάχια κάθε σχήματος , με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέως τύπου, τις διανοίξεις 

οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί 

τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών   
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Τιμή ανά τεμάχιο τεμ 

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ  τεμ  : Εξακόσια  ευρώ  (600€) 

 

Α.Τ.98 

ΑΡΘΡΟ 60.20.40.21  Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη 
πλάκα 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-45 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση πλάκας γείωσης από 

ηλεκτρολυτικό χαλκό διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσματος 3 mm. Στο κέντρο 

βάρους αυτής θα είναι συγκολλημένα το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35 

mm2, μήκους 5 m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35 mm2, συγκολλημένο.  

 

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται η εκσκαφή και επανεπίχωση του 

λάκκου για την τοποθέτηση του παραπάνω ηλεκτροδίου, ούτε η ενδεχόμενα απαιτούμενη 

εξυγίανση του επιχώματος για την εξασφάλιση της αγωγιμότητας προς γην του ηλεκτροδίου 

λόγω βραχώδους εδάφους.  

 

Τιμή ανά τεμάχιο τοποθετημένης πλάκας γείωσης. 

 

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ  τεμ  : Εκατόν είκοσι ευρώ  (120€) 

Α.Τ.99 

ΑΡΘΡΟ ΑΤΗE 8983.1.1.1 σχετ.  Γραμμικό φωτιστικό ορατής τοποθέτησης, στεγανό 

(IP66), με έναν λαμπτήρα  φθορισμού Τ8 έως 60W        

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 60   100% 

 

Γραμμικό φωτιστικό ορατής τοποθέτησης, στεγανό (IP66), με έναν λαμπτήρα  φθορισμού Τ8 

έως 60W   , με ενσωματωμένα τα όργανα αφής  δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία λυχιολαβές 

λαμπτήρων εκκινητές πυκνωτές. Περιλαμβάνεται  το μήκος  έως 20m χωνευτής  ηλεκτρικής 
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γραμμής από τρείς αγωγούς  ΝΥΑ  3x1,5 mm2 τοποθετημένους σε σπιράλ , τα κυτία 

διακλαδώσεως   και τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και  μικρουλικά εγκαταστάσεως, 

στερεώσεως  και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση  του φωτιστικού 

τοποθετημένου  σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά  τεμάχιο (τεμ)  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ανά τεμάχιο  : Ογδόντα ευρώ    € 80,00 

 

Α.Τ. 100 

ΑΡΘΡΟ ΑΤΗE 8812. Διακόπτης  στεγανός  χωνευτός  πλήκτρου  με  ενδεικτική  λυχνία 
εντάσεως 10 Α  τάσεως 250 V                                

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49   100%        

 

∆ιακόπτης  στεγανός  χωνευτός  πλήκτρου  µε  ενδεικτική  λυχνία εντάσεως 10 Α  τάσεως 250 V   µε το κυτίο 

δηλαδή προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση.  

Τιμή ανά  τεμάχιο (τεμ)  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ανά τεµάχιο  : ∆έκα τρία ευρώ  και σαράντα δύο  λεπτά      € 13,42 

 

Α.Τ. 101 

ΑΡΘΡΟ ΑΤΗE 8997.3.1.1 σχετ.:  Σημείο ρευματοληψίας στεγανό τροφοδοτούμενο από 

γραμμή ρευματοδότου με   γείωση  μέσου μήκους γραμμών 10,00m                                                                            

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49   100 

Σημείο ρευματοληψίας στεγανό,  χωνευτό  ή επίτοιχο, τροφοδοτούμενο από γραμμή 

ρευματοδότου με γείωση  μέσου μήκους γραμμών 10,00μ.μ που περιλαμβάνει το μήκος 

ηλεκτρικής γραμμής από από τρείς αγωγούς  ΝΥΑ  3x1,5 mm2 τοποθετηµένους σε σπιράλ , τα κυτία 

διακλαδώσεως   και τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και  µικρουλικά εγκαταστάσεως, στερεώσεως  και συνδέσεως 

και την απαιτούµενη εργασία για παράδοση  του σηµείου ρευµατοληψίας τοποθετηµένου  σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά  τεμάχιο (τεμ)  

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ανά τεμάχιο  : Πενήντα   ευρώ                       € 50,00 
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ΟΜΑΔΑ 3.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

   
ΑΡΘΡΟ 102  

Α6 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού  

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620 

Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση 
παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 02-07-05-00 ‘’Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη’’. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών, η σταλία 
των αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, 
διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του κηπευτικού χώματος και η 
συντήρησή τους μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η 
διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο 
συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και 
του κηπευτικού χώματος. 

Η πρόμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα 
άρθρα  

Δ7 και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Ευρώ=2,60 (δύο Ευρώ και εξήντα Λεπτά ) 

 

ΑΡΘΡΟ 103.  
Α9.1 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, 
Τάφροι βάθους 5 - 10 cm (σταλακτηφόροι) 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 2111 

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

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Ευρώ=0,20 (μηδέν Ευρώ και είκοσι Λεπτά ) 

 

ΑΡΘΡΟ 104.  
Α9.2 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, 
Τάφροι βάθους 20 - 40 cm  

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 2111 
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Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για υπόγεια τοποθέτηση αρδευτικού δικτύου 
σε χαλαρά, γαιώδη ή γαιώδη-ημιβραχώδη εδάφη.. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Ευρώ=1,00 (ένα Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

ΑΡΘΡΟ 105.  
Β1 Μεταλλικές σχάρες δένδρων 

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση χυτοσιδηράς σχάρας στη λεκάνη άρδευσης του 
δένδρου, με επεξεργασία αντιδιαβρωτικής προστασίας (προετοιμασία επιφανείας με μεταλλοβολή 
και βαφή με δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικού υλικού και δύο στρώσεις τελικής βαφής). Στην τιμή 
περιλαμβάνονται και οι συνδετήρες των σχαρών, καθώς και οι πάσης φύσεως δαπάνες 
εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εγκατάσταση της εσχάρας. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

Ευρώ=3,50 (τρία Ευρώ και πενήντα Λεπτά ) 

 

ΑΡΘΡΟ 106.  
Γ1 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση 
χλοοτάπητα  

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1140 

Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου 
υλικού (πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε 
μέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του 
εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

Ευρώ=105,00 (εκατό πέντε Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

ΑΡΘΡΟ 107.  
Γ2 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους  

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620 

Ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, 
οργανοχουμικά, περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο, σύμφωνα με 
την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Η 
προμήθεια των βελτιωτικών εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εδάφους επεξεργασμένου με βελτιωτικά (m3) 

Ευρώ=5,00 (πέντε Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

ΑΡΘΡΟ 108.  
Γ3 Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού  

 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 1620 

 

Εργασία ανάμιξης κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού ή χειμάρρου σε χώρο έξω από 
την κονίστρα και φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του παραγομένου μίγματος στις θέσεις 
τοποθέτησης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-03.  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη 
ολοκλήρωση της εργασίας. Η προμήθεια του κηπευτικού χώματος και της άμμου 
πληρώνονται ιδιαίτερα. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ένα ευρώ   
 Αριθμητικώς  1,00€ 

ΑΡΘΡΟ 109.  
Γ4 Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας  

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620 

Ισοπαχής διάστρωση στην επιφάνεια της κονίστρας κηπευτικού χώματος ή άμμου ή μίγματος 
κηπευτικού χώματος - άμμου που έχουν μεταφερθεί και αποτεθεί σε σωρούς σε διάφορα σημεία 
της κονίστρας, στην αρχή μεν με ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση, όπου χρειαστεί, 
χειρονακτικά με χρήση καταλλήλων εργαλείων (τσουγκράνες), σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-03. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση 
της εργασίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Ευρώ=0,25 (μηδέν Ευρώ και είκοσι πέντε Λεπτά ) 
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ΑΡΘΡΟ 110.  
Δ1.5 Δένδρα κατηγορίας Δ5 

Κωδικός αναθεώρησης: 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, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=45,00 (σαράντα πέντε Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

ΑΡΘΡΟ 111.  
Δ1.6 Δένδρα κατηγορίας Δ6 

Κωδικός αναθεώρησης: 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, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=80,00 (ογδόντα Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

ΑΡΘΡΟ 112.  
Δ1.7 Δένδρα κατηγορίας Δ7 

Κωδικός αναθεώρησης: 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, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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Ευρώ=120,00 (εκατό είκοσι Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

