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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 

απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, 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 
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  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.  

 
1.2  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 
13128/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. σικ 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 συγκεκριµένου 
χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

  
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. 

  
1.4  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.  

 
1.5  Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων στοιχείων, 
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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.  

 
1.6  Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, 

τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις,  
 
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.  

 
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.)  

 
1.9  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.  

 
1.10  Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης 

και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και εηαναφορτώσεων 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. 

  
1.11  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 
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των εργασιών), 
  
(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά 

φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑχ 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.). 

  
1.12  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 
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.  

 
1.13  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]),  

 
1.14  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.  

 
1.15  Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν 

περιλαµβάνονται στη µελέτη.  
 
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.  
 
1.17  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 
όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα 
τεύχη δηµοπράτησης.  

 
1.18  Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 

εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.  
 
1.19  Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα 
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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. 

 
1.20  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 Έργου.  

 
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. 

  
1.22  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.  

 
1.23  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. 

  
1.24  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.  

 
1.25  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.  

 
1.26  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.  

 
1.27  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, 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:  
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(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 συνnρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της  
 σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες:  
 

( 1)  Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (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  
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(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 κλπ 

Για ονοµαστική διάµετρο ΟΝ 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 ΟΝ χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής πλάκας του 

παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης πλάκας 

σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου   DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒΝ 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 αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 
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1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ – ΠΕΤΕΠ 
    (ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΕΠ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ) 

01 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
01 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

01-01 
Παραγωγή σκυροδέματος 

- εργασίες σκυροδέτησης  
01-01 

Παραγωγή σκυροδέματος 

- εργασίες σκυροδέτησης  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 
Παραγωγή και μεταφορά 

σκυροδέματος 
ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 

Παραγωγή και μεταφορά 

σκυροδέματος 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 
Συντήρηση του 

σκυροδέματος 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 
Εργοταξιακά συγκροτήματα 

παραγωγής σκυροδέματος 
ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 

Συγκροτήματα παραγωγής 

σκυροδέματος 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 
Χαλύβδινοι οπλισμοί 

σκυροδέματος 
ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 

Χαλύβδινοι οπλισμοί 

σκυροδέματος 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 Ικριώματα ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 Ικριώματα 

02 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
02 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

02-02 κλπ Εκσκαφές 02-02 κλπ Εκσκαφές 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 
Γενικές εκσκαφές οδοποιίας 

και υδραυλικών έργων 
ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές  

02-07 Επιχώματα / Επενδύσεις 02-07 Επιχώματα / Επενδύσεις 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00 

Κατασκευή επιχωμάτων με 

κατάλληλα προϊόντα 

εκσκαφών ή δανειοθαλάμων 

ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00 

Κατασκευή επιχωμάτων με 

κατάλληλα προϊόντα 

εκσκαφών ή δανειοθαλάμων 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00 Μεταβατικά επιχώματα ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00 Μεταβατικά επιχώματα 

03 
ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 
03 

ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 

03-02 Τοιχοδομές 03-02 Τοιχοδομές 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00 Τοίχοι από οπτόπλινθους ΠΕΤΕΠ 03-02-02-00 Οπτοπλινθοδομές 

03-06 Μονώσεις 03-06 Μονώσεις 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01 

Στεγανοποίηση δωμάτων και 

στεγών με ασφαλτικές 

μεμβράνες 

ΠΕΤΕΠ 03-06-01-01 

Στεγανώσεις  Δωμάτων - 

Στεγών με ασφαλτικές 

μεμβράνες 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-02 
Στεγανοποίηση δωμάτων και 

στεγών με μεμβράνες PVC 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-

06-01-02 

Στεγανοποίηση δωμάτων και 

στεγών με μεμβράνες PVC 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01 Θερμομονώσεις δωμάτων ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01 Θερμομονώσεις δωμάτων 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02 
Θερμομόνωση εξωτερικών 

τοίχων 
ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 

Θερμομόνωση εξωτερικών 

τοίχων 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03 
Θερμομονώσεις 

κεραμοσκεπών στεγών 
ΠΕΤΕΠ 03-06-02-03 

Θερμομονώσεις 

κεραμοσκεπών στεγών 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04 

Συστήματα μόνωσης 

εξωτερικού κελύφους κτιρίου 

με διογκωμένη πολυστερίνη 

και λεπτά οπλισμένα 

συνθετικά επιχρίσματα 

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-04 

Συστήματα μόνωσης 

εξωτερικού κελύφους κτιρίου 

με διογκωμένη πολυστερίνη 

και λεπτά οπλισμένα 

συνθετικά επιχρίσματα 
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03-07 
Επενδύσεις - επιστρώσεις 

- ψευδοροφές 
03-07 

Επενδύσεις - επιστρώσεις 

- ψευδοροφές 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501‐03‐07‐03‐00 
Επιστρώσεις με φυσικούς 

λίθους 
ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00 

Επιστρώσεις με φυσικούς 

λίθους 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501‐03‐07‐04‐00 

Επένδυση τοίχων με πλάκες 

μαρμάρου, γρανίτη και 

φυσικών λίθων 

ΠΕΤΕΠ 03-07-04-00 
Επένδυση τοίχων με φυσικές 

πλάκες (μάρμαρα,γρανίτες) 

03-08 Κουφώματα -υαλουργικά 03-08 Κουφώματα -υαλουργικά 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501‐03‐08‐03‐00 Κουφώματα Αλουμινίου ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00 Κουφώματα Αλουμινίου 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501‐03‐08‐04‐00 
Κουφώματα από συνθετικά 

υλικά 
ΠΕΤΕΠ 03-08-04-00 

Κουφώματα από συνθετικά 

υλικά 

05 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 05 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

05-01 Τεχνικά έργα και γέφυρες 05-01 Τεχνικά έργα και γέφυρες 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-07-01 

Στεγάνωση καταστρώματος 

γεφυρών με συνθετικές 

μεμβράνες 

ΠΕΤΕΠ 05-01-07-01 

Στεγάνωση καταστρώματος 

γεφυρών με συνθετικές 

μεμβράνες 

05-02 Λοιπά τεχνικά έργα 05-02 Λοιπά τεχνικά έργα 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00 

Κράσπεδα, ρείθρα & τάφροι 

ομβρίων καταστρώματος 

οδών επενδεδυμένες με 

σκυρόδεμα 

ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 
Κράσπεδα-Ρείθρα - Τάφροι 

παράπλευρα της οδού 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-04-00 Ηχοπετάσματα οδών ΠΕΤΕΠ 05-02-04-00 Ηχοπετάσματα  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-07-00 
Φράχτες ανάσχεσης 

βραχοπτώσεων 
ΠΕΤΕΠ 05-02-07-00 

Φράχτες Συγκράτησης 

βραχοπτώσεων 

05-03 Οδοστρώματα 05-03 Οδοστρώματα 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 
Στρώσεις οδοστρώματος από 

ασύνδετα αδρανή υλικά 
ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 

Στρώσεις οδοστρωμάτων από 

ασύνδετα αδρανή υλικά  

Α27 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 
Ασφαλτικές στρώσεις 

κλειστού τύπου 
ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 

Στρώσεις ασφαλτικού 

σκυροδέματος συνεχούς 

κοκκομετρικής διαβάθμισης 

(κλειστού τύπου) 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01 
Αντιολισθηρή στρώση 

ασφαλτικού σκυροδέματος 
ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 

Αντιολισθηρή στρώση 

ασφαλτικού σκυροδέματος 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-16-00 

Ανακατασκευή στρώσεων 

οδοστρώματος με βαθειά 

ψυχρή ανακύκλωση και 

προσθήκη αφρώδους 

ασφάλτου (CIR) 

