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ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ   
ΘΑΣΟΣ   

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αποβλέπει στην καλύτερη προσβασιμότητα της περιοχής της νοτίου Θάσου 

που ξεκινάει από την περιοχή ‘Ατσπάς’ Σκάλας Μαριών και καταλήγει στην νήσο Αστρίς. Η 

περιοχή Ατσπάς, στη Σκάλα Μαριών Θάσου, και συγκεκριμένα στο τμήμα που συνδέει το 

οικιστικό δίκτυο με την παραλία του Ατσπά, δυτικά του οικισμού θα αποτελέσει σημείο 

εκκίνησης που σκοπεύει στην ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος υδάτινου και χερσαίου 

της νήσου Αστρίς.  

 

Οι εργασίες που περιγράφονται στο παρόν τεύχος απορρέουν από τις συνθετικές αρχές και τα 

αντίστοιχα σχέδια που έχουν εκπονηθεί από την ομάδα μελετητών και αποτελούν την 

παρούσα φάση της μελέτης (οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής). 

 

Όλες οι αναφερόμενες εργασίες καθώς και αυτές που δεν περιγράφονται στην παρούσα Τ.Π. 

αλλά θα κριθούν αναγκαίες από την επίβλεψη, θα πρέπει να εκτελεστούν με άρτιο τρόπο και 

με βάση όλους τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις (Α.Τ.Ο.Ε., Ε.Λ.Ο.Τ., αντίστοιχες οδηγίες, 

Τ.Ε.Ε., κανονισμούς σκυροδέματος κ.λ.π.). 

 

Προτείνεται οι τυχόν κακοτεχνίες να μη γίνονται αποδεκτές από την επίβλεψη και ο ανάδοχος 

να πρέπει να ξαναεκτελέσει τις εργασίες με δικές του δαπάνες και στον προβλεπόμενο χρόνο. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ‘ΑΣΤΡΙΣ’ ΘΑΣΟΣ 

 

1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, 
που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του παραπάνω έργου, όπως 
προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

 
1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 

περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του υπόψη έργου. Οι τιμές μονάδος  περιλαμβάνουν όλες τις 
δαπάνες που περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα εργασιών, καθώς και τις 
απαιτούμενες δαπάνες που είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το είδος 
και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως 
ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου, τα 
κάτωθι: 

 
 1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α., περιλαμβανομένης και της 
επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 37 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93, δικαιώματα για 
προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου, τέλη χαρτοσήμου, όπως ισχύουν 
κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου. 

 
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για 
Τελωνειακό Δασμολόγιο Εισαγωγής και με τις διατάξεις του Νόμου 3215/1955, δεν 
παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου ή σε 
άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παροχή 
οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, 
τις εισφορές και τα δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε 
παρέχεται στους ενδιαφερόμενους το δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας 
ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. 
 
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του 
μέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 
πάνω στα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. έστω κι αν τυχόν 
αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, 
καθώς και από τους φόρους κ.λ.π., που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.Δ. 4486/66 
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(ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων. 
Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος 
ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με το Ν. 2366/53 
(ΦΕΚ83 Α/10-4-53) Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273 Α/27-12-91) και Ν. 893/79 (ΦΕΚ86 Α/28-4-79). 
 
 1.1.2 Οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων κυρίων και 
βοηθητικών υλικών ενσωματωμένων και μη, μετά των απαιτούμενων 
φορτοεκφορτώσεων, ασφαλίσεων μεταφορών, χαμένου χρόνου και σταλίας 
μεταφορικών μέσων και κάθε είδους μετακινήσεων μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση, 
εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά τους πληρώνεται ιδιαιτέρως, 
σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου. Ομοίως οι δαπάνες για μεταφορές, 
φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων και σταλίες μεταφορικών μέσων 
των περισσευμάτων και των ακατάλληλων προϊόντων ορυγμάτων και υλικών σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε 
περιβαλλοντικών περιορισμών, που θα ισχύουν, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης. 
 
 1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, 
ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδόματος αδείας 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρεσίμων, νυκτερινών (πλην των έργων που η 
εκτέλεσή τους προβλέπεται νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ξεχωριστά) κλπ. του 
κάθε είδους προσωπικού (επιστημονικού διευθύνοντος το έργο, τεχνικού ειδικευμένου 
ή όχι, προσωπικού των γραφείων, των εργοταξίων, των μηχανημάτων, των συνεργείων 
κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και 
εκτός της Ελλάδος) για την κατασκευή του υπόψη έργου. 
 