ΑΡΘΡΟ 113.  
Δ2.1 Θάμνοι κατηγορίας Θ1 

Κωδικός αναθεώρησης: 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, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=2,30 (δύο Ευρώ και τριάντα Λεπτά ) 

 

ΑΡΘΡΟ 114.  
Δ2.2 Θάμνοι κατηγορίας Θ2 

Κωδικός αναθεώρησης: 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, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=4,30 (τέσσερα Ευρώ και τριάντα Λεπτά ) 

 

ΑΡΘΡΟ 115.  
Δ2.3 Θάμνοι κατηγορίας Θ3 

Κωδικός αναθεώρησης: 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, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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Ευρώ=7,40 (επτά Ευρώ και σαράντα Λεπτά ) 

 

ΑΡΘΡΟ 116.  
Δ2.4 Θάμνοι κατηγορίας Θ4 

Κωδικός αναθεώρησης: 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, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=14,00 (δέκα τέσσερα Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

ΑΡΘΡΟ 117.  
Δ2.5 Θάμνοι κατηγορίας Θ5 

Κωδικός αναθεώρησης: 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, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=30,00 (τριάντα Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

ΑΡΘΡΟ 118.  
Δ3.2 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α2 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220 

Προμήθεια αναρριχώμενων φυτών με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο 
του εργοταξίου, 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 διατήρηση των αναρριχομένων 
φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=4,50 (τέσσερα Ευρώ και πενήντα Λεπτά ) 

 

ΑΡΘΡΟ 119.  
Δ3.3 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α3 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220 

 

Προμήθεια αναρριχώμενων φυτών με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο 
του εργοταξίου, 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 διατήρηση των αναρριχομένων 
φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=7,00 (επτά Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

ΑΡΘΡΟ 120.  
Δ6.1 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγ. Π1 

 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5220 

Προμήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών με τις 
δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, 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 διατήρηση των ποωδών - πολυετών φυτών 
σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-05-07-00. 

 

 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ογδόντα πέντε λεπτά    

 Αριθμητικώς 0,85€ 

 

ΑΡΘΡΟ 121.  
Δ6.2 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας Π2 
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Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220 

Προμήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών με τις 
δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, 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 διατήρηση των ποωδών - πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη 
φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-07-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=1,65 (ένα Ευρώ και εξήντα πέντε Λεπτά ) 

 

ΑΡΘΡΟ 122.  
Δ7 Προμήθεια κηπευτικού χώματος 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710 

Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-
07-05-00. Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους 
σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγμένο από 
σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά 
υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Ευρώ=8,50 (οκτώ Ευρώ και πενήντα Λεπτά ) 

ΑΡΘΡΟ 123.  
Δ9 Προμήθεια κοπριάς 

 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5340 

 

Προμήθεια επί τόπου του έργου ζωικής κοπριάς, καλά χωνεμένης, χωρίς υπολείμματα 
στρωμνής ή ζωοτροφών που δεν έχουν αποσυντεθεί πλήρως, ξένα υλικά, χώμα πάνω από 
10 %, και με μικρή περιεκτικότητα σε νερό (να μην λασπώνει και να μην έχει έντονη οσμή). 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    εικοσιπέντε ευρώ   
 Αριθμητικώς  25,00€ 
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ΑΡΘΡΟ 124.  
Δ10 Προμήθεια τύρφης 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5340 

Προμήθεια επί τόπου του έργου τύρφης, συσκευασμένης, με ένδειξη προέλευσης, τύπου υλικού, 
όγκου, σύμφψνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Το προσκομιζόμενο υλικό θα 
συνοδεύεται από πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου αναγνωρισμένου εργαστηρίου (χημική 
ανάλυση). 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Ευρώ=40,00 (σαράντα Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 125.  
Δ11 Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων  

 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5340 

Προμήθεια επί τόπου του έργου οργανικού φυτικού υποστρώματος προερχομένου από 
ελεγχόμενη αποσύνθεση φυτικών ή και ζωικών υπολειμμάτων, σε σφραγισμένη συσκευασία, με 
αναγραφή της εγγυημένης σύνθεσης και της περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία και χούμο. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Ευρώ=85,00 (ογδόντα πέντε Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 126.  
Δ12 Προμήθεια διογκωμένου περλίτη 

 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5340 

 

Προμήθεια επί τόπου του έργου διογκωμένου περλίτη για γεωργική χρήση, συσκευασμένου, 
μεγέθους κόκκων 3-4 mm σε αναλογία 70-80 % κ.ο., σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 
την ετεπ 10-05-02-01. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
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ΕΥΡΩ Ολογράφως:    πενήντα ευρώ   
 Αριθμητικώς  50,00€ 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 127.  
Ε1.1 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m  

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5130 

Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή 
των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=0,60 (μηδέν Ευρώ και εξήντα Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 128.  
Ε1.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m  

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5120 

Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή 
των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=1,50 (ένα Ευρώ και πενήντα Λεπτά ) 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 129.  
Ε4.2 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,70 x 0,70 x 0,70 m  

 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5110 
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 Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, καθώς και καθαρισμός και 
αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες 
του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την εκτέλεση της 
εργασίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    δύο ευρώ και σαράντα λεπτά   
 Αριθμητικώς 2,40€ 

 

ΑΡΘΡΟ 130.  
Ε9.1 Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220 

Φύτευση ποωδών και βολβωδών φυτών, δηλαδή διάνοιξη λάκκου κυλινδρικής διατομής, φύτευση 
με τη σωστή τοποθέτηση του φυτού μέσα στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του 
λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο, λίπανση και 
σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης 
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=0,40 (μηδέν Ευρώ και σαράντα Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 131.  
Ε9.3 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 0,40 - 1,50 lt  

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 1,50 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, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης 
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=0,80 (μηδέν Ευρώ και ογδόντα Λεπτά ) 
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ΑΡΘΡΟ 132.  
Ε9.4 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt  

Κωδικός αναθεώρησης: 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, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης 
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, 
δοχεία κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=1,10 (ένα Ευρώ και δέκα Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 133.  
Ε9.5 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt  

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 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, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης 
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, 
δοχεία κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=1,30 (ένα Ευρώ και τριάντα Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 134.  
Ε9.6 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt  

 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5210 
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Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 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, σχηματισμός 
λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, 
δοχεία κλπ). 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    τρία ευρώ   
 Αριθμητικώς  3,00€ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 135.  
Ε9.7 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt  

Κωδικός αναθεώρησης: 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 και 
μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-05-01-00 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης 
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=4,00 (τέσσερα Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 136.  
Ε9.8 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt  

 

Αναθεωρείται με το άρθρο 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 
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εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης 
άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, 
δοχεία κλπ). 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    έξι ευρώ   

 Αριθμητικώς  6,00€ 

 

ΑΡΘΡΟ 137.  
Ε11.1.2 Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου, Για μήκος πασσάλου πάνω 
από 2,50 m 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5240 

Οι εργασίες υποστύλωσης δένδρων θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-05-09-00 

 

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 η αξία και μεταφορά επί τ’οπου του πασσάλου, οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για 
την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και με 
οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν με κατάλληλο μέσον. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=4,00 (τέσσερα Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 138.  
ΣΤ 2.1.5 Αρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5321 

Άρδευση φυτού με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης (αυτοματοποιημένο), σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαμβάνεται ο έλεγχος του ποτίσματος και η 
συντήρηση του επίγειου δικτύου, σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=0,01 (μηδέν Ευρώ και μηδέν ένα Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 139.  
ΣΤ 3.2 Λιπανση φυτων με λιπαντηρες 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5730 

Λίπανση φυτών με τα λιπαντήρες, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-03-
00. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του λιπάσματος 
στο δοχείο λίπανσης, η διάλυσή του και η διανομή του διαλύματος με αντλία λίπανσης ή πιεστικό, 
καθώς και ο έλεγχος της διανομής του για την λίπανση κάθε φυτού. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=0,09 (μηδέν Ευρώ και μηδέν εννέα Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 140.  
ΣΤ4.5.4 Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων και δένδρων, ηλικίας έως 3 ετών 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5351 

Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης θάμνων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η 
δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση 
σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=0,65 (μηδέν Ευρώ και εξήντα πέντε Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 141.  
ΣΤ4.7 Διαμόρφωση κόμης ετησίων και πολυετών ποωδών φυτών 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5351 

Διαμόρφωση κόμης ετησίων και πολυετών ποωδών φυτών σε μπορντούρα σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του 
απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, εξοπλισμού και εργαλείων, καθώς και 
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η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους, σε οποιαδήποτε 
απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=0,07 (μηδέν Ευρώ και μηδέν επτά Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 142.  
ΣΤ5.4 Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m με βιολογικά σκευάσματα 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5362 

Καταπολέμηση ασθενειών με προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή εγκεκριμένων χημικών ή 
βιολογικών μυκητοκτόνων, ή άλλων σκευασμάτων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν. 

