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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1              ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις 
οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης 
που ορίζονται στη διακήρυξη.

1.2 Στις  τιμές  μονάδος  του  παρόντος  Τιμολογίου,  που  αναφέρονται  σε  μονάδες 
περαιωμένης  εργασίας  και  που  ισχύουν  ενιαία  για  όλες  τις  εργασίες  που  θα 
εκτελεσθούν  στην  περιοχή  του  υπόψη  έργου,  ανεξάρτητα  από  την  θέση  αυτών 
περιλαμβάνονται:

1.2.1 Όλες  οι  απαιτούμενες  δαπάνες  για  την  πλήρη  και  έντεχνη  εκτέλεση  των 
εργασιών του έργου που αναφέρεται  στην επικεφαλίδα,  σύμφωνα με τους 
όρους  του  παρόντος,  των  τευχών  και  σχεδίων  της  μελέτης  και  των 
υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.

1.2.2 ‘’Κάθε  δαπάνη‘’  γενικά,  έστω  και  αν  δεν  κατονομάζεται  ρητά  αλλά  είναι 
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. 
Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση 
με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό 
του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης 
ή όχι μηχανικών μέσων.

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή 
διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται  
στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, 
ειδικούς φόρους κ.λπ.  

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και 
λοιποί  φόροι,  κρατήσεις,  τέλη  εισφοράς  και  δικαιώματα  για  προμήθειες 
εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις 
διατάξεις  της  Τελωνειακής  Νομοθεσίας  δεν  παρέχεται  ουσιαστικά  στην 
Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, 
η  δυνατότητα  να  εγκρίνει  χορήγηση  οποιασδήποτε  βεβαίωσης  για  την 
παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και  τους 
υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού 
του έργου,  ούτε  στους  ενδιαφερόμενους  δικαίωμα να  ζητήσουν χορήγηση 
τέτοιας  ατέλειας  ή  απαλλαγής  έμμεσα  ή  άμεσα.  Ο  Ανάδοχος  δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων. 

1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και 
αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των 
υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και μή, που είναι αναγκαία 
για  την  έντεχνη  εκτέλεση  των  εργασιών  με  όλες  τις  απαιτούμενες 
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φορτοεκφορτώσεις,  χαμένους  χρόνους  μεταφορικών  μέσων  και  τις  κάθε 
είδους μετακινήσεις  μέχρι  και  την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και  χρήση τους) 
ή/και  μεταφοράς,  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  των  περισσευμάτων  ή/και 
άχρηστων υλικών στους  κατάλληλους  χώρους απόρριψης,  λαμβανομένων 
υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν 
σύμφωνα με την ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.3.3 Οι  δαπάνες  μισθών,  ημερομισθίων,  υπερωριών,  ασφαλίσεις  (στο  Ι.Κ.Α., 
ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, 
επιδόματος  αδείας  κ.λπ.  κάθε  είδους  επιστημονικού  και  διευθύνοντος  του 
έργου  προσωπικού,  του  ειδικευμένου  ή  όχι  προσωπικού  των  γραφείων, 
εργοταξίων,  μηχανημάτων,  συνεργείων  κ.λπ.  ημεδαπού  ή  αλλοδαπού 
εργαζομένου στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος).

1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή 
αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, 
τις  εγκαταστάσεις  σε  αυτούς,  τις  παροχές  νερού,  ηλεκτρικού  ρεύματος, 
τηλεφώνου και  λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις,  την εγκατάσταση 
γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με τους Όρους Δημοπράτησης.

1.3.5 Οι  δαπάνες  λειτουργίας  όλων  των  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  και 
ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών 
μετά την περαίωση του έργου και  η  αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό 
αποδεκτό  από  την  Υπηρεσία  και  σύμφωνα  με  τους  εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους.

1.3.6 Οι  κάθε  είδους  δαπάνες  για  την  εγκατάσταση,  εξοπλισμό  και  λειτουργία 
εργοταξιακού  εργαστηρίου,  τη  μεταφορά  των  δοκιμίων  και  την  εκτέλεση 
ελέγχων  και  δοκιμών  είτε  στο  εργαστήριο  του  αναδόχου  είτε  σε  άλλο 
εγκεκριμένο  ή  κρατικό  εργαστήριο,  σύμφωνα  με  όσα  αναφέρονται  στους 
όρους δημοπράτησης.

1.3.7  Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής 
προκατασκευασμένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων 
των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και 
λοιπών  έργων,  εξοπλισμού,  υλικών,  μηχανημάτων,  εργασίας,  βοηθητικών 
έργων,  λειτουργίας  των  εγκαταστάσεων,  μετά  των  δαπανών 
φορτοεκφορτώσεων  και  μεταφορών  των  προκατασκευασμένων  στοιχείων 
μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων 
επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των 
εργασιών  και  αποκατάστασης  του  χώρου  σε  βαθμό  αποδεκτό  από  την 
Υπηρεσία και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς συμβατικούς 
όρους  (ανεξάρτητα  αν  οι  εγκαταστάσεις  αυτές  έχουν  γίνει  σε  χώρο 
ιδιοκτησίας  του  Δημοσίου  ή  σε  ιδιωτικούς  χώρους που ήθελε  μισθώσει  ο 
Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης 
και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύμβασης).

1.3.8 Οι  δαπάνες  για  κάθε  είδους  ασφαλίσεις  εργαζόμενου  προσωπικού, 
μεταφορών, μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς 
και  όλες  οι  άλλες  ασφαλίσεις,  που  αναφέρονται  ιδιαίτερα  στους  όρους 
δημοπράτησης του έργου.

1.3.9. Οι  δαπάνες  ασφάλειας  του  εργοταξίου  και  πρόληψης  ατυχημάτων 
εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά 
ή ακίνητα) τρίτων.

1.3.10 Οι δαπάνες ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα άλλα τεύχη 
δημοπράτησης. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς 
ιδιαίτερη  αμοιβή  του  Αναδόχου,  περιλαμβάνονται  και  τα  κάθε  είδους 
«δοκιμαστικά  τμήματα»  (μετρήσεις,  δοκιμές,  αξία  υλικών,  χρήση 
μηχανημάτων,  εργασία, κ.λπ.)

1.3.11 Οι  δαπάνες διάθεσης,  προσκόμισης και  λειτουργίας των μηχανημάτων και 
λοιπού εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις 
οποίες περιλαμβάνονται  τα μισθώματα,  η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η 
αποθήκευση,  η  φύλαξη  και  η  ασφάλιση  αυτών,  η  επιβάρυνση  λόγω 
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απόσβεσης,  η  επισκευή,  η  συντήρηση,  η  άμεση  αποκατάσταση  (όπου 
επιβάλλεται  η  χρήση τους  για  την διατήρηση του χρονοδιαγράμματος),  οι 
ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία,  η κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου η απομάκρυνση αυτών μαζί  
με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες 
μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται 
για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί 
τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται) 
για  την  αντικατάσταση  άλλων  μηχανημάτων  σε  περίπτωση  βλάβης  ή  για 
οποιαδήποτε άλλη αιτία .

1.3.12 Οι  δαπάνες  παραγωγής,  φορτοεκφόρτωσης  και  μεταφοράς  στη  θέση 
ενσωμάτωσης, με τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές, 
κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που 
η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του 
παρόντος,  μαζί  με  την  εργασία  πλύσεως ή  εμπλουτισμού,  που  τυχόν  θα 
απαιτηθεί  για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται 
στις  προδιαγραφές  υλικών  και  κατασκευών,  λαμβανομένων  υπόψη  των 
οποιωνδήποτε  περιβαλλοντικών  περιορισμών,  που  ισχύουν  σύμφωνα  με 
τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.3.13.  Οι  δαπάνες  από  επιβεβλημένες  καθυστερήσεις,  μειωμένες  αποδόσεις  και 
μετακινήσεις  μηχανημάτων  και  προσωπικού,  που  είναι  πιθανόν  να 
προκύψουν από τυχόν εμπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά 
ευρήματα, μη παράδοση περιορισμένης έκτασης περιοχών του έργου, που 
απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεμβάσεις, που θα 
προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. Δ.Ε.Η, κλπ.), 
από την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω 
εμποδίων,  από  τις  αναγκαίες  μετρήσεις  (τοπογραφικές,  γεωτεχνικές  κ.α.), 
ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται 
από το σύνολο των συμβατικών τευχών είτε αυτές αποζημιώνονται ιδιαίτερα 
είτε είναι ανηγμένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιμολογίου καθώς και λόγω 
των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας 
(πεζών,  οχημάτων  και  λοιπών  μέσων  μετακίνησης  του  κοινού  γενικά)  ή 
ακόμα  και  από  προσωρινές  περιοδικές  ή  και  μόνιμες  αλλαγές  των 
κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  στην  ευρύτερη  περιοχή  του  έργου  από 
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.).

1.3.14 Οι  δαπάνες  πρόσθετων  εργασιών  και  λήψης  συμπληρωματικών  μέτρων 
ασφάλειας  για  τη  μη  παρακώλυση  της  ομαλής  κυκλοφορίας  πεζών, 
οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των 
έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά.

1.3.15 Οι  κάθε  είδους  δαπάνες  τοπογραφήσεων,  πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων,  πύκνωσης  τριγωνομετρικού  και  πολυγωνομετρικού 
δικτύου και  εγκατάστασης των χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που 
απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται 
στην  Ε.Σ.Υ.,  οι  δαπάνες  για  τη  σύνταξη  μελετών  εφαρμογής, 
κατασκευαστικών  σχεδίων  και  μελετών  συναρμογής  με  τις  συνθήκες 
κατασκευής  για  την  ακριβή  εκτέλεση  του  έργου,  οι  δαπάνες  ανίχνευσης, 
εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που 
θα  συναντηθούν  στο  χώρο  εκτέλεσης  του  έργου,  όπως θεμέλια,  υδάτινοι 
ορίζοντες,  δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας  (Ο.Κ.Ω)  σύμφωνα με  όσα 
αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου 
και  για  όλα  τα  έργα,  που  κατασκευάζονται  στα  πλαίσια  της  παρούσας 
σύμβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου 
Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως 
υπαρχόντων  τεχνικών  έργων  και  λοιπών  εγκαταστάσεων  που  θα 
παρουσιαστούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από 
κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των 
επιμετρητικών  σχεδίων  και  των  επιμετρήσεων  που  θα  υποβληθούν   για 
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αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου 
μετρήσεις  και  η  παράδοση  των  στοιχείων  του  εδάφους,σε  ψηφιακή 
μορφή,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.17 Η  δαπάνη  σύνταξης  των  πινάκων  αναπτυγμάτων  οπλισμού  και  των 
καταλόγων  οπλισμού  οι  οποίοι  θα  πρέπει  να  υποβάλλονται  έγκαιρα  για 
έλεγχο στην Υπηρεσία,  η δαπάνη προσαρμογής των στοιχείων της μελέτης 
στις  επί  τόπου  συνθήκες  (προσαρμογή  λεπτομερειών)  και  η  δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη ‘’όπως κατασκευάσθηκε’’.

1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές 
τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.,  ή άλλων έργων και 
εμποδίων, καθώς εφόσον αυτό ρητά προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη και οι 
εργασίες  που  αφορούν  τους  Οργανισμούς  Κοινής  Ωφελείας  ή  άλλους 
συναρμοδίους  φορείς,  εκτός  αν  αναφέρονται  διαφορετικά  στα  άρθρα  του 
Τιμολογίου.

