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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 
1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 

εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην 
περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται 
στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση 
των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 
παρόντος. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το 
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους 
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές 
μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

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

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

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

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

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

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

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, 
στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή 
των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του 
απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι 
φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων 
προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση 
των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, 
τοιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του 
χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες 
Περιβαλλοντικούς όρους.  
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 

Δημόσιο 
(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, 

αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του 
συγκεκριμένου έργου. 

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

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των 
μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 
πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα 
πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι 
δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους 
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) 
και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 
φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 
μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

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

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

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

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 
προσωπικού που οφείλονται: 
(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

κ.λπ.),  
(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 

εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

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

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  
(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται 
ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος 
Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου 

για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και 
υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις 
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο 
από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 3Χ3 ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΣΣΟ 

 

 

                                ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ                               

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

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

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας 
των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, 
αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία 
επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει 

μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή 
άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) 
και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες 
δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του 
έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, 
σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών 
επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 
προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των 
εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 
(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 

περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 
(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 

βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

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

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

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

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

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

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

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

(9) Για φόρους. 
(10) Για εγγυητικές. 
(11) Ασφάλισης του έργου. 
(12) Προσυμβατικού σταδίου. 
(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 
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(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να 
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση 
ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες 
υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

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

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

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

(3) Νομικής υποστήριξης  
(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 

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

προσωπικού  
(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 
(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 
(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 

κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 
  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον 

Κύριο του Έργου. 
  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 

έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, 
αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται 
διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος 
Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 
(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων 

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

     DN / DM  
  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 
   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 

Τιμολόγιο. 
Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάμετρος. 
(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 
Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας 
του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 
χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το 
λόγο:  
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     DN / 12 
 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 
Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας 
του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης 
ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  
 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιμολογίου. 
Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση 
η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε 
ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους 
του παρόντος. 
 

 

 
Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του 
μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες 
εκτέλεσης του έργου. 
 
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου 
καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

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

0,03 

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

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

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

 

 
 
 

 
 

Αναλυτικο τιμολογιο 
1ο Τριμηνο του 2021 

 
ΑΤ: 1.1 (ΟΔΟΑ.2) 
Κωδικος αναθεωρησης:ΟΔΟ1123Α 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες 
Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και 
ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε 
νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης 
εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το 
υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με 
παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. 
 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 
- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των 
πρανών και του πυθμένα τους, 
- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια 
των γενικών εκσκαφών της οδού, 
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των 
εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου 
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες, 
- η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της 
σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών 
- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. 
κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες 
τελικές ή προσωρινές θέσεις 
- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των 
χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 
- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, 
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εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 
- η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, 
όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 
- η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" 
μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης 
(Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά 
φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται 
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
- οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 
- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, 
που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση 
συμπύκνωσης 
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε 
μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους 
τοπικούς περιορισμούς. 
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 
εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των 
γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
παρόντος τιμολογίου. 
 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία 
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη 
εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

Τιμή / m3 1,50  ένα και πενήντα  EUR 1,50 EUR 

 
ΑΤ: 1.2 (ΟΔΟΒ.1) 
Κωδικός αναθεωρησης:ΟΔΟ2151 
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m 
Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών 
έργων (τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, 
αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, 
περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε 
εξοπλισμο, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-
00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
- Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, 
εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 
- Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες 
αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη 
επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 
- Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του 
ορύγματος 
- Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η 
διάστρωση σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, 
περιβλήματα αγωγών κλπ) 
- Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος 
- Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των 
προϊόντων εκσκαφών 
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- Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση 
- Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα 
εκσκαφής για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του 
τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού 
- Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των 
παρειών του ορύγματος 
- Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων 
τσιμεντοστρώσεων στην θέση του ορύγματος 
- Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την 
εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις 
γεφύρωσης) 
- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 
Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση 
τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα 
επιφανείας έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την 
επιφάνεια κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό 
τους στις γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η 
στάθμη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται 
στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ� ύψος)/ 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. m3 

Τιμή / m3 4,80 τέσσερα και ογδόντα  EUR 4,80 EUR 

 
ΑΤ: 1.3 (ΟΔΟΓ.1.1) 
Κωδικός αναθεωρησης:ΟΔΟ3121.Β 
Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 
Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε 
στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε 
υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 
- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια 
Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή 
της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους 
 

Τιμή / m3 18,15 δέκα οκτώ και 0,15  EUR 18,15 EUR 

 
ΑΤ: 1.4 (ΟΔΟΓ.1.2) 
Κωδικος αναθεωρησης:ΟΔΟ3111.Β 
Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m 
Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 
οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της 
επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 
- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση 
- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m 

Τιμή / m2 1,75 ένα και εβδομήντα πέντε  EUR 1,75 EUR 

 
ΑΤ: 1.5 (ΟΔΟΔ.3) 
Κωδικός αναθεωρησης:ΟΔΟ4110 
Ασφαλτική προεπάλειψη 
Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό 
γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια 
έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη" 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, 
φύλαξη κλπ.), 
- ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση, 
- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο 
διανομέα ασφάλτου (Federal), 
- η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται), 
- η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και 
μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. m2 

Τιμή / m2 1,20 ένα και είκοσι EUR 1,20 EUR 

 
ΑΤ: 1.6 (ΟΔΟΔ.8.1) 
Κωδικός αναθεωρησης:ΟΔΟ4521Β 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου 
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
ασφαλτικού σκυροδέματος". 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου 
μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 
- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 
- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 
- η σταλία των μεταφορικών μέσων 
- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η 
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 
- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματωμένης ασφάλτου 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της 
και τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής: 
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Τιμή / m2 8,40 οκτώ και σαράντα EUR 8,40 EUR 

 
ΑΤ: 1.7 (ΟΔΟΑ.2.1) 
Κωδικός αναθεωρησης:ΟΔΟ1123Α 
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών 
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή 
με τσιμέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση προωθητή γαιών, φορτωτή ή 
εκσκαφέα, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική 
απόθεση σε χώρους καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την 
νεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.  
Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή 
επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους.  
Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο m3 

Τιμή / m2 2,44 δύο  και σαράντα τέσσερα EUR 2,44 EUR 

 
ΑΤ: 1.8 (ΟΙΚ22.04) 
Κωδικος αναθεωρησης:ΟΙΚ2222 
Καθαιρέσεις πλινθοδομών 
Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και 
αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των 
εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις 
αντίστοιχες τιμές μονάδος.  
Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 
22.62 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και 
διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, 
δάπεδο κλπ).  
Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς 
τα συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα 
αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ.  
Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα 
ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία 
χειρός". 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 
 
Τιμή / m3 15,70 δέκα πέντε και εβδομήντα EUR                                (15,70 EUR) 
  
 
ΑΤ: 1.9 (ΟΙΚ22.15.01) 
Κωδικος αναθεωρησης:ΟΙΚ2226 
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων 
καθαίρεσης 
Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των 
κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου 
δομήματος άθικτου.  
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 
μέσων κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών 
αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων 
σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".  
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Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με 
πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 
 
Τιμή / m3 56,00 πενήντα έξι EUR                                                   ( 56,00 EUR) 
  
ΑΤ: 2.1 (ΟΙΚ32.01.04) 
Κωδικος αναθεωρησης:ΟΙΚ3214 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 
(ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση 
αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη 
κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την 
ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση 
όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του 
σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι 
σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το 
μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των 
αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη 
ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την 
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με 
δαπάνη του Aναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της 
πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων 
σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων 
(λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
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Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, 
αψίδες και τρούλους 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

Τιμή / m3 90,00 ενενήντα EUR 90,00 EUR 

 
ΑΤ: 2.2 (ΟΙΚ32.01.05) 
Κωδικός αναθεωρησης:ΟΙΚ3215 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 
(ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση 
αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη 
κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος" 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών" 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την 
ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση 
όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του 
σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι 
σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το 
μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των 
αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη 
ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την 
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με 
δαπάνη του Aναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
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. 
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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). 

Τιμή / m3 95,00 ενενήντα πέντε EUR 95,00 EUR 

 
ΑΤ: 2.3 (ΟΙΚ38.02) 
Κωδικός αναθεωρησης:ΟΙΚ3811 
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή 
τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), 
σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-
00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η 
εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του, 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας. 

Τιμη / m2 22,50 είκοσι δύο και πενήντα EUR 22,50 EUR 

 
ΑΤ: 2.4 (ΟΙΚ38.20.02) 
Κωδικός αναθεωρησης:ΟΙΚ3873 
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C (S500s) 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, 
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την 
μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του 
σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 
"Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την 
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν 
την επιμέτρηση των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

Ονομ. 

διάμετρος 
(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. διατομή 

(mm2) 

Ονομ. 

μάζα/ 
μέτρο 

(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0  X  X  19,6 0,154 
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Ονομ. 

διάμετρος 
(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. διατομή 

(mm2) 

Ονομ. 

μάζα/ 
μέτρο 

(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,5  X  X  23,8 0,187 

6,0 X X X X X 28,3 0,222 

6,5  X  X  33,2 0,260 

7,0  X  X  38,5 0,302 

7,5  X  X  44,2 0,347 

8,0 X X X X X 50,3 0,395 

10,0 X  X  X 78,5 0,617 

12,0 X  X  X 113 0,888 

14,0 X  X  X 154 1,21 

16,0 X  X  X 201 1,58 

18,0 X     254 2,00 

20,0 X     314 2,47 

22,0 X     380 2,98 

25,0 X     491 3,85 

28,0 X     616 4,83 

32,0 X     804 6,31 

40,0 X     1257 9,86 

 
Στις επιμετρούμενες ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και 
όχι εναλλάξ 
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη 
του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας 
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν 
θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 
μελέτη. 

Τιμή / kg 1,07 ένα και επτά EUR 1,07 EUR 

 
ΑΤ: 2.5 (ΟΙΚ38.20.03) 
Κωδικός αναθεωρησης:ΟΙΚ3873 
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s) 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, 
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την 
μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του 
σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 
"Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
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Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την 
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν 
την επιμέτρηση των οπλισμών 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

Ονομ. 

διάμετρος 
(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. διατομή 

(mm2) 

Ονομ. 

μάζα/ 
μέτρο 

(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0  X  X  19,6 0,154 

5,5  X  X  23,8 0,187 

6,0 X X X X X 28,3 0,222 

6,5  X  X  33,2 0,260 

7,0  X  X  38,5 0,302 

7,5  X  X  44,2 0,347 

8,0 X X X X X 50,3 0,395 

10,0 X  X  X 78,5 0,617 

12,0 X  X  X 113 0,888 

14,0 X  X  X 154 1,21 

16,0 X  X  X 201 1,58 

18,0 X     254 2,00 

20,0 X     314 2,47 

22,0 X     380 2,98 

25,0 X     491 3,85 

28,0 X     616 4,83 

32,0 X     804 6,31 

40,0 X     1257 9,86 

 
Στις επιμετρούμενες ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και 
όχι εναλλάξ 
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη 
του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας. 
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν 
θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
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- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 
μελέτη. 

Τιμή / kg 1,01 ένα και ένα  EUR 1,01 EUR 

 
ΑΤ: 2.6 (ΟΙΚ38.01) 
Κωδικός αναθεωρησης:ΟΙΚ3801 
Ξυλότυποι χυτών τοίχων 
Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, σε 
ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 
"Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τ 
Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών πλαισίων κλπ στοιχείων 
του καλουπιού και του ικριώματος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να μπορούν να παραλαμβάνουν 
όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς παραμορφώσεις ή υποχωρήσεις.  
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) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα. 
m2 

Τιμη / m2 13,50 δέκα τρία και πενήντα EUR 13,50 EUR 

 
ΑΤ: 3.1 (ΟΙΚ73.11) 
Κωδικος αναθεωρησης:ΟΙΚ7311 
Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες 
Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m2, 
επί υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με 
αρμούς μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, 
πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τιμη / m2 22,50 είκοσι δύο και πενήντα EUR 22,50 EUR 

 
ΑΤ: 3.2 (ΟΙΚ73.96ΣΧ2) 
Κωδικος αναθεωρησης:ΟΙΚ73.96 
Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα τύπου FIFA QUALITY PRO 
Το αντικείμενο εγκατάστασης συνθετικού χλοοτάπητα τύπου FIFA QUALITY PRO περιλαμβάνει τα 
εξής: 
1. Εξυγίανση και ενίσχυση της υπάρχουσας ασφαλτικής βάσης του γηπέδου (η δαπάνη των 
συγκεκριμένων εργασιών καλύπτεται από άλλα άρθρα της παρούσας μελέτης). 
 2. Επίστρωση γηπέδου με συνθετικό χλοοτάπητα μονόφυλλο (monofilament) 5ης γενιάς από ίνες 
πολυαιθυλενίου 100%, ύψους 55 χιλ., πυκνότητας 10.050 κόμβους ανά μ2, D tex 
12.000,μονόχρωμου ή δίχρωμου (σκούρο και ανοικτό πράσινο), βάσης πάχους - υποστήριξη 
πέλους 2 χιλ. από πολυπροπυλένιο διπλής επίστρωσης ενισχυμένη με μικρο-ίνες. 
Το συνολικό βάρος του τάπητα θα είναι 2.500 γρ. ανά μ2,ενώ ο τάπητας πρέπει να είναι 
ανθεκτικός στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία (Ο τάπητας θα πρέπει να είναι σε τμήματα 4μ. 
φάρδους τουλάχιστον και κατάλληλου μήκους έτσι ώστε όταν απλωθεί να καλύψει όλη την έκταση 
του γηπέδου με τον μικρότερο δυνατό αριθμό κομματιών. Τα κομμάτια αφού τοποθετηθούν στην 
κατάλληλη θέση κολλιούνται μεταξύ τους με χρήση κατάλληλου γεωϋφάσματος (joint tape) και 
πολυουρεθανικής κόλλας δύο συστατικών κατάλληλης για την χρήση αυτή). Ο νέος χλοοτάπητας 
και γενικά όλα τα σχετικά ενσωματούμενα υλικά (π.χ. υλικό πλήρωσης του χλοοτάπητα κλπ.) θα 
πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές FIFA γηπέδων ποδοσφαίρου και να 
φέρουν τα ανάλογα πιστοποιητικά. 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής τελειωμένης επιφάνειας (μ2) 
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Τιμη / μ2 20,00 είκοσι EUR 20,00 EUR 