ΠΕΤΕΠ 05-03-16-00 

Ανακατασκευή βάσεων 

οδοστρωμάτων με ψυχρή 

ανακύκλωση και προσθήκη 

αφρώδους ασφάλτου (CIR) 

05-04 Σήμανση 05-04 Σήμανση 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00 
Διατάξεις στήριξης πινακίδων 

κατακόρυφης σήμανσης 
ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00 

Διατάξεις στήριξης πινακίδων 

κατακόρυφης σήμανσης 

05-07 Οδοφωτισμός κλπ 05-07 Οδοφωτισμός κλπ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00 
Ιστοί οδοφωτισμού και 

φωτιστικά σώματα 
ΠΕΤΕΠ 05-07-02-00 Ανωδομή οδοφωτισμού 
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10 ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 10 ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

10-02 
Εξοπλισμός πάρκων και 

πλατειών 
10-02 

Εξοπλισμός πάρκων και 

πλατειών 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-01 Καθιστικά υπαίθριων χώρων ΠΕΤΕΠ 10-02-02-01 Καθιστικά υπαίθριων χώρων 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-02 Κάδοι απορριμμάτων ΠΕΤΕΠ 10-02-02-02 Κάδοι απορριμμάτων 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-03 Εξοπλισμός παιδικής χαράς ΠΕΤΕΠ 10-02-02-03 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 

10-06 Συντήρηση Πρασίνου 10-06 Συντήρηση Πρασίνου 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01 Κλάδεμα δένδρων ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01 Κλάδεμα δένδρων 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-02 Κλάδεμα θάμνων ΠΕΤΕΠ 10-06-04-02 Κλάδεμα θάμνων 

14 
ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
14 

ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

14-02 Φέρουσες Τοιχοποιίες 14-02 Φέρουσες Τοιχοποιίες 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-04-00 
Αποκατάσταση τοιχοποιίας με 

εφαρμογή ενεμάτων 
ΠΕΤΕΠ 14-02-04-00 

Αποκατάσταση τοιχοποιίας με 

εφαρμογή ενεμάτων 

 

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   

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   

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 
εκσκαφές) 

0,03 

 
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). 
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ΟΜΑΔΑ Α :  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

 

Α.Τ. : A.01 

Άρθρο NAOIK A.22.10.01 Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με 

χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2226 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, 

σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος 

άθικτου. 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, 

των ικριωμάτων  και προσωρινών αντιστηρίξεων, 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". 

Εφαρμόζονται συνήθεις τεχνικές καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη 

με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Εικοσιοκτώ και μηδέν λεπτά 

 Αριθμητικώς:    28,00 

 

Α.Τ. : A.02 

Άρθρο NAOIK A.22.15.01 Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με 

χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2226 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των 

κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου 

δομήματος άθικτου. 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, 

των μέσων κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), 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". 

Εφαρμόζονται συνήθεις τεχνικές καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη 

με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Πενήντα έξη και μηδέν λεπτά 

 Αριθμητικώς:    56,00 
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Α.Τ. : A.03 

Άρθρο NAOIK A.22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 

οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 

εξαγωγή ακεραίων πλακών  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2236 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, 

μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το 

κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των 

προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m
2) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Επτά και ενενήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:    7,90 

 

Α.Τ. : A.04 

Άρθρο NAOIK A.22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να 

καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2238 

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών 

μαρμάρου οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. 

Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων 

καθαιρέσεως προς φόρτωση.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Τέσσερα και πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:    4,50 

 

Α.Τ. : A.05 

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α.22.65.02 Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2275 

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των 

αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Τριανταπέντε λεπτά 

 Αριθμητικώς:    0,35 

 

Α.Τ. : A.06 

Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ζ.2.2 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 

0,60 m  

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5354 
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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) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Εξήντα και μηδέν λεπτά 

 Αριθμητικώς:    60,00 

 

Α.Τ. : A.07 

Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ζ.2.3 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 

0,90 m  

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5354 

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) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Ογδόντα και μηδέν λεπτά 

 Αριθμητικώς:    80,00 

Α.Τ. : A.08 

Άρθρο NAOIK A.20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε 

εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη**χωρίς ΜΤΦ  

Κωδικός Αναθεώρησης OIK 2124 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 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 0,30 m, 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 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Τέσσερα και πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:    4,50 

 

Α.Τ. : A.09 

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α.20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα  

Κωδικός Αναθεώρησης OIK 2171 
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Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων 

εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Ενενήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:    0,90 

Α.Τ.:  Α.10 

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α.20.20     Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2162) 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, 

λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου 

του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η 

διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων 

διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού υλικού 

από οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση.  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Δεκαπέντε και εβδομήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:     15,70 

Α.Τ. : A.11 

Άρθρο ΝΑΟΔΟ Δ.1 Τομή υπάρχοντος δαπεδόστρωσης από τσιμεντοπλακάκι με 

μηχάνημα κοπής  

Κωδικός Αναθεώρησης OIK 2269A 

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, 

με χρήση ασφαλτοκόπτη/μηχάνημα κοπής, 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/μηχάνημα κοπής  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Ένα και μηδέν λεπτά 

 Αριθμητικώς:    1,00 

Α.Τ. : A.12 

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α.10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας  

Κωδικός Αναθεώρησης OIK 1136 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, δια μέσου οδών καλής βατότητας ανά χιλιόμετρο 

αποστάσεως. 

 

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Τριανταπέντε λεπτά 

 Αριθμητικώς:    0,35 
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ΟΜΑΔΑ Β :  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

 

 

 

Α.Τ.:  Β.01 

Άρθρο ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών  

(Κωδικός Αναθεώρησης     ΟΙΚ 3816) 

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. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Δεκαπέντε και εβδομήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:     15,70 

 

Α.Τ.:  Β.02 

Άρθρο ΝΑΟΙΚ 38.04 Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας  

(Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3821) 

Ξυλότυποι απλής καμπυλότητας, περί κατακόρυφο άξονα (λ.χ. κυκλικών στύλων ή 

παραστάδων) ή οριζόντιο άξονα (λ.χ. αψίδων), σε ύψος της ανώτατης στάθμης αυτών μέχρι 

5,00 m από το δάπεδο 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. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:     22,50 

 

Α.Τ.:  Β.03 

Άρθρο ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811) 

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή 

τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), 

σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-

00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 
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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) αναπτύγματος επιφανείας. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:     22,50 

 

Α.Τ.:  Β.04 

Άρθρο ΝΑΟΙΚ 38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841) 

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".   

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. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Είκοσι και εικοσιπέντε λεπτά 

 Αριθμητικώς:     20,25 

 

Α.Τ.:  Β.05 

Άρθρο ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3214) 

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,και τις ΕΤΕΠ: 

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  



[17] 
 

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί 

τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την 

παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά 

πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

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  

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Ογδόντα τέσσερα και μηδέν λεπτά  

 Αριθμητικώς:     84,00 
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Α.Τ.:  Β.06 

Άρθρο ΝΑΟΙΚ 32.01.05 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3215) 

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,και τις ΕΤΕΠ: 

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί 

τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την 

παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά 

πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

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. 
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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  

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Ενενήντα πέντε  

 Αριθμητικώς:     95,00 

 

Α.Τ.:  Β.7 

Άρθρο NAOIK 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873) 

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 ΕΤΕΠ 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, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

 

 

 



[20] 
 

Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδο

ι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμέ

να προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500 B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

Στις επιμετρούμενες ποσότητες, 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 . 