1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων , για την αντιμετώπιση όλων των 
επιφανειακών,  υπογείων  και  πηγαίων  νερών,  εκτός  αν  αναφέρεται 
διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

1.3.20 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία  του έργου, 
σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  της  Υπηρεσίας,  καθώς  και  η  εκτύπωση 
πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, με ενημερωτικά στοιχεία ως προς το 
έργο σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του 
έργου  καθαρού  και  απαλλαγμένου  από  ξένα  προς  το  έργο  αντικείμενα, 
προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του 
χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια 
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.3.22 Οι  δαπάνες  για   χρήση  δικαιωμάτων  πνευματικής  ιδιοκτησίας, 
κατοχυρωμένων  μεθόδων,  ευρεσιτεχνικών  εφευρέσεων  κ.λπ.  με 
οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.3.23  Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων 
στα διάφορα τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας 
και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε 
στάδιο  εργασιών,  περιλαμβανομένων  των  δαπανών  τήρησης  των 
περιβαλλοντικών  όρων  και  των  δαπανών  για  την  αποξήλωση  και 
απομάκρυνσή τους καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου 
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει 
έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή τους .

1.3.24 Οι  δαπάνες  πρόληψης  και  αποκατάστασης  κάθε  είδους  ζημιάς  και 
αποζημίωσης  κάθε  είδους  βλάβης  ή  μη  συνήθους  φθοράς  που  θα 
προκληθούν  κατά  την  κατασκευή  του  έργου  (περιλαμβανομένης  της 
μεταφοράς υλικών) και  θα οφείλονται  σε αμέλεια,  απρονοησία,  μη τήρηση 
των  συμβατικών  όρων,  των  υποδείξεων  της  Υπηρεσίας,  των  νομικών 
διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

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

1.3.26 Οι  δαπάνες  εξασφάλισης  αναγκαίων  χώρων  για  την  εναπόθεση  των 
εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.

1.3.27 Οι  δαπάνες  έκδοσης αδειών για  λογαριασμό του κυρίου  του  έργου,  κάθε 
είδους εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις,Πολεοδομία ή και 
τους  Οργανισμούς  Κοινής  Ωφέλείας  (Δ.Ε.Κ.Ο.  ή  Ο.Κ.Ω.)  εκτός  αν 
περιγράφεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.28 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των 
Ο.Κ.Ω.  διέρχονται  εγκάρσια  από  το  εύρος  κατάληψης  της  οδού  ή 
επηρεάζονται  τοπικά  από  τον  τρόπο  εκτέλεσης  του  έργου,  καθώς  και  οι  
δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την 
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αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και 
μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.

1.3.29 Οι  δαπάνες  μίσθωσης  ή  προσωρινής  εξασφάλισης  εδαφικής  λωρίδας, 
κατασκευής, σήμανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών 
που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες 
εντοπισμού  και  εξεύρεσης  αναγκαίων  χώρων  και  εξασφάλισης  σχετικών 
αδειών για την εναπόθεση προϊόντων ορυγμάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων 
και  πλεοναζόντων υλικών γενικότερα,  οι  δαπάνες  εξασφάλισης  των οδών 
προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την τελική τους διαμόρφωση 
μετά  την  περαίωση  των  εργασιών,  σύμφωνα  και  με  τους  λοιπούς  όρους 
δημοπράτησης.

1.3.30 Οι  δαπάνες  των  ειδικών  μελετών,  που  προβλέπονται  στις  τεχνικές 
προδιαγραφές,  όπως  μελέτες  σύνθεσης  σκυροδεμάτων  και 
ασφαλτομιγμάτων,  μελέτες  ευστάθειας  ικριωμάτων,  μελέτες  εξυγίανσης 
εδάφους κλπ. όπως προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.31 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο μέχρι και την παραλαβή του έργου, τα 
οποία προβλέπονται στις σχετικές μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, 
και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως 
αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου.

1.4 Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) 
και τα Γενικά ΄Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.),  τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως 
βάρη,  κρατήσεις  ή  υποχρεώσεις  του,  όπως  δαπάνες  επιστασίας,  σήμανσης 
εργοταξίων,  φόρων,  δασμών,  ασφαλίστρων,  τελών  χαρτοσήμου,  συμβολαίων, 
συμφωνητικών,  αποδείξεων,  τόκων κεφαλαίων κίνησης,  εγγυητικών επιστολών και 
λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και  γενικά τα 
επισφαλή έξοδα.

Το  ποσό  για  Γενικά  Έξοδα  (Γ.Ε.)  και  Όφελος  του  αναδόχου  (Ο.Ε.),  ανέρχεται 
συνολικά σε ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός 
προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου.

1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει 
τον Κύριο του Έργου.

2              ΓΕΝΙΚΟΙ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΤΡΟΠΟΥ  ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΤΟΥ   
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων 
μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων με τη βοήθειά τους 
επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων 
εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζομένων ανοχών.

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

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

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

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

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

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

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

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

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

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

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

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

- Χειρολαβές

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

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

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

- Κλειδαριές και κύλινδροι

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

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

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

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

- Μηχανισμοί επαναφοράς θυρών

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

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση

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

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

- Αναστολείς (stoppers)

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου

- Αναστολείς θύρας - τοίχου

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

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

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου

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

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

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα 
μήκους (m) γραμμικών στοιχείων ορισμένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά 
είδος  χρωματισμού  που  εμφανίζεται  στο  Τιμολόγιο.  Από  τις  επιφάνειες  αφαιρείται  κάθε 
άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή 
χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται 
παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg 
βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Η  (οι)  ποσότητα  (-ες)  των  εργασιών  που  εκτελέστηκαν  ικανοποιητικά,  όπως  αυτή  (-ες) 
επιμετρήθηκε  (-αν)  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω και  εγκρίθηκε  (-αν)  από  την  Υπηρεσία,  θα 
πληρώνεται  (ο-νται)  σύμφωνα  με  την  παρούσα  παράγραφο  για  τα  διάφορα  είδη 
χρωματισμών. Η (οι) τιμή (-ές) μονάδας θα αποτελεί (-ούν) πλήρη αποζημίωση για τα όσα 
ορίζονται  στην ανωτέρω παράγραφο «Ειδικοί  όροι» του παρόντος άρθρου, καθώς και για 
κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο «Γενικοί Όροι».
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Όλες οι τιμές όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε 
πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι 
τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, δίνονται σε αντίστοιχα άρθρα 
του  παρόντος  τιμολογίου,  τα  οποία  ισχύουν  γενικά  όταν  η  δαπάνη  των  ικριωμάτων  δεν 
πληρώνεται  με  άλλο  άρθρο  του  Τιμολογίου  που  αφορά  προηγούμενες  εργασίες  (π.χ.  
επιχρίσματα) ή όταν τα ικριώματα πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

Οι πρόσθετες τιμές χρωματισμών καταβάλλονται εφ΄ άπαξ για την ίδια επιφάνεια άσχετα με 
τις  εργασίες  προπαρασκευής και  ανακαίνισης  ή  χρωματισμού,  που  εκτελούνται  στην  ίδια 
επιφάνεια και πληρώνονται με τις ιδιαίτερες τιμές τους.

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

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

α/α Είδος Συντελεστής

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

2,30
2,70
3,00

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

1,90
2,30
2,60

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

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

4. Παράθυρα  με  εξώφυλλα  οιουδήποτε  τύπου  (χωρικού, 
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 3,70

5. Ρολλά  ξύλινα,  πλαίσιο  και  πήχεις  βάσει  των  εξωτερικών 
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60

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

2,80
2,00
1,00
1,60

7. Προπετάσματα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)

2,50
1,00
1,60

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

1,00
1,50

9. Θερμαντικά σώματα :
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α/α Είδος Συντελεστής

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει  των Πινάκων 
συντελεστών  των  εργοστασίων  κατασκευής  των 
θερμαντικών σωμάτων

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

1. Τα  συνήθη  μάρμαρα  που  απαντώνται  στον  Ελλαδικό  χώρο  είναι  τα 
ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1 Πεντέλης Λευκό

2 Κοκκιναρά Τεφρόν

3 Κοζάνης Λευκό

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό

6 Μαραθώνα Γκρί

7 Νάξου Λευκό

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό

10 Βέροιας Λευκό

11 Θάσου Λευκό

12 Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό

6 Στύρων Πράσινο

7 Λάρισας Πράσινο

8 Ιωαννίνων Μπεζ

9 Φαρσάλων Γκρι

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο

11 Διονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν

2 Χίου Τεφρό

3 Χίου Κίτρινο
9



4 Τήνου Πράσινο

5 Ρόδου Μπεζ

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο

7 Βυτίνας Μαύρο

8 Μάνης Ερυθρό

9 Ναυπλίου Ερυθρό

10 Ναυπλίου Κίτρινο

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο

12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες

13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο

14 Αράχωβας καφέ

2. Σε  όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων,  περιλαμβάνεται  και  η στίλβωση 
αυτών (νερόλουστρο)

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

2.2.5.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

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

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

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

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

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 
79.55.

Τιμολόγιο Μελέτης 

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

A.T.: 001 

ΟΙΚ-Α 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία 
υπογείων κλπ χώρων

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2112 100,00% 
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      Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την 
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-
00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m 
και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 
m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, εν ξηρώ ή 
εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' 
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή 
πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών 
και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί  ορύγματος,  με την μεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφών σε  οποιαδήποτε  απόσταση.  Επιμέτρηση  με  λήψη  διατομών  προ και  μετά  την 
εκσκαφή. 

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

A.T.: 002 

ΟΙΚ-Α 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη 
γαιώδη-ημιβραχώδη 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2124 100,00% 

      Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 
m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00  
m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 
0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η  
οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών 
και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με 
την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς): 4,50   

A.T.: 003 

ΟΙΚ-Α 20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων  σε 
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2122 100,00% 

      Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός 
από αερόσφυρες, 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, σύφωνα με την μελέτη 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.
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 20,25   

A.T.: 004 

ΟΙΚ-Α 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2162 100,00% 

      Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων 
ή τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 
10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 20 cm, διαβροχή και συμπύκνωση. 
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, η μεταφορά τους επί 
τόπου του έργου αποζημιώνεται ιδιαίτερα. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου.   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς): 4,50   

A.T.: 005 

ΝΕΟ OIK-A-.20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου χωρίς τη μεταφορά 
των υλικών   

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2162 100,00% 

      Κατασκευή  στρώσεων  από  θραυστά  υλικά  προελέυσεως  λατομείου  (αδρανή 
οδοστρωσίας, λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια  των υλικών και η 
διάστρωσή τους  σε  πάχη έως 20  cm,  η  διαβροχή και  η  συμπύκνωση με  οδοστρωτήρες 
καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και  
μετά την επίχωση.   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 15,70   

A.T.: 006 

ΟΙΚ-Α 10.1.2 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.  Φορτοεκφόρτωση 
με μηχανικά μέσα  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 1104 100,00% 

      Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και  παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, 
σκύρων, χαλίκων, άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και 
σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.

Τιμή ανά τόννο (ton)   
( 1 t ) Τόννοι 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 1,65   
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A.T.: 007 

ΟΙΚ-Α 10.7.1 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 1136 100,00% 

      Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.
Επί οδού μη επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h.