 
ΑΤ: 3.3 (ΟΙΚ73.96σχ) 
Κωδικος αναθεωρησης:ΟΙΚ7396 
Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου basket, με συνολικό πάχος 3.5 mm 
Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου basket με τελική επίστρωση χυτή ελαστική , ακρυλική, 
αυτοεπιπεδούμενη, αντιολισθηρή επένδυση, τεχνικά ισοδύναμη με το ELASTOTURF 851, 
πιστοποιημένο δάπεδο από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης I.T.F κατηγορίας 3 medium και 
υπόστρωμα ελαστικό δάπεδο αποτελούμενο από ακρυλικές ρητίνες, χαλαζιακά αδρανή, βελτιωτικά 
και κόκκους καουτσούκ, τεχνικά ισοδύναμο με το SUPER ELASTOCOAT. Πριν την έναρξη των 
εργασιών το υπόστρωμα πρέπει να καθαριστεί επιμελώς από σκόνες και τυχόν υπολείμματα. Εν 
συνεχεία η επιφάνεια ασταρώνεται με συγκολλητική ρητίνη τεχνικά ισοδύναμη με τo RITIVEX 
LIQUID 1102 για την εξασφάλιση σωστής πρόσφυσης του ELASTOSPORT 853. Η ρητίνη θα 
εφαρμοστεί σε μια ή περισσότερες στρώσεις, έως ότου η επιφάνεια κορεστεί, αποφεύγοντας όμως 
τη δημιουργία λιμνάζοντος υλικού, η δε κατανάλωσή της θα κυμαίνεται μεταξύ 150-250gr/m2 σε 
δυο στρώσεις ανάλογα με την απορρόφηση του υποστρώματος. Μόλις το αστάρι στεγνώσει 
(περίπου 1 ώρα) έπειτα, σφραγίζονται οι πόροι με χυτό υλικό, ακρυλικής βάσης, τεχνικά 
ισοδύναμο με το ELASTOSPORT 853 σε πάχος ενός χιλιοστού (1mm), με ειδικά εργαλεία 
(ρακλέτες). Εν συνεχεία θα ξεκινήσει η εφαρμογή ελαστικού δαπέδου SUPER ELASTOCOAT 842 
σε δύο επανειλημμένες σταυροειδής στρώσεις, με χρήση ρακλέτας, για συνολικό πάχος 3-3,5mm. 
Ακολουθεί διάστρωση της τελικής επιφάνειας (μόλις το δάπεδο στεγνώσει) με το χυτό, ελαστικό, 
αντιολισθητικής υφής, έτοιμου προϊόντος ακρυλικής βάσης χωρίς επιπλέον προσθήκη χαλαζιακής 
άμμου τύπου ELASTOTURF 851 σε 3 σταυροειδείς στρώσεις, στην επιθυμητή απόχρωση σε 
πάχος ενός χιλιοστού (1mm). Ο ανάδοχος του έργου πρέπει είτε να παράγει τα εν λόγω 
συστήματα ως βιομηχανοποιημένα προϊόντα είτε να είναι σε επίσημη συνεργασία με εταιρεία που 
τα παράγει και που κατέχει σχετική πιστοποίηση ISO 9001:2015 στην παραγωγή και παράλληλα 
να κατέχει την σχετική πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015. Η 
συνεργασία θα πρέπει να πιστοποιείται με υπεύθυνηδήλωση συνεργασίας με την κατασκευάστρια 
εταιρία επί ποινή αποκλεισμού Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να είναι ο ίδιος πιστοποιημένος με 
πιστοποίηση διεθνούς ομοσπονδίας αντισφαίρισης (ITF) κλάση 3 MEDIUM ή αλλιώς να είναι σε 
επίσημη συνεργασία με παραγωγό εταιρεία αθλητικών δαπέδων που η ίδια κατέχει σχετικό 
πιστοποιητικό από την διεθνή ομοσπονδία αντισφαίρισης και η οποία θα πραγματοποιήσει τη 
σχετική εφαρμογή για την σωστή διασφάλιση της ποιότητας του έργου. Τιμή ανά τετραγωνικό 
μέτρο (m2) περατωμένης επιφάνειας 

Τιμή / μ2 22,00 είκοσι δύο  EUR 22,00 EUR 

 
ΑΤ: 3.4 (ΟΙΚ64.26.03ΣΧ) 
Κωδικός αναθεωρησης:ΟΙΚ6428 
Περίφραξη εξωτερική ύωους 4,00 έως 6,00 μ από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες Φ 2 '' και 
πλέγμα 5χ5 εκ. 
Περίφραξη εξωτερική, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης 
αποτελούμενη από: 1.Γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες εξωτερικής διαμέτρου Φ 2" , πάχους 
3,00mm μεσαίους και γωνιακούς. 
 2.Γαλβανισμένο δικτυωτό πλέγμα πάχους 4 χιλ. και ανοίγματα 4Χ4 εκ. 
 3.Γαλβανισμένο σύρμα πάχους 5 χιλ. 
 Στο πάνω μέρος οι κατακόρυφοι σιδεροσωλήνες συνδέονται με τους οριζόντιους σιδεροσωλήνες 
με γαλβανισμένες μούφες σύνδεσης μορφής "Τ" ή διπλού "Τ" (στις γωνίες της περίφραξης) του 
εμπορίου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το κλείσιμο των ορθοστατών στο πάνω άκρο τους για την 
προστασία από τα νερά της βροχής. Κατά μήκος του πλέγματος περνιέται σύρμα γαλβανισμένο 
(ούγια) σε πέντε σειρές. Στην τιμή περιλαμβάνεται η κατασκευή των θυρών στις θέσεις που 
ορίζονται στο σχέδιο της μελέτης, κατασκευαστικά αναλόγων με την περίφραξη (από 
σιδεροσωλήνες και πλέγμα. Οι πόρτες θα είναι μονόφυλλες, ύψους 2,00 μ. και πλάτους 1,00 μ. και 
όλες θα έχουν χιαστί ενισχύσεις, όπως ορίζεται στο σχέδιο της μελέτης, η προμήθεια όλων των 
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απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών κατασκευής σύνδεσης, τοποθέτησης και στερέωσης 
(σιδηροσωλήνες, δικτυωτό πλέγμα, σιδερένιες λάμες, γαλβανισμένο σύρμα, κοχλίες σύνδεσης, 
υλικά ηλεκτροσυγκόλλησης, κ.λ.π) η μεταφορά τους στον τόπο του έργου και η εργασία 
κατασκευής του σκελετού από σιδηροσωλήνες, τοποθέτησης του δικτυωτού πλέγματος, 
τοποθέτησης του γαλβανισμένου σύρματος (ούγια) σε τέσσερις (4) σειρές, κατασκευής των θυρών 
και γενικά οποιαδήποτε άλλη εργασία για την πλήρη κατασκευή της περίφραξης, καθώς και οι 
αντηρίίδες στήριξης του σκελετού όπως φαίνεται στο σχέδιο της μελέτης, σύμφωνα με την τεχνική 
περιγραφή και το αντίστοιχο σχέδιο της μελέτης. . 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο περίφραξης. 

Τιμη / μ2 15,00 δέκα πέντε EUR 15,00 EUR 

 
ΑΤ: 3.5 (ΥΔΡ11.02.03) 
Κωδικος αναθεωρησης:ΥΔΡ6752 
Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές 
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετημένες, 
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης 
αυτής, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση στερεών υποθεμάτων 
και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη συρρικνούμενο κονίαμα ή 
εποξειδικά κονιάματα. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών 
(αντικατάσταση εσχαρών). 
Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες ηλεκτρο-πρεσσαριστές, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-03 "Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες 
ηλεκτροπρεσσαριστές" 
Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση τους πίνακες 
βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε βάση αναλυτικούς 
υπολογισμούς των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή τους. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης. 

Τιμη / kgr 3,10 τρία και 0,10 EUR 3,10 EUR 

 
ΑΤ: 3.6 (ΟΙΚ71.22) 
Κωδικος αναθεωρησης:ΟΙΚ7122 
Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:  
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):  
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως αφαίρεση ρύπων (με 
κατάλληλο απορρυπαντικό), μούχλας (με  
μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ - Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της 
υποκείμενης στρώσης 
- Η ύγρανση της επιφάνειας,  
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας 
καθώς και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί.  
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών 
και ορίων κλπ 
γ) Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή 
τους, τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):  
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό  
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου,  
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν:  
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- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των 
κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της 
περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά).  
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή).  
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια.  
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές 
εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών).  
Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, εις τρείς 
στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από 
το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με 
κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, 
ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τιμη / μ2 14,00 δέκα τέσσερα EUR 14,00 EUR 

 
ΑΤ: 3.7 (ΟΙΚ64.01.01σχ) 
Κωδικος αναθεωρησης:ΟΙΚ6401 
Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. 
Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες 
ράβδους Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων 
κλπ., από ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και 
των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση 
και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών πλήρως 
τοποθετημένα και βαμμένα, με δύο στρώσεις μίνιο και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Τα 
κιγκλιδώματα θα είναι ακριβώς του ίδίου σχεδίου με τα υπάρχοντα που είναι τοποθετημένα στον 
πεζόδρομο της οδού Χαριλάου Τρικούπη. Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ) 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ 

Τιμη / μ 70,00 εβδομήντα  EUR 70,00 EUR 

 
 
4.1.  Εκσκαφή χάνδακα διαστάσεων έως 40cm πλάτους και βάθους έως 70cm για την 

τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες  
      (ΑΤΗΕ-9302.1 ΣΧΕΤ.  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-10 100%) 
 
Εκσκαφή χάνδακα σωληνώσεως για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες με προσοχή για αποφυγή καταστροφών τυχών υπαρχόντων δικτύων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, 
ΔΕΥΑ κλπ), πλάτους ορύγματος μικρότερου ή μέχρι 0,40 m και σε βάθος μέχρι 0,70 m με 
οποιοδήποτε τρόπο (ακόμα και χειρονακτική εκσκαφή) ή μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα 
σε νερό ή στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση που θα πληρωθεί 
ξεχωριστά, με την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας που 
χρειάζονται για την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, 
των κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεως, τοπικών μετακινήσεων (οριζοντίων ή κατακόρυφων) και 
μεταφορών για την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που περισσεύουν σε θέσεις που 
επιτρέπονται από την Αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών για την κατασκευή επιχωμάτων 
προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των μεταφορικών 
μέσων και των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της περιγραφόμενης 
εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των 
εκσκαφέντων χανδάκων ως ακολούθως:  
προμήθεια – μεταφορά και διάστρωση του πυθμένα του χάνδακα με άμμο πάχους 5 cm μέσα στη 
οποία τοποθετείται Cu αγωγός γείωσης, 
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προμήθεια – μεταφορά και εργασία εγκιβωτισμού των σωλήνων ΡVC ή των σιδηροσωλήνων κατά 
από διελεύσεις οδών, με άμμο  ώστε να περιβάλλει πλήρως το σωλήνα και 0,10 μ από το πάνω 
μέρος του, 
προμήθεια – μεταφορά και τοποθέτηση του πλέγματος σήμανσης, 
προμήθεια – μεταφορά και η εργασία πλήρωσης με 3Α σε στρώσεις και συμπύκνωση μέχρι την 
στάθμη της υπόβασης για την δαπεδόστρωση, 
Στην τιμή του χάνδακα περιλαμβάνονται όλα όσα περιγράφονται παραπάνω εκτός από την 
προμήθεια – μεταφορά και τοποθέτηση των σωληνώσεων ΡVC και χαλκού γείωσης που 
πληρώνονται ιδιαιτέρως.  
Επίσης περιλαμβάνεται και κάθε εργασία για πλήρη και άμεση αποκατάσταση των ζημιών που θα 
προκληθούν προς τρίτους.  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής μετά της μεταφοράς των προϊόντων σε οποιοδήποτε απόσταση 
(m3) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):    Δέκα ευρώ                                                                            (Αριθμητικά):  
10,00 €  
 
     
4.2. Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως σιδηροϊστού (ή πίλαρ) σε 

έδαφος γαιώδες διαστάσεων 1.50m*1.50 m ή 1,50*1,00 και βάθους 1.00m  
      (ΑΤΗΕ-9301.1 ΣΧΕΤ. Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ-2121 100%) 
 
Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως σιδηροϊστού (ή πίλαρ) σε έδαφος 
γαιώδες που θα γίνει με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την χρησιμοποίηση εκρηκτικών και με την 
υποστήριξη των πρανών, μόρφωση πυθμένα, την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και την 
απόρριψή τους σε θέσεις που επιτρέπονται από την Αστυνομία.  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής μετά της μεταφοράς των προϊόντων σε οποιοδήποτε απόσταση 
(m3) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):    Τριάντα ευρώ    
(Αριθμητικά):  30,00 € 
 
4.3. Προκατασκευασμένη βάση σκυροδέματος αγκύρωσης ιστού διαστάσεων 

1.000*1.000*900 mm 
      (ΑΤΗΕ-9311.1 ΣΧΕΤ. Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ-3213 100%) 
 
Προκατασκευασμένη βάση σκυροδέματος αγκύρωσης του ιστού διαστάσεων 1.00m*1.00m, 
βάθους 0,90 m δηλαδή κατασκευή μίας βάσεως από σκυρόδεμα για την έδραση και στερέωση 
τεσσάρων (4) εν θερμώ γαλβανισμένων αγκυρίων Μ24x750 mm σε διάταξη 235x235 mm. Στην 
τιμή περιλαμβάνονται τα αγκύρια, το φρεάτιο, ο σωλήνας διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και 
ο απαραίτητος εξοπλισμός ολόκληρης της βάσης. 
 
Τιμή για ένα τεμάχιο 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):    Διακόσια πενήντα ευρώ                                                  
(Αριθμητικά): 250,00 € 
 
4.4.  Προκατασκευασμένη βάση σκυροδέματος αγκύρωσης ιστού διαστάσεων 

1.000*500*700 mm 
      (ΑΤΗΕ-9311.1 ΣΧΕΤ. Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ-3213 100%) 
 
Προκατασκευασμένη βάση σκυροδέματος αγκύρωσης του ιστού διαστάσεων 1.00m*0.50m, 
βάθους 0,70 m δηλαδή κατασκευή μίας βάσεως από σκυρόδεμα για την έδραση και στερέωση 
τεσσάρων (4) εν θερμώ γαλβανισμένων αγκυρίων Μ20x600 mm σε διάταξη 190x190 mm. Στην 
τιμή περιλαμβάνονται τα αγκύρια, το φρεάτιο, ο σωλήνας διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και 
ο απαραίτητος εξοπλισμός ολόκληρης της βάσης. 
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Τιμή για ένα τεμάχιο 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):    Διακόσια ευρώ                                                              (Αριθμητικά): 
200,00 € 
 
4.5.  Οπλισμένο σκυρόδεμα  C-1620 
     (ΥΔΡ9.10.04 ΣΧΕΤ. Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ-6327 100%) 
 
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος.  
Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 
(ΚΤΣ) και τις απαιτήσεις της Μελέτης και των λοιπών συμβατικών τευχών του έργου με την 
διάστρωση και 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 αναδόχου.  