 

Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 

μελέτη. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Ένα και επτά λεπτά 

 Αριθμητικώς:     1,07 

 

Α.Τ.:  Β.8 

Άρθρο ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Δομικά πλέγματα B500C (S500s)  

(Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3873) 
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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 ΕΤΕΠ 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, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδο

ι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμέ

να προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500 B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 
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Στις επιμετρούμενες ποσότητες, 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 . 

Δομικά πλέγματα B500C  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 
μελέτη. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Ένα και ένα λεπτό 

 Αριθμητικώς:     1,01 

 

Α.Τ.:  Β.09 

Άρθρο ΝΑΟΙΚ 79.24 Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2  

(Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 7923) 

Προσθήκη ινών προπυλενίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-2, με σήμανση CE, σοο νωπό σκυρόδεμα, 

πριν από την διάστρωσή του (στην βαρέλα), για την αποφυγή και τον έλεγχο επιφανειακών 

ρηγματώσεων που οφείλονται στην πλαστική ξήρανση κατά το πρώιμο στάδιο της ενυδάτωσης. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο ινών πολυπροπυλενίου (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που 

καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος 

σκυροδέματος. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Εννέα και μηδέν λεπτά 

 Αριθμητικώς:     9,00 

 

Α.Τ.:  Β.10 

Άρθρο ΝΑΟΙΚ 73.12 Επενδύσεις τοίχων με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες  

(Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 7312) 

Επενδύσεις τοίχων με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες, με αρμούς πάχους το πολύ 1 

cm με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Σαράντα και μηδέν λεπτά 

 Αριθμητικώς:     40,00 

 

Α.Τ.:  Β.11 

Άρθρο ΝΑΟΙΚ 73.13 Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες  
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(Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 7313) 

Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες, με αρμούς πάχους το πολύ 1 cm με 

τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Σαράντα και μηδέν λεπτά 

 Αριθμητικώς:     40,00 

 

Α.Τ.:  Β.12 

Άρθρο ΝΑΟΙΚ 73.13 Επιστρώσεις και επενδύσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές 

μαρμαρόπλακες στην κατασκευή βαθμίδων  

(Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 7313) 

Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες, πλευράς 40 έως 50 cm και πάχους 5 

cm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm με αρμούς πλάτους μέχρι 1 cm, με τα υλικά, πλάκες, 

τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Πενήντα οκτώ και μηδέν λεπτά 

 Αριθμητικώς:     58,00 

 

Α.Τ.:  Β.13 

Άρθρο ΝΑΟΙΚ 73.94 Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου - Χαλαζιακό 

δάπεδο  

(Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 7373.1) 

Κατασκευή εγχρώμου ρητινούχου εποξειδικού πολυουρεθανικού αυτοεπιπεδούμενου 

αντιολισθηρού δαπέδου πάχος 3,0 mm. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α) Η προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου με φρέζα δαπέδων (δύο φορές σταυρωτά) ή με 

μηχανή σφαιριδιοβολής, με αναρρόφηση της παραγόμενης σκόνης, ο επιμελής καθαρισμός 

του δαπέδου και το στοκάρισμα τυχόν ρωγμών και οπών με εποξειδικά υλικά.  

β)  Το στέγνωμα της επιφανείας (από μόνη της ή με χρήση πεπιεσμένου αέρα), ώστε η υγρασία 

του να μην υπερβαίνει το 4%  

γ)  Η εφαρμογή εποξειδικού ασταριού (ενισχυτικού πρόσφυσης) με ανάλωση 250 - 350 gr/m2, 

ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος και πριν τον πολυμερισμό του 

τοποθέτηση υαλοπλέγματος και  επίπαση με χαλαζιακή άμμο (ανάλωση 500 gr/m2).  

δ)  Η εφαρμογή της αυτοεπιπεδούμενης  εποξειδικής στρώσης, με αναλογία ρητίνης - αδρανών 

και ανάλωση, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, μετά τον πολυμερισμό του 

ασταριού. 

ε)  Η εφαρμογή δεύτερης στρώσης ρητίνης με χαλαζιακή άμμο, 24 ώρες μετά την πρώτη, για 

την εξασφάλιση της αντιολισθηρότητας του δαπέδου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας 
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ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Τριάντα εννέα και μηδέν λεπτά 

 Αριθμητικώς:     39,00 

 

Α.Τ.:  Β.14 

Άρθρο NAOIK 78.96 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη  

(Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 7452) 

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη, διαστάσεων 10x10x5 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.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Σαρανταπέντε και μηδέν λεπτά 

 Αριθμητικώς:     45,00 

 

Α.Τ.:  Β.15 

Άρθρο ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών απλού 

σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους  

(Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 6401) 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών 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, τοποθέτηση και 

στερέωση των κιγκλιδωμάτων. 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Τέσσερα και πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:     4,50 
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ΟΜΑΔΑ Δ :  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

 
 

 

 

 1  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
  
 

 Μετά το πέρας των εργασιών εγκατάστασης των γειώσεων, θα γίνει μέτρηση της γείωσης και εφ’ όσον η 

αντίσταση γείωσης βρεθεί μεγαλύτερη των 2,70 Ω, τότε θα γίνει ενίσχυση της με χρήση είτε ηλεκτροδίων ειδικού 

τύπου (Ε) είτε με χρήση βελτιωτικών εδάφους, σε συνεννόηση με την επίβλεψη . 

 

 Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Αναδόχου με την ολοκλήρωση των εργασιών και των δοκιμών της 

εγκατάστασης και πριν την παραλαβή του έργου, είναι και η υποβολή στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, της 

Υπεύθυνης Δήλωσης Αδειούχου Εγκαταστάτη που αφορά στην εν λόγω εγκατάσταση. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα 

πρέπει να είναι καταλλήλως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη 

που εκτέλεσε τις εργασίες και στη συνέχεια, εφόσον απαιτείται, αρμοδίως θεωρημένη από τον Σύνδεσμο 

Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών. Η δαπάνη θεώρησης της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης βαρύνει αποκλειστικά 

τον Ανάδοχο. 

Τονίζεται ότι το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) θα είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην Υ.Α.Φ.50/503/168 (ΦΕΚ 844/Β/16.05.2011), όπως ισχύει, και των συνημμένων 

υποδειγμάτων του παραρτήματός της. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα υποβληθεί στην Δ.Ε.Η. προκειμένου να γίνει η 

σύνδεση της αντίστοιχης παροχής. 

 

 Οι μελέτες φωτισμού έχουν εκπονηθεί με βάση τις καμπύλες συγκεκριμένου τύπου φωτιστικών. Τα εν λόγω 

φωτιστικά διαθέτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. Στο 

τεύχος της Φωτοτεχνικής μελέτης αναφέρονται τα εν λόγω φωτιστικά, προκειμένου να δοθεί στον ανάδοχο η 

μορφή που πρέπει να έχουν. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος επιλέξει, σε συνεννόηση με την επίβλεψη, 

οποιονδήποτε άλλο τύπο φωτιστικού, εφόσον πληροί τις προδιαγραφές που τίθενται στο τεύχος των Τεχνικών 

Προδιαγραφών, θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία πλήρη μελέτη φωτισμού, η οποία θα έχει εκπονηθεί 

με κάποιο από τα γνωστά λογισμικά της αγοράς και με βάση τις καμπύλες φωτισμού των επιλεγέντων 

φωτιστικών, ώστε να τεκμηριωθεί η καταλληλότητά τους επάρκειά τους. Για την εργασία αυτή ο Ανάδοχος δεν 

δικαιούται επιπλέον αμοιβή. 
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Α.Τ.:  Δ.01 

Άρθρο ΥΔΡ  3.10  Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες  

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων 

και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο 

εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με  οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή 

χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή 

υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’.  

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του 

άρθρου.  

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 

τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, 

εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  

απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες 

διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για 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).   