Τιμή ανά τοννοχιλιόμετρο (ton.km)   
( 1 tkm ) Τοννοχιλιόμετρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 0,35   

A.T.: 008 

ΟΙΚ-Α 32.1.3 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3213 100,00% 

      Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας  ή  ποιότητος,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Κανονισμού  Τεχνολογίας 
Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού 
και  την  συμπύκνωση  αυτού  επί  των  καλουπιών  ή/και  λοιπών  επιφανειών  υποδοχής 
σκυροδέματος,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  του  έργου,  χωρίς  την  δαπάνη  κατασκευής  των 
καλουπιών. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος  εφόσον  πρόκειται  για  εργοστασιακό  σκυρόδεμα  ή  η  προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση  όλων  των  απαιτούμενων  υλικών  (αδρανών,  τσιμέντων,  νερού)  για  την 
παρασκευή  του  σκυροδέματος,  εφόσον  το  σκυρόδεμα  παρασκευάζεται  στο  εργοτάξιο 
(εργοταξιακό  σκυρόδεμα),  οι  σταλίες  των  αυτοκινήτων  μεταφοράς  αδρανών  υλικών  και 
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο 
προς διάστρωση. 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε  απαιτούμενης  ποσότητας  τσιμέντου  για  την  επίτευξη  των  προβλεπομένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση 
των  αδρανών  κατά  περίπτωση.  Σε  ουδεμία  περίπτωση  επιμετράται  ιδιαίτερα  η 
ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για 
την  επίτευξη  της  ζητούμενης  χαρακτηριστικής  αντοχής  του  σκυροδέματος  καθορίζεται  
εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και  επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης 
των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 
μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
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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. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 
(Αριθμητικώς): 84,00   

A.T.: 009 

ΟΙΚ-Α 32.1.4 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3214 100,00% 

      Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας  ή  ποιότητος,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Κανονισμού  Τεχνολογίας 
Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού 
και  την  συμπύκνωση  αυτού  επί  των  καλουπιών  ή/και  λοιπών  επιφανειών  υποδοχής 
σκυροδέματος,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  του  έργου,  χωρίς  την  δαπάνη  κατασκευής  των 
καλουπιών. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος  εφόσον  πρόκειται  για  εργοστασιακό  σκυρόδεμα  ή  η  προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση  όλων  των  απαιτούμενων  υλικών  (αδρανών,  τσιμέντων,  νερού)  για  την 
παρασκευή  του  σκυροδέματος,  εφόσον  το  σκυρόδεμα  παρασκευάζεται  στο  εργοτάξιο 
(εργοταξιακό  σκυρόδεμα),  οι  σταλίες  των  αυτοκινήτων  μεταφοράς  αδρανών  υλικών  και 
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο 
προς διάστρωση. 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε  απαιτούμενης  ποσότητας  τσιμέντου  για  την  επίτευξη  των  προβλεπομένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση 
των  αδρανών  κατά  περίπτωση.  Σε  ουδεμία  περίπτωση  επιμετράται  ιδιαίτερα  η 
ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για 
την  επίτευξη  της  ζητούμενης  χαρακτηριστικής  αντοχής  του  σκυροδέματος  καθορίζεται  
εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και  επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης 
των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 
μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
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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. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 90,00   

A.T.: 010

ΟΙΚ-Α 32.1.5 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3215 100,00% 

      Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας  ή  ποιότητος,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Κανονισμού  Τεχνολογίας 
Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού 
και  την  συμπύκνωση  αυτού  επί  των  καλουπιών  ή/και  λοιπών  επιφανειών  υποδοχής 
σκυροδέματος,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  του  έργου,  χωρίς  την  δαπάνη  κατασκευής  των 
καλουπιών. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος  εφόσον  πρόκειται  για  εργοστασιακό  σκυρόδεμα  ή  η  προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση  όλων  των  απαιτούμενων  υλικών  (αδρανών,  τσιμέντων,  νερού)  για  την 
παρασκευή  του  σκυροδέματος,  εφόσον  το  σκυρόδεμα  παρασκευάζεται  στο  εργοτάξιο 
(εργοταξιακό  σκυρόδεμα),  οι  σταλίες  των  αυτοκινήτων  μεταφοράς  αδρανών  υλικών  και 
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο 
προς διάστρωση. 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε  απαιτούμενης  ποσότητας  τσιμέντου  για  την  επίτευξη  των  προβλεπομένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση 
των  αδρανών  κατά  περίπτωση.  Σε  ουδεμία  περίπτωση  επιμετράται  ιδιαίτερα  η 
ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για 
την  επίτευξη  της  ζητούμενης  χαρακτηριστικής  αντοχής  του  σκυροδέματος  καθορίζεται  
εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και  επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
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γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης 
των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 
μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

δ.  Συμπεριλαμβάνεται  επίσης ανηγμένη  η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της 
πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων 
σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 

ε.  Δεν  συμπεριλαμβάνεται  η  πρόσθετη  επεξεργασία  διαμόρφωσης  δαπέδων  ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, 
αψίδες και τρούλους. 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 95,00   

A.T.: 011 

ΟΙΚ-Α 38.18 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειας από σκυρόδεμα    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3816 100,00% 

      Διαμόρφωση  φαλτσογωνιών,  εγκοπών,  σκοτιών,  σε  επιφάνειες  στοιχείων  από 
σκυρόδεμα, με χρήση ξύλινης ή πλαστικής διατομής συνολικών διαστάσεων έως 75x75 mm 
στερεουμένης  στους  ξυλοτύπους  όλα  σύμφωνα  με  τα  σχέδια  της  μελέτης  και  το 
προβλεπόμενο  επιφανειακό  τελειώμα  του  στοιχείου,  περιλαμβανομένης  της  σημειακής 
επιδιόρθωσης  βλαβών  που  είναι  δυνατόν  να  δημιουργηθούν  κατά  την  αποσύνθεση  του 
ξυλοτύπου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)   
( 1 m ) Μέτρο 

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

A.T.: 012 

ΟΙΚ-Α 38.2 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3811 100,00% 

      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  οιονδήποτε  όροφο  υπό  ή  υπέρ  το  έδαφος.  Στην  τιμή 
συμπεριλαμβάνεται  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.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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(Αριθμητικώς): 22,50   

A.T.: 013 

ΟΙΚ-Α 38.3 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3816 100,00% 

      Ξυλότυποι  συνήθων χυτών  κατασκευών  (πλακών,  δοκών,  πλαισίων,  φατνωμάτων, 
στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά 
σε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται  η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών,  η 
εργασία  ανέγερσης-συναρμολόγησης  και  η  εργασία  αποξήλωσης  του  καλουπιού  και 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 15,70   

A.T.: 014 

ΟΙΚ-Α 38.20.2 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας 
B500C (S500s) 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3873 100,00% 

      Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 
1422-2  /  1423-3  :  2006  και  του  Κανονισμού  Τεχνολογίας  Χαλύβων Σκυροδέματος,  κάθε 
διαμέτρου, έτοιμοι επί οποιωνδήποτε τμημάτων έργου.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)   
( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 1,07   

A.T.: 015 

ΟΙΚ-Α 38.20.3 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s) 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3873 100,00% 

      Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 
1422-2  /  1423-3  :  2006  και  του  Κανονισμού  Τεχνολογίας  Χαλύβων Σκυροδέματος,  κάθε 
διαμέτρου, έτοιμοι επί οποιωνδήποτε τμημάτων έργου.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)   
( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 1,01   
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A.T.: 016 

ΟΙΚ-Α 79.32 Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, χωρίς 
στερέωση των πλακών    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7932.1 100,00% 

      Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης οποιουδήποτε 
πάχους, χωρίς στερέωσή τους. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό κυβικό μέτρο (m³)   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 33,70   

A.T.: 017 

ΝΕΟ ΟΙΚ-
Α2.Κ40.31.1 

Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 150kg τσιμέντου   

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3101 100,00% 

      Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δομήσεως, αναλογίας 1m3 άμμου προς 150kg τσιμέντου και  
120kg ασβέστου (ανά m3 ετοίμου σκληρυνθέντος κονιάματος)  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  
(Αριθμητικώς): 121,00   

A.T.: 018 

ΝΕΟ 
ΟΙΚ2ΚΑ.31.1.Β 

Τσιμεντοκονίαμα αρμολογήματος 650kg τσιμέντου   

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 31.1 100,00% 

      Τσιμεντοκονίαμα αρμολογήματος αναλογίας 1m3 άμμου προς 650kg τσιμέντου (ανά m3 
ετοίμου σκληρυνθέντος κονιάματος)  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3 )   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ  
(Αριθμητικώς): 161,00   

A.T.: 019 

ΝΕΟ ΟΔΟ-Α2.Κ4.2 Πρόχυτα κράσπεδα  0.15x0,30m από σκυρόδεμα  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 2921 100,00% 

      Για  την  πλήρη  τοποθέτηση  προκατασκευασμένων  κρασπέδων  από  σκυρόδεμα 
κατηγορίας  C 16/20,  διατομής 0.15Χ0.30  μ.  με  απότμηση,  σύμφωνα με  τις  Π.Τ.Π.,  προς 

18



κατασκευή  κρασπέδων,  νησίδων  ασφαλείας,  πεζοδρομίων,  κόμβων  κ.λ.π.,  τα  οποία  θα 
παρασκευάζονται στο εργοστάσιο με ταυτόχρονη δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της 
παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των κρασπέδων και όλων 
των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της βάσης έδρασης, η δαπάνη για την 
τοποθέτησή τους  σε  ευθυγραμμία  ή  καμπύλη στις  προβλεπόμενες  θέσεις  από τα  σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 μ. με 
λεία επιφάνεια, η δαπάνη τέλειας στερέωσης των κρασπέδων με κατασκευή  από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15, η δαπάνη εγκιβωτισμού τους, η δαπάνη αρμολογήματος με τσιμεντοκονία 
αναλογίας  650  χγρ  τσιμέντου  ανά  μ3 άμμου καθώς και  κάθε  άλλη  δαπάνη εργασίας  και 
υλικών, που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς τη βάση έδρασής του.   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς): 9,60   

A.T.:                 020

ΝΕΟ ΟΙΚ73.16.Β Χωμάτινο σταθεροποιημένο δάπεδο  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7316 100,00% 

Χωμάτινο σταθεροποιημένο δάπεδο τύπου Kourasanit ή ισοδυνάμου.
Πάνω στην υπόβαση μιας στρώσης 3Α ΠΤΠ155 20 εκ. κατασκευάζεται βάση οδοστρωσίας 40 
εκ. η οποία περιέχει σκύρα, γαρμπίλι, σύντριμμα και ρυζάκι. Η βάση αυτή συμπυκνώνεται στη 
συνέχεια με οδοστρωτήρα. Η επίστρωση του χωμάτινου δαπέδου πραγματοποιείται σε τρεις 
φάσεις. Η πρώτη φάση γίνεται χωρίς δόνηση, η δεύτερη με δόνηση και η τελευταία επίσης 
χωρίς  δόνηση.  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  κάθε  φάσης  η  πραγματοποιημένη  στρώση 
διαβρέχεται

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

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

A.T.: 021 

ΝΕΟ 078.95 Διαμόρφωση χυτών βοτσαλωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων   

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7316 100,00% 

      Διαμόρφωση  χυτών  βοτσαλωτών  δαπέδων  εξωτερικών  χώρων  τύπου  Polat  ή 
ισοδυνάμου.