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

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

δ. Περιλαμβάνεται 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. Ο ξυλότυπος για την κατασκευή του σκυροδέματος  και ο τυχόν οπλισμός που θα απαιτηθεί για 
την κατασκευή του. Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα.  

 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής (m3) 
ΕΥΡΩ    (Ολογράφως):    Εκατόν τριάντα ευρώ 
(Αριθμητικά):  130,00 € 
 
4.6.  Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο 

(HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required Strength = Ελάχιστη 
Απαιτούμενη Αντοχή = 10 Μ Pa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003 Ονομ. διαμέτρου DN 32 
mm / ΡΝ 10 atm 

      (ΥΔΡ12.14.01.01 ΣΧΕΤ. Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6622.1  100%) 



ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 3Χ3 ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΣΣΟ 

 

 

                                ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ                               

 
Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη 
εγκατάσταση ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονομαστική πίεση και διάμετρο αγωγού. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται : 
α. Η προμήθεια,  φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών 
τεμαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου. 
β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων 
συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή 
χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα 
με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν 
για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές 
πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου. 
δ. Η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη 
Τεχνική Προδιαγραφή. 
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το 
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και 
ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως 
βάσει των σχετικών άρθρων. 
Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum 
Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003. 
Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm. 
 
Τιμή ενός μέτρου (m) ωφέλιμου αξονικού μήκους (ανά τύπο, διάμετρο και ονομαστική πίεση) 
αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω και έτοιμου για 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 
ΕΥΡΩ    (Ολογράφως):    Δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά            
(Αριθμητικά): 2,80 € 
 
4.7. Προκατασκευασμένο φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων διαστάσεων 40Χ40 

εκατ. και βάθους 70 εκ.  
      (ΑΤΗΕ-8749.1 ΣΧΕΤ. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-10 100%) 
 
Προκατασκευασμένο οπλισμένο φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων, διαστάσεων 40Χ40 
εκατ. Βάθους 70 εκ. με κάλυμμα πλαίσιο 40Χ40 εκ, εσωτερικών διαστάσεων φρεατίου 25Χ25 εκ. 
και βάθους 25 εκ., δηλαδή προμήθεια και τοποθέτηση ενός φρεατίου από οπλισμένο σκυρόδεμα 
για την άφιξη και αναχώρηση των τροφοδοτικών καλωδίων φωτισμού. Στις πλευρές του φρεατίου 
θα υπάρχουν ή θα ανοιχθούν πλευρικές οπές με πλαστικό σωλήνα PVC Φ75/50 για την διέλευση 
του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Στην τιμή περιλαμβάνονται και η προμήθεια 
και τοποθέτηση χυτοσιδηρού καπακιού κατάλληλο πάνω στο φρεάτιο. 
  
Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):    Εβδομήντα ευρώ    
(Αριθμητικά): 70,00 € 
 
4.8.  Χαλύβδινος ιστός φωτισμού ύψους 6  μ.  
      (ΑΤΗΕ-9322.2 ΣΧΕΤ.  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-101 100%) 
 



ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 3Χ3 ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΣΣΟ 

 

 

                                ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ                               

Ιστός από χάλυβα θερμής έλασης ποιότητας S235JR κατά ΕΝ10026 κωνικής κυκλικής διατομής 
(κόλουρος κώνος), ύψους 6 μέτρων περίπου με διάμετρο οπής στη βάση 136 mm και στην κορυφή 
76 mm, συνεχώς μεταβαλλόμενης, αποτελούμενος από τον κορμό και το έλασμα της βάσης με 
κατάλληλη διαμόρφωση στη κορυφή του για την προσαρμογή τραβέρσας τοποθέτησης δύο 
προβολέων και θύρας επίσκεψης του ακροκιβωτίου σύνδεσης των καλωδίων. 
Θα φέρει γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει Διεθνούς Προτύπου ΕΝ ISO 1461 και βαμμένος 
ηλεκτροστατικά με πούδρα πολυεστερικών χρωμάτων. 
Ο κορμός του ιστού θα αποτελείται από ένα μοναδιαίο τεμάχιο (χωρίς εγκάρσια ραφή) κυκλικής 
διατομής και θα κατασκευαστεί από έλασμα τουλάχιστον 3 χιλ.  
Η διαμήκης ραφή θα είναι ευθύγραμμη, αφανής, στεγανή, με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση σε 
λοξοτομημένα ελάσματα σύμφωνα με τους κανονισμούς.  
Η μέθοδος συγκόλλησης θα έχει αξιολογηθεί κατά ASME ΙΙ και CNR UNI 10011. Για τη 
συγκόλληση αυτή θα δοθεί εγγύηση πλήρους διείσδυσης κατά 80%. 
Κάθε ιστός θα φέρει θυρίδα διαστάσεων 63 x 300 mm σε απόσταση 80 cm περίπου από τη βάση. 
Για τη θυρίδα αυτή και το επιλεγέν πάχος, δεν απαιτείται ειδική ενίσχυση του ιστού. Η θυρίδα θα 
κλείνει με κατάλληλο πορτάκι από Χυτοπρεσσαριστό Αλουμίνιο. Η στερέωση του θα γίνεται με 
ειδικά τεμάχια που δεν θα εξέχουν του ιστού και ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται η στεγανότητα και η 
στιβαρή και σταθερή στερέωση του. 
Η πλάκα έδρασης θα είναι κυκλική διαστάσεων Φ310x10 mm και θα είναι κατασκευασμένο από 
υλικό ποιότητας S235JR (St 37.2/DIN 17100) με πιστοποιητικά κατά DIN 50049/2.2.  
Θα φέρει 4 οπές για τη διέλευση των αγκυρίων Μ20x600 mm. Η απόσταση των κέντρων μεταξύ 
δύο διαδοχικών οπών θα είναι 190 mm. Στο κέντρο του φέρει οπή για τη συγκόλληση του κορμού 
με δύο εσωραφές (εσωτερικά και εξωτερικά).  
Ο κορμός συγκολλάται στο έλασμα όπως θα φαίνεται σε σχέδιο που θα συνοδεύει την τεχνική 
περιγραφή του και στο οποίο θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες της συγκόλλησης. 
Η μέθοδος συγκόλλησης του πέλματος της βάσης θα είναι ημιαυτόματη με σύρμα ποιότητας SG 2 
πάχους 1÷1,2 mm. Η συγκόλληση θα έχει γίνει από συγκολλητές πιστοποιημένους κατά ΕΝ 287. Η 
μέθοδος συγκόλλησης και οι συγκολλητές θα έχουν πιστοποιηθεί από τρίτο ανεξάρτητο γραφείο 
ελέγχου. Οι ανοχές κατασκευής του ιστού θα είναι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40. 
Οι ιστοί μετά τη συγκόλληση τους θα ελεγχθούν οπτικά και διαστασιακά, θα διορθωθούν τυχόν 
οξείες ακμές με τρόχισμα και θα προωθηθούν για γαλβάνισμα εν θερμώ κατά ISO 1461 (Hot Dip 
Galvanizing) εσωτερικά και εξωτερικά.  
Η διαδικασία γαλβανίσματος θα περιλαμβάνει:  
- Καθαρισμό επιφάνειας σε μπάνιο Hcl, 
- Ξέπλυμα με νερό, 
- Επεξεργασία επιφάνειας με αμμωνιούχα άλατα (flux) για την καλύτερη πρόσφυση του 
ψευδαργύρου, 
- Ξήρανση – Προθέρμανση σε στεγνωτήριο, 
- Εμβάπτιση σε μπάνιο τετηγμένου ψευδαργύρου θερμοκρασίας 450o C και καθαρότητας >98,5% 

κατά ISO 1461. Η πρώτη ύλη που τροφοδοτείται το μπάνιο θα είναι ψευδάργυρος 
ηλεκτρολυτικής καθαρότητας μεγαλύτερης από 99,995%.  

Οι ιστοί μετά το γαλβάνισμα επιθεωρούνται 100% οπτικά για τυχόν επιφανειακά ελαττώματα και θα 
γίνει δειγματοτοληπτικός έλεγχος του πάχους γαλβανίσματος το οποίο είναι κατά ΙSO 1461. Θα 
φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης. 
Το εργοστάσιο κατασκευής θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001/2008, ISO 14001/2004 και κατά 
CE ΕΝ40-5/2002. 
Όλα τα πιστοποιητικά θα υποβληθούν στην υπηρεσία πριν την παραγγελία των ιστών. 
Στην τιμή του ιστού συμπεριλαμβάνεται η τραβέρσα για την τοποθέτηση των δύο προβολέων 
καθώς και ποδιά αλουμινίου για την κάλυψη της πλάκας έδρασής του. 
 
Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):    Χίλια εκατό ευρώ                                                             (Αριθμητικά): 
1.100,00 € 
 



ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
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                                ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ                               

4.9.  Χαλύβδινος ιστός φωτισμού ύψους 8 μ.  
      (ΑΤΗΕ-9322.4 ΣΧΕΤ.  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-101 100%) 
 
Ιστός από χάλυβα θερμής έλασης ποιότητας S235JR κατά ΕΝ10026 κωνικής κυκλικής διατομής 
(κόλουρος κώνος), ύψους 8 μέτρων περίπου με διάμετρο οπής στη βάση 156 mm και στην κορυφή 
76 mm, συνεχώς μεταβαλλόμενης, αποτελούμενος από τον κορμό και το έλασμα της βάσης με 
κατάλληλη διαμόρφωση στη κορυφή του για την προσαρμογή τραβέρσας τοποθέτησης δύο 
προβολέων και θύρας επίσκεψης του ακροκιβωτίου σύνδεσης των καλωδίων. 
Θα φέρει γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει Διεθνούς Προτύπου ΕΝ ISO 1461 και βαμμένος 
ηλεκτροστατικά με πούδρα πολυεστερικών χρωμάτων. 
Ο κορμός του ιστού θα αποτελείται από ένα μοναδιαίο τεμάχιο (χωρίς εγκάρσια ραφή) κυκλικής 
διατομής και θα κατασκευαστεί από έλασμα τουλάχιστον 4 χιλ.  
Η διαμήκης ραφή θα είναι ευθύγραμμη, αφανής, στεγανή, με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση σε 
λοξοτομημένα ελάσματα σύμφωνα με τους κανονισμούς.  
Η μέθοδος συγκόλλησης θα έχει αξιολογηθεί κατά ASME ΙΙ και CNR UNI 10011. Για τη 
συγκόλληση αυτή θα δοθεί εγγύηση πλήρους διείσδυσης κατά 80%. 
Κάθε ιστός θα φέρει θυρίδα διαστάσεων 80 x 300 mm σε απόσταση 80 cm περίπου από τη βάση. 
Για τη θυρίδα αυτή και το επιλεγέν πάχος, δεν απαιτείται ειδική ενίσχυση του ιστού. Η θυρίδα θα 
κλείνει με κατάλληλο πορτάκι από Χυτοπρεσσαριστό Αλουμίνιο. Η στερέωση του θα γίνεται με 
ειδικά τεμάχια που δεν θα εξέχουν του ιστού και ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται η στεγανότητα και η 
στιβαρή και σταθερή στερέωση του. 
Η πλάκα έδρασης θα είναι κυκλική διαστάσεων Φ400x15 mm και θα είναι κατασκευασμένο από 
υλικό ποιότητας S235JR (St 37.2/DIN 17100) με πιστοποιητικά κατά DIN 50049/2.2.  
Θα φέρει 4 οπές για τη διέλευση των αγκυρίων Μ24x750 mm. Η απόσταση των κέντρων μεταξύ 
δύο διαδοχικών οπών θα είναι 235 mm. Στο κέντρο του φέρει οπή για τη συγκόλληση του κορμού 
με δύο εσωραφές (εσωτερικά και εξωτερικά).  
Ο κορμός συγκολλάται στο έλασμα όπως φαίνεται στο τυπικό σχέδιο που συνοδεύει την τεχνική 
περιγραφή και στο οποίο καθορίζονται οι λεπτομέρειες της συγκόλλησης. 
Η μέθοδος συγκόλλησης του πέλματος της βάσης θα είναι ημιαυτόματη με σύρμα ποιότητας SG 2 
πάχους 1÷1,2 mm. Η συγκόλληση θα έχει γίνει από συγκολλητές πιστοποιημένους κατά ΕΝ 287. Η 
μέθοδος συγκόλλησης και οι συγκολλητές θα έχουν πιστοποιηθεί από τρίτο ανεξάρτητο γραφείο 
ελέγχου. Οι ανοχές κατασκευής του ιστού θα είναι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40. 
Οι ιστοί μετά τη συγκόλληση τους θα ελεγχθούν οπτικά και διαστασιακά, θα διορθωθούν τυχόν 
οξείες ακμές με τρόχισμα και θα προωθηθούν για γαλβάνισμα εν θερμώ κατά ISO 1461 (Hot Dip 
Galvanizing) εσωτερικά και εξωτερικά.  
Η διαδικασία γαλβανίσματος θα περιλαμβάνει:  
- Καθαρισμό επιφάνειας σε μπάνιο Hcl, 
- Ξέπλυμα με νερό, 
- Επεξεργασία επιφάνειας με αμμωνιούχα άλατα (flux) για την καλύτερη πρόσφυση του 
ψευδαργύρου, 
- Ξήρανση – Προθέρμανση σε στεγνωτήριο, 
- Εμβάπτιση σε μπάνιο τετηγμένου ψευδαργύρου θερμοκρασίας 450o C και καθαρότητας >98,5% 

κατά ISO 1461. Η πρώτη ύλη που τροφοδοτείται το μπάνιο θα είναι ψευδάργυρος 
ηλεκτρολυτικής καθαρότητας μεγαλύτερης από 99,995%.  

Οι ιστοί μετά το γαλβάνισμα επιθεωρούνται 100% οπτικά για τυχόν επιφανειακά ελαττώματα και θα 
γίνει δειγματοτοληπτικός έλεγχος του πάχους γαλβανίσματος το οποίο είναι κατά ΙSO 1461. Θα 
φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης. 
Το εργοστάσιο κατασκευής θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001/2008, ISO 14001/2004 και κατά 
CE ΕΝ40-5/2002. 
Όλα τα πιστοποιητικά θα υποβληθούν στην υπηρεσία πριν την παραγγελία των ιστών. 
Στην τιμή του ιστού συμπεριλαμβάνεται η τραβέρσα για την τοποθέτηση των δύο προβολέων 
καθώς και ποδιά αλουμινίου για την κάλυψη της πλάκας έδρασής του. 
 
Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.) 



ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 3Χ3 ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΣΣΟ 

 

 

                                ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ                               

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):    Χίλια τριακόσια ευρώ                                                       (Αριθμητικά): 
1.300,00 € 
 
4.10. Χαλύβδινος ιστός φωτισμού ύψους 10 μ.  
      (ΑΤΗΕ-9323.2 ΣΧΕΤ.  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-101 100%) 
 
Ιστός από χάλυβα θερμής έλασης ποιότητας S235JR κατά ΕΝ10026 κωνικής κυκλικής διατομής 
(κόλουρος κώνος), ύψους 10 μέτρων περίπου με διάμετρο οπής στη βάση 188 mm και στην 
κορυφή 89 mm, συνεχώς μεταβαλλόμενης, αποτελούμενος από τον κορμό και το έλασμα της 
βάσης με κατάλληλη διαμόρφωση στη κορυφή του για την προσαρμογή τραβέρσας τοποθέτησης 
δύο προβολέων και θύρας επίσκεψης του ακροκιβωτίου σύνδεσης των καλωδίων. 
Θα φέρει γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει Διεθνούς Προτύπου ΕΝ ISO 1461 και βαμμένος 
ηλεκτροστατικά με πούδρα πολυεστερικών χρωμάτων. 
Ο κορμός του ιστού θα αποτελείται από ένα μοναδιαίο τεμάχιο (χωρίς εγκάρσια ραφή) κυκλικής 
διατομής και θα κατασκευαστεί από έλασμα τουλάχιστον 4 χιλ.  
Η διαμήκης ραφή θα είναι ευθύγραμμη, αφανής, στεγανή, με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση σε 
λοξοτομημένα ελάσματα σύμφωνα με τους κανονισμούς.  
Η μέθοδος συγκόλλησης θα έχει αξιολογηθεί κατά ASME ΙΙ και CNR UNI 10011. Για τη 
συγκόλληση αυτή θα δοθεί εγγύηση πλήρους διείσδυσης κατά 80%. 
Κάθε ιστός θα φέρει θυρίδα διαστάσεων 85 x 300 mm σε απόσταση 80 cm περίπου από τη βάση. 
Για τη θυρίδα αυτή και το επιλεγέν πάχος, δεν απαιτείται ειδική ενίσχυση του ιστού. Η θυρίδα θα 
κλείνει με κατάλληλο πορτάκι από Χυτοπρεσσαριστό Αλουμίνιο. Η στερέωση του θα γίνεται με 
ειδικά τεμάχια που δεν θα εξέχουν του ιστού και ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται η στεγανότητα και η 
στιβαρή και σταθερή στερέωση του. 
Η πλάκα έδρασης θα είναι κυκλική διαστάσεων Φ400x15 mm και θα είναι κατασκευασμένο από 
υλικό ποιότητας S235JR (St 37.2/DIN 17100) με πιστοποιητικά κατά DIN 50049/2.2.  
Θα φέρει 4 οπές για τη διέλευση των αγκυρίων Μ24x750 mm. Η απόσταση των κέντρων μεταξύ 
δύο διαδοχικών οπών θα είναι 235 mm. Στο κέντρο του φέρει οπή για τη συγκόλληση του κορμού 
με δύο εσωραφές (εσωτερικά και εξωτερικά).  
Ο κορμός συγκολλάται στο έλασμα όπως θα φαίνεται σε σχέδιο που θα συνοδεύει την τεχνική 
περιγραφή του και στο οποίο θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες της συγκόλλησης. 
Η μέθοδος συγκόλλησης του πέλματος της βάσης θα είναι ημιαυτόματη με σύρμα ποιότητας SG 2 
πάχους 1÷1,2 mm. Η συγκόλληση θα έχει γίνει από συγκολλητές πιστοποιημένους κατά ΕΝ 287. Η 
μέθοδος συγκόλλησης και οι συγκολλητές θα έχουν πιστοποιηθεί από τρίτο ανεξάρτητο γραφείο 
ελέγχου. Οι ανοχές κατασκευής του ιστού θα είναι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40. 
Οι ιστοί μετά τη συγκόλληση τους θα ελεγχθούν οπτικά και διαστασιακά, θα διορθωθούν τυχόν 
οξείες ακμές με τρόχισμα και θα προωθηθούν για γαλβάνισμα εν θερμώ κατά ISO 1461 (Hot Dip 
Galvanizing) εσωτερικά και εξωτερικά.  
Η διαδικασία γαλβανίσματος θα περιλαμβάνει:  
- Καθαρισμό επιφάνειας σε μπάνιο Hcl, 
- Ξέπλυμα με νερό, 
- Επεξεργασία επιφάνειας με αμμωνιούχα άλατα (flux) για την καλύτερη πρόσφυση του 
ψευδαργύρου, 
- Ξήρανση – Προθέρμανση σε στεγνωτήριο, 
- Εμβάπτιση σε μπάνιο τετηγμένου ψευδαργύρου θερμοκρασίας 450o C και καθαρότητας >98,5% 

κατά ISO 1461. Η πρώτη ύλη που τροφοδοτείται το μπάνιο θα είναι ψευδάργυρος 
ηλεκτρολυτικής καθαρότητας μεγαλύτερης από 99,995%.  

Οι ιστοί μετά το γαλβάνισμα επιθεωρούνται 100% οπτικά για τυχόν επιφανειακά ελαττώματα και θα 
γίνει δειγματοτοληπτικός έλεγχος του πάχους γαλβανίσματος το οποίο είναι κατά ΙSO 1461. Θα 
φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης. 
Το εργοστάσιο κατασκευής θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001/2008, ISO 14001/2004 και κατά 
CE ΕΝ40-5/2002. 
Όλα τα πιστοποιητικά θα υποβληθούν στην υπηρεσία πριν την παραγγελία των ιστών. 
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Στην τιμή του ιστού συμπεριλαμβάνεται η τραβέρσα για την τοποθέτηση των δύο προβολέων 
καθώς και ποδιά αλουμινίου για την κάλυψη της πλάκας έδρασής του. 
 
Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):    Χίλια πεντακόσια ευρώ                                                    (Αριθμητικά): 
1.500,00 € 
 
4.11.  Πλήρης εγκατάσταση πίλαρ με πίνακα διανομής πλήρες στεγανό 
          (ΑΤΗΕ-9350  ΣΧΕΤ.  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-52  100%) 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (πίλαρ) ηλεκτροδότησης 
ηλεκτροφωτισμού.  
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 εσωτερικές 
ωφέλιμες διαστάσεις του θα είναι τέτοιες ώστε να περιλαμβάνουν τον πίνακα διανομής και το 
μετρητή της ΔΕΗ. Το εσωτερικό του πίλαρ θα είναι χωρισμένο με λαμαρίνα σε δύο ανεξάρτητους 
χώρους από τους οποίους ο ένας προς τα αριστερά πλάτους 0.60 m περίπου θα προορίζεται για 
τον μετρητή και τον δέκτη της ΔΕΗ και ο άλλος για τον πίνακα διανομής. 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 ή φωτοκύτταρο, 
φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα και διακόπτη χειρισμού για πρόσβαση σε βραδυνή εργασία στην 
οποία απαιτείται φωτισμός του πίλαρ, επανεπίχωση της βάσης και της γείωσης, τριγωνική γείωση 
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 
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 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):    Χίλια πεντακόσια ευρώ                                               (Αριθμητικά): 
1.500,00 € 
 
4.12.  Εξωτερικός ηλεκτρικός πίνακας IP 65 διαστάσεων 300Χ200Χ150 mm 
         (ΑΤΗΕ-8840.4.1 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-52 100%) 
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Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα από χαλυβδοέλασμα 
'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών 
γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς και τον 
χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολιού και δύο στρώματα 
εψημένου βερνικοχρώματος. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα όργανά του (γενικός διακόπτης 
40 Α, ρελέ διαφυγής, ασφάλειες 16 Α γα δύο γραμμές φωτισμού, ενδεικτικές λυχνίες κ.λ.π.). 
Εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και 
στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των 
εισερχομένων γραμμών φωτισμού του γηπέδου κι εξερχόμενης γραμμής προς τον κεντρικό πίνακα 
του κτιρίου (παλιό δημαρχείο)  καθώς και κάθε εργασία για δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.  
Ο πίνακας θα κλειδώνει με κλειδί ασφαλείας.  
Στεγανός προστασίας ΙΡ65 επίτοιχος. Διαστάσεων 30Χ20Χ15 cm και πάχους σώματος 1.20 mm, 
πόρτας 1.50 mm & πλάκας στήριξης 2,00 mm.   
 
Τιμή για ένα τεμάχιο 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):    Διακόσια πενήντα ευρώ                                                  
(Αριθμητικά): 250,00 € 
 
4.13.  Καλώδιο ΝΥM τριπολικό διατομής 3 X 1, 5 mm2  
      (ΑΤΗΕ-9336.1.1 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-46 100%) 
 
Καλώδιο ΝΥM τριπολικό διατομής 3x1.5 mm2 δηλαδή προμήθεια, μεταφορά τοποθέτηση και 
σύνδεση ενός τρέχοντος μέτρου καλωδίου ΝΥΜ από το ακροκιβώτιο στους προβολείς σε έργα 
οδικού ηλεκτροφωτισμού.  
 
Τιμή για ένα μέτρο (m) 
ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):    Τρία Ευρώ και πενήντα λεπτά                                     (Αριθμητικά): 
3,50 € 
 
4.14.  Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό διατομής 3 X 2, 5 mm2  
      (ΑΤΗΕ-9337.2.1  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-47 100%) 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό διατομής 3Χ2,5 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):    Πέντε Ευρώ                                                                        
(Αριθμητικά): 5,00 € 
 
4.15.  Καλώδιο ΝΥΥ τετραπολικό διατομής 4 X 2,5 mm2  
      (ΑΤΗΕ-9337.3.1 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-47 100%) 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τετραπολικό διατομής 4Χ2,5 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):    Πέντε Ευρώ                                                                        
(Αριθμητικά): 5,00 € 
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4.16.  Προβολέας ασύμμετρης δέσμης με κύκλωμα από λαμπτήρες led ισχύος 157 W 
      (ΑΤΗΕ-9375.1 ΣΧΕΤ.  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-60  100%) 
 
Το σώμα του προβολέα θα έχει διαστάσεις περίπου 570 mm x 330 mm x 85 mm ±10%, θα είναι 
κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου και θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο 
έτσι ώστε στο πίσω μέρος του να σχηματίζονται πτερύγια (ψύκτρες) για την αποτελεσματική 
απαγωγή της θερμότητας. Θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης 
διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία. Θα 
διαθέτει βραχίονα στήριξης από γαλβανισμένο χάλυβα και γωνιόμετρο διαβαθμισμένο σε μοίρες (0) 
για σωστή και ακριβή στόχευση. Το κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) θα είναι από 
διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους τουλάχιστον 5mm με υψηλή μηχανική αντοχή. Το φωτιστικό θα 
φέρει πολλαπλά LEDs με φακό (ένα ανά LED) από κατάλληλο συνθετικό υλικό. Θα έχει 
κατάλληλες διατάξεις που να προστατεύουν τα LEDs από τις διακυμάνσεις του ηλεκτρικού δικτύου 
διανομής για 8kV τουλάχιστον και διατάξεις που να επιτρέπουν τη λειτουργία του φωτιστικού 
ακόμη κι εάν ένα ή περισσότερα από τα LEDs παύσουν να λειτουργούν. Το φωτιστικό θα φέρει 
ενσωματωμένο τροφοδοτικό (LED driver) με συντελεστή ισχύος ίσο ή μεγαλύτερο από 0.95, ικανό 
για την ελαχιστοποίηση του flickering (flicker free) κατά την λειτουργία του ώστε να μην δημιουργεί 
ενοχλήσεις στους χρήστες του χώρου και αλλοιώσεις της εικόνας σε οθόνες Η/Υ, κινητών, tablets 
κλπ κατά τη λειτουργία του. Η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LEDs + led driver) 
δεν θα είναι μεγαλύτερη από 160W ενώ η συνολική φωτεινή ισχύς του φωτιστικού δεν θα είναι 
μικρότερη από 16.800 lm. Ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον 105 lm/W. H 
θερμοκρασία χρώματος των LEDs θα είναι 4.000Κ ±5% ενώ ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή 
μεγαλύτερος του 80. Η διάρκεια ζωής των LEDs θα είναι τουλάχιστον 80.000 ώρες λειτουργίας 
(L80B20) σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι μετά το πέρας 80.000 ωρών 
λειτουργίας του φωτιστικού σώματος, το 80% των LEDs του φωτιστικού θα έχουν φωτεινή εκροή όχι 
χαμηλότερη από το 80% της αρχικής τους. Η δηλούμενη διάρκεια ζωής των LEDs θα 
συνοδεύεται από τον σχετικό εργαστηριακό έλεγχο (test report) σύμφωνα με το πρότυπο 
LM80, ενώ η δηλούμενη διάρκεια ζωής των LEDs εντός του σώματος του φωτιστικού θα 
συνοδεύεται από έγγραφο του κατασκευαστή των LEDs με την καμπύλη διατήρησης της 
φωτεινής εκροής των LEDs (lumen maintenance curve) συναρτήσει του χρόνου. Στο 
έγγραφο αυτό θα αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως ο κατασκευαστής του 
φωτιστικού, ο τύπος του φωτιστικού με LEDs (προσφερόμενο φωτιστικό), ο κατασκευαστής κι ο 
τύπος των LEDs, το ρεύμα λειτουργίας (mA), η θερμοκρασία Tj ή Ts των LEDs (στην οποία 
λειτουργούν τα LEDs εντός του φωτιστικού) και το ποσοστό αστοχιών Bxx για το οποίο δίδεται η 
καμπύλη. Το φωτιστικό θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από εργαστηριακό έλεγχο (test 
report) σύμφωνα με το πρότυπο LM79, από αναγνωρισμένο/διαπιστευμένο - από 
ανεξάρτητο φορέα - εργαστήριο. Στον εργαστηριακό αυτό έλεγχο Θα αναγράφονται τα 
φωτομετρικά στοιχεία του φωτιστικού (πολικό διάγραμμα – φωτεινή εκροή – καταναλισκόμενη 
ισχύς - θερμοκρασία χρώματος – δείκτης χρωματικής απόδοσης). Το φωτιστικό θα έχει 
παρέμβυσμα από σιλικόνη ή από άλλο παρεμφερές συνθετικό υλικό ώστε να εξασφαλίζεται 
βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66 και θα έχει κλάση μόνωσης ΙΙ 
ή κλάση μόνωσης Ι. Το φωτιστικό θα φέρει κατάλληλη διάταξη που θα αποτρέπει την δημιουργία 
σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του, θα είναι κατάλληλο για λειτουργία σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20°C τουλάχιστον έως +40°C τουλάχιστον και θα έχει δείκτη 
προστασίας έναντι χτυπημάτων ΙΚ08 τουλάχιστον. Το φωτιστικό θα έχει ασύμμετρη κατανομή 
φωτισμού με γωνία ασυμμετρίας περίπου 45°±5°. Το φωτομετρικό εργαστήριο όπου έλαβε χώρα η 
μέτρηση του φωτιστικού θα είναι διαπιστευμένο κατά ISO 17025 ή εναλλακτικά θα είναι 
αναγνωρισμένο από τρίτο ανεξάρτητο φορέα ελέγχων και πιστοποιήσεων για την ικανότητα του 
εργαστηρίου να διενεργεί τις ζητούμενες μετρήσεις. Θα πρέπει να προσκομιστεί το 
φωτομετρικό αρχείο του φωτιστικού, μαζί με την αντίστοιχη βεβαίωση του φωτομετρικού 
εργαστηρίου στο οποίο έχουν γίνει οι μετρήσεις σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ13032-1. Ο 
προβολέας θα διαθέτει ενσωματωμένο ταχυσύνδεσμο (fast connector) για την ηλεκτρική του 
τροφοδοσία, χωρίς να απαιτείται παρέμβαση στο εσωτερικό του φωτιστικού ώστε να διασφαλίζεται 
ο βαθμός στεγανότητας. Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από δήλωση CE με την οποία θα 
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αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τα πρότυπα ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, 
ΕΝ55015 & ΕΝ62493 και τις ευρωπαϊκές οδηγίες 2014/35/EU (Low Voltage Directive), 2014/30/EU 
(Electromagnetic Compatibility Directive), 2011/65/EU (RoHS Directive) και 2009/125/EU (ERP 
Directive). Θα φέρει επίσης πιστοποιητικό ENEC από ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο 
δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα της οδηγίας LVD, ΕΝ60598-1 
(luminaires-general requirements & tests) και ΕΝ60598-2-5 (Luminaires. Particular requirements. 
Floodlights). Το φωτιστικό θα διαθέτει πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο με 
το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological safety), εφόσον το 
τελευταίο δεν αναφέρεται στο ENEC. Τέλος, το φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται κι από 
εργαστηριακό έλεγχο, από αναγνωρισμένο εργαστήριο, για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
(EMC) με τον οποίο θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τα παραπάνω πρότυπα (ΕΝ61547, 
ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3 & ΕΝ55015). Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να 
διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το σχεδιασμό και την κατασκευή φωτιστικών σωμάτων 
καθώς κι ISO 14001:2015 (Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). Τέλος, το φωτιστικό θα 
πρέπει να είναι τυποποιημένο – βιομηχανοποιημένο προϊόν και να βρίσκεται δημοσιευμένο σε 
επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή, τόσο έντυπο (hard copy) όσο κι ηλεκτρονικό (site), και σε 
πλήρη συμφωνία με τα δηλούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του. 
Ενδεικτικός τύπος: Disano / 1887 Rodio - 157W 
Το σχήμα και οι διαστάσεις του θα πρέπει να είναι όπως το επισυναπτόμενο σκίτσο. 
 