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 

2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις 

επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στη μελέτη. 

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για 

κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του 

ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του 

ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από 

την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση 

των προϊόντων εκσκαφών. 

3.10.01  Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων 

εκσκαφής. 

3.10.01.01   Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Έξι και εβδομήντα λεπτά 

  Αριθμητικώς:     6,70 

 

Α.Τ. : Δ.02 

Άρθρο ΥΔΡ 5.03 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις 

συμπύκνωσης  

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6066 
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Επίχωση πάσης φύσεως ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών που έχουν προσκομισθεί επί τόπου, 

χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης, με χρήση μηχανικών μέσων. Περιλαμβάνεται η 

διάστρωση των προϊόντων, η ελαφρά συμπύκνωση με διελεύσεις του μηχανήματος διάστρωσης 

(φορτωτή ή προωθητή) ή χρήση συμπυκνωτή εδαφών και η διαμόρφωση και εξομάλυνση της 

τελικής επιφάνειας. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πληρούμενου όγκου ορύγματος. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Σαράντα ένα λεπτά 

 Αριθμητικώς:    0,41 

 

Α.Τ. : Δ.03 

Άρθρο ΥΔΡ  5.07  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 

λατομείου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 

σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 

εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για 

την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή. 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 

μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Δεκαοκτώ και τριάντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:   18,30 

 

 

Α.Τ. : Δ.04 

Άρθρο ΗΛΜ 60.20.40.11/ΣΧ  Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων ηλεκτροδότησης  από 

πολυαιθυλένιο (HDPE) 

           (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-5) 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων 

καλωδίων ηλεκτροδότησης δικτύων 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 



[28] 
 

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. 

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Έξι και σαράντα λεπτά  

Αριθμητικά:    6,40 

 

 

Α.Τ. : Δ.05 

Άρθρο ΗΛΜ 60.20.40.12/ΣΧ  Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων ηλεκτροδότησης  από 

πολυαιθυλένιο (HDPE) 

           (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-5) 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων 

καλωδίων ηλεκτροδότησης δικτύων 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. 

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Επτά και πενήντα λεπτά  

Αριθμητικά:    7,50 

 

 

Α.Τ. : Δ.06 

Άρθρο ΗΛΜ 60.20.40.12.Ν1   Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων ηλεκτροδότησης  

από πολυαιθυλένιο (HDPE) 

                (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-5) 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων 

καλωδίων ηλεκτροδότησης δικτύων 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», 
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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. 

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 32 mm 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Τρία και πενήντα λεπτά  

Αριθμητικά:      3,50 

 

 

Α.Τ.: Δ.07 

Άρθρο ΗΛΜ 60.10.80.03/ΣΧ    Πίλαρ φωτισμού είκοσι αναχωρήσεων 

    Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52 

 

Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών φωτισμού (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 τόπου 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), βαμμένου 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 πίλαρ 

 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. 

 Ο ιστός στήριξης του τροφοδοτικού καλωδίου από το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, από 

γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα διαμέτρου 4”, ελεύθερου μήκους τουλάχιστον 4,5m, 

πακτωμένου εντός της βάσης έδρασης του Πίλαρ κατά ~ 1,50m, φέροντος στο άνω άκρο 

τον γάντζο ανάρτησης του καλωδίου.   

 Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  

 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

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

κυκλωμάτων φωτισμού, αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 55 κατασκευασμένο από 

βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα 

όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλίπτες 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, φωτοκύτταρο, 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) και γενικά ότι 

προβλέπεται από την μελέτη και τα συνημμένα σχέδια ( μονογραμμικό , κλπ ) . 

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

τον έλεγχο λειτουργίας   

Τιμή ανά τεμάχιο πίλαρ ηλεκτροδότησης φωτισμού, ανάλογα με τον αριθμό των αναχωρήσεων, 

ως εξής: 

Πίλαρ φωτισμού είκοσι αναχωρήσεων. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Τρείς χιλιάδες διακόσια πενήντα   

Αριθμητικά:      3.250,00 

 

 

Α.Τ.: Δ.08 

Άρθρο ΗΛΜ 62.10.41.01  Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομαστικής τάσης 600 / 

1000 V με μόνωση μανδύα από PVC, διατομής 3 x 1,5 mm²  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 102 

 

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

οχετό, σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και 

μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U 

(μονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού 

τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, 

ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των 

μετρήσεων και ελέγχων. 

Διατομής 3 x 1,5 mm²  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Δύο και ενενήντα λεπτά  

Αριθμητικά:      2,90 

 

Α.Τ.: Δ.09 

Άρθρο ΗΛΜ 62.10.41.02.Ν1  Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομαστικής τάσης 600 / 

1000 V με μόνωση μανδύα από PVC, διατομής 2 x 2,5 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, 
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ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των 

μετρήσεων και ελέγχων. 

Διατομής 2 x 2,5 mm²  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Τέσσερα και δεκαπέντε λεπτά  

Αριθμητικά:      4,15 

 

Α.Τ.: Δ.10 

Άρθρο ΗΛΜ 62.10.41.03.Ν1  Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομαστικής τάσης 600 / 

1000 V με μόνωση μανδύα από PVC, διατομής 4 x 2,5 mm² 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 102 

 

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

οχετό, σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και 

μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U 

(μονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού 

τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, 

ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των 

μετρήσεων και ελέγχων. 

Διατομής 4 x 2,5 mm²  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Πέντε και πενήντα λεπτά  

Αριθμητικά:      5,50 

 

Α.Τ.: Δ.11 

Άρθρο ΗΛΜ 62.10.48.03    Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι πολύκλωνοι, διατομής 25 mm²  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, 

περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, 

ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και 

των μετρήσεων και ελέγχων. 

Διατομής 25 mm2   

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Πέντε και εβδομήντα λεπτά  

Αριθμητικά:      5,70 

 

Α.Τ.: Δ.12 

Άρθρο ΑΤΗΕ 9341/ΣΧ    Πλάκα γειώσεως από χαλκό, διαστάσεων 500mm x 500mm x 3mm. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45 
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Πλάκα  γειώσεως δηλαδή  προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μιας πλάκας γειώσεως, 

διαστάσεων  500  x  500 x 3mm.  Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολλημένο το ένα  

άκρο  χάλκινου  πολύκλωνου  αγωγού των 35mm2 μήκους 5m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει 

ακροδέκτη των 35mm2 συγκολλημένο. 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Εκατόν εξήντα εννέα  

Αριθμητικά:      169,00 

 

Α.Τ.: Δ.13 

Άρθρο ΗΛΜ 60.10.01.04/ΣΧ  Χαλύβδινος ιστός φωτισμού, κυκλικής διατομής, ύψους 12m, 

όπως περιγράφεται στην αρχιτεκτονική μελέτη, για τα 

φωτιστικά  τύπου L1. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 101 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση χαλύβδινων ιστών φωτισμού, 

κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για 

χαλύβδινους ιστούς φωτισμού" και διαστασιολογημένων κατά EC3, με αντιδιαβρωτική 

προστασία σύμφωνα με τις οικίες Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501. 

Κάθε ιστός ηλεκτροφωτισμού θα έχει συνολικό ύψος 12m, θα είναι κατακόρυφος, κυκλικής 

διατομής, σχήματος κοίλου κωνικού.  

Περιμετρικά και σε ύψη 10,00m – 10,50m – 11,00m – 11,50m και 12,00m θα φέρει βάσεις 

στήριξης φωτιστικών σωμάτων. Κάθε βάση στήριξης φωτιστικού θα είναι μεταλλική, χαλύβδινη 

και ενσωματωμένη στον ιστό στο κατάλληλο ύψος, ενώ θα φέρει κατάλληλη οπή για την 

ανάρτηση του φωτιστικού, με δυνατότητα περιστροφής και στήριξη στην επιθυμητή κλίση. 