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=12,00 (δώδεκα Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 143.  
ΣΤ6.1 Βοτάνισμα με τα χέρια 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5551 

Εκρίζωση με τσάπα των ζιζανίων μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, 
απομάκρυνση από τον χώρο του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν και απόρριψή τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. Περιλαμβάνονται όλες 
απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων 
για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-
06-00. 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

Ευρώ=180,00 (εκατό ογδόντα Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 144.  
ΣΤ8.1.1   Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους 
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Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5390 

 

Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), απομάκρυνσή 
τους από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, σύμφωνα 
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται. 

 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    είκοσι ευρώ   

 Αριθμητικώς 20,00€ 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 145.  
Η1.1.4 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 6 atm, Ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 32 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), 
κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = 
συντελεστής ασφαλείας = 1,25 ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος 
περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών 
(καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, 
καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-08-01-00. 

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Ευρώ=0,65 (μηδέν Ευρώ και εξήντα πέντε Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 146.  
Η1.1.6 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 6 atm, Ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 50 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), 
κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = 
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συντελεστής ασφαλείας = 1,25 ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος 
περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών 
(καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, 
καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-08-01-00. 

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Ευρώ=1,15 (ένα Ευρώ και δέκα πέντε Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 147.  
Η2.2.5 Αγωγός από σωλήνα PVC ονομαστικής πίεσης 6 atm, Φ 110  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

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

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Ευρώ=7,30 (επτά Ευρώ και τριάντα Λεπτά ) 

 

ΑΡΘΡΟ 148.  
Η4.2.1  Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα Φ 1/2   

 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 12  

 

Ρακόρ χαλύβδινα κωνικά γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά 
και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά (5,5 €) 
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ΑΡΘΡΟ 149.  
Η4.2.5 Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, Φ 1 1/2  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Ρακόρ χαλύβδινα κωνικά γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και 
την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=14,00 (δέκα τέσσερα Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 150.  
Η4.4.5 Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, Φ 1 1/2  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Ταυ μεταλλικά, γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την 
εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Ευρώ=7,00 (επτά Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 151.  
Η4.5.4 Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, Φ 1 1/2  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και 
την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Ευρώ=6,50 (έξι Ευρώ και πενήντα Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 152.  
Η4.6.3 Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, Φ 1   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 
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Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την 
εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Ευρώ=3,20 (τρία Ευρώ και είκοσι Λεπτά ) 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 153.  
Η4.6.5 Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, Φ 1 1/2  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την 
εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Ευρώ=6,00 (έξι Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 154.  
Η4.9.5 Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, Φ 1 1/2  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την 
εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Ευρώ=4,00 (τέσσερα Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 155.  
Η5.1.1 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16, Φ 1/2''  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  
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Ευρώ=5.30 (πέντε Ευρώ και τριάντα Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 156.  
Η5.1.3 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16, Φ 1''  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Ευρώ=9,80 (εννέα Ευρώ και ογδόντα Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 157.  
Η5.1.5 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16, Φ 1 1/2''  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Ευρώ=20,00 (είκοσι Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

ΑΡΘΡΟ 158.  
Η5.4.1  Υδρόμετρα ορειχάλκινα, πολλαπλής ριπής Φ1  

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 11  

Υδρόμετρα ορειχάλκινα, ΡΝ 16 atm, πολλαπλής ριπής, ξηρού τύπου, με δυνατότητα 
ηλεκτρικής εξόδου. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα 
μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών ,σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  εβδομήντα Ευρώ (70,00€) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 159.  
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Η5.8 Αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού, πλαστική ή μεταλλική  

 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 12  

 

Αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού, πλαστική ή μεταλλική, κυλιόμενου διαφράγματος, ΡΝ 16 atm, 
διατομής 1''. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, 
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, ύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    εβδομήντα πέντε ευρώ   
 Αριθμητικώς  75,00€ 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 160.  
Η5.11.3 Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, ΡΝ 16 atm, Φ 1''  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Ευρώ=7,50 (επτά Ευρώ και πενήντα Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 161.  
Η5.12.5 Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm, Φ 1 1/2  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

 

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

Ευρώ=100,00 (εκατό Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 162.  
Η5.13  Μανόμετρο γλυκερίνης Φ 63  

 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 31  

 

Μανόμετρο γλυκερίνης, Φ 63 mm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα 
σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   δέκα ευρώ    
 Αριθμητικώς  10,00€ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 163.  
Η7.7.1 Φυγοκεντρικά φίλτρα νερού, ανοξείδωτα, τύπου Lakos Φ1 

 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 5  

 

Φυγοκεντρικά φίλτρα νερού τύπου Lakos ή αντίστοιχου, ανοξείδωτα, πίεσης λειτουργίας 8 
atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα  με την φυτοτεχνική μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  εξακόσια πενήντα ευρώ (650,00€) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 164.  
Η7.7.2 Φυγοκεντρικά φίλτρα νερού, ανοξείδωτα, τύπου Lakos Φ1 1/2 
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Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 5  

 

Φυγοκεντρικά φίλτρα νερού τύπου Lakos ή αντίστοιχου, ανοξείδωτα, πίεσης λειτουργίας 8 
atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα  με την φυτοτεχνική μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  επτακόσια πενήντα ευρώ (750,00€) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 165.  
Η8.2.7.1 Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και 
ριζοαπωθητικό, για υπόγεια τοποθέτηση, με απόσταση σταλακτών 33 cm  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες με 
λαβύρινθο μακράς διαδρομής και θάλαμο αυτορύθμισης, με ομοιομορφία στην παροχή από 0,8 
έως 4,00 atm ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες 
κατηγορίας A', κατάλληλοι για υπόγεια τοποθέτηση, με ενσωματωμένο ή εξωτερικό σύστημα 
αποτροπής της εισόδου των ριζών (ενσωματωμένο ριζοαπωθητικό, φίλτρο με ριζοαπωθητικό, 
εξωτερικός εκγχυτήρας κλπ) και σύστημα αντιστράγγισης. Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, 
μεταφορά, προσέγγιση και εργασία πλήρους εγκατάστασης σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεσης, 
ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη ριζοαπωθητικού συστήματος για διάστημα 5 ετών, δηλ. η 
εργασία και τα αναλώσιμα υλικά (ανταλλακτικά φίλτρων, φυτοφάρμακα κλπ.) 

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

Ευρώ=1,05 (ένα Ευρώ και μηδέν πέντε Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 166.  
Η8.2.7.2 Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και 
ριζοαπωθητικό, για υπόγεια τοποθέτηση, με απόσταση σταλακτών 50 cm  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες με 
λαβύρινθο μακράς διαδρομής και θάλαμο αυτορύθμισης, με ομοιομορφία στην παροχή από 0,8 
έως 4,00 atm ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες 
κατηγορίας A', κατάλληλοι για υπόγεια τοποθέτηση, με ενσωματωμένο ή εξωτερικό σύστημα 
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αποτροπής της εισόδου των ριζών (ενσωματωμένο ριζοαπωθητικό, φίλτρο με ριζοαπωθητικό, 
εξωτερικός εκγχυτήρας κλπ) και σύστημα αντιστράγγισης. Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, 
μεταφορά, προσέγγιση και εργασία πλήρους εγκατάστασης σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεσης, 
ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη ριζοαπωθητικού συστήματος για διάστημα 5 ετών, δηλ. η 
εργασία και τα αναλώσιμα υλικά (ανταλλακτικά φίλτρων, φυτοφάρμακα κλπ.) 