 
 
 

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο ανάδοχος πριν την τοποθέτηση του προβολέα θα πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία ένα 
δείγμα με τα απαραίτητα έγγραφα τεχνικών χαρακτηριστικών και πιστοποίησης προς έγκριση . 
 
Τιμή για ένα τεμάχιο 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):    Τετρακόσια πενήντα ευρώ                                       (Αριθμητικά): 
450,00 € 
 
 
4.17. Προβολέας συμμετρικής δέσμης με κύκλωμα από λαμπτήρες led ισχύος 442 W 
      (ΑΤΗΕ-9375.1 ΣΧΕΤ.  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-60  100%) 
 
Το σώμα του προβολέα θα έχει διαστάσεις 570mm x 330mm x 85mm ±10%, θα είναι 
κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου και θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο 
έτσι ώστε στο πίσω μέρος του να σχηματίζονται πτερύγια (ψύκτρες) για την αποτελεσματική 
απαγωγή της θερμότητας. Θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης 
διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία. Θα 
διαθέτει βραχίονα στήριξης από γαλβανισμένο χάλυβα και γωνιόμετρο διαβαθμισμένο σε μοίρες (0) 
για σωστή και ακριβή στόχευση. Το κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) θα είναι από 
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διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους τουλάχιστον 5mm με υψηλή μηχανική αντοχή. Το φωτιστικό θα 
φέρει πολλαπλά LEDs με φακό (ένα ανά LED) από κατάλληλο συνθετικό υλικό. Θα έχει 
κατάλληλες διατάξεις που να προστατεύουν τα LEDs από τις διακυμάνσεις του ηλεκτρικού δικτύου 
διανομής για 8kV τουλάχιστον και διατάξεις που να επιτρέπουν τη λειτουργία του φωτιστικού 
ακόμη κι εάν ένα ή περισσότερα από τα LEDs παύσουν να λειτουργούν. Το φωτιστικό θα φέρει 
ενσωματωμένο τροφοδοτικό (LED driver) με συντελεστή ισχύος ίσο ή μεγαλύτερο από 0.95, ικανό 
για την ελαχιστοποίηση του flickering (flicker free) κατά την λειτουργία του ώστε να μην δημιουργεί 
ενοχλήσεις στους χρήστες του χώρου και αλλοιώσεις της εικόνας σε οθόνες Η/Υ, κινητών, tablets 
κλπ κατά τη λειτουργία του. Η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LEDs + led driver) 
δεν θα είναι μεγαλύτερη από 160W ενώ η συνολική φωτεινή ισχύς του φωτιστικού δεν θα είναι 
μικρότερη από 16.700lm. Ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον 105 lm/W. H 
θερμοκρασία χρώματος των LEDs θα είναι 4.000Κ ±5% ενώ ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή 
μεγαλύτερος του 80. Η διάρκεια ζωής των LEDs θα είναι τουλάχιστον 80.000 ώρες λειτουργίας 
(L80B20) σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι μετά το πέρας 80.000 ωρών 
λειτουργίας του φωτιστικού σώματος, το 80% των LEDs του φωτιστικού θα έχουν φωτεινή εκροή όχι 
χαμηλότερη από το 80% της αρχικής τους. Η δηλούμενη διάρκεια ζωής των LEDs θα 
συνοδεύεται από τον σχετικό εργαστηριακό έλεγχο (test report) σύμφωνα με το πρότυπο 
LM80, ενώ η δηλούμενη διάρκεια ζωής των LEDs εντός του σώματος του φωτιστικού θα 
συνοδεύεται από έγγραφο του κατασκευαστή των LEDs με την καμπύλη διατήρησης της 
φωτεινής εκροής των LEDs (lumen maintenance curve) συναρτήσει του χρόνου. Στο 
έγγραφο αυτό θα αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως ο κατασκευαστής του 
φωτιστικού, ο τύπος του φωτιστικού με LEDs (προσφερόμενο φωτιστικό), ο κατασκευαστής κι ο 
τύπος των LEDs, το ρεύμα λειτουργίας (mA), η θερμοκρασία Tj ή Ts των LEDs (στην οποία 
λειτουργούν τα LEDs εντός του φωτιστικού) και το ποσοστό αστοχιών Bxx για το οποίο δίδεται η 
καμπύλη. Το φωτιστικό θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από εργαστηριακό έλεγχο (test 
report) σύμφωνα με το πρότυπο LM79, από αναγνωρισμένο/διαπιστευμένο - από 
ανεξάρτητο φορέα - εργαστήριο. Στον εργαστηριακό αυτό έλεγχο Θα αναγράφονται τα 
φωτομετρικά στοιχεία του φωτιστικού (πολικό διάγραμμα – φωτεινή εκροή – καταναλισκόμενη 
ισχύς - θερμοκρασία χρώματος – δείκτης χρωματικής απόδοσης). Το φωτιστικό θα έχει 
παρέμβυσμα από σιλικόνη ή από άλλο παρεμφερές συνθετικό υλικό ώστε να εξασφαλίζεται 
βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66 και θα έχει κλάση μόνωσης ΙΙ 
ή κλάση μόνωσης Ι. Το φωτιστικό θα φέρει κατάλληλη διάταξη που θα αποτρέπει την δημιουργία 
σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του, θα είναι κατάλληλο για λειτουργία σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20°C τουλάχιστον έως +40°C τουλάχιστον και θα έχει δείκτη 
προστασίας έναντι χτυπημάτων ΙΚ08 τουλάχιστον. Το φωτιστικό θα έχει συμμετρική (περίπου 
55°±10°) κατανομή φωτισμού. Το φωτομετρικό εργαστήριο όπου έλαβε χώρα η μέτρηση του 
φωτιστικού θα είναι διαπιστευμένο κατά ISO 17025 ή εναλλακτικά θα είναι αναγνωρισμένο από 
τρίτο ανεξάρτητο φορέα ελέγχων και πιστοποιήσεων για την ικανότητα του εργαστηρίου να 
διενεργεί τις ζητούμενες μετρήσεις. Θα πρέπει να προσκομιστεί το φωτομετρικό αρχείο του 
φωτιστικού, μαζί με την αντίστοιχη βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου στο οποίο 
έχουν γίνει οι μετρήσεις σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ13032-1. Ο προβολέας θα διαθέτει 
ενσωματωμένο ταχυσύνδεσμο (fast connector) για την ηλεκτρική του τροφοδοσία, χωρίς να 
απαιτείται παρέμβαση στο εσωτερικό του φωτιστικού ώστε να διασφαλίζεται ο βαθμός 
στεγανότητας. Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από δήλωση CE με την οποία θα αποδεικνύεται η 
συμμόρφωσή του με τα πρότυπα ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ55015 & ΕΝ62493 
και τις ευρωπαϊκές οδηγίες 2014/35/EU (Low Voltage Directive), 2014/30/EU (Electromagnetic 
Compatibility Directive), 2011/65/EU (RoHS Directive) και 2009/125/EU (ERP Directive). Θα φέρει 
επίσης πιστοποιητικό ENEC από ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα 
προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα της οδηγίας LVD, ΕΝ60598-1 (luminaires-general 
requirements & tests) και ΕΝ60598-2-5 (Luminaires. Particular requirements. Floodlights). Το 
φωτιστικό θα διαθέτει πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο θα 
προκύπτει συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological safety), εφόσον το τελευταίο 
δεν αναφέρεται στο ENEC. Τέλος, το φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται κι από εργαστηριακό 
έλεγχο, από αναγνωρισμένο εργαστήριο, για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) με τον 
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οποίο θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τα παραπάνω πρότυπα (ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, 
ΕΝ61000-3-3 & ΕΝ55015). Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει 
πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το σχεδιασμό και την κατασκευή φωτιστικών σωμάτων καθώς κι 
ISO 14001:2015 (Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). Τέλος, το φωτιστικό θα πρέπει να είναι 
τυποποιημένο – βιομηχανοποιημένο προϊόν και να βρίσκεται δημοσιευμένο σε επίσημο κατάλογο 
του κατασκευαστή, τόσο έντυπο (hard copy) όσο κι ηλεκτρονικό (site), και σε πλήρη συμφωνία με 
τα δηλούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του. 
Ενδεικτικός τύπος: Disano / 1888 Rodio - 157W 
Το σχήμα και οι διαστάσεις του θα πρέπει να είναι όπως το επισυναπτόμενο σκίτσο. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο ανάδοχος πριν την τοποθέτηση του προβολέα θα πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία ένα 
δείγμα με τα απαραίτητα έγγραφα τεχνικών χαρακτηριστικών και πιστοποίησης προς έγκριση . 
 
Τιμή για ένα τεμάχιο 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):    Τετρακόσια πενήντα ευρώ                                       (Αριθμητικά): 
450,00 € 
 
4.18.  Προβολέας ασύμμετρης δέσμης με κύκλωμα από λαμπτήρες led ισχύος 442 W 
      (ΑΤΗΕ-9375.1 ΣΧΕΤ.  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-60  100%) 
 