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, η πλάκα έδρασης από χαλυβδοελάσματα με τα κατάλληλα 

πτερύγια και οπές, η βάση αγκύρωσης με τους ήλους και τα περικόχλια, τα ακροκιβώτια και η 

βάση έδρασης θα είναι σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και τα σχέδια που τη 

συνοδεύουν. 

Κάθε ιστός θα είναι κατασκευασμένος κατά ΕΝ 10219 από χαλυβδοελάσματα από χάλυβα 

θερμής έλασης ποιότητας S235JR κατά ΕΝ 10025. Πάχος ελάσματος min 4mm.  

Η  συνολική  κατασκευή  κάθε  ιστού  μετά την προετοιμασία (αποξέσεις, κλπ) γαλβανίζεται εξ 

ολοκλήρου εν θερμώ (σύμφωνα με το ΕΝ ISO 1461), λειαίνεται,  επιστρώνεται με αστάρι και 

τέλος θα  βαφεί  με μία  στρώση  βαφής, σε  απόχρωση  της  επιλογής  της επίβλεψης . 

Ο  ιστός  θα παραδίδεται προκαλωδιωμένος με 5 καλώδια J1VV-U 3Χ1,5 από το ακροκιβώτιο 

έως τα φωτιστικά σώματα. Επίσης θα  φέρει  θυρίδες  επίσκεψης για την τοποθέτηση των 

ακροκιβωτίων και της βίδας γείωσης, οι οποίες θα κλείονται με εξωτερική χαλύβδινη θυρίδα και 

θα ασφαλίζουν με ανοξείδωτο κοχλία τριγωνικής διατομής και θα διαθέτει κλειδί ασφαλείας με 

τριγωνική υποδοχή. Στη  θέση  της  θυρίδας θα βρίσκεται το ακροκιβώτιο (στεγανού τύπου), 

στο οποίο  θα  γίνει  η  σύνδεση  της  ηλεκτρικής εγκατάστασης  του  ιστού  με  το  δίκτυο  

ηλεκτροφωτισμού 

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

- Η εκσκαφή τάφρων για την κατασκευή της βάσης έδρασης του ιστού και για την όδευση του 

σωλήνα με το τροφοδοτικό καλώδιο, σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους και η 

απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, που δεν χρησιμοποιούνται, από το έργο σε θέση που 

επιτρέπεται η απόθεση τους . 
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- Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (εύκαμπτος σωλήνας εκ 

HDΡΕ διαμέτρου 63mm) από το πλησιέστερο φρεάτιο τροφοδοσίας μέχρι τον ιστό. 

- Η προστασία των ανωτέρω σωλήνων διέλευσης καλωδίων με άμμο λατομείου, με βάση την 

τυπική διατομή της μελέτης. 

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης (μονόκλωνος διατομής 6 mm2) για το μήκος από το πλησιέστερο 

φρεάτιο τροφοδοσίας του ιστού μέχρι το ακροκιβώτιο. 

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

- Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού για το μήκος από το 

πλησιέστερο φρεάτιο τροφοδοσίας του ιστού μέχρι το ακροκιβώτιο του ιστού . 

- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του ιστού. 

- Το φρεάτιο διακλάδωσης του ιστού, πλησίον της βάσης, εσωτερικών διαστάσεων 325 Χ 325 

mm το οποίο κλείνει με κατάλληλο χυτοσιδηρό στεγανό καπάκι διαστάσεων 400x400mm, 

κατηγορίας Β125, κατασκευασμένο κατά EN 124 (η τιμολόγηση του γίνεται με ξεχωριστό 

άρθρο). Το φρεάτιο κατασκευάζεται ξεχωριστά από τη βάση και η τιμολόγηση του 

περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο. 

- Το ακροκιβώτιο του ιστού, διπλό, με τις θυρίδες και τις διατάξεις μανδάλωσής τους.  

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με τα περικόχλια, επάνω και 

κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια 

κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά 

το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις. 

- Το κόστος μεταφοράς του ιστού στο εργοτάξιο.  

- Το κόστος της πιθανής χρήσης μηχανικών μέσων για την τοποθέτηση του.  

Τιμή ανά εγκατεστημένο ιστό φωτισμού  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Χίλια εκατό   

Αριθμητικά:      1.100,00 

 

Α.Τ.: Δ.14 

Άρθρο ΗΛΜ 60.10.40.07/ΣΧ Φωτιστικός προβολέας τεχνολογίας LED, κατάλληλος για 

τοποθέτηση επί ιστού. Φωτιστικό με ισχύ 120 W, φωτεινή 

απόδοση min 12000 Lm, 4000 Κ. Με σώμα από 

χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, κάλυμμα από πρισματικό γυαλί, 

ηλεκτρονικό τροφοδοτικό, προστασίας ΙΡ65 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 103 

 

Φωτιστικός προβολέας τεχνολογίας LED, εξωτερικού χώρου, κατάλληλος για τοποθέτηση επί 

ιστού. Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από ειδικού τύπου χυτοπρεσσαριστό 

αλουμίνιο, ενδεικτικών διαστάσεων 380x470x122mm και δυνατότητα κατακόρυφης 

περιστροφής 900. Το σώμα θα φέρει κάλυμμα από πρισματικό γυαλί, με προστασία στην κρούση 

κατά ΙΚ: 08. Στο εσωτερικό του θα φέρει ηλεκτρονικό τροφοδοτικό και λαμπτήρα τεχνολογίας 

Led με κατάλληλους φακούς, συμμετρικής κατανομής, συνολικής ισχύος 120 Watt, φωτεινής 
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απόδοσης min 12000 Lummen, 4.000 Kelvin, συντελεστή λειτουργίας >50000h και προστασία 

ΙΡ65.  

Με ειδικό εξάρτημα από χυτό αλουμίνιο για την ανάρτηση και μηχανική στήριξη επί μεταλλικού 

ιστού, τύπου collar. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

-  η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους όπως περιγράφεται ανωτέρω) 

- η προμήθεια του ειδικού εξαρτήματος στήριξης 

-  η συναρμολόγηση του φωτιστικού και η στήριξή του επί του ιστού 

- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου J1VV-U (ΝΥΥ μονόκλωνα) διατομής 

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

- Το κόστος μεταφοράς του φωτιστικού στο εργοτάξιο. 

- Το κόστος της πιθανής χρήσης μηχανικών μέσων για την τοποθέτηση του.  

- όλα τα υλικά και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν για την τοποθέτηση του.  

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Τετρακόσια δέκα 

Αριθμητικά:      410,00 

 

Α.Τ.: Δ.15 

Άρθρο ΑΤΗΕ 8982.Ν1 Επίστυλο φωτιστικό εξωτερικού χώρου, με κάτοπτρο έμμεσου 

φωτισμού, ύψους 5μ. 

    Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 103 

Επίστυλο φωτιστικό εξωτερικού χώρου, με κάτοπτρο έμμεσου φωτισμού, συνολικού ύψους 5m, 

αποτελούμενο από: 

Α. Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 81W, κατάλληλο για τοποθέτηση επί 

ιστού. Το φωτιστικό θα αποτελείται από δύο βραχίονες τύπου ''V'' οι οποίοι στο κάτω μέρος θα 

καταλήγουν σε ειδικό ''κολλάρο'' με δυνατότητα μηχανικής στήριξης στον μεταλλικό ιστό 

διαμέτρου Φ104mm και στο άνω μέρος θα συνδέονται σε ειδικό κάτοπτρο έμμεσου φωτισμού, 

κυκλικού σχήματος και διαμέτρου Φ500mm. 