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

Ευρώ=0,89 (μηδέν Ευρώ και ογδόντα εννέα Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 167.  
Η8.2.7.4 Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και 
ριζοαπωθητικό, για υπόγεια τοποθέτηση, με απόσταση σταλακτών 100 cm  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες με 
λαβύρινθο μακράς διαδρομής και θάλαμο αυτορύθμισης, με ομοιομορφία στην παροχή από 0,8 
έως 4,00 atm ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες 
κατηγορίας A', κατάλληλοι για υπόγεια τοποθέτηση, με ενσωματωμένο ή εξωτερικό σύστημα 
αποτροπής της εισόδου των ριζών (ενσωματωμένο ριζοαπωθητικό, φίλτρο με ριζοαπωθητικό, 
εξωτερικός εκγχυτήρας κλπ) και σύστημα αντιστράγγισης. Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, 
μεταφορά, προσέγγιση και εργασία πλήρους εγκατάστασης σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεσης, 
ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη ριζοαπωθητικού συστήματος για διάστημα 5 ετών, δηλ. η 
εργασία και τα αναλώσιμα υλικά (ανταλλακτικά φίλτρων, φυτοφάρμακα κλπ.) 

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

Ευρώ=0,72 (μηδέν Ευρώ και εβδομήντα δύο Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 168.  
H9.1.3.6 Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, ΡΝ 10 atm, πλαστικές, ευθείας ροής, Με 
μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1'' με απώλειες <0,3 m στα 8 m3/h  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

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

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Ευρώ=120,00 (εκατό είκοσι Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 169.  
H9.1.3.7 Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, ΡΝ 10 atm, πλαστικές, ευθείας ροής, Με 
μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1 1/2'' με απώλειες <0,3m στα 20 m3/h  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

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

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Ευρώ=150,00 (εκατό πενήντα Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 170.  
Η.9.2.6.1  Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου 
ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 12 

 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 52  

 

Επαγγελματικός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου: 

 

- 4 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β) 
- με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση  
- με δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας  
- με δυνατότητα αυξομείωσης της χρονικής διαρκείας των προγραμμάτων   
- διατήρηση προγράμματος χωρίς μπαταρία (αδιάλειπτης λειτουργίας)  
- με δυνατότητα χρονικής υστέρησης μεταξύ των στάσεων  
- με δυνατότητα εκκίνησης μέσω αισθητήρα  
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- με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας  
 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή και πάσης φύσεως εξαρτημάτων καθώς 
και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 171.  
Η.9.2.11 Αισθητήρας βροχής  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=80,00 (ογδόντα Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 172.  
Η.9.2.13.3 Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών, 30Χ40 cm, 4 ηλεκτροβανών 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα υλικά 
εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου, 
διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου στον 
πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, 
επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία). 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Ευρώ=25,00 (είκοσι πέντε Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 173.  
Η.9.2.14.1.6 Στεγανά κουτιά για προγραμματιστές, μεταλλικά, διαστάσεων/πάχους 
80Χ60Χ25.1,2  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  
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Στεγανό κουτί προγραμματιστών, μεταλλικό, για τοποθέτηση προγραμματιστών ή και κεφαλών 
άρδευσης κλπ, με πόρτα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm, με αντισκωριακή βαφή, με εσωτερική 
πλάκα στήριξης εξαρτημάτων, με στεγανοποιητικά παρεμβύσματα στην πόρτα και στις διελεύσεις 
καλωδίων, βαθμού προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 65, με κλειδαριά ασφαλείας, με δυνατότητα 
ανοίγματος της πόρτας δεξιά ή αριστερά ή με δύο πόρτες, με όλα τα εξαρτήματα υλικά και 
μικροϋλικά και την εργασία τοποθέτησης. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Ευρώ=125,00 (εκατό είκοσι πέντε Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 174.  
Η.9.2.15.4 Καλώδια τύπου J1VV-U (ΝΥΥ), διατομής 5 x 1,5 mm2  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου JIVV-U (ΝΥΥ) και μικροϋλικά (κολάρα, κλέμμες κλπ) επί τόπου του έργου, με την 
εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης καλωδίων, διαμόρφωσης, 
σύνδεσης και ελέγχου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

Ευρώ=1,00 (ένα Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 175.  
Κ1.1 Αναρροφητική αντλία λίπανσης (τύπου Venturi) Φ 1''  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 

Αναρροφητική αντλία λίπανσης (τύπου Venturi), λειτουργούσα με την πιεζομετρική διαφορά 
εισόδου και εξόδου, κατάλληλη για πίεση λειτουργίας από 1,4 atm μέχρι 7 atm, με φίλτρο, 
βαλβίδα αντεπιστροφής και διακόπτη on-off στην αναρρόφηση. Προμήθεια αντλίας και 
παρελκομένων, πλήρης εγκατάσταση και εκτέλεση δοκιμών λειτουργίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Ευρώ=99,00 (εννενήντα εννέα Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 176.  
Λ1 σχετ   Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ισχύος 650-750 kw  

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 21 
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Ανοξείδωτο Υποβρύχιο Αντλητικό συγκρότημα, αποτελούμενο από δύο ηλεκτροκίνητες 
αντλίες κατακόρυφου άξονα, κατάλληλες για τοποθέτηση εντός φρεατίων, ονομαστικής 
παροχής 2,5 m3/h, για μανομετρικό ύψος 40 m, με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 650-750kw 
συνδεόμενου με την αντλία μέσω ειδικού συνδέσμου, με περίβλημα, πτερωτή και άξονα 
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα, διακόπτη πίεσης, μανόμετρο, και ελαστικό 
σωλήνα πίεσης, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη συνδέσεως προς την 
κατάθλιψη και κατάδυση, καθώς και κάθε υλικό απαραίτητο για τη σύνδεση και λειτουργία. 

Περιλαμβάνεται επίσης: 

1. ανοξείδωτο δοχείο πίεσης 50It, με τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά στηρίξεως, 
συνδέσεως για πλήρη και ομαλή λειτουργία 

2. σύστημα προστασίας ξηράς λειτουργίας υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος, πλήρες 
με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και στάσεώς του. Το σύστημα 
αποτελείται από τα απαραίτητα ανοξείδωτα ηλεκτρόδια, που θα τοποθετηθούν στη δεξαμενή, 
την ηλεκτρονική μονάδα που θα τοποθετηθεί στον ηλεκτρικό πίνακα και θα συνδεθεί μέσω 
κουμπωτής βάσεως τύπου λυχνίας. Η ηλεκτρονική μονάδα θα έχει ροοστάτη ρυθμίσεως της 
ευαισθησίας της, προκειμένου να αντισταθμίζονται οι απώλειες των καλωδίων συνδέσεως 
των ηλεκτροδίων καθώς και τυχών μικροεπικαθήσεων λάσπης στα ηλεκτρόδια. Επίσης, το 
σύστημα θα συνοδεύεται και από τα απαραίτητα υλικά στερεώσεως, καλώδια συνδέσεως  και 
λοιπά μικροϋλικά για πλήρη και ομαλή λειτουργία. 

3. σύστημα αυτόματης λειτουργίας αποτελούμενος με τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά 
στηρίξεως και συνδέσεως και κυκλικής εναλλαγής λειτουργίας των δυο αντλητικών 
συγκροτημάτων. Το σύστημα θα αποτελείται από την ειδική ηλεκτρονική μονάδα, η οποία θα 
εναλλάσσει συνεχώς  την λειτουργία των 2 συγκροτημάτων και συγκεκριμένα μετά από κάθε 
διακοπή, θα ξεκινάει το άλλο συγκρότημα από αυτό που εργάζονταν προηγουμένως. Σε 
περίπτωση που δεν λειτουργήσει λόγω βλάβης το συγκρότημα που πήρε εντολή, τότε η 
εντολή θα επανέλθει στο προηγούμενο συγκρότημα. Το σύστημα θα συνοδεύεται από όλα τα 
απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως (καλώδια, κλπ.). 

4. Ηλεκτρονικός επιτηρητής τάσεως με ρυθμιζόμενη ευαισθησία 5% - 15%, καθώς και 
επιτηρητή αναστροφής φάσεων. Η σύνδεση του θα είναι κουμπωτή τύπου λυχνίας. 

5. Περιλαμβάνεται ο ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού και ελέγχου των αντλιών (ως 
υποπίνακας) με τουλάχιστον τα ακόλουθα όργανα: Γενικό Διακόπτη, Αυτόματες Ασφάλειες, 
Ρελέ Ισχύος, Θερμικά, Επιτηρητή Τάσης / Φάσεων, Ηλεκτρονικό Κυκλικής Εναλλαγής, 
Λυχνίες Λειτουργίας, Λυχνίες Πτώσης Θερμικών, Διακόπτες ΑUTO - 0 - MANUAL, Επαφές 
Εντολών Λειτουργίας – Ασφαλείας.  