 Το σώμα του προβολέα θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και θα είναι κατάλληλα 
διαμορφωμένο έτσι ώστε στο πίσω μέρος του να σχηματίζονται πτερύγια (ψύκτρες) για την 
αποτελεσματική απαγωγή της θερμότητας. Οι διαστάσεις του, με τον βραχίονα στήριξης, θα είναι 
640mm x 215mm x 280mm ±10% και θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν 
κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV 
ακτινοβολία. Ο βραχίονας στήριξης θα είναι από γαλβανισμένο χάλυβα και θα παρέχει στον 
προβολέα την δυνατότητα κλίσης έως 360°. Θα είναι εξοπλισμένος με γωνιόμετρο διαβαθμισμένο 
σε μοίρες (0) για σωστή και ακριβή στόχευση. Το κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) θα 
είναι από διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους τουλάχιστον 4mm με υψηλή μηχανική αντοχή. Θα 
διαθέτει πολλαπλά LEDs τα οποία θα φέρουν ειδικό φακό (έναν ανά LED) από κατάλληλο 
συνθετικό υλικό για την διαμόρφωση της φωτεινής δέσμης. Τα LEDs θα βρίσκονται εντός 
ανταυγαστήρα από V0 polycarbonate, επιμεταλλωμένο με αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας για τον 
περιορισμό της θάμβωσης. Θα διαθέτει ηλεκτρονική διάταξη για τον αυτόματο έλεγχο της 
θερμοκρασίας έτσι ώστε σε περίπτωση μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του 
φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή μείωση της τροφοδοσίας του. Το φωτιστικό θα είναι 
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εξοπλισμένο με κατάλληλες διατάξεις που θα προστατεύουν τα LEDs από τις διακυμάνσεις του 
ηλεκτρικού δικτύου διανομής για 6kV τουλάχιστον και διατάξεις που θα επιτρέπουν τη λειτουργία 
του φωτιστικού ακόμη κι εάν ένα ή περισσότερα από τα LEDs παύσουν να λειτουργούν. Το 
φωτιστικό θα έχει ενσωματωμένο τροφοδοτικό (led driver) με συντελεστή ισχύος ≥0,95 το οποίο θα 
είναι ικανό για την ελαχιστοποίηση του flicker (low flicker), ώστε να μην δημιουργεί ενοχλήσεις 
στους χρήστες και αλλοιώσεις της εικόνας σε οθόνες Η/Υ, κινητών, tablets κλπ κατά τη λειτουργία 
του. Ο χώρος στον οποίο θα βρίσκεται το τροφοδοτικό (driver) του προβολέα δεν θα είναι κοινός-
ενιαίος με αυτόν στον οποίο βρίσκονται τα LEDs ώστε να απομονώνεται θερμοκρασιακά από αυτά. 
Η συνολική κατανάλωση ισχύος του προβολέα (LEDs+Driver) δεν θα υπερβαίνει τα 445W ενώ η 
φωτεινή εκροή του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 45.000 lm. Συνεπώς, ο βαθμός 
απόδοσης του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 100 lm/W. H θερμοκρασία 
χρώματος των LEDs θα είναι 4.000Κ ±5%, ενώ ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 70. 
Η διάρκεια ζωής των LEDs θα είναι τουλάχιστον 90.000 ώρες λειτουργίας L80B10 σύμφωνα με το 
πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι μετά την παρέλευση 90.000 ωρών λειτουργίας του 
προβολέα, το 90% τουλάχιστον των LEDs του φωτιστικού θα έχουν φωτεινή εκροή όχι χαμηλότερη 
από το 80% της αρχικής τους. Η δηλούμενη διάρκεια ζωής των LEDs θα συνοδεύεται από τον 
σχετικό εργαστηριακό έλεγχο (test report) σύμφωνα με το πρότυπο LM80, ενώ η 
δηλούμενη διάρκεια ζωής των LEDs εντός του σώματος του φωτιστικού θα συνοδεύεται 
από έγγραφο του κατασκευαστή των LEDs με την καμπύλη διατήρησης της φωτεινής 
εκροής των LEDs (lumen maintenance curve) συναρτήσει του χρόνου. Στο έγγραφο αυτό θα 
αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως ο κατασκευαστής του φωτιστικού, ο τύπος του 
φωτιστικού με LEDs (προσφερόμενο φωτιστικό), ο κατασκευαστής κι ο τύπος των LEDs, το ρεύμα 
λειτουργίας (mA), η θερμοκρασία Tj ή Ts  των LEDs (στην οποία λειτουργούν τα LEDs εντός του 
φωτιστικού) και το ποσοστό αστοχιών Bxx για το οποίο δίδεται η καμπύλη. Το φωτιστικό θα 
πρέπει επίσης να συνοδεύεται από εργαστηριακό έλεγχο (test report) σύμφωνα με το 
πρότυπο LM79, από αναγνωρισμένο/διαπιστευμένο - από ανεξάρτητο φορέα - εργαστήριο. 
Στον εργαστηριακό αυτό έλεγχο θα αναγράφονται τα φωτομετρικά στοιχεία του φωτιστικού (πολικό 
διάγραμμα – φωτεινή εκροή – καταναλισκόμενη ισχύς - θερμοκρασία χρώματος – δείκτης 
χρωματικής απόδοσης). Ο προβολέας θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή από άλλο συνθετικό 
υλικό ώστε να εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66, 
θα έχει κλάση μόνωσης Ι και δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ08. Ο 
προβολέας θα είναι κατάλληλος για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -30°C έως 
+40°C τουλάχιστον και το συνολικό βάρος του μαζί με το τροφοδοτικό (driver) δεν θα υπερβαίνει τα 
15kg. Ο προβολέας θα έχει ασύμμετρη κατανομή φωτισμού με γωνία ασυμμετρίας περίπου 
50°±5°. Το φωτομετρικό εργαστήριο όπου έλαβε χώρα η μέτρηση του φωτιστικού θα είναι 
διαπιστευμένο κατά ISO 17025 ή εναλλακτικά θα είναι αναγνωρισμένο από τρίτο ανεξάρτητο 
φορέα ελέγχων και πιστοποιήσεων για την ικανότητα του εργαστηρίου να διενεργεί τις ζητούμενες 
μετρήσεις. Θα πρέπει να προσκομιστεί το φωτομετρικό αρχείο του φωτιστικού, μαζί με την 
αντίστοιχη βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου στο οποίο έχουν γίνει οι μετρήσεις 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ13032-1. Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από δήλωση CE με την 
οποία θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τα πρότυπα ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-
3, ΕΝ55015 & ΕΝ62493 και τις ευρωπαϊκές οδηγίες 2014/35/EU (Low Voltage Directive), 
2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility Directive), 2011/65/EU (RoHS Directive) και 
2009/125/EU (ERP Directive). Θα φέρει επίσης πιστοποιητικό ENEC από ανεξάρτητο 
διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα της 
οδηγίας LVD, ΕΝ60598-1 (luminaires-general requirements & tests) και ΕΝ60598-2-5 (Luminaires. 
Particular requirements. Floodlights). Το φωτιστικό θα διαθέτει πιστοποιητικό από ανεξάρτητο 
διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ62471 
(photobiological safety), εφόσον το τελευταίο δεν αναφέρεται στο ENEC. Τέλος, το φωτιστικό θα 
πρέπει να συνοδεύεται κι από εργαστηριακό έλεγχο, από αναγνωρισμένο εργαστήριο, για την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) με τον οποίο θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τα 
παραπάνω πρότυπα (ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3 & ΕΝ55015). Το εργοστάσιο 
κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το σχεδιασμό 
και την κατασκευή φωτιστικών σωμάτων καθώς κι ISO 14001:2015 (Συστήματα Περιβαλλοντικής 
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Διαχείρισης). Το φωτιστικό, θα πρέπει να είναι τυποποιημένο – βιομηχανοποιημένο προϊόν και να 
βρίσκεται δημοσιευμένο σε επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή, τόσο έντυπο (hard copy) όσο κι 
ηλεκτρονικό (site), και σε πλήρη συμφωνία με τα δηλούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του. 
Ενδεικτικός τύπος: Disano / 2185 Forum / LEDS 1200mA 442W 
Το σχήμα και οι διαστάσεις του θα πρέπει να είναι όπως το επισυναπτόμενο σκίτσο. 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο ανάδοχος πριν την τοποθέτηση του προβολέα θα πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία ένα 
δείγμα με τα απαραίτητα έγγραφα τεχνικών χαρακτηριστικών και πιστοποίησης προς έγκριση . 
 
Τιμή για ένα τεμάχιο 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):    Χίλια πεντακόσια ευρώ                                               (Αριθμητικά): 
1.500,00 € 
 
4.19. Κουτί διακλάδωσης 100Χ100 mm 
      (ΑΤΗΕ-8735.2.3 ΣΧΕΤ. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-104 100%) 
 
Κουτί διακλάδωσης πλαστικό στεγανό διαστάσεων 100X100 mm (προστασίας IP55) για τις 
διακλαδώσεις αξονικών καλωδίων. Θα περιέχει τουλάχιστον τέσσερις οπές (και μία οπή στη βάση 
του κυτίου για την αποστράγγιση των νερών) επί πλαστικών στυπιοθλιπτών για καλώδιο 4Χ2,5 και 
διακλαδωτήρα ή κλέμες  πορσελάνης για καλώδιο ΝΥΥ τ.χ. δηλ. προμήθεια, εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία. 
Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):    Δεκαπέντε ευρώ                                                          (Αριθμητικά): 
15,00 € 
 
4.20.  Ακροκιβώτιο διανομής καλωδίων 
      (ΑΤΗΕ-9335 ΣΧΕΤ. Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-104  100%) 
 
Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ακροκιβωτίου διανομής που να φέρει στο κάτω μέρος 
δύο οπές για την είσοδο και την έξοδο μέσω καταλλήλων στυπιοθλιπτών υπογείου, καλωδίου της 
απαιτουμένης διατομής και στο επάνω μέρος επίσης δύο οπές για την διέλευση επίσης μέσω 
καταλλήλου στυπιοθλίπτου των καλωδίων τροφοδοτήσεως των δύο προβολέων. Το ακροκιβώτιο 
θα είναι βαθμού προστασίας IP-54, βαθμού κρούσης ΙΚ08, κλάσης ΙΙ και θα φέρει σήμανση CE.  
θα διαθέτει 4 πόλους, με τρεις θέσεις ανά πόλο, και θα είναι σχεδιασμένο για συνδεσμολογία 
γέφυρας. Θα είναι εφοδιασμένο με ασφαλειοθήκη 8.5 x 31.5/ 380 V κατάλληλη για ασφάλεια μέχρι 
20 A και κατάλληλο για καλώδια παροχής με διατομή 16 mm2 στην είσοδο και 2.5 mm2 στην έξοδο. 
Θα είναι κλάσης ΙΙ (κατά EN605981). Τέλος περιέχονται κοχλίες προσδέσεως του χαλκού 
γειώσεως και τού αγωγού γειώσεως των προβολέων. 
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Ο ανάδοχος πριν την τοποθέτηση των ακροκιβωτίων θα πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία 
ένα δείγμα προς έγκριση. 
 
Τιμή για ένα τεμάχιο 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):    Εκατό ευρώ                                                                    (Αριθμητικά):  
100,00 € 
 
4.21.  Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 16 mm2  
      (ΑΤΗΕ-9340.2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-45 100%) 
 
Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 16 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 ευρώ                                                                               (Αριθμητικά): 
6,00 € 
 
4.22.  Αγωγός γυμνός χάλκινος μονόκλωνος διατομής 6 mm2  
      (ΑΤΗΕ-9339 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-43 100%) 
 
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, 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 ευρώ                                                                                (Αριθμητικά): 
3,00 € 
 
ΠΡΣΒ12.20ΣΧ2 ΑΤ: 5.1 
 
Κωδικος αναθεωρησης:ΟΙΚ5104 
 
Όργανα εκγύμνασης εξωτερικού χώρου-παράλληλες μπάρες 
 
Όργανο παράλληλες μπάρες, εκγύμνασης μυών στήθους, πλάτης και άνω άκρων. Η άσκηση θα 
πρέπει να επιτυγχάνεται δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να γυμναστεί σε παράλληλες δοκούς. 
Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα 
προβλεπόμενα στη σειρά του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου EN16630. Τα όργανα θα πρέπει 
να είναι κατασκευασμένα από χάλυβα υψηλής ποιότητας για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο 
και τις καιρικές συνθήκες. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις να είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος Οι 
βίδες που χρησιμοποιούνται να είναι inox Τα δαχτυλίδια, οι άξονες και όλα τα κινητά μέρη να είναι 
από ανοξείδωτο ατσάλι και να μη χρειάζονται μελλοντική λίπανση Όλα τα μεταλλικά τμήματα να 
είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και διάβρωσης Όλα τα μεταλλικά μέρη να είναι 
καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400microns) αντι- αποτριμματικής βαφής μετάλλου Μια επιπλέον 
στρώση πολυουρεθάνης UV3 (450 microns) να καλύπτει όλα τα μεταλλικά μέρη προς αποτροπή 
της υπεριώδους ακτινοβολίας Τα μπουλόνια συνδέσεων να είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς 
αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού Ενσωματωμένες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες 
χρήσεως και ενημέρωσης ως προς τους ασκούμενους μύες, είναι τοποθετημένες πάνω στον 
σκελετό, σε διάσταση 1,10 Χ 0,25 μ. περίπου, ώστε να είναι ευανάγνωστες. Οι εν λόγω πινακίδες 
είναι κατασκευασμένες από αλουμίνια ενώ τα κείμενα θα είναι τυπωμένα με ηλεκτροστατική βαφή 
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υψηλής ποιότητας για μέγιστη αντοχή στο χρόνο, τις καιρικές συνθήκες και απόπειρες 
βανδαλισμού Τα όργανα θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EN 16630 
Για μεγαλύτερη εξοικονόμηση χώρου τα όργανα θα τοποθετούνται σε κοινό πόλο σε συνδυασμό 2 
οργάνων και συγκεκριμένα: Συνδυασμός – μοντέλο: πάγκος κοιλιακών – παράλληλες μπάρες: 
Διαστάσεις συνδυασμού: 2,10*1,30*2,00μ. περίπου Διαστάσεις πινακίδας οργάνου: 1,10 x 0,25μ.μ. 
περίπου Βάρος: τουλάχιστον 135kg Μέγιστο φορτίο: 150Kg/ όργανο Μέγιστο ύψος πτώσης: 1,75μ. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 
απαιτούμενα εργαλεία. Τιμή ανά τεμάχιο (ΤΕΜ). 
 
τεμ 
Τιμη / τεμ 1.000,00 χίλια EUR  1.000,00 EUR 
 
 
ΑΤ: 5.2 (ΠΡΣΒ12.20ΣΧ1) 
Κωδικος αναθεωρησης:ΟΙΚ5104 
 
Όργανο έλξεως ώμων 
Όργανο έλξεων ώμων, εκγύμνασης των μυών των ώμων, στήθους και ωμοπλάτης. Η άσκηση θα 
πρέπει να επιτυγχάνεται δίνοντας τη δυνατότητα σε καθήμενο χρήστη να ανυψώσει το κάθισμα στο 
οποίο βρίσκεται, έλκοντας τις χειρολαβές του οργάνου. Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις 
οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά του ισχύοντος 
Ευρωπαϊκού Προτύπου EN16630 Τα όργανα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από χάλυβα 
υψηλής ποιότητας για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Οι 
ηλεκτροσυγκολλήσεις να είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος Οι βίδες που χρησιμοποιούνται να 
είναι inox με ηλεκτροστατική βαφή υψηλής ποιότητας για μέγιστη αντοχή στο χρόνο, τις καιρικές 
συνθήκες και απόπειρες βανδαλισμού Τα όργανα θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις 
Ευρωπαϊκές Οδηγίες EN 16630 Για μεγαλύτερη εξοικονόμηση χώρου τα όργανα θα τοποθετούνται 
σε κοινό πόλο σε συνδυασμό 2 οργάνων και συγκεκριμένα: Συνδυασμός – μοντέλο: έλξεων και 
πιέσεων ώμων Διαστάσεις συνδυασμού: 2,35*0,80*2,00μ. Διαστάσεις πινακίδας οργάνου: 1,10 x 
0,25μ. Βάρος: τουλάχιστον 155kg Μέγιστο φορτίο: 150Kg/ όργανο Μέγιστο ύψος πτώσης: 1,75μ. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 
απαιτούμενα εργαλεία. Τιμή ανά τεμάχιο (ΤΕΜ). 
 