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από ειδικού τύπου χυτό αλουμίνιο, θα φέρει 

λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 70-81W/G12, με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό ballast, 

φωτεινής απόδοσης min 2500 lm, συμμετρικής κατανομής, 4.000 Kelvin, προστασίας ΙΡ64 και 

θα έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης στο άνω μέρος του μεταλλικού ιστού. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους όπως περιγράφεται ανωτέρω) 

- η συναρμολόγηση του φωτιστικού και η εφαρμογή του στην κορυφή του ιστού ή στη θέση 
που προβλέπεται από τη μελέτη 

- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου J1VV-U (ΝΥΥ μονόκλωνα) διατομής 
3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους 

- το κόστος μεταφοράς του φωτιστικού στο εργοτάξιο. 

- το κόστος της πιθανής χρήσης μηχανικών μέσων για την τοποθέτηση του. 
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- όλα τα υλικά και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν για την τοποθέτηση του 

Β. Ιστό ηλεκτροφωτισμού από αλουμίνιο, κατασκευασμένο και εγκατεστημένο σύμφωνα με τις 

ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και 

φωτιστικά σώματα", σταθερής κυλινδρικής μορφής, διαμέτρου Φ104mm και πάχους  

τοιχώματος t ≥ 3.96mm.  

Στην κορυφή του θα φέρει κατάλληλη κυλινδρική απόληξη για την τοποθέτηση του φωτιστικού 
σώματος. 

Η βάση  του  θα  φέρει τετραγωνικής μορφής χαλύβδινη πλάκα έδρασης πάχους t1 ≥ 10mm και 
διαστάσεων 30 Χ 30 cm με ενσωματωμένο χαλυβδοσωλήνα Φ90mm, ο οποίος θα εισέρχεται στο 
εσωτερικό του ιστού και θα στερεώνεται σε αυτόν με κοχλίες. Θα φέρει επίσης κεντρική οπή για 
την είσοδο των καλωδίων και τέσσερις οπές Φ22mm για την στήριξή της στο έδαφος. Η  
στήριξη θα επιτυγχάνεται μέσω τεσσάρων ήλων συγκολλημένων στον οπλισμό της βάσης  
έδρασης, όπως αυτή περιγράφεται στην συνέχεια. Στο σπείρωμα των ήλων θα τοποθετηθεί  
περικόχλιο ίδιας διαμέτρου για τη στήριξη της πλάκας έδρασης κατά την ζυγοστάθμιση των  
φωτιστικών ιστών, καθώς και δύο επιπλέον περικόχλια ίδιας διαμέτρου για την τελική στήριξη  
της πλάκας έδρασης. 

Ο  ιστός  θα παραδίδεται προκαλωδιωμένος με καλώδιο J1VV-R 3Χ1,5 από το ακροκιβώτιο έως 
το φωτιστικό σώμα. Επίσης θα φέρει σε ύψος περίπου 0,60 m από τη βάση στήριξης θυρίδα  
επίσκεψης για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου και της βίδας γείωσης, η οποία θα κλείεται με 
εξωτερική μεταλλική θυρίδα, θα ασφαλίζει με ανοξείδωτο κοχλία και θα διαθέτει κλειδί 
ασφαλείας. Στη θέση της θυρίδας θα βρίσκεται το ακροκιβώτιο (στεγανού τύπου), στο οποίο θα 
γίνει η σύνδεση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του ιστού με το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού. 

Ο ιστός θα συνοδεύεται από μία βάση αγκύρωσης διαστάσεων 220x220x500mm που θα 
αποτελείται από τέσσερις ήλους Μ16 Χ 500 που θα καταλήγουν σε σπείρωμα μήκους ~0.10m 
καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερις ήλοι πρέπει να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με 
σιδηρογωνιές 20/20/2 mm σε σχήμα τετράγωνου στη βάση του και ''χιαστί'' προ του 
σπειρώματος τους για να αποφευχθεί μετακίνηση τους κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στη 
βάση από σκυρόδεμα.  

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

- Η εκσκαφή τάφρων για την κατασκευή της βάσης έδρασης του ιστού, σε κάθε είδους έδαφος 

και η επανεπίχωση τους και η απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής που δεν 

χρησιμοποιούνται, από το έργο σε θέση που επιτρέπεται η απόθεση τους. 

- Ο σωλήνας διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (εύκαμπτος σωλήνας εκ 

ΡΕ διαμέτρου 63mm) από το φρεάτιο διακλάδωσης μέχρι τον ιστό. 

- Ο χάλκινος αγωγός γείωσης (διατομής 6 mm2) για το μήκος από το φρεάτιο διακλάδωσης του 

ιστού μέχρι το ακροκιβώτιο του ιστού. 

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του ιστού και της βάσης του. 

- H κατασκευή της βάσης έδρασης, ελάχιστων διαστάσεων 600Χ600Χ800 mm από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C20/25 οπλισμένο με S500s, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από 

γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο διακλάδωσης/έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό 

κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων 

(ΠΚΕ). Στη βάση θα περιλαμβάνεται και το φρεάτιο διακλάδωσης του ιστού εσωτερικών 

διαστάσεων 325 Χ 325 mm το οποίο κλείνει με κατάλληλο χυτοσιδηρό στεγανό καπάκι 

διαστάσεων 400x400mm, κατηγορίας Β125, κατασκευασμένο κατά EN 124 (η τιμολόγηση του 

γίνεται με ξεχωριστό άρθρο). Κατά περίπτωση η βάση έδρασης δύναται να είναι 
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προκατασκευασμένη ή το φρεάτιο να κατασκευάζεται ξεχωριστά από τη βάση, αλλά η 

τιμολόγηση του περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο. 

- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.  

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και 

κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια 

κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά 

το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις. 

- Το κόστος μεταφοράς ιστού και βάσης στο εργοτάξιο .  

- Το κόστος της πιθανής χρήσης μηχανικών μέσων για την τοποθέτηση του . 

Το φωτιστικό σώμα και ο ιστός θα είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου και υπόκειται στην 

έγκριση της Υπηρεσίας. Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Τιμή ανά εγκατεστημένο επίστυλο φωτιστικό.  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Χίλια τετρακόσια πενήντα 

Αριθμητικά:      1.450,00 

 

Α.Τ.: Δ.16 

Άρθρο ΑΤΗΕ 8982.Ν2 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, τύπου spot, τεχνολογίας LED, 

κατάλληλο για τοποθέτηση επί εδάφους, ισχύος 12W, συμμετρικής 

κατανομής, ρυθμιζόμενης γωνίας δέσμης. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 103 

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, τύπου Spot, τεχνολογίας LED, κατάλληλο για χωνευτή 

τοποθέτηση εντός εδάφους. Η διάμετρος κάθε φωτιστικού θα είναι Φ210mm και το βάθος του 

250mm, θα έχει προστασία κρούσης ΙΚ-08 και βαθμό στεγανότητας ΙΡ67, συμμετρικής 

κατανομής, με 12 πηγές φωτός τεχνολογίας Led, συνολικής ισχύος min 12,0 W - 1850 lm, 4000 

Kelvin με ηλεκτρονικό τροφοδοτικό και δυνατότητα περιστροφής του φακού έως 20ο. Με  

περίβλημα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και εξωτερική στεφάνη περιβλήματος από 

ανοξείδωτο χάλυβα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

-  η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους όπως περιγράφεται ανωτέρω) 

- η συναρμολόγηση του φωτιστικού και η τοποθέτηση του στη θέση που προβλέπεται από τη 