Για  την  επίστρωση  έχει  προηγηθεί  η  κατασκευή  υπόβασης  -  στρώση  20  εκ.  από  3Α 
απευθείας στο συμπιεσμένο χώμα της εκσκαφής και εν συνεχεία ακολουθεί επίστρωση βάσης 
από σκυρόδεμα C12/16.  Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος ξεπλένεται με νερό υπό πίεση 
έτσι ώστε να καθαριστεί από υλικά που μπορούν να επηρεάσουν τη συγκόλληση. Ακολουθεί 
η διαβροχή της επιφάνειας και αστάρωμα της σε συνιστώμενο πάχος 1-2 χιλ. Εφαρμογή του 
τελικού υλικού επίστρωσης πάνω στο νωπό συγκολλητικό κονίαμα προτού αυτό στεγνώσει 
και αυτό ακολούθως επιπεδώνεται με ειδική σπάτουλα. Η τελική επιτσιμεντοειδής ανάγλυφη 
επιφάνεια  επιτυγχάνεται  ύστερα  από  ειδικό  ψεκασμό  με  έναν  επιφανειοδραστικό 
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υδατοδιαλυτό αδρανοποιητή. Ακολουθεί ξέπλυμα με νερό υπο υψηλή πίεση, ενώ παράλληλα 
συνιστάται  το  βούρτσισμα της  επιφάνειας  με  σκούπα από κοντές,  σκληρές  τρίχες  για  να 
διευκολυνθεί η αποκάλυψη των αδρανών. Μετά το στέγνωμα της επιφάνειας εφαρμόζεται με 
σπρέι ή με βούρτσα ένα διαφανές διεισδυτικό σφραγιστικό υλικό το οποίο παρέχει  άριστη 
αδιαβροχοποίηση και προστασία μεγάλης διάρκειας.
Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά επί τόπου, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς 
παρασκευής και διάστρωσης σκυροδέματος, τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας και 
την αρχιτεκτονική μελετη. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 40,00   

A.T.: 022 

ΟΙΚ-Α 79.15.1 Γεωυφάσματα μη υφαντά. Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 125 gr/m²  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7914 100,00% 

      Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε 
θέσεις της κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.
αοιασδήποτε συστάσεως, βάρους 125gr/m².

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 2,40   

A.T.: 023 

ΝΕΟ ΟΙΚ.32.1.4 Επεξεργασία άνω επιφάνειας δαπέδων από σκυρόδεμα C16/20  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 32.14 100,00% 

      Επεξεργασία με μηχανικά μέσα σε δάπεδο από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα για την 
απόδοση της τελικής υφής της επιφάνειας.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  
(Αριθμητικώς): 10,00   

A.T.: 024 

ΟΙΚ-Α 43.22 Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 4307 100,00% 

      Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων από επιλεγμένους φυσικούς πλακοειδείς λίθους και 
κατεργασία του κονιάματος των αρμών. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ  
(Αριθμητικώς): 106,00   

A.T.: 025 

ΟΙΚ-Α 45.3 Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 4503 100,00% 

      Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών σε οποιαδήποτε στάθμη 
από το δάπεδο εργασίας κατά την δόμηση των τοίχων. Συμπεριλαμβάνεται η διαλογή των 
λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια ώστε να έχουν κατά το δυνατόν ισομεγέθεις 
διαστάσεις,  η  κατεργασία  των  προσώπων  και  των  επιφανειών  εδράσεως  με 
χονδροποελέκημα, η προσαρμογή τους ώστε το πλάτος των αρμών να μην υπερβαίνει τα 2 
1/2 cm με χρήση σφηνών (τσιβίκια), η απόξεση του κονιάματος των αρμών σε βάθος 2 - 4 cm 
και ο καθαρισμός της επιφάνειας από τα κονιάματα με λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο 
εργαλείο. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 13,50   

A.T.: 026 

ΟΙΚ-Α 71.1.2 Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών. Αρμολογήματα κατεργασμένων 
όψεων λιθοδομών  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7102 100,00% 

      Αρμολογήματα  όψεων  υφισταμένων  τοιχοδομών  σε  οποιοδήποτε  ύψος,  με 
τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια 
των  υλικών  επί  τόπου,  η  επιδιόρθωση  των  μικροανωμαλιών  των  λίθων,  το  άνοιγμα,  η 
απόξεση και η πλύση των αρμών με καθαρό νερό και κατάλληλη μεταλλική βούρτσα μέχρι  
βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, διαβροχή του τοίχου αμέσως πριν από την 
έναρξη του αρμολογήματος,  πλήρωση με τσιμεντοκονία,  συμπίεση, μόρφωση, καθαρισμό, 
ικριώματα, κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) όψεως   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΤΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 11,20   

A.T.: 027 

ΝΕΟ 032.1.4Ν Πρόσθετη τιμή κατασκευής ''χτενιστού'' σκυροδέματος Για κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3214 100,00% 

      Πρόσθετη τιμή για την κατασκευή επιφάνειας ''χτενιστού'' σκυροδέματος για τη δημιουργία 
ραβδώσεων, ώστε να επιτευχθεί αντιολησθηρή τελική επιφάνεια. Στην τιμή περιλαμβάνεται η 
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εργασία με σκούπα για τη διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας του σκυροδέματος C 16/20.  
Εργασία σύμφωνα με τους κανόνες επιστήμης και τέχνης.

Τιμή ανά μ2   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 1,44   

A.T.: 028 

ΟΙΚ-Α 73.16.2 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου 
πλευράς άνω των 30 cm  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7316 100,00% 

      Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, με  
αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα 
των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m³ ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί 
τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 13,50   

A.T.: 029 

ΝΕΟ 73.16Ν Διάστρωση πλακών όδευσης τυφλών

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7316 100,00% 

      Επιστρώσεις  πλακών όδευσης τυφλών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 
έως  5  cm,  με  αρμούς  πλάτους  έως  5  mm,  επί  υποστρώματος  πάχους  2  cm,  από 
τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m³ ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες,  
τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ 
(Αριθμητικώς): 20,00   

A.T.: 030 

ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.1 Βάση οδοστρωσίας - Βάση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 3211.Β 100,00% 

      Για την πλήρη κατασκευή βάσης οδοστρωμάτων μεταβλητού πάχους από θραυστά  
αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο-155 με συμπύκνωση κατά στρώσεις, 
μεγίστου  συμπυκνωμένου  πάχους  κάθε  στρώσης  ίσου  προς  0,10  μ,  ανεξάρτητα  από  τη 
μορφή  και  έκταση  της  επιφάνειας  κατασκευής,  σε  υπαίθρια  ή  υπόγεια  έργα,  μετά  της 
μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας των αδρανών, του νερού και των λοιπών 
απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
του  έργου,  με  τις  φορτοεκφορτώσεις,  τη  σταλία  των  αυτοκινήτων  και  το  χαμένο  χρόνο 
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φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβρoxής και πλήρους κυλίνδρωσης, ώστε 
να προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και 
εργασίας, που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., την 
παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. Ο-155 και τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης.
 
Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη στοιχείων γεωμετρικής χωροστάθμησης σε διατομές πριν 
και μετά την κατασκευή των έργων και σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη και τις 
παρ. 10.1 και 10.2 της Π.Τ.Π. Ο-155.

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  συμπυκνωμένου  όγκου  πλήρους  κατασκευής  βάσης  μεταβλητού 
πάχους, μετά της προμήθειας και μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

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

A.T.: 031 

ΟΙΚ-Α 77.20.5 Αντισκωριακές βαφές. Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την 
απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7744 100,00% 

      Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος 
δύο συστατικών επί κατάλληλα επεξεργασμένων μεταλλικών επιφανειών, με αντιδιαβρωτικά 
υποστρώματα δύο συστατικών, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις συνολικού πάχους ξηρού 
υμένα τελικού χρώματος τα 100 μικρά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 2,20   

A.T.: 032 

ΟΙΚ-Α 77.67.2 Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2’’ 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7767.4 100,00% 

      Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων   
( 1 μμ ) Μέτρο Μήκους 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 2,25   

A.T.: 033 

ΟΙΚ-Α 77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με 
ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7725 100,00% 

      Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος,  
σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και συνολικό πάχος 
στεγνού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 3,90   

A.T.: 034 

ΟΙΚ-Α 79.2 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό 
γαλάκτωμα    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7902 100,00% 

      Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη  
επί  οποιασδήποτε  επιφανείας  με  ψήκτρα,  ήτοι  ασφαλτικό  υλικό  επί  τόπου  και  εργασία 
καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή 
του υλικού και σε όσες στρώσεις απαιτείται.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς): 2,20   

A.T.: 035 

ΟΙΚ-Α 64.21.3 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι. Σιδηροσωλήνες μαύροι Φ 2 ’’  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6423 100,00% 

      Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων, μαύροι, χωρίς ειδικά τεμάχια, χρωματισμένοι με διπλή 
στρώση μινίου.  Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα.   
( 1 μμ ) Μέτρο Μήκους 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 11,80   

A.T.: 036 

ΝΕΟ ΟΙΚ64.1.1 Προμήθεια και τοποθέτηση κάδων απορριμάτων  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 64.1 100,00% 

      Προμήθεια και τοποθέτηση κάδων απορριμάτων σε θέσεις όπως φαίνονται στα σχέδια.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι σχετικές απαραίτητες εργασίες εγκιβωτισμού και πάκτωσης 
στο έδαφος. Πλήρης περαιωμένη εργασία

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ  
(Αριθμητικώς): 300,00   

A.T.: 037 
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ΝΕΟ ΟΙΚ64.1.3 Ξύλινα καθίσματα  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6403 100,00% 

      Ξύλινα καθίσματα ορθογωνικής κάτοψης με διαστάσεις 2,00X0,47μ και 0,40μ ύψος  χωρίς 
πλάτη  με  βάση  από  μεταλλικό  σκελετό.  Το  ξύλο  που  χρησιμοποιείται  είναι  κατάλληλης 
επεξεργασίας για αυξημένη αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες. Ο μεταλλικός σκελετός δέχεται  
επάλειψη με αντισκωριακές βαφές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση των καθισμάτων στο δάπεδο.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ  
(Αριθμητικώς): 500,00   

A.T.: 038 

ΝΕΟ ΟΙΚ64.1.Β Μπετονένια  προκατασκευασμένα καθίσματα  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 64.1 100,00% 

      Μεταφορά και τοποθέτηση προκατασκευασμένων καθισμάτων τετράγωνης κάτοψης με 
διαστάσεις 0,50X0,50μ και 0,45μ ύψος από σκυρόδεμα C16/20 κατάλληλου οπλισμού. 

Τα  καθίσματα  θα  προσφέρουν  την  απαραίτητη  αντοχή  σε  χρήση  και  στην  έκθεση  σε 
εξωτερικές συνθήκες.