 1.1.4 Οι δαπάνες για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση ή αγορά), την κατασκευή, 
την οργάνωση, τη διαρρύθμιση κλπ. των εργοταξίων, εργαστηρίων και γραφείων 
Αναδόχου, με όλες τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις και συνδέσεις παροχής νερού, 
ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, αποχέτευσης και λοιπών ευκολιών που απαιτούνται, 
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 
 
 1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου και 
αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 
 
 1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία 
εργοταξιακού εργαστηρίου, τη μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και 
δοκιμών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριμένο ή κρατικό 
εργαστήριο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης. 
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 1.1.7 Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας 
παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, 
περιλαμβανομένων των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής 
κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών 
έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, μετά των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και 
μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής 
ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης 
των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε 
βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 
(ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή 
σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε μισθώσει ο Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν 
δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της 
παρούσας σύμβασης). 
 
 1.1.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, 
μεταφορών, μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι 
άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του έργου. 
 
 1.1.9 Οι δαπάνες αντιμετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης 
κυκλοφορίας της οδού, λήψης πρόσθετων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες για τα 
μέτρα προστασίας όλων των όμορων κατασκευών προς τους χώρους εκτέλεσης 
εργασιών και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, πρόληψης πρόκλησης 
βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, σε ρέματα-ποτάμια κλπ καθώς και η 
δαπάνη ασφάλισης του έργου (Ε.Σ.Υ.) καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου και μέχρι την 
οριστική παραλαβή του. Οι δαπάνες για τα μέτρα προστασίας των κατασκευών σε 
κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, 
θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  
 
 1.1.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, όπως αυτές προδιαγράφονται στην 
Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κάθε 
είδους "δοκιμαστικά τμήματα", που προβλέπονται στους όρους δημοπράτησης 
(μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.). 
 
 1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας κάθε είδους 
μηχανήματος ή άλλου εξοπλισμού (π.χ. ικριωμάτων) που απαιτούνται για την έντεχνη 
κατασκευή του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η 
συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή τους, η επιβάρυνση λόγω 
απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η 
χρήση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε 
αιτία, η κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν ευθύνεται ο Κύριος του Έργου, η 
απομάκρυνσή τους μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των 
εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά 
κλπ. 
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Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα, που θα χρησιμοποιούνται για την 
εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται επί τόπου των έργων 
έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δε χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων 
μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
 
 1.1.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης, με τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές, κάθε είδους 
υλικών λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται 
ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, μαζί με την εργασία 
πλύσεως ή εμπλουτισμού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των 
υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, 
λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, που ισχύουν 
σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 
 1.1.13 Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και 
μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από 
τυχόν εμπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήματα, μη παράδοση 
περιορισμένης έκτασης περιοχών του έργου, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
κλπ.), από πιθανές παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια 
φορείς (ΥΠ.ΠΟ. Δ.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά φάσεις λόγω 
των παραπάνω εμποδίων, από τις αναγκαίες μετρήσεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές 
κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται από το 
σύνολο των συμβατικών τευχών είτε αυτές αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανηγμένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιμολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, 
που θα προκύψουν από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχημάτων και λοιπών 
μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόμα και από προσωρινές περιοδικές ή και 
μόνιμες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από 
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.). 
 
 1.1.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων 
ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και 
λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά, όπως π.χ.: 
 (1) Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους μικρότερου 

των 3,0 μ, που τυχόν θα απαιτηθούν, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας 
οχημάτων και πεζών, εφόσον δεν είναι δυνατόν, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές ή 
την Υπηρεσία, να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες διαδρομές και εφόσον 
επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
όρων δημοπράτησης. 

 (2) Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και 
οχημάτων στον ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό 
απαιτηθεί, δηλαδή οι δαπάνες για την τοποθέτηση περίφραξης, την καθημερινή 
κάλυψη των ορυγμάτων, , την ενημέρωση του κοινού, τη σήμανση (πλην εκείνης 
που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ξεχωριστά), τη 
σηματοδότηση και την εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου χώρου, οι δαπάνες 
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διευθέτησης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για 
την απομάκρυνση των παραπάνω εγκαταστάσεων μετά την περαίωση των 
εργασιών και τη διαμόρφωση των χώρων αυτών, όπως αναλυτικά ορίζεται στην 
Ε.Σ.Υ.. 