 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των ανωτέρω, προσκόμιση και η εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης προς το δίκτυο άρδευσης & ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία, ελέγχου, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή και της Δ/νουσας Υπηρεσίας.  
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως τρεις χιλιάδες τριάντα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά  

            Αριθμητικώς : 3.030,53 € 

 

 

ΑΡΘΡΟ 177.  
ΝΕΤ ΥΔΡ Η3.1.1  Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή βαρέως τύπου 
Φ1/2’’  

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 5  

Αγωγός από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, ήτοι προμήθεια σωλήνων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, 
σύνδεση, και δοκιμασία αγωγού, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-
01-00. Τα ειδικά τεμάχια (σταυροί, ταυ, μούφες, καμπύλες, συστολές, ρακόρ κλπ), 
επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.   

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   τρία ευρώ και εξήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:   3,60 € 

 

 

ΑΡΘΡΟ 178.  
ΝΕΤ ΥΔΡ 11.01.02 Καλύματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)  

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 

Καλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας 
Β που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του 
πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 
χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της 
φέρουσας ικανότητας. 

Ευρώ=2,90 (δύο Ευρώ και εννενήντα Λεπτά ) 
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ΑΡΘΡΟ 179.  
ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.85.01   Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm  

(Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-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 

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: 

ΕΥΡΩ            Ολογράφως: εξήντα ευρώ 

  Αριθμητικά: 60,00€ 

 

ΑΡΘΡΟ 180.  
ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.85.02   Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm  

(Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-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 

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 
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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: 

ΕΥΡΩ            Ολογράφως: εκατό ευρώ 

  Αριθμητικά: 100,00€ 

 

ΑΡΘΡΟ 181.  
ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.85.03   Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 120x80 cm  

(Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-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 

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: 

ΕΥΡΩ          Ολογράφως: εκατόν εβδομήντα ευρώ 

  Αριθμητικά: 170,00€ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 182.  
ΑΤΗΕ 8103.2 Πλωτήρας πλήρωσης Δεξαμενής νερού 1΄΄ 

 Φλοτεροδιακόπτης στάθμης (ΑΤΗΕ Ν\8103) Κωδικός Αναθεώρησης:ΗΛΜ 8103.2 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) Φ 1’ 
ins, με τον μοχλό (βέργας) της φούσκας και της βαλβίδας, όλων απο ορείχαλκο και των 
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μικρουλικών, πλήρως τοποθετημένος συμπεριλαμβανομένης κάθε φύσεως εργασίας, 
εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): πενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά 

(Αριθμητικώς): 59,73 € 
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Α6 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού  

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620 

Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση 
παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 02-07-05-00 ‘’Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη’’. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών, η σταλία 
των αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, 
διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του κηπευτικού χώματος και η 
συντήρησή τους μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η 
διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο 
συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και 
του κηπευτικού χώματος. 

Η πρόμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα 
άρθρα  

Δ7 και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Ευρώ=2,60 (δύο Ευρώ και εξήντα Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 183.  
Α9.1 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, 
Τάφροι βάθους 5 - 10 cm (σταλακτηφόροι) 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 2111 

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

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Ευρώ=0,20 (μηδέν Ευρώ και είκοσι Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 184.  
Α9.2 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, 
Τάφροι βάθους 20 - 40 cm  

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 2111 
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Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για υπόγεια τοποθέτηση αρδευτικού δικτύου 
σε χαλαρά, γαιώδη ή γαιώδη-ημιβραχώδη εδάφη.. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Ευρώ=1,00 (ένα Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 185.  
Β1 Μεταλλικές σχάρες δένδρων 

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση χυτοσιδηράς σχάρας στη λεκάνη άρδευσης του 
δένδρου, με επεξεργασία αντιδιαβρωτικής προστασίας (προετοιμασία επιφανείας με μεταλλοβολή 
και βαφή με δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικού υλικού και δύο στρώσεις τελικής βαφής). Στην τιμή 
περιλαμβάνονται και οι συνδετήρες των σχαρών, καθώς και οι πάσης φύσεως δαπάνες 
εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εγκατάσταση της εσχάρας. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

Ευρώ=3,50 (τρία Ευρώ και πενήντα Λεπτά ) 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 186.  
Γ1 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση 
χλοοτάπητα  

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1140 

Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου 
υλικού (πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε 
μέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του 
εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

Ευρώ=105,00 (εκατό πέντε Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 187.  
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Γ2 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους  

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620 

Ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, 
οργανοχουμικά, περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο, σύμφωνα με 
την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Η 
προμήθεια των βελτιωτικών εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εδάφους επεξεργασμένου με βελτιωτικά (m3) 

Ευρώ=5,00 (πέντε Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 188.  
Γ3 Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού  

 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 1620 

 

Εργασία ανάμιξης κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού ή χειμάρρου σε χώρο έξω από 
την κονίστρα και φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του παραγομένου μίγματος στις θέσεις 
τοποθέτησης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-03.  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη 
ολοκλήρωση της εργασίας. Η προμήθεια του κηπευτικού χώματος και της άμμου 
πληρώνονται ιδιαίτερα. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ένα ευρώ   
 Αριθμητικώς  1,00€ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 189.  
Γ4 Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας  

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620 
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Ισοπαχής διάστρωση στην επιφάνεια της κονίστρας κηπευτικού χώματος ή άμμου ή μίγματος 
κηπευτικού χώματος - άμμου που έχουν μεταφερθεί και αποτεθεί σε σωρούς σε διάφορα σημεία 
της κονίστρας, στην αρχή μεν με ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση, όπου χρειαστεί, 
χειρονακτικά με χρήση καταλλήλων εργαλείων (τσουγκράνες), σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-03. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση 
της εργασίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Ευρώ=0,25 (μηδέν Ευρώ και είκοσι πέντε Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 190.  
Δ1.5 Δένδρα κατηγορίας Δ5 

Κωδικός αναθεώρησης: 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, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=45,00 (σαράντα πέντε Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 191.  
Δ1.6 Δένδρα κατηγορίας Δ6 

Κωδικός αναθεώρησης: 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, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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Ευρώ=80,00 (ογδόντα Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 192.  
Δ1.7 Δένδρα κατηγορίας Δ7 

Κωδικός αναθεώρησης: 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, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=120,00 (εκατό είκοσι Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 193.  
Δ2.1 Θάμνοι κατηγορίας Θ1 

Κωδικός αναθεώρησης: 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, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=2,30 (δύο Ευρώ και τριάντα Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 194.  
Δ2.2 Θάμνοι κατηγορίας Θ2 

Κωδικός αναθεώρησης: 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, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 
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εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=4,30 (τέσσερα Ευρώ και τριάντα Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 195.  
Δ2.3 Θάμνοι κατηγορίας Θ3 

Κωδικός αναθεώρησης: 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, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=7,40 (επτά Ευρώ και σαράντα Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 196.  
Δ2.4 Θάμνοι κατηγορίας Θ4 

Κωδικός αναθεώρησης: 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, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=14,00 (δέκα τέσσερα Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 197.  
Δ2.5 Θάμνοι κατηγορίας Θ5 
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Κωδικός αναθεώρησης: 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, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=30,00 (τριάντα Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 198.  
Δ3.2 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α2 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220 

Προμήθεια αναρριχώμενων φυτών με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο 
του εργοταξίου, 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 διατήρηση των αναρριχομένων 
φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=4,50 (τέσσερα Ευρώ και πενήντα Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 199.  
Δ3.3 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α3 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220 

 

Προμήθεια αναρριχώμενων φυτών με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο 
του εργοταξίου, 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 διατήρηση των αναρριχομένων 
φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=7,00 (επτά Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

ΑΡΘΡΟ 200.  
Δ6.1 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγ. Π1 

 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5220 

Προμήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών με τις 
δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, 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 διατήρηση των ποωδών - πολυετών φυτών 
σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-05-07-00. 