 Στην τιμή περιλαμβάνεται η εργατική εργασία

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 75,00   

A.T.: 039 

ΝΕΟ ΟΙΚ64.1.2.Α Μεταλλική Κρήνη  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 64.2 100,00% 

      Μεταλλική κρήνη τετράγωνης διατομής (15χ15) και ύψους 120 εκ. Το σώμα της κρήνης 
είναι από χάλυβα χρώματος μαύρου ματ και η βρύση ανοξείδωτη. Στο δάπεδο τοποθετείται 
σχάρα χυτοσιδηρή διαστάσεων 45χ45εκ.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 350,00   
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A.T.: 040 

ΠΡΣ Δ1.5 Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ5 

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5210 100,00% 

      Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και  
μεταφοράς  στον  τόπο  του  έργου,  τυχόν  προσωρινής  αποθήκευσης  και  συντήρησης  στο 
φυτώριο  του  εργοταξίου,  πλαγίων  μεταφορών,  τυχόν  απωλειών  κατά  την  μεταφορά,  τις 
δαπάνες  του  εργατοτεχνικού  προσωπικού  και  μέσων  που θα απασχοληθούν,  καθώς  και  
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι 
και τη φύτευσή τους.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
(Αριθμητικώς): 45,00   

A.T.: 041

ΠΡΣ Δ2.4 Θάμνοι κατηγορίας Θ4 

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5210 100,00% 

      Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και  
μεταφοράς  στον  τόπο  του  έργου,  τυχόν  προσωρινής  αποθήκευσης  και  συντήρησης  στο 
φυτώριο  του  εργοταξίου,  πλαγίων  μεταφορών,  τυχόν  απωλειών  κατά  την  μεταφορά,  τις 
δαπάνες  του  εργατοτεχνικού  προσωπικού  και  μέσων  που θα απασχοληθούν,  καθώς  και  
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και 
τη φύτευσή τους.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  
(Αριθμητικώς): 14,00   

A.T.: 042 

ΠΡΣ Δ7 Προμήθεια κηπευτικού χώματος  

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 1710 100,00% 

      Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου. 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)   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 8,50   

A.T.: 043 
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ΠΡΣ Δ11 Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων   

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5340 100,00% 

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³)   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 85,00   

A.T.: 044 

ΠΡΣ Δ8 Προμήθεια φυτικής γης  

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 1620 100,00% 

      Για την προμήθεια επί  τόπου του έργου φυτικής γης.  Η φυτική γη θα είναι  γόνιμη, 
επιφανειακής  προέλευσης  (από  βάθος  μέχρι  60  cm),   εύθρυπτη  και  κατά  το  δυνατόν 
απαλλαγμένη 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)   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  
(Αριθμητικώς): 6,00   

A.T.: 045 

ΠΡΣ Ε1.1 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός Άνοιγμα λάκκων 
διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m 

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5130 100,00% 

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΕΞΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 0,60   

A.T.: 046 

ΠΡΣ Ε5.2 Άνοιγμα λάκκων με χρήση  αεροσυμπιεστή Άνοιγμα λάκκων 
διαστάσεων  0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m 

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5160 100,00% 

      Άνοιγμα λάκκων με χρήση αεροσυμπιεστή, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των  
υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του 
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απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της 
εργασίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  
(Αριθμητικώς): 10,00   

A.T.: 047 

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

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5210 100,00% 

      Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή 
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την 
επιφάνεια  του  εδάφους,  πάτημα  του  χώματος  μέσα  στο  λάκκο  φύτευσης,  λίπανση  και  
σχηματισμός λεκάνης άρδευσης. Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του 
νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, 
πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 1,30   

A.T.: 048 

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

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5210 100,00% 

      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. 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)   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  
(Αριθμητικώς): 4,00   

A.T.: 049

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

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5240 100,00% 

      Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου,  
πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην 
τιμή συμπεριλαμβάνονται  η αξία και  μεταφορά επί τ’οπου του πασσάλου, οι  δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν 
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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)   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  
(Αριθμητικώς): 4,00   

A.T.: 050 

ΠΡΣ Γ1 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή 
εγκατάσταση χλοοτάπητα  

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 1140 100,00% 

      Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων,  καθάρισμα,  συγκέντρωση και  αποκομιδή κάθε 
άχρηστου υλικού (πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με 
οποιοδήποτε μέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της 
επιφανείας  του  εδάφους  για  την  φύτευση  φυτών  ή  εγκατάσταση  χλοοτάπητα. 
Περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  του εργατοτεχνικού προσωπικού,  των μηχανημάτων και  των 
εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)   
( 1 Στρ. ) Στρέμμα Επιφάνειας (1000 m2) 

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

A.T.: 051 

ΠΡΣ Α6 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές  

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 1620 100,00% 

      Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης που έχει προσκομισθεί  
επί  τόπου  για  την  συμπλήρωση  νησίδων  σε  αστικές  περιοχές  με  χρήση  καταλλήλου 
μηχανικού  εξοπλισμού.  Περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  του  απαιτουμένου  προσωπικού, 
μηχανημάτων και εργαλείων. 
(Για την προμήθεια του υλικού έχουν εφαρμογή τα άρθρα Δ7 και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ) 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³)   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 2,60   

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

A.T.: 052
 Πλαστικός σωλήνας DN100 mm/6 atm

      (ΑΤΗΕ-8042.1.7 Σχ.  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-8  100%)
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 
6,0 atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με 
σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 
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στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε 
σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
Πιέσεως 6 atm Διαμέτρου 100 mm. 
Τιμή για ένα μέτρο (m)

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):      Πέντε και εβδομήντα λεπτά 
(Αριθμητικά): 5,70 €

A.T.: 053 

Πλαστικός σωλήνας DN150 mm/6 atm

      (ΑΤΗΕ-8042.1.11 Σχ.  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-8  100%)
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 
6,0 atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με 
σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 
στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε 
σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
Πιέσεως 6 atm Διαμέτρου 150 mm. 
Τιμή για ένα μέτρο (m)

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):      Δέκα και ογδόντα λεπτά 
(Αριθμητικά): 10,80 €

A.T.: 054 

Πλαστικός σωλήνας DN200 mm/6 atm

      (ΑΤΗΕ-8042.1.12 Σχ.  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-8  100%)
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 
6,0 atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με 
σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 
στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε 
σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
Πιέσεως 6 atm Διαμέτρου 200 mm. 
Τιμή για ένα μέτρο (m)

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):      Δεκατέσσερα και δέκα λεπτά 
(Αριθμητικά): 14,10 €

A.T.: 055 

Εσχάρα ομβρίων διαστάσεων 200Χ200Χ20 mm

      (ΥΔΡ-11.02.04  Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ-6752  100%)
Μεταλλική εσχάρα ομβρίων με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως 
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τοποθετημένη, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Προβλέπεται η 
προμήθεια και μεταφορά επιτόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης, η ακριβής 
ρύθμιση της στάθμης κι επίκλησης της εσχάρας με χρήση στερεών υποθεμάτων κι ο 
εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη συρρικνούμενο κονίαμα ή 
εποξειδικά κονιάματα. Επιμέτρηση για μεν τις τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής 
προέλευσης με βάση τους πίνακες βαρών του κατασκευαστή, για δε τις 
ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες με βάση αναλυτικούς υπολογισμούς των ράβδων και 
λοιπών διατομών του μορφοχάλυβα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. 
Μη αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση.
Εσχάρα υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς 
γραφίτη,ductile iron) της προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας ικανότητας D 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ124 και σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-01-04 «Εσχάρες 
υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο».
Διαστάσεις 200Χ200Χ20 mm. 
Τιμή για ένα χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):      Δύο κι ενενήντα λεπτά 
(Αριθμητικά): 2,90 €

A.T.: 056 

Χυτοσιδηρό κάλυμμα φρεατίου ομβρίων διαστάσεων 400Χ400Χ35 mm

      (ΥΔΡ-11.01.02  Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ-6752  100%)
Κάλυμμα φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας 
ικανότητας D πλήρως τοποθετημένο, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της 
μελέτης. Προβλέπεται η προμήθεια και μεταφορά επιτόπου του καλύμματος φρεατίου 
και του πλαισίου έδρασης, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης κι επίκλησης του 
καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων κι ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης 
με σκυρόδεμα.
Κάλυμμα φρεατίου από ελατό χυτοσίδηρο. Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του 
προμηθευτή. Μη αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση.
Διαστάσεις 400Χ400Χ35 mm. 
Τιμή για ένα χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):      Δύο κι ενενήντα λεπτά 
(Αριθμητικά): 2,90 €

A.T.: 057 

Πίλαρ οδοφωτισμού
     (60.10.80.01 Σχ.  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-52 100%)
Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (πίλαρ) 
ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της 
μελέτης. 
Το κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ) θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικά 
πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες, λάμες κλπ.) συγκολλημένα ή συνδεδεμένα με 
κοχλίες και εξωτερικό μεταλλικό κιβώτιο από χαλυβδοέλασμα ΝΤΕΚΑΠΕ 
πρεσσαριστό πάχους 2 mm. Οι διαστάσεις του θα είναι: Πλάτος 1,45 m ύψος 1,80 m 
και βάθος 0.36 m. Το εσωτερικό του πίλαρ θα είναι χωρισμένο με λαμαρίνα σε δύο 
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ανεξάρτητους χώρους από τους οποίους ο ένας προς τα αριστερά πλάτους 0.60 m θα 
προορίζεται για τον μετρητή και τον δέκτη της ΔΕΗ και ο άλλος πλάτους 0.85 m για 
την ηλεκτρική διανομή. Ο αριστερός χώρος θα κλείνει με μονόφυλλη θύρα, η οποία 
θα φέρει οπή καλυμμένη με ανθεκτικό πολυκαρμπονικό υλικό έτσι ώστε ή ένδειξη 
του μετρητή της ΔΕΗ να είναι ορατή και ευανάγνωστη δίχως να απαιτείται το 
άνοιγμα της πόρτας, και ο δεξιός με δίφυλλη. Οι θύρες α) θα κλείνουν με την βοήθεια 
ελαστικού παρεμβύσματος β) περιμετρικά θα είναι δύο φορές κεκαμένες κατά ορθή 
γωνία (στραντζαριστές) για να παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή στην παραμόρφωση 
και να εφαρμόζουν καλά στο κλείσιμο γ) θα αναρτώνται στο σώμα του πίλαρ με την 
βοήθεια μεντεσέδων βαρέως τύπου και δ) θα έχουν ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά. 
Στο χώρο που προορίζεται για την ΔΕΗ και στην ράχη του πίλαρ θα είναι 
στερεωμένη με κοχλίες και περικόχλια στρατζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 
1 mm για να μπορούν να στερεωθούν επάνω σε αυτήν τα όργανα της ΔΕΗ. Στον 
χώρο που προορίζεται για την Υπηρεσία θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνίες, 
ελάσματα κλπ. για την στερέωση της ηλεκτρικής διανομής. Το επάνω μέρος του 
πίλαρ θα έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής 
κατά 6 εκ. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στην βροχή και αφού προηγηθεί 
επιμελής καθαρισμός θα βαφεί με δύο στρώσεις χρώματος μινίου και δύο στρώσεις 
από βερνικόχρωμα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς στον 
τόπο ενσωμάτωσης του πίλαρ και όλων των απαιτούμενων υλικών, το φρεάτιο 
επίσκεψης καλωδίων και γείωσης, καθώς επίσης η στεγανή διανομή (πίνακας) 
πλήρως εξοπλισμένη με ασφαλειοδιακόπτες-γενικό διακόπτη-χειροκίνητο κι 
αυτόματο χειρισμό-ρελέ διαφυγής κλπ, μέγιστου απαιτούμενου αριθμού 
αναχωρήσεων ηλεκτροφωτισμού, ρευματοδότη 16 Α, χρονοδιακόπτη και 
φωτοκύτταρο, φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα και διακόπτη χειρισμού για πρόσβαση 
σε βραδινή εργασία στην οποία απαιτείται φωτισμός του πίλαρ, επανεπίχωση της 
βάσης και της γείωσης, πλάκα γείωσης διαστάσεων 500Χ500Χ3 χλστ και τον αγωγό 
σύνδεσης της με το πίλαρ, η δαπάνη της εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης 
με τις εισερχόμενες και εξερχόμενες γραμμές, η δαπάνη σύνδεσης της γείωσης και η 
δαπάνη των ελέγχων, δοκιμών και ρυθμίσεων, η δαπάνη υλικών κι εργασίας για την 
απαραίτητη εγκατάσταση (κονσόλα, γωνίες, καλωδιώσεις κλπ) για την σύνδεση του 
μετρητή της ΔΕΗ παροχής Νο2 τριφασικής και των απαραίτητων εγγράφων-σχεδίων 
που θα ζητήσει η ΔΕΗ και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για 
την παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με τα 
λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):     Δύο χιλιάδες 
(Αριθμητικά): 2.000,00 €