τεμ 
Τιμη / τεμ 1.150,00 χίλια εκατό πενήντα EUR  
 1.150,00 EUR 
  
 
ΠΡΣΒ12.20ΣΧ5 
ΑΤ: 5.3 
Κωδικος αναθεωρησης:ΟΙΚ5104 
Όργανο πιέσεων ώμων 
Όργανο πιέσεων ώμων, αερόβιας γυμναστικής, βελτίωσης της λειτουργίας της καρδιάς και των 
πνευμόνων με εξάσκηση μυών άνω άκρων, μέσης και κοιλιακών. Η άσκηση θα πρέπει να 
επιτυγχάνεται δίνοντας τη δυνατότητα σε καθήμενο χρήστη να ανυψώσει το κάθισμα στο οποίο 
βρίσκεται, πιέζοντας τις χειρολαβές του οργάνου. Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις 
οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά του ισχύοντος 
Ευρωπαϊκού Προτύπου EN16630 Τα όργανα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από χάλυβα 
υψηλής ποιότητας για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Οι 
ηλεκτροσυγκολλήσεις να είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος Οι βίδες που χρησιμοποιούνται να 
είναι inox Τα δαχτυλίδια, οι άξονες και όλα τα κινητά μέρη να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και να 
μη χρειάζονται μελλοντική λίπανση Όλα τα μεταλλικά τμήματα να είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή 
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σκουριάς και διάβρωσης Για μεγαλύτερη εξοικονόμηση χώρου τα όργανα θα τοποθετούνται σε 
κοινό πόλο σε συνδυασμό 2 οργάνων και συγκεκριμένα: Συνδυασμός – μοντέλο: έλξεων και 
πιέσεων ώμων Διαστάσεις συνδυασμού: 2,35*0,80*2,00μ. περίπου Διαστάσεις πινακίδας οργάνου: 
1,10 x 0,25μ. περίπου Βάρος: τουλάχιστον 155kg Μέγιστο φορτίο: 150Kg/ όργανο Μέγιστο ύψος 
πτώσης: 1,75μ. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά 
υλικά - μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς 
και τα απαιτούμενα εργαλεία. Τιμή ανά τεμάχιο (ΤΕΜ). 
 
τεμ 
Τιμη / τεμ 1.150,00 χίλια εκατό πενήντα EUR ( 1.150,00 EUR) 
  
 
ΑΤ: 5.4 (ΠΡΣΒ12.20ΣΧ3) 
 
Κωδικος αναθεωρησης:ΟΙΚ5104 
Όργανο ποδηλάτου 
Όργανο ποδηλάτου για την εκγύμναση και ενδυνάμωση των μυών των ποδιών, που βελτιώνει την 
καρδιοαναπνευστική λειτουργία. Η άσκηση επιτυγχάνεται όταν καθήμενος ο χρήστης, κρατώντας 
τις λαβές και τοποθετώντας τα πόδια στα πετάλια, τεντώνει τα πόδια κυκλικά. Η εγκατάσταση θα 
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά 
του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου EN16630 Τα όργανα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα 
από χάλυβα υψηλής ποιότητας για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. 
Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις να είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος Οι βίδες που χρησιμοποιούνται 
να είναι inox Τα δαχτυλίδια, οι άξονες και όλα τα κινητά μέρη να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και 
να μη χρειάζονται μελλοντική λίπανση Όλα τα μεταλλικά τμήματα να είναι γαλβανιζέ για την 
αποτροπή σκουριάς και διάβρωσης Όλα τα μεταλλικά μέρη να είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις 
(300-400microns) αντι- αποτριμματικής βαφής μετάλλου Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης 
UV3 (450 microns) να καλύπτει όλα τα μεταλλικά μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους 
ακτινοβολίας Τα μπουλόνια συνδέσεων να είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή 
ατυχημάτων ή και βανδαλισμού Ενσωματωμένες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως και 
ενημέρωσης ως προς τους ασκούμενους μύες, είναι τοποθετημένες πάνω στον σκελετό, σε 
διάσταση 1,10 Χ 0,25 μ. περίπου, ώστε να είναι ευανάγνωστες. Οι εν λόγω πινακίδες είναι 
κατασκευασμένες από αλουμίνια ενώ τα κείμενα θα είναι τυπωμένα με ηλεκτροστατική βαφή 
υψηλής ποιότητας για μέγιστη αντοχή στο χρόνο, τις καιρικές συνθήκες και απόπειρες 
βανδαλισμού Τα όργανα θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EN 16630 
Για μεγαλύτερη εξοικονόμηση χώρου τα όργανα θα τοποθετούνται σε κοινό πόλο σε συνδυασμό 2 
οργάνων και συγκεκριμένα: Συνδυασμός – μοντέλο: ποδήλατο και ελλειπτικής κίνησης ποδιών 
Διαστάσεις συνδυασμού: 2,30*0,80*2,00μ. περίπου Διαστάσεις πινακίδας οργάνου: 1,10 x 0,25μ. 
περίπου Βάρος: τουλάχιστον 155kg Μέγιστο φορτίο: 150Kg/ όργανο Μέγιστο ύψος πτώσης: 1,75μ. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 
απαιτούμενα εργαλεία. Τιμή ανά τεμάχιο (ΤΕΜ). Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
τεμ 
Τιμη / τεμ 1.100,00 χίλια εκατό EUR ( 1.100,00 EUR) 
  
ΑΤ: 5.5 (ΠΡΣΒ12.20ΣΧ4) 
Κωδικος αναθεωρησης:ΟΙΚ5104 
 
Όργανα εκγύμνασης εξωτερικού χώρου-Όργανο ελλειπτικής κίνησης ποδιών 
Όργανο ελλειπτικής κίνησης ποδιών, για την εκγύμναση και ενδυνάμωση της σπονδυλικής στήλης 
και του ισχίου, που βοηθάει στην ενδυνάμωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας, της 
κυκλοφορίας του αίματος και της λειτουργίας του πεπτικού συστήματος. Η άσκηση επιτυγχάνεται, 
όταν ο χρήστης όρθιος , κάνει πετάλι κρατώντας σφιχτά τις λαβές με τα δύο χέρια, κινώντας τα 
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πόδια από τη μία πλευρά στην άλλη, όπως ένα εκκρεμές. Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με 
τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά του ισχύοντος 
Ευρωπαϊκού Προτύπου EN16630 Τα όργανα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από χάλυβα 
υψηλής ποιότητας για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Οι 
ηλεκτροσυγκολλήσεις να είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος Οι βίδες που χρησιμοποιούνται να 
είναι inox Τα δαχτυλίδια, οι άξονες και όλα τα κινητά μέρη να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και να 
μη χρειάζονται μελλοντική λίπανση Όλα τα μεταλλικά τμήματα να είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή 
σκουριάς και διάβρωσης Για μεγαλύτερη εξοικονόμηση χώρου τα όργανα θα τοποθετούνται σε 
κοινό πόλο σε συνδυασμό 2 οργάνων και συγκεκριμένα: Συνδυασμός – μοντέλο: ποδήλατο και 
ελλειπτικής κίνησης ποδιών Διαστάσεις συνδυασμού: 2,30*0,80*2,00μ. περίπου Διαστάσεις 
πινακίδας οργάνου: 1,10 x 0,25μ. περίπου Βάρος: τουλάχιστον 155kg Μέγιστο φορτίο: 150Kg/ 
όργανο Μέγιστο ύψος πτώσης: 1,75μ. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού 
επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και 
συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία. Τιμή ανά τεμάχιο (ΤΕΜ). 
 
τεμ 
Τιμη / τεμ 1.050,00 χίλια πενήντα EUR  (1.050,00 EUR) 
  
 
ΑΤ: 5.6 (ΠΡΣΒ12.20ΣΧ6) 
Κωδικος αναθεωρησης:ΟΙΚ5104 
Όργανο πάγκος κοιλιακών 
Όργανο πάγκου κοιλιακών, εκγύμνασης μυών κοιλιακών, μέσης και πλάτης, βελτίωσης της 
λειτουργίας της καρδιάς και των πνευμόνων. Η άσκηση θα πρέπει να επιτυγχάνεται δίνοντας τη 
δυνατότητα στο χρήστη να ξαπλώσει στον πάγκο (επικλινή ή καμπύλο) και να ανυψώσει τον κορμό 
του. Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα 
προβλεπόμενα στη σειρά του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου EN16630. Τα όργανα θα πρέπει 
να είναι κατασκευασμένα από χάλυβα υψηλής ποιότητας για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο 
και τις καιρικές συνθήκες. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις να είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος Οι 
βίδες που χρησιμοποιούνται να είναι inox Τα δαχτυλίδια, οι άξονες και όλα τα κινητά μέρη να είναι 
από ανοξείδωτο ατσάλι και να μη χρειάζονται μελλοντική λίπανση Όλα τα μεταλλικά τμήματα να 
είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και διάβρωσης Όλα τα μεταλλικά μέρη να είναι 
καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400microns) αντι- αποτριμματικής βαφής μετάλλου Μια επιπλέον 
στρώση πολυουρεθάνης UV3 (450 microns) να καλύπτει όλα τα μεταλλικά μέρη προς αποτροπή 
της υπεριώδους ακτινοβολίας Τα μπουλόνια συνδέσεων να είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς 
αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού Ενσωματωμένες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες 
χρήσεως και ενημέρωσης ως προς τους ασκούμενους μύες, είναι τοποθετημένες πάνω στον 
σκελετό, σε διάσταση 1,10 Χ 0,25 μ. περίπου, ώστε να είναι ευανάγνωστες. Οι εν λόγω πινακίδες 
είναι κατασκευασμένες από αλουμίνια ενώ τα κείμενα θα είναι τυπωμένα με ηλεκτροστατική βαφή 
υψηλής ποιότητας για μέγιστη αντοχή στο χρόνο, τις καιρικές συνθήκες και απόπειρες 
βανδαλισμού Τα όργανα θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EN 16630 
Για μεγαλύτερη εξοικονόμηση χώρου τα όργανα θα τοποθετούνται σε κοινό πόλο σε συνδυασμό 2 
οργάνων και συγκεκριμένα: πάγκος κοιλιακών – παράλληλες μπάρες: Διαστάσεις συνδυασμού: 
2,10*1,30*2,00μ. περίπου Διαστάσεις πινακίδας οργάνου: 1,10 x 0,25μ. Βάρος: τουλάχιστον 135kg 
Μέγιστο φορτίο: 150Kg/ όργανο Μέγιστο ύψος πτώσης: 1,75μ. Τιμή ανά τεμάχιο (ΤΕΜ). 
 
τεμ 
Τιμη / τεμ 950,00 εννιακόσια πενήντα EUR ( 950,00 EUR) 
  
ΑΤ: 5.7 (ΠΡΣΒ12.20ΣΧ7) 
Κωδικος αναθεωρησης:ΟΙΚ5104 
 
Σύστημα καλλισθενικής άθλησης ΜΠΒ-1 
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Το σύστημα ζυγών άθλησης ενηλίκων αποτελείται από: α) τέσσερις μεταλλικούς στύλους 
,στρογγυλούς , διατομής 11 cm περίπου και πάχους 3,5 mm περίπου με ύψος 2,50 μ.,1.10μ. και 
0,50μ. περίπου β) τρεις παράλληλες , οριζόντιες μπάρες σε ύψος 2.30μ,1.10μ. και 0,30μ. περίπου. 
Οι τρεις παράλληλες μπάρες κατασκευάζονται από μεταλλική σωλήνα διατομής Φ40 mm περίπου. 
Όλοι οι σωλήνες θα έχουν διατομή τουλάχιστον Φ40 mm. Όλοι οι κατακόρυφοι μεταλλικοί στύλοι 
πακτώνονται. Τα σύστημα ζυγών θα παραδοθεί βαμμένο (με ηλεκτροστατική βαφή) σε χρώμα 
επιλογής της Υπηρεσίας για προστασία από την διάβρωση. Το άνω άκρο των κοιλοδοκών 
ταπώνονται με μεταλλική τάπα του εμπορίου. Η τάπα θα εφαρμόζει πλήρως στο κάθε άνοιγμα και 
δεν θα επιτρέπει την διείσδυση υγρασίας στο εσωτερικό. Οι βίδες σύνδεσης και τα παξιμάδια θα 
είναι ασφαλείας οπωσδήποτε γαλβανιζέ ή inox. Το σύστημα ζυγών θα είναι πιστοποιημένο 
σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EN 16630. Ενδεικτικές διαστάσεις: Μήκος : 4,65 μέτρα 
περίπου. πλάτος : 1,60 μέτρα περίπου. Ύψος: 2,50 μέτρα περίπου Στην τιμή μονάδας 
περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης και η 
πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του. 
 
τεμ 
Τιμη / τεμ 950,00 εννιακόσια πενήντα EUR ( 950,00 EUR) 
  
 
ΑΤ: 5.8 (ΠΡΣΒ12.20σχ8) 
Κωδικος αναθεωρησης:ΟΙΚ5104 
Σύστημα καλλισθενικής άθλησης - ΜΠΒ-2  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΙΚΗΣ - ΜΠΒ-2 Το σύστημα ζυγών άθλησης ενηλίκων αποτελείται από: α) 
έξι μεταλλικούς στύλους ,στρογγυλούς , διατομής 11 cm περίπου και πάχους 3,5 mm περίπου με 
ύψος 2,50 μ.,1.10μ. περίπου. β) τρεις παράλληλες , οριζόντιες μπάρες σε ύψος 2.30μ,1.10μ. και 
0,30μ περίπου. Οι τρεις παράλληλες μπάρες κατασκευάζονται από μεταλλική σωλήνα διατομής 
Φ40 mm περίπου. γ) μια κάθετη σκαλιέρα (πολύζυγο) με ύψος 2,50 μ. περίπου που θα αποτελείται 
από δύο παράλληλους οριζόντιους σωλήνες διατομής Φ40 mm τουλάχιστον, οι οποίοι στηρίζονται 
σε δυο στύλους αντίστοιχα..Ανάμεσα στους δύο αυτούς σωλήνες είναι κολλημένοι πέντε οριζόντιοι 
σωλήνες διατομής Φ40 mm περίπου. Όλοι οι σωλήνες θα έχουν διατομή τουλάχιστον Φ40 mm. 
Όλοι οι κατακόρυφοι μεταλλικοί στύλοι πακτώνονται. Τα σύστημα ζυγών θα παραδοθεί βαμμένο 
(με ηλεκτροστατική βαφή) σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας για προστασία από την διάβρωση. 
Το άνω άκρο των κοιλοδοκών ταπώνονται με μεταλλική τάπα του εμπορίου. Η τάπα θα εφαρμόζει 
πλήρως στο κάθε άνοιγμα και δεν θα επιτρέπει την διείσδυση υγρασίας στο εσωτερικό. Οι βίδες 
σύνδεσης και τα παξιμάδια θα είναι ασφαλείας οπωσδήποτε γαλβανιζέ ή inox. Το σύστημα ζυγών 
θα είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EN 16630. Ενδεικτικές διαστάσεις: 
Μήκος : 7,65 μέτρα περίπου. πλάτος : 1,60 μέτρα περίπου. Ύψος: 2,50 μέτρα περίπου Στην τιμή 
μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης 
και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του. 
 