 

 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ογδόντα πέντε λεπτά    

 Αριθμητικώς 0,85€ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 201.  
Δ6.2 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας Π2 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220 

Προμήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών με τις 
δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, 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 διατήρηση των ποωδών - πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη 
φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-07-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=1,65 (ένα Ευρώ και εξήντα πέντε Λεπτά ) 
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ΑΡΘΡΟ 202.  
Δ7 Προμήθεια κηπευτικού χώματος 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710 

Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-
07-05-00. Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους 
σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγμένο από 
σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά 
υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Ευρώ=8,50 (οκτώ Ευρώ και πενήντα Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 203.  
Δ9 Προμήθεια κοπριάς 

 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5340 

 

Προμήθεια επί τόπου του έργου ζωικής κοπριάς, καλά χωνεμένης, χωρίς υπολείμματα 
στρωμνής ή ζωοτροφών που δεν έχουν αποσυντεθεί πλήρως, ξένα υλικά, χώμα πάνω από 
10 %, και με μικρή περιεκτικότητα σε νερό (να μην λασπώνει και να μην έχει έντονη οσμή). 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    εικοσιπέντε ευρώ   
 Αριθμητικώς  25,00€ 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 204.  
Δ10 Προμήθεια τύρφης 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5340 

Προμήθεια επί τόπου του έργου τύρφης, συσκευασμένης, με ένδειξη προέλευσης, τύπου υλικού, 
όγκου, σύμφψνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Το προσκομιζόμενο υλικό θα 
συνοδεύεται από πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου αναγνωρισμένου εργαστηρίου (χημική 
ανάλυση). 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
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Ευρώ=40,00 (σαράντα Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 205.  
Δ11 Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων  

 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5340 

Προμήθεια επί τόπου του έργου οργανικού φυτικού υποστρώματος προερχομένου από 
ελεγχόμενη αποσύνθεση φυτικών ή και ζωικών υπολειμμάτων, σε σφραγισμένη συσκευασία, με 
αναγραφή της εγγυημένης σύνθεσης και της περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία και χούμο. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Ευρώ=85,00 (ογδόντα πέντε Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 206.  
Δ12 Προμήθεια διογκωμένου περλίτη 

 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5340 

 

Προμήθεια επί τόπου του έργου διογκωμένου περλίτη για γεωργική χρήση, συσκευασμένου, 
μεγέθους κόκκων 3-4 mm σε αναλογία 70-80 % κ.ο., σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 
την ετεπ 10-05-02-01. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    πενήντα ευρώ   
 Αριθμητικώς  50,00€ 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 207.  
Ε1.1 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m  

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5130 
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Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή 
των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=0,60 (μηδέν Ευρώ και εξήντα Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 208.  
Ε1.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m  

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5120 

Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή 
των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=1,50 (ένα Ευρώ και πενήντα Λεπτά ) 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 209.  
Ε4.2 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,70 x 0,70 x 0,70 m  

 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5110 

 

 Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, καθώς και καθαρισμός και 
αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες 
του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την εκτέλεση της 
εργασίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    δύο ευρώ και σαράντα λεπτά   
 Αριθμητικώς 2,40€ 
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ΑΡΘΡΟ 210.  
Ε9.1 Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220 

Φύτευση ποωδών και βολβωδών φυτών, δηλαδή διάνοιξη λάκκου κυλινδρικής διατομής, φύτευση 
με τη σωστή τοποθέτηση του φυτού μέσα στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του 
λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο, λίπανση και 
σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης 
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=0,40 (μηδέν Ευρώ και σαράντα Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 211.  
Ε9.3 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 0,40 - 1,50 lt  

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 1,50 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, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης 
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=0,80 (μηδέν Ευρώ και ογδόντα Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 212.  
Ε9.4 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt  

Κωδικός αναθεώρησης: 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, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης 
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, 
δοχεία κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=1,10 (ένα Ευρώ και δέκα Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 213.  
Ε9.5 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt  

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 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, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης 
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, 
δοχεία κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=1,30 (ένα Ευρώ και τριάντα Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 214.  
Ε9.6 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt  

 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5210 

 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 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, σχηματισμός 
λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, 
δοχεία κλπ). 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    τρία ευρώ   
 Αριθμητικώς  3,00€ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 215.  
Ε9.7 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt  

Κωδικός αναθεώρησης: 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 και 
μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-05-01-00 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης 
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=4,00 (τέσσερα Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 216.  
Ε9.8 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt  

 

Αναθεωρείται με το άρθρο 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 και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, 
δοχεία κλπ). 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ Ολογράφως:    έξι ευρώ   

 Αριθμητικώς  6,00€ 

 

ΑΡΘΡΟ 217.  
Ε11.1.2 Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου, Για μήκος πασσάλου πάνω 
από 2,50 m 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5240 

Οι εργασίες υποστύλωσης δένδρων θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-05-09-00 

 

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 η αξία και μεταφορά επί τ’οπου του πασσάλου, οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για 
την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και με 
οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν με κατάλληλο μέσον. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=4,00 (τέσσερα Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 218.  
ΣΤ 2.1.5 Αρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5321 

Άρδευση φυτού με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης (αυτοματοποιημένο), σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαμβάνεται ο έλεγχος του ποτίσματος και η 
συντήρηση του επίγειου δικτύου, σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=0,01 (μηδέν Ευρώ και μηδέν ένα Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 219.  
ΣΤ 3.2 Λιπανση φυτων με λιπαντηρες 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5730 
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Λίπανση φυτών με τα λιπαντήρες, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-03-
00. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του λιπάσματος 
στο δοχείο λίπανσης, η διάλυσή του και η διανομή του διαλύματος με αντλία λίπανσης ή πιεστικό, 
καθώς και ο έλεγχος της διανομής του για την λίπανση κάθε φυτού. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=0,09 (μηδέν Ευρώ και μηδέν εννέα Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 220.  
ΣΤ4.5.4 Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων και δένδρων, ηλικίας έως 3 ετών 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5351 

Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης θάμνων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η 
δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση 
σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=0,65 (μηδέν Ευρώ και εξήντα πέντε Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 221.  
ΣΤ4.7 Διαμόρφωση κόμης ετησίων και πολυετών ποωδών φυτών 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5351 

Διαμόρφωση κόμης ετησίων και πολυετών ποωδών φυτών σε μπορντούρα σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του 
απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, εξοπλισμού και εργαλείων, καθώς και 
η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους, σε οποιαδήποτε 
απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=0,07 (μηδέν Ευρώ και μηδέν επτά Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 222.  
ΣΤ5.4 Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m με βιολογικά σκευάσματα 
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Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5362 

Καταπολέμηση ασθενειών με προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή εγκεκριμένων χημικών ή 
βιολογικών μυκητοκτόνων, ή άλλων σκευασμάτων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν. 

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=12,00 (δώδεκα Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 223.  
ΣΤ6.1 Βοτάνισμα με τα χέρια 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5551 

Εκρίζωση με τσάπα των ζιζανίων μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, 
απομάκρυνση από τον χώρο του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν και απόρριψή τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. Περιλαμβάνονται όλες 
απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων 
για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-
06-00. 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

Ευρώ=180,00 (εκατό ογδόντα Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 224.  
ΣΤ8.1.1   Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους 

 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5390 

 

Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), απομάκρυνσή 
τους από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, σύμφωνα 
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται. 

 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 
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ΕΥΡΩ Ολογράφως:    είκοσι ευρώ   

 Αριθμητικώς 20,00€ 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 225.  
Η1.1.4 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 6 atm, Ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 32 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), 
κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = 
συντελεστής ασφαλείας = 1,25 ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος 
περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών 
(καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, 
καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-08-01-00. 

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Ευρώ=0,65 (μηδέν Ευρώ και εξήντα πέντε Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 226.  
Η1.1.6 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 6 atm, Ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 50 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), 
κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = 
συντελεστής ασφαλείας = 1,25 ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος 
περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών 
(καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, 
καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-08-01-00. 