A.T.: 058 

Καλώδιο ΝΥΥ διατομής 5X6 mm2 

      (ΑΤΗΕ-8773.6.4  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-47 100%)
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5Χ6 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο 
έδαφος, δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κώς, πέδιλα, 
αναλογία πλέγματος επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ.) και μικροϋλικά επί τόπου 
και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και 
κανονική λειτουργία.
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Τιμή για ένα μέτρο (m)

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):      Έξι και πενήντα λεπτά  
(Αριθμητικά): 6,50 €

A.T.: 059 

Καλώδιο ΝΥΥ διατομής 5X2,5 mm2 

      (ΑΤΗΕ-8773.6.2  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-47 100%)
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5Χ2,5 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο 
έδαφος, δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κώς, πέδιλα, 
αναλογία πλέγματος επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ.) και μικροϋλικά επί τόπου 
και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και 
κανονική λειτουργία.
Τιμή για ένα μέτρο (m)

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):      Τέσσερα και πενήντα λεπτά  
(Αριθμητικά): 4,50 €

A.T.: 060

Καλώδιο ΝΥΥ διατομής 3X2, 5 mm2 

      (ΑΤΗΕ-8773.3.2  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-47 100%)
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό διατομής 3x2.5 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο 
έδαφος, δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κώς, πέδιλα, 
αναλογία πλέγματος επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ.) και μικροϋλικά επί τόπου 
και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και 
κανονική λειτουργία.
Τιμή για ένα μέτρο (m)

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):      Τρία και τριάντα λεπτά  
(Αριθμητικά): 3,30 €

A.T.: 061 

Καλώδιο ΝΥΥ διατομής 3X1, 5 mm2 

      (ΑΤΗΕ-8773.3.1  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-47 100%)
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό διατομής 3x1.5 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο 
έδαφος, δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κώς, πέδιλα, 
αναλογία πλέγματος επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ.) και μικροϋλικά επί τόπου 
και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και 
κανονική λειτουργία. (Από το γενικό πίνακα στον προγραμματιστή του ποτίσματος).
Τιμή για ένα μέτρο (m)

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):      Δύο κι εξήντα λεπτά 
(Αριθμητικά): 2,60 €
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A.T.: 062 

Καλώδιο ΝΥΥ διατομής 4X1, 5 mm2 

      (ΑΤΗΕ-8773.5.1  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-47 100%)
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό διατομής 3x1.5 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο 
έδαφος, δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κώς, πέδιλα, 
αναλογία πλέγματος επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ.) και μικροϋλικά επί τόπου 
και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και 
κανονική λειτουργία. (Από τον προγραμματιστή του ποτίσματος στις ηλεκτροβάνες).
Τιμή για ένα μέτρο (m)

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):      Δύο και ογδόντα λεπτά 
(Αριθμητικά): 2,80 €

A.T.: 063 

Καλώδιο ΝΥΜ διατομής 3X1, 5 mm2 

      (ΑΤΗΕ-8766.3.1  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-47 100%)
Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3x1.5 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο 
έδαφος, δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κώς, πέδιλα, 
αναλογία πλέγματος επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ.) και μικροϋλικά επί τόπου 
και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και 
κανονική λειτουργία. (Από το ακροκιβώτιο των ιστών στο φωτιστικό σώμα 
κορυφής).
Τιμή για ένα μέτρο (m)

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):      Τρία και πενήντα λεπτά  
(Αριθμητικά): 3,50 €

A.T.: 064

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25 mm2 

      (ΑΤΗΕ-9340.3  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-45 100%)
Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25 mm2 μαζί με τα μικρουλικά που 
απαιτούνται, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός τρέχοντος μέτρου 
γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την εγκατάσταση του υπογείου δικτύου 
γειώσεως μέσα στο σκάμμα όδευσης του σωλήνα διέλευσης των υπόγειων καλωδίων. 
Τιμή για ένα μέτρο (m)

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):      Έξι  
(Αριθμητικά): 6,00 €

A.T.: 065 
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Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 10 mm2 

      (ΑΤΗΕ-9340.1  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-45 100%)
Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 10 mm2 μαζί με τα μικρουλικά που 
απαιτούνται, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός τρέχοντος μέτρου 
γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την εγκατάσταση του υπογείου δικτύου 
γειώσεως μέσα στο σκάμμα όδευσης του σωλήνα διέλευσης των υπόγειων καλωδίων. 
Τιμή για ένα μέτρο (m)

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):      Τέσσερα και πενήντα λεπτά  
(Αριθμητικά): 4,50 €

A.T.: 066 

Αγωγός γυμνός (τύπου ΝΥΑ) χάλκινος μονόκλωνος διατομής 6 mm2 

      (ΑΤΗΕ-9339  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-45 100%)
Αγωγός γυμνός χάλκινος μονόκλωνος διατομής 6 mm2, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά 
και εγκατάσταση ενός τρέχοντος μέτρου γυμνού μονόκλωνου χάλκινου αγωγού για 
την σύνδεση του υπόγειου δικτύου γείωσης με τον ιστό, τα φωτιστικά σώματα ή τους 
προβολείς με το ακροκιβώτιο που βρίσκεται μέσα στους ιστούς φωτισμού και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών  για πλήρη 
και κανονική λειτουργία του δικτύου φωτισμού.
Τιμή για ένα μέτρο (m)

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):       Τρία και πενήντα λεπτά  
(Αριθμητικά): 3,50 €

A.T.: 067 

Ράβδος γειώσεως επιχαλκωμένη ηλεκτρολυτικά με χαλύβδινη ψυχή 
(COPPERWELD) διαμέτρου 14mm μήκους 1,50 m. 

      (ΑΤΗΕ-9341.2 Σχ.  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-45 100%)
Ράβδος γειώσεως επιχαλκωμένη ηλεκτρολυτικά, πάχος επιχάλκωσης 250μm, με 
χαλύβδινη ψυχή (COPPERWELD) διαμέτρου 14 mm με τον ακροδέκτη, τους 
κοχλίες, τους ειδικούς συνδετήρες των προσερχομένων αγωγών. Πλήρως 
τοποθετημένη, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εργασία έμπηξης και σύνδεσης 
γραμμών. 
Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):      Είκοσι 
(Αριθμητικά): 20,00 €

A.T.: 068 

Πλάκα γείωσης 500x500x3 mm Cu
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      (ΑΤΗΕ-9341.1  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-45 100%)
Πλάκα γειώσεως δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μιας πλάκας γείωσης 
διαστάσεων 500Χ500Χ3 χιλιοστά. Στο κέντρο βάρους της θα είναι συγκολλημένο το 
ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35 mm2 μήκους 5 μέτρων ενώ στο άλλο 
άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35mm2 συγκολλημένο.
Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):      Εκατόν δέκα 
(Αριθμητικά): 110,00 €

A.T.: 069 

Σωλήνας Πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων Φ90/ 6 ατμ. 

      ( ΑΤΗΕ-9315 Σχ.  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ-8 100%)
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός m σωλήνα PE με διάμετρο 90 mm, 
πάχους τοιχώματος 5,1 mm, και βάρους 1,38 Kgr/m ανθεκτικού σε εσωτερική πίεση 
6 ατμοσφαιρών, κατά μήκους διανοιγμένης τάφρου συμπεριλαμβανομένου απάντων 
των απαραίτητων ειδικών τεμαχίων καθώς και των μικρούλικων συνδέσεως, 
στηρίξεως κλπ. σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN8074/8075 με τον απαιτούμενο 
οδηγό από γαλβανισμένο σύρμα 5 mm2 για την κατασκευή υπογείου δικτύου 
διελεύσεως ηλεκτρικών καλωδίων σε χάνδακα βάθους 60-70 cm. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των 
σωλήνων του σύρματος τραβήγματος καλωδίων καθώς και κάθε άλλου υλικού που 
απαιτείται, η δαπάνη εκτύλιξης και έκτασης του σωλήνα για την ευθυγράμμιση του 
δίπλα στην τάφρο, κοπής του στα μήκη που απαιτούνται, σύνδεσης του, που θα γίνει 
με κατάλληλες πλαστικές μούφες, τοποθέτησης του σύρματος καλωδίων, η δαπάνη 
επισήμανσης των σωλήνων καθώς και η δαπάνη τυχόν περιβλημάτων προστασίας του 
σωλήνα η ανοιγμένη δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως υδάτων και κάθε δαπάνη 
εργασίας και υλικών που απαιτούνται  για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής 
σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης  
Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται και η εργασία εγκιβωτισμού με άμμο και 
τοποθέτηση του πλέγματος επισημάνσεως.
Τιμή για ένα μέτρο (m)

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):      Πέντε και πενήντα λεπτά  
(Αριθμητικά): 5,50 €

A.T.: 070

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών τύπου σπιράλ και διατομής  Φ63 mm  

       (ΑΤΗΕ-8731.2.7 Σχ.  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-42 100%)
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών τύπου σπιράλ και διατομής Φ63 mm, υπόγειου 
δικτύου, για διέλευση καλωδίων, συμπεριλαμβανομένων απάντων των απαραίτητων 
ειδικών τεμαχίων καθώς και των υλικών συνδέσεως (ταινίες, κορδέλες αναγνώρισης 
διέλευσης τους) στήριξης και της εργασίας πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης 
παραδοτέος σε λειτουργία.
Τιμή για ένα μέτρο (m)
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ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):      Έξι     
(Αριθμητικά): 6,00 €

A.T.: 071 

Φρεάτιο επισκέψεως - διελεύσεως υπογείων καλωδίων ή σύνδεσης Φ/Σ 
διαστάσεων 40Χ40cm βάθους 70cm 

      (ΑΤΗΕ-8749.1 Σχ.  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-10 100%)
Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων διαστ.40Χ40cm βάθους 70cm, δηλαδή 
1) εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, 2) διασταύρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg 
τσιμέντου, 3) δόμηση πλευρικών επιφανειών με σκυρόδεμα 300 kg τσιμέντου, 4) 
επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών 
επιφανειών του φρεατίου και εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και 
αχρήστων υλικών. 
Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):      Εβδομήντα πέντε  
(Αριθμητικά): 75,00 €

A.T.: 072 

Φρεάτιο επισκέψεως - διελεύσεως υπογείων καλωδίων διαστάσεων 60Χ60cm 
βάθους 70cm 

      (ΑΤΗΕ-8749.2 Σχ.  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-10 100% )
Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων διαστ.60Χ60cm βάθους 70cm, δηλαδή 
1) εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, 2) διασταύρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg 
τσιμέντου, 3) δόμηση πλευρικών επιφανειών με σκυρόδεμα 300 kg τσιμέντου, 4) 
επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών 
επιφανειών του φρεατίου και εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και 
αχρήστων υλικών. 
Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):      Εκατόν πέντε 
(Αριθμητικά): 105,00 €

A.T.: 073 

Δίφωτος παραδοσιακός ιστός φωτισμού ύψους 3 μ.