μελέτη 

- η σύνδεσή του στο ηλεκτρικό δίκτυο με τους διακλαδωτές όπου απαιτούνται 

- όλα τα υλικά και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν για την τοποθέτηση του  

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Διακόσια πενήντα 

Αριθμητικά:      250,00 
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Α.Τ.: Δ.17 

Άρθρο ΑΤΗΕ 8982.Ν3 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, τύπου γραμμικής σήμανσης, 

τεχνολογίας Led, μήκους 1000mm. Ισχύος 9,6W, 625 lm, 4000 

Kelvin. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 103 

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, τύπου γραμμικής σήμανσης, τεχνολογίας LED, κατάλληλο 

για χωνευτή τοποθέτηση εντός εδάφους ή επί μεταλλικής κουπαστής. Κάθε φωτιστικό θα έχει 

γραμμικό σώμα μήκους 1000mm, πλάτους 30mm και βάθους 50mm, με περίβλημα από 

αλουμίνιο, κάλυμμα από opal PMMA, βαθμό στεγανότητας ΙΡ68, προστασία κρούσης ΙΚ10, με 

φωτεινές πηγές τεχνολογίας Led, συνολικής ισχύος 9,6W, 625 lm, 4000 Kelvin. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

-  η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους όπως περιγράφεται ανωτέρω) 

- η συναρμολόγηση του φωτιστικού και η τοποθέτηση του στη θέση που προβλέπεται από τη 

μελέτη 

- η σύνδεσή του στο ηλεκτρικό δίκτυο με τους διακλαδωτές όπου απαιτούνται 

- τα απαραίτητα όργανα για τη λειτουργία του, μετασχηματιστές, dimmer κλπ στο σώμα του 

φωτιστικού ή στον ηλ. πίνακα. 

- όλα τα υλικά και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν για την τοποθέτηση του  

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Εκατόν πενήντα  

Αριθμητικά:      150,00 

 

Α.Τ.: Δ.18 

Άρθρο ΑΤΗΕ 8982.Ν4 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, χωνευτού τύπου, κατάλληλο 

για επίτοιχη τοποθέτηση, τεχνολογίας LED, ασύμμετρης  

κατανομής, ισχύος 4W. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 103 

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, χωνευτού τύπου, τεχνολογίας LED, κατάλληλο για επίτοιχη 

τοποθέτηση. Η διάμετρος κάθε φωτιστικού θα είναι Φ110mm και το βάθος του 120mm, θα έχει 

προστασία κρούσης ΙΚ-08 και βαθμό στεγανότητας ΙΡ65, ασύμμετρης κατανομής, ισχύος 4,0 W, 

450 lm, 4000 Kelvin με ηλεκτρονικό τροφοδοτικό. Με περίβλημα από χυτοπρεσσαριστό 

αλουμίνιο. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

-  η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους όπως περιγράφεται ανωτέρω) 

- η συναρμολόγηση του φωτιστικού και η τοποθέτηση του στη θέση που προβλέπεται από τη 

μελέτη 

- η σύνδεσή του στο ηλεκτρικό δίκτυο με τους διακλαδωτές όπου απαιτούνται 

- όλα τα υλικά και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν για την τοποθέτηση του  

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Ενενήντα πέντε. 

Αριθμητικά:      95,00 
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Α.Τ.: Δ.19 

Άρθρο ΑΤΗΕ 8982.Ν5 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, τύπου spot, τεχνολογίας LED, 

κατάλληλο για τοποθέτηση επί εδάφους, ισχύος min 4,5W, 

συμμετρικής κατανομής. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 103 

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, τύπου Spot, τεχνολογίας LED, κατάλληλο για χωνευτή 

τοποθέτηση εντός εδάφους. Η διάμετρος κάθε φωτιστικού θα είναι (ενδεικτικά) Φ114mm και το 

βάθος του 145mm, θα έχει προστασία κρούσης ΙΚ-07 και βαθμό στεγανότητας ΙΡ67, 

συμμετρικής κατανομής, ισχύος min 4,5 W - 512 lm, 4000 Kelvin με ηλεκτρονικό τροφοδοτικό 

και περίβλημα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

-  η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους όπως περιγράφεται ανωτέρω) 

- η συναρμολόγηση του φωτιστικού και η τοποθέτηση του στη θέση που προβλέπεται από τη 

μελέτη 

- η σύνδεσή του στο ηλεκτρικό δίκτυο με τους διακλαδωτές όπου απαιτούνται 

- όλα τα υλικά και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν για την τοποθέτηση του  

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Εκατόν είκοσι 

Αριθμητικά:      120,00 

 

Α.Τ.: Δ.20-Δ.21 

Άρθρο ΥΔΡ 12.10  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 

τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 

"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 

διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη 

δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 

δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 

που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της 

απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 

σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 

τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του 

δικτύου κατά τμήματα. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου: 
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 Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

 Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 

 Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των 

φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων. 

12.10.03  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.1 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Επτά  

Αριθμητικά:      7,00 

 

12.10.04  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.2 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Εννέα και τριάντα λεπτά  

Αριθμητικά:      9,30 

 

Α.Τ. : Δ.22 

Άρθρο ΠΡΣ Η1.2 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8 

 

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 

13,6), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για 

διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των 

πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η 

προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και 

δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.   

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)   

Η1.2.3  Ονομαστικής διαμέτρου Φ32mm 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Ογδόντα λεπτά  

Αριθμητικά:       0,80 

 

Α.Τ.: Δ.23 

Άρθρο ΠΡΣ Η5.1        Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm  

Αναθεωρείται με το άρθρο 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. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   

Η5.1.1  Ονομαστικής διαμέτρου Φ1/2’’  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Πέντε και τριάντα λεπτά 

Αριθμητικά:      5,30 

 

Α.Τ. : Δ.24 

Άρθρο ΗΛΜ 60.10.85.01/ΣΧ        Φρεάτιο 40Χ40 εκ. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2548 

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης ηλεκτρικών καλωδίων ή κρουνού άρδευσης, από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου 

πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης 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   

- η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη ή τις οδηγίες της 

επίβλεψης. 

Το φρεάτιο θα φέρει στεγανό κάλυμμα από χυτοσίδηρο εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο. Το 

κάλυμμα δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του άρθρου και τιμολογείται με ιδιαίτερο άρθρο. 

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής: 

Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης ηλεκτρικών καλωδίων ή κρουνού άρδευσης 40x40 cm    

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Εξήντα  

Αριθμητικά:      60,00 

 

Α.Τ.: Δ.25 

Άρθρο ΑΤΗΕ 8072/ΣΧ    Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 29 

Καλύμματα  φρεατίων  χυτoσιδηρά, πλήρως εγκατεστημένα με το ανάλογο παρέμβυσμα 

στεγανοποιήσεως 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (1 kg) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Δύο και πενήντα τρία λεπτά 

Αριθμητικά:      2,53 

 

Α.Τ.: Δ.26 – Δ.27 

Άρθρο ΥΔΡ 9.41    Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΝ 13598-1 προς τοποθέτηση εκτός καταστρώματος της οδού 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 
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Προκατασκευασμένα φρεάτια, υδροσυλλογής, έλξης καλωδίων, επίσκεψης, πτώσης ή 

διακλάδωσης δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1 από μη 

πλαστικοποιημένο πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), 

στεγανά, με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για 

τοποθέτηση εκτός του καταστρώματος της οδού, σε βάθος μέχρι 1,25 m. 