τεμ 
Τιμη / τεμ 1.950,00 χίλια εννιακόσια πενήντα EUR (1.950,00 EUR) 
  
 
ΑΤ: 5.9 ΠΡΣΕ1.1 
 
Κωδικος αναθεωρησης:ΠΡΣ5130 
Ανοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m 
Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των 
υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
τεμ 
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Περιγραφη Τυπος   
 Τ=0.6   
Τιμη / τεμ 0,60 Μηδεν και εξήντα EUR ( 0,60 EUR) 
  
 
ΑΤ: 5.10 ΠΡΣΕ1.2 
 
Κωδικος αναθεωρησης:ΠΡΣ5120 
Ανοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m 
Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των 
υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
τεμ 
Περιγραφη Τυπος   
 Τ=1.5   
Τιμη / τεμ 1,50 ένα και πενήντα EUR   1,50 EUR 
  
 
ΑΤ: 5.11 ΠΡΣΔ1.6 
 
Κωδικος αναθεωρησης:ΠΡΣ5210 
Δένδρα κατηγορίας Δ6 
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο 
του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
τεμ 
Περιγραφη Τυπος   
 Τ=80   
Τιμη / τεμ 80,00 ογδόντα EUR  80,00 EUR 
  
 
ΑΤ: 5.12 ΠΡΣΔ2.3 
 
Κωδικος αναθεωρησης:ΠΡΣ5210 
Θάμνοι κατηγορίας Θ3 
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο 
του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
τεμ 
Περιγραφη Τυπος   
 Τ=7.4   
Τιμη / τεμ 7,40 επτά και σαράντα EUR  7,40 EUR 
  
ΑΤ: 5.13 ΠΡΣΕ9.4 
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Κωδικος αναθεωρησης:ΠΡΣ5210 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση 
του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του 
εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης 
άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης 
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, 
δοχεία κλπ).  
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
τεμ 
Περιγραφη Τυπος   
 Τ=1.1   
Τιμη / τεμ 1,10 ένα και δέκα EUR  1,10 EUR 
  
 
ΑΤ: 5.14 (ΠΡΣΕ9.6) 
Κωδικος αναθεωρησης:ΠΡΣ5210 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή 
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την 
επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, σχηματισμός λεκάνης 
άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης 
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).  
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
τεμ 
Περιγραφη Τυπος   
 Τ=3,00   
 
ΑΤ: 5.15 ΠΡΣΕ11.1.1 
 
Κωδικος αναθεωρησης:ΠΡΣ5240 
Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου. Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m 
Οι εργασίες υποστύλωσης δένδρων θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-05-09-00  
Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, πελεκητού 
στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τ’οπου του πασσάλου, οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για 
την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε 
κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν με κατάλληλο μέσον.  
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
τεμ 
Περιγραφη Τυπος   
 Τ=2.5   
Τιμη / τεμ 2,50 δύο και πενήντα EUR  2,50 EUR 
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ΑΤ: 5.16 ΠΡΣΗ1.1.3 
 
Κωδικος αναθεωρησης:ΗΛΜ8 
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 6 atm. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), 
κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = 
συντελεστής ασφαλείας = 1,25 ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος 
περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών 
(καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, 
καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-08-01-00.  
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.  
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
 
m 
Περιγραφη Τυπος   
 Τ=0.45   
Τιμη / m 0,45 Μηδεν και σαράντα πέντε EUR ( 0,45 EUR) 
  
 
ΑΤ: 5.17 ΠΡΣΗ8.1.1 
 
Κωδικος αναθεωρησης:ΗΛΜ8 
Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος 
Σταλάκτης επικαθήμενος, αυτορυθμιζόμενος, αυτοκαθαριζόμενος, επισκέψιμος, για πίεση 
λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και 
τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
τεμ 
Περιγραφη Τυπος   
 Τ=0.22   
Τιμη / τεμ 0,22 Μηδεν και είκοσι δύο EUR  0,22 EUR 
  
 
ΑΤ: 5.18 ΠΡΣΗ9.2.1 
 
Κωδικος αναθεωρησης:ΗΛΜ52 
Οικιακός προγραμματιστής μπαταρίας μιας στάσης 
Οικιακός προγραμματιστής μπαταρίας, μιας στάσης, κύκλου ποτίσματος 1 - 7 ημερών, με πηνίο 
μανδάλωσης και ηλεκτροβάνα 3/4" ή 1''.  
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με την μπαταρία του και τα πάσης φύσεως 
εξαρτημάτά του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, 
ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
τεμ 
Περιγραφη  Τυπος   
 Τ=60   
Τιμη / τεμ 60,00 εξήντα EUR  60,00 EUR 
  
 
ΑΤ: 5.19 ΠΡΣΗ9.2.13.1 
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Κωδικος αναθεωρησης:ΗΛΜ8 
Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 6'', μιας ηλεκτροβάνας 
Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα υλικά 
εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου, 
διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου στον 
πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, 
επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία). Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
τεμ 
Περιγραφη Τυπος   
 Τ=8.5   
Τιμη / τεμ 8,50 οκτώ και πενήντα EUR ( 8,50 EUR) 
 
ΑΤ: 5.20 (ΠΡΣΒ10.1σχ) 
Κωδικος αναθεωρησης:ΟΙΚ5104 
Στεγασμένοι Πάγκοι αναπληρωατικών για γήπεδα ποδοσφαίρου. 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση στεγασμένων πάγκων αναπληρωματοκών 
για γήπεδα ποδοσφαίρου, σύμφωνα με την περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους στοιχείων 
των πάγκων, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, η συναρμολόγηση και 
στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών 
της μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη 
μέτρων προστασίας των καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων 
εργασιών του έργου. 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ.) εγκατεστημένου καθιστικού, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, ως 
εξής: 
Καθιστικά με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες. Οι πάγκοι θα έχουν διαστάσεις 
1,00μ πλάτος Χ 2,00μ. ύψος Χ 3,00μ. μήκος., ο σκελετός τους θα είναι μεταλλικός και 
κατασκευασμένος με κοιλοδοκό 50Χ25 πάχους 2 χιλιοστών, θα έχει επικαλυφθεί από 
αντισκωριακή βαφή και δύο στρώσεις ντουκόχρωμα απόχρωσης λευκό. Στο πίσω μέρος 
καλύπτονται με κοίλο πολυκαρβουνικό υλικό με προστασία UV, άθραυστο, πάχους 6 χιλιοστών το 
οποίο θα ξεκινάει σε ύψος το πολύ 5 εκατοστά από τη βάση, θα καλύπτει όλη τη πλάτη και θα 
καλύπτει πλήρως το 1,00 μ. των πλαϊνών. Τα πλαϊνά επίσης θα είναι κατασκευασμένα με 
πολυκαρβουνικό υλικό πάχους 3 χιλιοστών, άθραυστο. Θα τοποθετηθούν 2 καθίσματα (πλαστικά) 
ανά μέτρο με συνολικά 6 στο σύνολο της κάθε κατασκευής και σε ύψος όχι μεγαλύτερο των 50 
εκατοστών από το έδαφος. Η κάθε κατασκευή θα τοποθετηθεί στο σημείο που φαίνεται στα σχέδια, 
θα εφαρμόζει επί της περίφραξης χωρίς κενά, δε θα έχει υψομετρική διαφορά η βάση της από τον 
αγωνιστικό χώρο και θα πακτωθεί στο τσιμεντένιο δάπεδο με κοχλίες και μεταλλικά βύσματα. Τιμή 
ανά μέτρο μήκους (μ.μ.) 
μ.μ 

Τιμη / μ.μ 360,00 τριακόσια εξήντα EUR 360,00 EUR 

 
ΑΤ: 5.21  (ΟΙΚ51.04ΣΧ) 
Κωδικος αναθεωρησης:ΟΙΚ51.04 
Εστία γηπέδου 5Χ5 
Εστία 5χ5 πλήρης, έτοιμη για χρήση, τοποθετημένη στην αντίστοιχη βάση της, με το δίχτυ της 
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της μελέτης και τους ισχύοντες κανονισμούς της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης (Ι.Η.Α.) 
τεμάχιο 

Τιμη / τεμάχιο 250,00 διακόσια πενήντα EUR 250,00 EUR 

 
  
ΑΤ: 5.22 (ΠΡΣΒ10.1SX2) 
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Κωδικος αναθεωρησης:ΟΙΚ5104 
Μπασκέτα (ΥΨΟΥΣ 3.05Μ) 
Μπασκέτα (ΥΨΟΥΣ 3.05Μ) η μπασκέτα περιλαμβάνει: Πίνακας (ταμπλό) από πλαστικό διαφανές 
με πάχος 12 χιλ. Πρέπει να έχει εξωτερικές διαστάσεις και γραμμογράφηση όπως φαίνεται στο 
αντίστοιχο σχέδιο της Υπηρεσίας, όλες οι γραμμές θα είναι από άσπρο χρώμα. Εάν είναι από 
αδιαφανές υλικό θα χρωματίζεται ολόκληρο λευκό και οι γραμμές θα είναι μαύρες. Οι γραμμές του 
περιθωρίου καθώς και του κεντρικού ορθογωνίου θα είναι από το ίδιο χρώμα. Οι πίνακες στη 
διάρκεια της χρήσης του γηπέδου θα είναι σταθεροί, τοποθετημένοι συμμετρικά πάνω στον κατά 
μήκος άξονα του γηπέδου, με το επίπεδό τους κατακόρυφο και παράλληλο προς τις τελικές 
γραμμές έτσι ώστε η πλευρά που βλέπει προς το κέντρο του αγωνιστικού χώρου να απέχει 1,20μ. 
από την εσωτερική πλευρά της τελικής γραμμής. Η κατώτερη πλευρά τους πρέπει να απέχει 2,75μ. 
από την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου. Στηρίγματα του πίνακα. Τα στηρίγματα που φθάνουν 
μέχρι την επιφάνεια του γηπέδου πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 1,00 μ. από την εξωτερική 
πλευρά της τελικής γραμμής. Θα πρέπει να είναι έντονα χρωματισμένα με χρώματα που να 
προκαλούν αντίθεση με το πίσω περιβάλλον και να είναι καλυμμένα μέχρι το ύφος των 2,20μ. με 
προστατευτικό αφρώδες ελαστικό περίβλημα το οποίο θα έχει επίσης έντονο χρώμα, ώστε να 
διακρίνονται εύκολα και να αποφεύγονται τραυματισμοί. Τα καλάθια. Το κάθε καλάθι αποτελείται 
από ένα στεφάνι και ένα δίχτυ. Το στεφάνι πρέπει να είναι φτιαγμένο από σίδερο σε χρώμα 
πορτοκαλί. Στο κάτω μέρος του στεφανιού μπορούν να υπάρχουν μικρά μεταλλικά δαχτυλίδια για 
να κρέμεται το δίχτυ. Το στεφάνι πρέπει να βρίσκεται τοποθετημένο οριζόντια και σταθερά πάνω 
στο ταμπλό, σε ύψος 3,05μ. από το γήπεδο (η πάνω περασιά του) και σε ίση απόσταση από τα 
άκρα του πίνακα. Η απόσταση της εσωτερικής πλευράς του στεφανιού από τον πίνακα πρέπει να 
είναι 15 εκ. Τα δίχτυα πρέπει να είναι φτιαγμένα από άσπρο κορδόνι και κρεμασμένα σε κάθε 
στεφάνι. Θα πρέπει να έχουν ύψος 40 εκ. και να είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να 
ανακόπτεται στιγμιαία η ορμή της μπάλας όταν περνά από το καλάθι. 
 

Τιμη / τεμ 1.800,00 χίλια οκτακόσια EUR  1.800,00 EUR 

 
 
ΑΤ: 5.23 (ΥΔΡ12.10.03) 
Κωδικος αναθεωρησης:ΥΔΡ6711.1 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 160 mm 
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 
 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.  
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που 
συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).  
 
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:  
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές 
των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο 
κόλλας). 
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων. 



ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 3Χ3 ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΣΣΟ 

 

 

                                ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ                               

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους, 
οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά 
τμήματα. 
Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:  
 
- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)  
- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των 
φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.  
 

Τιμη / m 7,00 επτά EUR  7,00 EUR 

 
 
ΑΤ: 5.24 ΥΔΡ9.41.03 
Κωδικος αναθεωρησης:ΥΔΡ6711.7 
Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου 
βάσης 0,50 m, 1 εισόδου και 1 εξόδου διαμέτρου έως D 200 mm 
Προκατασκευασμένα φρεάτια, υδροσυλλογής, έλξης καλωδίων, επίσκεψης, πτώσης ή 
διακλάδωσης δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1 από μη πλαστικοποιημένο 
πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, με όλα τα 
απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για τοποθέτηση εκτός του 
καταστρώματος της οδού, σε βάθος μέχρι 1,25 m. 
Τα φρεάτια προσδιορίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο του θαλάμου (D), τον αριθμό και 
την διάμετρο των εισόδων και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό στοιχείο βάσης, τον θάλαμο, ο 
οποίος διαμορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούμενο ύψος με στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου του 
παραγωγού των φρεατίων κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και 
τον δακτύλιο έδρασης του καλύμματος στην στέψη για την κατανομή των φορτίων.  
Η βάση του φρεατίου θα είναι μονολιθικής κατασκευής με διαμορφώσεις ρύσεων (κανάλια ροής) 
των εισερχομένων και εξερχομένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι θα είναι προδιαμορφωμένες 
στο εργοστάσιο με τυποποίηση κατά την ονομαστική διάμετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται 
δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος, σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου.  
Η κωνική απόληξη θα είναι διαμέτρου αντίστοιχης των διαστάσεων του καλύμματος και θα 
συναρμόζεται με τον θάλαμο μέσω στεγανοποιητικού δακτυλίου.  
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
- Η προμήθεια των επιμέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεπομένων από την μελέτη 
διαστάσεων, με τις αναλογούσες βαθμίδες επίσκεψης (όπου απαιτείται), τους δακτυλίους 
στεγάνωσης μεταξύ των στοιχείων και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα σύνδεσης με τους αγωγούς 
εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιμεντοσωλήνες, σύμφωνα με την μελέτη) 
- Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόμενες διαστάσεις με μηχανικά 
μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών 
του ορύγματος, η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους 
σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών 
και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις – αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις. 
- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους εισερχόμενους και 
εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του φρεατίου 
- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους εισερχόμενους και 
εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του φρεατίου 
- Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών με μέγιστο μέγεθος 
κόκκου 25 mm (συμπεριλαμβάνεται το κοσκίνισμα των προϊόντων, εάν απαιτείται για την 