      (ΑΤΗΕ-9325 Σχ.  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-101 100%)
Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός δίφωτου ιστού ύψους 3,00 μέτρων περίπου. Ο 
ιστός θα είναι παραδοσιακού τύπου και θα χωρίζεται σε δύο (2) τμήματα. Η βάση του (α’ 
τμήμα) θα είναι μαντεμένια ύψους περίπου ενός (1) μέτρου, διαμέτρου περίπου 75 mm και 
πάχους 4-5  mm. Στο κάτω μέρος  της θα υπάρχει  θυρίδα για  την εύκολη πρόσβαση στις 
καλωδιώσεις και την σύνδεσή τους. Στο εσωτερικό της θα υπάρχει ειδική βίδα κατάλληλης 
διατομής για την γείωση του ιστού. Ο κορμός του ιστού θα αποτελείται από γαλβανισμένο 
σιδηροσωλήνα  ύψους  περίπου  δύο  (2)  μέτρων.  Όλος  ο  ιστός  θα  είναι  ηλεκτροστατικά 
βαμμένος ενώ στη βάση θα υπάρχουν οπές για την αγκύρωσή του. Η κορυφή του ιστού θα 
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είναι  κατάλληλα  επεξεργασμένη  για  την  τοποθέτηση  διπλού  παραδοσιακού  φωτιστικού 
σώματος ύψους περίπου 60 cm το οποίο θα είναι και αυτό βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. 
Στην τιμή του ιστού συμπεριλαμβάνεται:

α) Το αγκύριο στήριξης του ιστού με τα περικόχλια που θα πακτωθεί μέσα στο σκυρόδεμα.
β) Το διπλό φωτιστικό σώμα τύπου Κερκύρας μαζί με το μπράτσο στήριξης.
γ) Δύο λάμπες οικονομικές και ισχύος 20 W τύπου led.
δ)  Το  ακροκιβώτιο από  χυτοπρεσσαριστό  κράμα  αλουμίνιο  τύπου  γκοφρέ  διαστάσεων 
170Χ80Χ55 mm βαμμένο εξωτερικά με πολυεστερική βαφή πούδρας,  το οποίο θα φέρει στο 
κάτω μέρος δύο οπές για την είσοδο και έξοδο μέσω καταλλήλων στυπιοθλιπτών υπογείου 
καλωδίου της απαιτούμενης διατομής, στο πάνω μέρος δε επίσης δύο οπές για τη διέλευση 
επίσης μέσω καταλλήλου στυπιοθλίπτη των καλωδίων τροφοδότησης φωτιστικών σωμάτων. 
Μέσα στο κουτί θα υπάρχουν διακλαδωτές,   μια ασφάλεια των 10 Α τύπου ταμπακιέρας, 
πλήρες  καθώς  και  κοχλίες  πρόσδεσης  του  χαλκού  γείωσης  και  του  αγωγού  γείωσης  του 
φωτιστικού σώματος. 
Το ακροκιβώτιο θα είναι βαθμού προστασίας IP-54, κλάσης ΙΙ και θα φέρει σήμανση CE. Ο 
ανάδοχος πριν την τοποθέτηση των ακροκιβωτίων θα πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία 
ένα δείγμα προς έγκριση.
Ο ιστός θα παραδοθεί έτοιμος και σύμφωνα με τις εντολές της επίβλεψης έτοιμος σε κανονική 
λειτουργία. 
Ο ανάδοχος πριν την τοποθέτηση των ιστών θα πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία όλα τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά του ιστού προς έγκριση.
Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):      Εξακόσια 
(Αριθμητικά):  600,00 €

A.T.: 074

Προβολέας-σποτ με λαμπτήρα led 13 W για ανάδειξη δένδρων

      (ΑΤΗΕ-9375  Σχ. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-60  100%)
Προβολέας εξωτερικής τοποθέτησης με σώμα από χυτό αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου 
και πτερύγια απαγωγής της θερμοκρασίας. Φέρει βάση από χυτό αλουμίνιο ή κράμα 
αλουμινίου και ένα γωνιόμετρο διαβαθμισμένο σε μοίρες (0) για σωστή και ακριβή 
στόχευση στον κατακόρυφο άξονα. Θα είναι βαμμένος με κατάλληλη βαφή και 
κατόπιν κατάλληλης επεξεργασίας ώστε το χρώμα να είναι ανθεκτικό στη διάβρωση 
ακόμα και σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. Το κάλυμμα θα είναι από επίπεδο διαφανές 
πυρίμαχο γυαλί και θα συγκρατείται στο σώμα του φωτιστικού με βίδες ασφαλείας 
και θα είναι ανοιγόμενο ή θα μπορεί να αφαιρείται εντελώς ώστε να είναι εύκολη η 
πρόσβαση στο χώρο των LED, χωρίς να απαιτείται η καθαίρεση ολόκληρου του 
φωτιστικού. Η στερέωση του φωτιστικού στο έδαφος θα γίνεται χρήση λόγχης 
κατασκευασμένης από συνθετικό υλικό. Το φωτιστικό θα φέρει LED φωτεινής 
απόδοσης ίσης ή μεγαλύτερης από 1600lm και η συνολική κατανάλωση ισχύος του 
(LED+Driver) δεν θα υπερβαίνει τα 15W ενώ ο βαθμός απόδοσης των LED δεν θα 
είναι μικρότερος από 120 lm/W. H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 3.000Κ 
και ο δείκτης CRI δεν θα είναι μικρότερος από 90. Το φωτιστικό θα φέρει 
παρέμβυσμα από σιλικόνη ή άλλο συνθετικό υλικό ώστε να εξασφαλίζεται βαθμός 
προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP65 δείκτη προστασίας και 
έναντι κρούσης ΙΚ08 τουλάχιστον και θα έχει κλάση μόνωσης ΙΙ ή κλάση μόνωσης Ι. 
Ο προβολέας εσωτερικά θα φέρει συμμετρικό παραβολικό ανταυγαστήρα από 
ανοδειωμενο αλουμίνιο για την επίτευξη ευρείας συμμετρικής δέσμης 36°±5%. Θα 
φέρει πιστοποιητικό CE και η συμμόρφωση του φωτιστικού με τα πρότυπα 
ασφαλείας που σχετίζονται με την χαμηλή τάση (ΕΝ60598-1 & ΕΝ60598-2-1) η 
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κατασκευή του φωτιστικού θα είναι επίσης σύμφωνη με τα πρότυπα ΕΝ61547, 
ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3 & ΕΝ55015, ΕΝ60598-1, ΕΝ60598-2-1.
Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 
9001:2008 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων & ISO 14001.
Ενδεικτικός τύπος: Disano / 1537 Koala 13W.

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):     Εκατόν είκοσι 
(Αριθμητικά):  120,00 €

A.T.: 075 

Προβολέας-σποτ με λαμπτήρα led 6 W για ανάδειξη θαμνώδων φυτών

      (ΑΤΗΕ-9375 Σχ. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-60  100%)
Προβολέας εξωτερικής τοποθέτησης με σώμα από χυτό αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου 
και πτερύγια απαγωγής της θερμοκρασίας. Φέρει βάση από χυτό αλουμίνιο ή κράμα 
αλουμινίου και ένα γωνιόμετρο διαβαθμισμένο σε μοίρες (0) για σωστή και ακριβή 
στόχευση στον κατακόρυφο άξονα. Θα είναι βαμμένος με κατάλληλη βαφή και 
κατόπιν κατάλληλης επεξεργασίας ώστε το χρώμα να είναι ανθεκτικό στη διάβρωση 
ακόμα και σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. Το κάλυμμα θα είναι από επίπεδο διαφανές 
πυρίμαχο γυαλί και θα συγκρατείται στο σώμα του φωτιστικού με βίδες ασφαλείας 
και θα είναι ανοιγόμενο ή θα μπορεί να αφαιρείται εντελώς ώστε να είναι εύκολη η 
πρόσβαση στο χώρο των LED, χωρίς να απαιτείται η καθαίρεση ολόκληρου του 
φωτιστικού. Για την στερέωση του φωτιστικού στο έδαφος θα γίνεται χρήση λόγχης 
κατασκευασμένης από συνθετικό υλικό. Το φωτιστικό θα φέρει LED φωτεινής 
απόδοσης ίσης ή μεγαλύτερης από 600lm και η συνολική κατανάλωση ισχύος του 
(LED+Driver) δεν θα υπερβαίνει τα 6W ενώ ο βαθμός απόδοσης των LED δεν θα 
είναι μικρότερος από 100lm/W. H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 3.000Κ 
και ο δείκτης CRI δεν θα είναι μικρότερος από 80. Το φωτιστικό θα φέρει 
παρέμβυσμα από σιλικόνη ή άλλο συνθετικό υλικό ώστε να εξασφαλίζεται βαθμός 
προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP65 δείκτη προστασίας και 
έναντι κρούσης ΙΚ08 τουλάχιστον και θα έχει κλάση μόνωσης ΙΙ ή κλάση μόνωσης Ι. 
Ο προβολέας εσωτερικά θα φέρει συμμετρικό παραβολικό ανταυγαστήρα από 
ανοδειωμενο αλουμίνιο για την επίτευξη ευρείας συμμετρικής δέσμης 36°±5%. Θα 
φέρει πιστοποιητικό CE και η συμμόρφωση του φωτιστικού με τα πρότυπα 
ασφαλείας που σχετίζονται με την χαμηλή τάση (ΕΝ60598-1 & ΕΝ60598-2-1) η 
κατασκευή του φωτιστικού θα είναι επίσης σύμφωνη με τα πρότυπα ΕΝ61547, 
ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3 & ΕΝ55015, ΕΝ60598-1, ΕΝ60598-2-1.
Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 
9001:2008 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων & ISO 14001.
Ενδεικτικός τύπος: Disano / 1537 Koala 6W

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):     Εξήντα 
(Αριθμητικά):  60,00 €