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Ευρώ=1,15 (ένα Ευρώ και δέκα πέντε Λεπτά ) 
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ΑΡΘΡΟ 227.  
Η2.2.5 Αγωγός από σωλήνα PVC ονομαστικής πίεσης 6 atm, Φ 110  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

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

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Ευρώ=7,30 (επτά Ευρώ και τριάντα Λεπτά ) 

 

ΑΡΘΡΟ 228.  
Η4.2.1  Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα Φ 1/2   

 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 12  

 

Ρακόρ χαλύβδινα κωνικά γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά 
και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά (5,5 €) 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 229.  
Η4.2.5 Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, Φ 1 1/2  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Ρακόρ χαλύβδινα κωνικά γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και 
την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=14,00 (δέκα τέσσερα Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 230.  
Η4.4.5 Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, Φ 1 1/2  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Ταυ μεταλλικά, γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την 
εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Ευρώ=7,00 (επτά Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 231.  
Η4.5.4 Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, Φ 1 1/2  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και 
την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Ευρώ=6,50 (έξι Ευρώ και πενήντα Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 232.  
Η4.6.3 Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, Φ 1   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την 
εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Ευρώ=3,20 (τρία Ευρώ και είκοσι Λεπτά ) 
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ΑΡΘΡΟ 233.  
Η4.6.5 Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, Φ 1 1/2  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την 
εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Ευρώ=6,00 (έξι Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 234.  
Η4.9.5 Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, Φ 1 1/2  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την 
εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Ευρώ=4,00 (τέσσερα Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 235.  
Η5.1.1 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16, Φ 1/2''  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Ευρώ=5.30 (πέντε Ευρώ και τριάντα Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 236.  
Η5.1.3 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16, Φ 1''  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 
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Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα 
εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και 
δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Ευρώ=9,80 (εννέα Ευρώ και ογδόντα Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 237.  
Η5.1.5 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16, Φ 1 1/2''  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Ευρώ=20,00 (είκοσι Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

ΑΡΘΡΟ 238.  
Η5.4.1  Υδρόμετρα ορειχάλκινα, πολλαπλής ριπής Φ1  

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 11  

Υδρόμετρα ορειχάλκινα, ΡΝ 16 atm, πολλαπλής ριπής, ξηρού τύπου, με δυνατότητα 
ηλεκτρικής εξόδου. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα 
μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών ,σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  εβδομήντα Ευρώ (70,00€) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 239.  
Η5.8 Αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού, πλαστική ή μεταλλική  

 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 12  

 

Αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού, πλαστική ή μεταλλική, κυλιόμενου διαφράγματος, ΡΝ 16 atm, 
διατομής 1''. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, 
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, ύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    εβδομήντα πέντε ευρώ   
 Αριθμητικώς  75,00€ 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 240.  
Η5.11.3 Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, ΡΝ 16 atm, Φ 1''  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Ευρώ=7,50 (επτά Ευρώ και πενήντα Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 241.  
Η5.12.5 Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm, Φ 1 1/2  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

 

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Ευρώ=100,00 (εκατό Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 242.  
Η5.13  Μανόμετρο γλυκερίνης Φ 63  
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Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 31  

 

Μανόμετρο γλυκερίνης, Φ 63 mm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα 
σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   δέκα ευρώ    
 Αριθμητικώς  10,00€ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 243.  
Η7.7.1 Φυγοκεντρικά φίλτρα νερού, ανοξείδωτα, τύπου Lakos Φ1 

 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 5  

 

Φυγοκεντρικά φίλτρα νερού τύπου Lakos ή αντίστοιχου, ανοξείδωτα, πίεσης λειτουργίας 8 
atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα  με την φυτοτεχνική μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  εξακόσια πενήντα ευρώ (650,00€) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 244.  
Η7.7.2 Φυγοκεντρικά φίλτρα νερού, ανοξείδωτα, τύπου Lakos Φ1 1/2 

 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 5  

 

Φυγοκεντρικά φίλτρα νερού τύπου Lakos ή αντίστοιχου, ανοξείδωτα, πίεσης λειτουργίας 8 
atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα  με την φυτοτεχνική μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  επτακόσια πενήντα ευρώ (750,00€) 
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ΑΡΘΡΟ 245.  
Η8.2.7.1 Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και 
ριζοαπωθητικό, για υπόγεια τοποθέτηση, με απόσταση σταλακτών 33 cm  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες με 
λαβύρινθο μακράς διαδρομής και θάλαμο αυτορύθμισης, με ομοιομορφία στην παροχή από 0,8 
έως 4,00 atm ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες 
κατηγορίας A', κατάλληλοι για υπόγεια τοποθέτηση, με ενσωματωμένο ή εξωτερικό σύστημα 
αποτροπής της εισόδου των ριζών (ενσωματωμένο ριζοαπωθητικό, φίλτρο με ριζοαπωθητικό, 
εξωτερικός εκγχυτήρας κλπ) και σύστημα αντιστράγγισης. Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, 
μεταφορά, προσέγγιση και εργασία πλήρους εγκατάστασης σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεσης, 
ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη ριζοαπωθητικού συστήματος για διάστημα 5 ετών, δηλ. η 
εργασία και τα αναλώσιμα υλικά (ανταλλακτικά φίλτρων, φυτοφάρμακα κλπ.) 

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

Ευρώ=1,05 (ένα Ευρώ και μηδέν πέντε Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 246.  
Η8.2.7.2 Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και 
ριζοαπωθητικό, για υπόγεια τοποθέτηση, με απόσταση σταλακτών 50 cm  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες με 
λαβύρινθο μακράς διαδρομής και θάλαμο αυτορύθμισης, με ομοιομορφία στην παροχή από 0,8 
έως 4,00 atm ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες 
κατηγορίας A', κατάλληλοι για υπόγεια τοποθέτηση, με ενσωματωμένο ή εξωτερικό σύστημα 
αποτροπής της εισόδου των ριζών (ενσωματωμένο ριζοαπωθητικό, φίλτρο με ριζοαπωθητικό, 
εξωτερικός εκγχυτήρας κλπ) και σύστημα αντιστράγγισης. Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, 
μεταφορά, προσέγγιση και εργασία πλήρους εγκατάστασης σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεσης, 
ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη ριζοαπωθητικού συστήματος για διάστημα 5 ετών, δηλ. η 
εργασία και τα αναλώσιμα υλικά (ανταλλακτικά φίλτρων, φυτοφάρμακα κλπ.) 

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  
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Ευρώ=0,89 (μηδέν Ευρώ και ογδόντα εννέα Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 247.  
Η8.2.7.4 Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και 
ριζοαπωθητικό, για υπόγεια τοποθέτηση, με απόσταση σταλακτών 100 cm  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες με 
λαβύρινθο μακράς διαδρομής και θάλαμο αυτορύθμισης, με ομοιομορφία στην παροχή από 0,8 
έως 4,00 atm ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες 
κατηγορίας A', κατάλληλοι για υπόγεια τοποθέτηση, με ενσωματωμένο ή εξωτερικό σύστημα 
αποτροπής της εισόδου των ριζών (ενσωματωμένο ριζοαπωθητικό, φίλτρο με ριζοαπωθητικό, 
εξωτερικός εκγχυτήρας κλπ) και σύστημα αντιστράγγισης. Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, 
μεταφορά, προσέγγιση και εργασία πλήρους εγκατάστασης σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεσης, 
ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη ριζοαπωθητικού συστήματος για διάστημα 5 ετών, δηλ. η 
εργασία και τα αναλώσιμα υλικά (ανταλλακτικά φίλτρων, φυτοφάρμακα κλπ.) 

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

Ευρώ=0,72 (μηδέν Ευρώ και εβδομήντα δύο Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 248.  
H9.1.3.6 Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, ΡΝ 10 atm, πλαστικές, ευθείας ροής, Με 
μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1'' με απώλειες <0,3 m στα 8 m3/h  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

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

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Ευρώ=120,00 (εκατό είκοσι Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 
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ΑΡΘΡΟ 249.  
H9.1.3.7 Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, ΡΝ 10 atm, πλαστικές, ευθείας ροής, Με 
μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1 1/2'' με απώλειες <0,3m στα 20 m3/h  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

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

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Ευρώ=150,00 (εκατό πενήντα Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 250.  
Η.9.2.6.1  Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου 
ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 12 

 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 52  

 

Επαγγελματικός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου: 

 

- 4 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β) 
- με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση  
- με δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας  
- με δυνατότητα αυξομείωσης της χρονικής διαρκείας των προγραμμάτων   
- διατήρηση προγράμματος χωρίς μπαταρία (αδιάλειπτης λειτουργίας)  
- με δυνατότητα χρονικής υστέρησης μεταξύ των στάσεων  
- με δυνατότητα εκκίνησης μέσω αισθητήρα  
- με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας  

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή και πάσης φύσεως εξαρτημάτων καθώς 
και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) 
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ΑΡΘΡΟ 251.  
Η.9.2.11 Αισθητήρας βροχής  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ=80,00 (ογδόντα Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 252.  
Η.9.2.13.3 Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών, 30Χ40 cm, 4 ηλεκτροβανών 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα υλικά 
εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου, 
διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου στον 
πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, 
επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία). 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Ευρώ=25,00 (είκοσι πέντε Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 253.  
Η.9.2.14.1.6 Στεγανά κουτιά για προγραμματιστές, μεταλλικά, διαστάσεων/πάχους 
80Χ60Χ25.1,2  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  
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Ευρώ=125,00 (εκατό είκοσι πέντε Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 254.  
Η.9.2.15.4 Καλώδια τύπου J1VV-U (ΝΥΥ), διατομής 5 x 1,5 mm2  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου JIVV-U (ΝΥΥ) και μικροϋλικά (κολάρα, κλέμμες κλπ) επί τόπου του έργου, με την 
εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης καλωδίων, διαμόρφωσης, 
σύνδεσης και ελέγχου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