Τα φρεάτια προσδιορίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο του θαλάμου (D), τον αριθμό και 

την διάμετρο των εισόδων και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό στοιχείο βάσης, τον 

θάλαμο, ο οποίος διαμορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούμενο ύψος με στοιχείο διαμόρφωσης 

θαλάμου του παραγωγού των φρεατίων κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, την κωνική απόληξη (κεντρική 

ή έκκεντρη) και τον δακτύλιο έδρασης του καλύμματος στην στέψη για την κατανομή των 

φορτίων.  

Η βάση του φρεατίου θα είναι μονολιθικής κατασκευής με διαμορφώσεις ρύσεων (κανάλια ροής) 

των εισερχομένων και εξερχομένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι θα είναι προδιαμορφωμένες 

στο εργοστάσιο με τυποποίηση κατά την ονομαστική διάμετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται 

δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος, σύμφωνα με την μελέτη 

του έργου. 

Η κωνική απόληξη θα είναι διαμέτρου αντίστοιχης των διαστάσεων του καλύμματος και θα 

συναρμόζεται με τον θάλαμο μέσω στεγανοποιητικού δακτυλίου. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 Η προμήθεια των επιμέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεπομένων από την μελέτη 
διαστάσεων, με τις αναλογούσες βαθμίδες επίσκεψης (όπου απαιτείται), τους δακτυλίους 
στεγάνωσης μεταξύ των στοιχείων και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα σύνδεσης με τους 
αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιμεντοσωλήνες, σύμφωνα με την μελέτη). 

 Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόμενες διαστάσεις με 
μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούμενες 
αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων 
προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν 
απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες 
καθαιρέσεις – αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις. 

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους εισερχόμενους και 
εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του φρεατίου. 

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους εισερχόμενους και 
εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του φρεατίου. 

 Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών με μέγιστο 
μέγεθος κόκκου 25 mm (συμπεριλαμβάνεται το κοσκίνισμα των προϊόντων, εάν απαιτείται 
για την παρακράτηση κόκκων μεγαλυτέρου μεγέθους), κατά συμπυκνωμένες στρώσεις 
πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν 
οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαμος και τελικά η κωνική απόληξη, με χρήση δονητικής 
πλάκας ή αναλόγου εξοπλισμού.  

Εναλλακτικά, πλήρωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με υλικά ελεγχόμενης 

χαμηλής αντοχής (ΥΕΧΑ, CLSM) 

Επισήμανση: 

 Τα στοιχεία διαμόρφωσης του θαλάμου του φρεατίου του προβλεπομένου από την μελέτη 
ύψους, ονομαστικής διαμέτρου ίσης με την αντίστοιχη του στοιχείου χυτής βάσεως, με τις 
αναλογούσες βαθμίδες καθόδου, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα σχετικά υποάρθρα του 
παρόντος.  

Για τον καθορισμό της τιμής του φρεατίου, προστίθεται στην τιμή του κύριου άρθρου η τιμή 

του αντίστοιχου στοιχείου διαμόρφωσης του θαλάμου, στο απαιτούμενο ύψος, από το 

αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος.  
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 Δεν συμπεριλαμβάνεται και τιμολογείται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου το 
κάλυμμα του φρεατίου της προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας ικανότητας, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 124 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φρεατίου (τεμ), ανάλογα με την εσωτερική διάμετρο 

(ID) και τον αριθμό και διάμετρο των εισόδων/εξόδων, και ανά μέτρο μήκους στοιχείου 

διαμόρφωσης θαλάμου , ως εξής: 

 

9.41.01 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 400 mm, με ύψος 
στοιχείου πυθμένα 0,50 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 200 mm 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Εκατόν είκοσι τέσσερα 

Αριθμητικά:      124,00 

 

9.41.02 Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονομαστικής 
διαμέτρου D 400 mm.  

Τιμή ανά μμ στοιχείου διαμόρφωσης θαλάμου  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Ενενήντα οκτώ 

Αριθμητικά:      98,00 

 

Α.Τ.:  Δ.28 

Άρθρο ΥΔΡ 11.15    Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιομηχανικής 

προέλευσης 

   Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.1 

Προμήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών 

χώρων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 "Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων 

βιομηχανικής προέλευσης", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Συναρμολογούμενα στοιχεία καναλιού (modules) από συνθετικά υλικά (π.χ. 
πολυπροπυλένιο, πολυμερές σκυρόδεμα, κλπ) με ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα 
γαλβανισμένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας φορτίου) με εσχάρες συνθετικές, 
χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές. 

 Κατασκευή του συστήματος αποστράγγισης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1433 "Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχημάτων - Ταξινόμηση, 
σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης", με 
σήμανση CΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Στοιχεία των καναλιών με κατάλληλα διαμορφωμένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν 
στεγανή σύνδεση και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τμημάτων 
συναρμολογημένου καναλιού.  

 Προσημιωμένες θέσεις στο σώμα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις οριζόντιες ή 
κατακόρυφες συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης με χρήση ειδικών εξαρτημάτων (του 
συστήματος τυποποιημένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των πάσης 

φύσεως υλικών του συστήματος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια απολήξεων 

και διακλαδώσεων, σύστημα "κλειδώματος"της εσχάρας, μεταλλικά εξαρτήματα στερέωσης των 

εσχαρών που έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική επεξεργασία), καθώς και των πάσης φύσεως 

υλικών πάκτωσης και στερέωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.   
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ΟΜΑΔΑ Ε :  ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης των 

καναλιών (τιμολογούνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου, αναλόγως της 

φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η προμήθεια και 

τοποθέτηση αμμοσυλλεκτών.  

Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται με βάση το καθαρό πλάτος και την κατηγορία 

φορτίου κατά ΕΝ 1433. 

Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιμοποιούνται μόνον από πεζούς και ποδηλάτες (ελάχιστη 

κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN) 

Κατηγορία Β: για πεζοδρόμους και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (ελάχιστη κλάση Β125: 

αντοχή σε φορτίο 125 kN) 

Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδρομίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών (ελάχιστη 

κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN) 

Κατηγορία D: για αμαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθμευσης βαρέων σχημάτων (ελάχιστη 

κλάση C400: αντοχή σε φορτίο 400 kN) 

Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώματα, αποβάθρες 

κλπ (ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN) 

Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδρομοι 

αεροδρομίων (ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN) 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πλήρως τοποθετημένου καναλιού με επιμέτρηση κατά τον άξονά 

του. 

11.15.05 Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου 

C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Εκατόν οκτώ 

Αριθμητικά:      108,00 

 

 

 

 

 

Α.Τ.:  Ε.01 

Άρθρο ΝΑΠΡΣ Δ1.5  Δέντρα κατηγορίας Δ5  

         (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210) 

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων κατηγορίας Δ5 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) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Σαράντα πέντε 

 Αριθμητικώς:     45,00 
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Α.Τ.:  Ε.02 

Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1 Υποστύλωση δένδρου με πάσσαλο μέχρι 2,50μ  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5240) 

Yποστύλωση δέντρου μέχρι 2,50μ 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) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Δύο και πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:     2,50 

 

Α.Τ.:  Ε.03 

Άρθρο NAΠΡΣ Β.1 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) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Τρία και πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:     3,50 

Α.Τ.:  Ε.04 

Άρθρο NAΠΡΣ 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) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Τέσσερα και μηδέν λεπτά 

 Αριθμητικώς:     4,00 
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Α.Τ.:  Ε.05 

Άρθρο NAΠΡΣ Ε9.8 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 lt - 80 lt  

(Κωδικός Αναθεώρησης 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) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Έξη και μηδέν λεπτά 

 Αριθμητικώς:     6,00 

 

Α.Τ.:  Ε.06 

Άρθρο ΝΑΠΡΣ 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) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Οκτώ και πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:     8,50 

 

 

 