A.T.: 076 

Εντοιχισμένο φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα led 6 W για ανάδειξη σκαλών
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      (ΑΤΗΕ-8994 Σχ.  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-60  100%)
Το φωτιστικό θα είναι ορθογώνιας διατομής διαστάσεων (ΜxBxY) 310Χ85Χ65 
mm±5% μαζί με το κυτίο εγκιβωτισμού του. Θα είναι κατασκευασμένο από χυτό 
αλουμίνιο και βαμμένο με κατάλληλη βαφή (διπλή στρώση) και κατόπιν κατάλληλης 
διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής στην διάβρωση και την UV 
ακτινοβολία. Το κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) θα είναι από διαφανές 
πυρίμαχο γυαλί υψηλής μηχανικής αντοχής πάχους τουλάχιστον 4mm, με δείκτη 
προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ10. Το φωτιστικό θα φέρει LED η 
φωτεινή ισχύς των οποίων δεν θα είναι μικρότερη από 1050lm, η ηλεκτρική ισχύς 
τους δεν θα είναι μεγαλύτερη από 15W. H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 
4.000Κ κι ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 90, ενώ η διάρκεια ζωής 
των LED θα είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας (L70B20) σύμφωνα με το 
πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ό,τι στη διάρκεια των πρώτων 50.000 ωρών 
λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή εκροή του δεν θα πέσει χαμηλότερα από το 
70% της αρχικής. Θα πρέπει να φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή από άλλο 
συνθετικό υλικό ώστε να εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-
σκόνης τουλάχιστον IP65 και θα φέρει ενσωματωμένο τροφοδοτικό. Θα είναι κλάσης 
μόνωσης Ι ή ΙΙ και θα συνοδεύεται από κατάλληλο κιτίο εγκιβωτισμού από συνθετικό 
υλικό. Θα έχει ασύμμετρη κατανομή φωτισμού και στο σώμα του φωτιστικού θα 
υπάρχουν δύο στυπιοθλίπτες για την είσοδο κι έξοδο του καλωδίου τροφοδοσίας. Το 
φωτιστικό θα φέρει πιστοποιητικό CE και η κατασκευή του θα είναι σύμφωνη με τα 
πρότυπα ΕΝ60598-1, EN60598-2-2, ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3 και 
ΕΝ55015. 
Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 
9001:2008.
Ενδεικτικός τύπος: Disano / Simes / Walker / S.6320N
Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):      Τριακόσια 
(Αριθμητικά):  300,00 €

A.T.: 077

Σωλήνας άρδευσης από πολυαιθυλένιο (PE) ονομ. διαμέτρου Φ32/10 atm

      (ΠΡΣ.Η-1.2.3  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-8 100%)
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, δηλαδή σωλήνας άρδευσης, κάθε είδους 
εξαρτήματα και μικροϋλικά (κάναβι, τεφλόν κλπ). Προμήθεια σωλήνων και 
εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, και εργασία πλήρους τοποθέτησης 
επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη λειτουργία. 
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. Θα είναι 
κατασκευασμένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιημένο σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.
Οι σωλήνες θα πρέπει να συνοδεύονται από:
Προδιαγραφές DIN 8072/8074 ή EN 12201-2.
Πιστοποιητικό του κατασκευαστή για το είδος του υλικού.
Πιέσεως 10 atm Διαμέτρου 32 mm
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
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ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):       Ογδόντα λεπτά 
(Αριθμητικά): 0,80 €

A.T.: 078

Σωλήνας άρδευσης από πολυαιθυλένιο (PE) ονομ. διαμέτρου Φ25/6 atm

      (ΠΡΣ.Η-1.1.3  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-8 100%)
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm 
(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά 
DIN 8072 για διατομές έως Φ32 mm, δηλαδή σωλήνας άρδευσης, κάθε είδους 
εξαρτήματα και μικροϋλικά (κάναβι, τεφλόν κλπ). Προμήθεια σωλήνων και 
εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, και εργασία πλήρους τοποθέτησης 
επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη λειτουργία. 
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. Θα είναι 
κατασκευασμένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιημένο σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.
Οι σωλήνες θα πρέπει να συνοδεύονται από:
Προδιαγραφές DIN 8072/8074 ή EN 12201-2.
Πιστοποιητικό του κατασκευαστή για το είδος του υλικού.
Πιέσεως 6 atm Διαμέτρου 25 mm
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):       Σαράντα πέντε λεπτά 
(Αριθμητικά): 0,45 €

A.T.: 079

Σωλήνας άρδευσης από πολυαιθυλένιο (PE) ονομ. διαμέτρου Φ20/6 atm

      (ΠΡΣ.Η-1.1.2  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-8 100%)
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm 
(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά 
DIN 8072 για διατομές έως Φ32 mm, δηλαδή σωλήνας άρδευσης, κάθε είδους 
εξαρτήματα και μικροϋλικά (κάναβι, τεφλόν κλπ). Προμήθεια σωλήνων και 
εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, και εργασία πλήρους τοποθέτησης 
επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη λειτουργία. 
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. Θα είναι 
κατασκευασμένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιημένο σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.
Οι σωλήνες θα πρέπει να συνοδεύονται από:
Προδιαγραφές DIN 8072/8074 ή EN 12201-2.
Πιστοποιητικό του κατασκευαστή για το είδος του υλικού.
Πιέσεως 6 atm Διαμέτρου 20 mm
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):       Τριάντα πέντε λεπτά 
(Αριθμητικά): 0,35 €
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A.T.: 080 

Σωλήνας ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (PE) ονομ. διαμέτρου Φ20/10 atm

      (ΠΡΣ.Η-1.2.2  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-8 100%)
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, δηλαδή σωλήνας ύδρευσης, κάθε είδους 
εξαρτήματα και μικροϋλικά (κάναβι, τεφλόν κλπ). Προμήθεια σωλήνων και 
εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, και εργασία πλήρους τοποθέτησης 
επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη λειτουργία. 
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. Θα είναι 
κατασκευασμένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιημένο σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.
Οι σωλήνες θα πρέπει να συνοδεύονται από:
Προδιαγραφές DIN 8072/8074 ή EN 12201-2.
Πιστοποιητικό του κατασκευαστή για το είδος του υλικού.
Πιέσεως 10 atm Διαμέτρου 20 mm
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):       Εξήντα πέντε λεπτά 
(Αριθμητικά): 0,65 €

A.T.: 081

Εκτοξευτήρας στατικός αυτοανυψούμενος

      (ΠΡΣ.Η-8.3.1.2  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-8 100%)
Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος (pop-up), στατικός, 1/2'' BSP, ακτίνας ενεργείας 2,0 
- 5,0 m, με ακροφύσιο  ρυθμιζόμενου τομέα, κανονικής παροχής, ενσωματωμένο ή 
πρόσθετο, με αντιστραγγιστική βαλβίδα (antidrain) και σώμα ανύψωσης 10 cm. 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, 
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η αξία του ακροφυσίου.
Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):       Επτά και σαράντα λεπτά 
(Αριθμητικά): 7,40 €

A.T.: 082 

Σταλλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος 

      (ΠΡΣ.Η-8.1.1 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-8 100%)
Σταλάκτης επικαθήμενος, αυτορυθµιζόµενος, αυτοκαθαριζόµενος, επισκέψιµος, για 
πίεση λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 atm.
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Προμήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, 
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιµών και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία.
Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):        Είκοσι δύο λεπτά  
(Αριθμητικά): 0,22€

A.T.: 083 

Ηλεκτροβάνα 1'' ελέγχου 10 atm

      (ΠΡΣ.Η-9.1.1.6  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-8 100%)
Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), πλαστική, ονοµ. πίεσης 10 atm, περιοχής 
λειτουργίας από 0,7 µέχρι 10 atm, µε µηχανισµό ρύθµισης παροχής (flow controller), 
εσωτερικής εκτόνωσης, µε πηνίο (actuator) 24 V/AC και δυνατότητα χειροκίνητης 
λειτουργίας. 
Προµήθεια βάνας και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία.
Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):        Ενενήντα πέντε  
(Αριθμητικά):  95,00 €

A.T.: 084 

 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών διαστάσεων 50Χ60 cm

      (ΠΡΣ.Η-9.2.13.4  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-8 100%)
Πλαστικό φρεάτιο Η/Β διαστάσεων 50Χ60 cm, έξι Η/Β, με καπάκι για υπόγεια 
τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και 
την εργασία πλήρους εγκατάστασης, στην οποία περιλαμβάνεται το άνοιγμα του 
λάκκου, η διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, η τοποθέτηση 
άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, η προσαρμογή του 
φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, η επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη 
απαραίτητη εργασία.
Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):        Σαράντα πέντε  
(Αριθμητικά):  45,00 €

A.T.: 085 

Προγραμματιστής ρεύματος εξωτ. Χώρου

      (ΠΡΣ.Η-9.2.5.1  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-52 100%)
Οικιακός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος εξωτερικού χώρου, 3 τουλάχιστον 
ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα, με 3 τουλάχιστον 
εκκινήσεις ανά ημέρα και πρόγραμμα, με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά 
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στάση, με δυνατότητα εκκίνησης αντλίας ή κεντρικής ηλεκτροβάνας και με 
ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας.
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου πλήρους προγραμματιστή και πάσης φύσεως 
εξαρτημάτων καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, 
ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. για κανονική λειτουργία.
Προγραμματιστής με 4-6 ελεγχόμενες Η/Β
Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):        Διακόσια  
(Αριθμητικά):  200,00 €

A.T.: 086 

Στεγανό κουτί προγραμματιστή

     (ΠΡΣ.Η-9.2.14.1.2  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-8 100%)
Στεγανό κουτί προγραμματιστή μεταλλικό διαστάσεων 50Χ40Χ20/1,2, με πόρτα 
πάχους 1,2 mm, με αντισκωριακή βαφή, με εσωτερική πλάκα στήριξης εξαρτημάτων, 
με στεγανοποιητικά παρεμβάσματα στην πόρτα και στις διελεύσεις των καλωδίων, 
βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP65, με κλειδαριά ασφαλείας, με δυνατότητα 
ανοίγματος της πόρτας δεξιά ή αριστερά ή με δύο πόρτες, με όλα τα εξαρτήματα, 
υλικά και μικροϋλικά και την εργασία τοποθέτησης.
Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):        Εξήντα  
(Αριθμητικά):  60,00 €

A.T.: 087

Βαλβίδα καθαρισμού 1/2''

      (ΠΡΣ.Η-5.9 Σχ.  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-12 100%)
Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου Βαλβίδας καθαρισµού ½’’ σε 
πλαστικό φρεάτιο 6'' με πάσης φύσεως εξαρτημάτων καθώς και εργασία σύνδεσης 
τοποθέτησης, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. για κανονική λειτουργία.
Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):        Πέντε 
(Αριθμητικά):   5,00 €

A.T.: 088 

Πλαστικό φρεάτιο 6''

      (ΠΡΣ.Η-9.2.13.1  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-8 100%)
Πλαστικό φρεάτιο Η/Β διαστάσεων 6’’, με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση βαλβίδας 
καθαρισμού, με τα υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους 
εγκατάστασης, στην οποία περιλαμβάνεται το άνοιγμα του λάκκου, η διαμόρφωση 
των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, η τοποθέτηση άμμου λατομείου στον 
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πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, η προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη 
του εδάφους, η επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία.
Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):      Οχτώ και πενήντα λεπτά  
(Αριθμητικά): 8,50 €

A.T.: 089 

Πλαστικός PE συλλέκτης Η/Β 

      (ΠΡΣ.Η-4.12.1 Σχ. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-8 100%)
Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου πλαστικού συλλέκτη 1’’ εντός του 
φρεατίου των Η/Β για την σύνδεση των ηλεκτροβανών μαζί με πάσης φύσεως 
εξαρτημάτων καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, ελέγχου, ρυθμίσεων, 
δοκιμών κλπ. για κανονική λειτουργία.
Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):        Δεκαπέντε 
(Αριθμητικά):   15,00 €

   ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ               ΕΛΕΓΘΗΚΕ   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
      Καρπενήσι   27  - 08 - 2018     Καρπενήσι       28 - 08  -2018  Καρπενήσι  29  - 08 - 2018
Για την επικαιροποίηση της μελέτης Ο Αναπληρωτής προϊστάμενος Τ.Υ.   Η  προϊσταμένη της Δ/νσης

      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΠΗΣ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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