Ευρώ=1,00 (ένα Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 255.  
Κ1.1 Αναρροφητική αντλία λίπανσης (τύπου Venturi) Φ 1''  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 

Αναρροφητική αντλία λίπανσης (τύπου Venturi), λειτουργούσα με την πιεζομετρική διαφορά 
εισόδου και εξόδου, κατάλληλη για πίεση λειτουργίας από 1,4 atm μέχρι 7 atm, με φίλτρο, 
βαλβίδα αντεπιστροφής και διακόπτη on-off στην αναρρόφηση. Προμήθεια αντλίας και 
παρελκομένων, πλήρης εγκατάσταση και εκτέλεση δοκιμών λειτουργίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Ευρώ=99,00 (εννενήντα εννέα Ευρώ και μηδέν μηδέν Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 256.  
Λ1 σχετ   Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ισχύος 650-750 kw  

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 21 

Ανοξείδωτο Υποβρύχιο Αντλητικό συγκρότημα, αποτελούμενο από δύο ηλεκτροκίνητες 
αντλίες κατακόρυφου άξονα, κατάλληλες για τοποθέτηση εντός φρεατίων, ονομαστικής 
παροχής 2,5 m3/h, για μανομετρικό ύψος 40 m, με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 650-750kw 
συνδεόμενου με την αντλία μέσω ειδικού συνδέσμου, με περίβλημα, πτερωτή και άξονα 
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα, διακόπτη πίεσης, μανόμετρο, και ελαστικό 
σωλήνα πίεσης, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη συνδέσεως προς την 
κατάθλιψη και κατάδυση, καθώς και κάθε υλικό απαραίτητο για τη σύνδεση και λειτουργία. 
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Περιλαμβάνεται επίσης: 

1. ανοξείδωτο δοχείο πίεσης 50It, με τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά στηρίξεως, 
συνδέσεως για πλήρη και ομαλή λειτουργία 

2. σύστημα προστασίας ξηράς λειτουργίας υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος, πλήρες 
με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και στάσεώς του. Το σύστημα 
αποτελείται από τα απαραίτητα ανοξείδωτα ηλεκτρόδια, που θα τοποθετηθούν στη δεξαμενή, 
την ηλεκτρονική μονάδα που θα τοποθετηθεί στον ηλεκτρικό πίνακα και θα συνδεθεί μέσω 
κουμπωτής βάσεως τύπου λυχνίας. Η ηλεκτρονική μονάδα θα έχει ροοστάτη ρυθμίσεως της 
ευαισθησίας της, προκειμένου να αντισταθμίζονται οι απώλειες των καλωδίων συνδέσεως 
των ηλεκτροδίων καθώς και τυχών μικροεπικαθήσεων λάσπης στα ηλεκτρόδια. Επίσης, το 
σύστημα θα συνοδεύεται και από τα απαραίτητα υλικά στερεώσεως, καλώδια συνδέσεως  και 
λοιπά μικροϋλικά για πλήρη και ομαλή λειτουργία. 

3. σύστημα αυτόματης λειτουργίας αποτελούμενος με τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά 
στηρίξεως και συνδέσεως και κυκλικής εναλλαγής λειτουργίας των δυο αντλητικών 
συγκροτημάτων. Το σύστημα θα αποτελείται από την ειδική ηλεκτρονική μονάδα, η οποία θα 
εναλλάσσει συνεχώς  την λειτουργία των 2 συγκροτημάτων και συγκεκριμένα μετά από κάθε 
διακοπή, θα ξεκινάει το άλλο συγκρότημα από αυτό που εργάζονταν προηγουμένως. Σε 
περίπτωση που δεν λειτουργήσει λόγω βλάβης το συγκρότημα που πήρε εντολή, τότε η 
εντολή θα επανέλθει στο προηγούμενο συγκρότημα. Το σύστημα θα συνοδεύεται από όλα τα 
απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως (καλώδια, κλπ.). 

4. Ηλεκτρονικός επιτηρητής τάσεως με ρυθμιζόμενη ευαισθησία 5% - 15%, καθώς και 
επιτηρητή αναστροφής φάσεων. Η σύνδεση του θα είναι κουμπωτή τύπου λυχνίας. 

5. Περιλαμβάνεται ο ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού και ελέγχου των αντλιών (ως 
υποπίνακας) με τουλάχιστον τα ακόλουθα όργανα: Γενικό Διακόπτη, 

Αυτόματες Ασφάλειες, Ρελέ Ισχύος, Θερμικά, 

Επιτηρητή Τάσης / Φάσεων, Ηλεκτρονικό Κυκλικής 

Εναλλαγής, Λυχνίες Λειτουργίας, Λυχνίες Πτώσης 

Θερμικών, Διακόπτες ΑUTO - 0 - MANUAL, Επαφές Εντολών 

Λειτουργίας – Ασφαλείας.  

 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των ανωτέρω, προσκόμιση και η εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης προς το δίκτυο άρδευσης & ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία, ελέγχου, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή και της Δ/νουσας Υπηρεσίας.  

 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως δύο χιλιάδες πεντακόσια δέκα τρία Ευρώ και μηδέν λεπτά 
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            Αριθμητικώς : 2513,00€ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 257.  
ΝΕΤ ΥΔΡ Η3.1.1  Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή βαρέως τύπου 
Φ1/2’’  

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 5  

Αγωγός από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, ήτοι προμήθεια σωλήνων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, 
σύνδεση, και δοκιμασία αγωγού, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-
01-00. Τα ειδικά τεμάχια (σταυροί, ταυ, μούφες, καμπύλες, συστολές, ρακόρ κλπ), 
επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.   

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   τρία ευρώ και εξήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:   3,60 € 

 

 

ΑΡΘΡΟ 258.  
ΝΕΤ ΥΔΡ 11.01.02 Καλύματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)  

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 

Καλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας 
Β που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του 
πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 
χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της 
φέρουσας ικανότητας. 

Ευρώ=2,90 (δύο Ευρώ και εννενήντα Λεπτά ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 259.  
ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.85.01   Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm  

(Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-2548) 
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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 

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: 

ΕΥΡΩ            Ολογράφως: εξήντα ευρώ 

  Αριθμητικά: 60,00€ 

 

ΑΡΘΡΟ 260.  
ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.85.02   Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm  

(Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-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 

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: 
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ΕΥΡΩ            Ολογράφως: εκατό ευρώ 

  Αριθμητικά: 100,00€ 

 

ΑΡΘΡΟ 261.  
ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.85.03   Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 120x80 cm  

(Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-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 

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: 

ΕΥΡΩ          Ολογράφως: εκατόν εβδομήντα ευρώ 

  Αριθμητικά: 170,00€ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 262.  
ΑΤΗΕ 8103.2 Πλωτήρας πλήρωσης Δεξαμενής νερού 1΄΄ 

 Φλοτεροδιακόπτης στάθμης (ΑΤΗΕ Ν\8103) Κωδικός Αναθεώρησης:ΗΛΜ 8103.2 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) Φ 1’ 
ins, με τον μοχλό (βέργας) της φούσκας και της βαλβίδας, όλων απο ορείχαλκο και των 
μικρουλικών, πλήρως τοποθετημένος συμπεριλαμβανομένης κάθε φύσεως εργασίας, 
εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

ΕΥΡΩ 



ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ 1214 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ.62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ  Σελίδα 161 από 161 

 

(Ολογράφως): πενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά 

(Αριθμητικώς): 59,73 € 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ   ___/___/______ 

  
 
 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ  
 

 

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
 

 
  

ΗΡΑΚΛΕΙΟ   ___/___/______ 
  
 
 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ  
 

 

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ. 

  

ΗΡΑΚΛΕΙΟ   ___/___/______ 
  
 
 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ  
 

 

ΒΑΣΑΡΜΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ, MSc. 
 
 
 

  
 
 
  

  Ηράκλειο   ___/___/______ 
Ο Προϊστάμενος της  

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Μελετών  

 
 
 
 

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

 