 
 1.1.15 Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου και 
εγκατάστασης των χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη 
σύνταξη μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών συναρμογής με τις 
συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, 
εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα 
συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα 
Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και 
γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που 
κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και 
παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 
 
 1.1.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως 
υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων, που θα συναντηθούν στο χώρο 
του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό 
και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων, 
που θα τα υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους 
με επί τόπου μετρήσεις. 
 
 1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των 
καταλόγων οπλισμού (όπου αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη), που θα πρέπει να 
υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία. 
 
 1.1.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές 
τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες, που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή 
άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιμολογίου. 
 
 1.1.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την 
κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταμών στην περίπτωση που δεν υπάρχει αποδέκτης 
υδάτων) και διευθετήσεων για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων 
ομβρίων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται οι κατασκευές του έργου, οι 
υπάρχουσες κατασκευές και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 
 
 1.1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του 
έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα 
εκσκαφών κλπ. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και 
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ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια και όπως στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 
 

1.1.21Οι δαπάνες για χρησιμοποίηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ. με οποιονδήποτε τρόπο, 
για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
 
 1.1.22 Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και 
προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων 
εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε 
στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων 
και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους καθώς και την 
περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 
εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή 
τους. 
 1.1.23 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων 
των Ο.Κ.Ω. διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται 
τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν 
προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα 
φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του 
έργου. 
 
 1.1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και 
αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την 
κατασκευή του έργου (περιλαμβανομένης της μεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε 
αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της 
Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
 
 1.1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. 
 
 1.1.26 Οι δαπάνες μίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, 
κατασκευής, σήμανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που 
απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισμού 
και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών για την 
εναπόθεση προϊόντων ορυγμάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων 
υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς και 
οι δαπάνες για την τελική τους διαμόρφωση μετά την περαίωση των εργασιών, 
σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 
 1.1.27 Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές 
επιστρώσεις επ' αυτών (παλαιών ή νέων επιφανειών) όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 
άρση και μεταφορά των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες. 
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 1.1.28 Οι δαπάνες έντεχνης διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων 
αγωγών, φρεατίων αγωγών, τεχνικών έργων κ.λ.π., για τη σύνδεση αγωγών, που 
συμβάλλουν σ' αυτά (εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου). 
 
 1.1.29 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες 
ευστάθειας ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. 
 
 1.1.30 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες 
Δημόσιες Επιχειρήσεις, Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή 
Ο.Κ.Ω.), εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 
 
 1.1.31 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο μέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία 
προβλέπονται στις σχετικές μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.  
 1.1.32 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, συμφωνητικών και γενικά όλες 
οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται 
στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του έργου. 
 
 1.1.33 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και 
απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων δικτύων, όπως φυσικοί ή τεχνητοί υδάτινοι 
αγωγοί, αγωγοί αποχέτευσης και αποστράγγισης της περιοχής κλπ, τα οποία θα 
επηρεαστούν από την κατασκευή του έργου, και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσμενείς 
μεταχειρίσεις,  
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο 
Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από 
τις χωματουργικές κυρίως ή άλλες εργασίες. 

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

1.2 Στις τιμές μονάδος των ασφαλτικών εργασιών του παρόντος Τιμολογίου 
περιλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες φορτωεκφόρτωσης και μεταφοράς  της  ασφάλτου 
οποιουδήποτε τύπου από τις περιοχές Θεσσαλονίκης ή Αθηνών μέχρι τη θέση 
επεξεργασίας της και μέχρι τη θέση ενσωμάτωσής της, η σταλία μεταφορικών μέσων και 
ο χαμένος χρόνος φορτοεκφορτώσεων, καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη για 
την έντεχνη χρήση της (θέρμανση, παραγωγή διαλυμάτων κλπ) πλην της αξίας της 
ασφάλτου. 

  
1.3 Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και 

τα Γενικά ΄Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, 
κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήμανσης εργοταξίων, φόρων, 
δασμών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήμου, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, 



 10 

τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών 
εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα. 
 
Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε 
ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει 
των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου. 

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

 
1.5   Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, οι οποίες δεν 

περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο και είναι παρεμφερείς προς εκείνες, που 
καλύπτονται από αυτό αλλά παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά (αποδεκτά 
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης) ή επιμετρώνται διαφορετικά, αυτές είναι 
δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών 
τους ως τα κατωτέρω παραδείγματα: 

 
(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης (ομβρίων, 

ακαθάρτων) από τσιμεντοσωλήνες και αγωγοί ακαθάρτων από 
αμιαντοτσιμεντοσωλήνες 

                               Για εσωτερική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος 
Τιμολογίου και για την αντίστοιχη κατηγορία αντοχής και μεθόδων κατασκευής 
και προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου 
σωλήνα σε μήκος συμβατικού σωλήνα της αμέσως μικρότερης υπάρχουσας στο 
παρόν Τιμολόγιο εσωτερικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  
  όπου  DN: Εσωτερική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 
   DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος συμβατικού σωλήνα που 

περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο. 
Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως 
μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος. 

 
 (2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 
   Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της 

συμβατικής πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της 
επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας 
πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  

     DN / 12 
 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

 
 (3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της 
συμβατικής ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του 
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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. 

 
Tο τιμολόγιο μελέτης συντάχθηκε σύμφωνα με: 

 την  υπ’ αρ. Δ17γ/06/28/ΦΝ437/24-2-2009 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
«Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων 
Υδραυλικών και Λιμενικών» (Φ.Ε.Κ. Β’410/2009) όπως διορθώθηκε με το (Φ.Ε.Κ. 
822Β'/4-5-2009) και την Δ11γ/28−12−2009 απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 
«Συμπλήρωση της απόφασης Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων 
Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών» (ΦΕΚ Β΄ 2630/29−12−2009), όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ11γ/188/Φ10/13-04-2010 (Φ.Ε.Κ. 518Β’ /26-4-
2010) του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 

 την  υπ’ αρ. Δ17α/62/3/ΦΝ437 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «΄Εγκριση  
αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Οικοδομικών Έργων»(ΦΕΚ Β΄ 
513/19-3-2009) όπως αναπροσαρμόσθηκε και συμπληρώθηκε με την απόφαση του 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Δ17α/62/3/ΦΝ437 (ΦΕΚ Β΄ 513/19-3-2009) 

 την  υπ’ αρ. Δ17α/03/54/ΦΝ.437 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Επικαιροποίηση 
των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας» (ΦΕΚ Β΄ 918) 

 την  υπ’ αρ. Δ17γ/10/108/ΦΝ437/21-7-2009  απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
«Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Πρασίνου» 
(ΦΕΚ Β΄ 1661/13-8-2009) 

 την  υπ’ αρ. Δ11γ/ΟΙΚ/289/11-5-10 (ορθή επανάληψη 21-5-2010) απόφαση του 
Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Τροποποίηση – Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης  «Έγκριση 
αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Πρασίνου» (ΦΕΚ Β΄ 
1661/13-8-2009. 
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ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 
 
1. Άρθρο Α-2: ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 

                      (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α) 
 

Για τη γενική εκσκαφή, μετά της 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 ή και με τα χέρια, εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Χ1 και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης.  

Με το άρθρο αυτό πληρώνεται επίσης η, ανάλογης σκληρότητας εδαφών, εκσκαφή: 

 ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μ. μετά της 
μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους,  

 για τη διευθέτηση χειμάρρων πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μ, 

 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 3.00 μέτρων, 

 τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των 
πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνεται με άλλο άρθρο αυτού του 
τιμολογίου  

 για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  
 
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη: 

 προσέγγισης μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, εκσκαφής με οποιοδήποτε 
μέσο ή και με τα χέρια και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποστράγγισης των 
υδάτων, μόρφωσης των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης, 
σχηματισμού των αναβαθμών  

 διαλογής, φύλαξης, φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο 
(χωματοσυλλέκτη, αυτοκίνητο κλπ) και μεταφοράς 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 δαπάνη του χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων 
και κάθε είδους σταλίας των αυτοκινήτων, η δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή 
ενδιάμεσες θέσεις, η δαπάνη επαναφόρτωσης των προσωρινών αποθέσεων και 
εκφόρτωσης σε τελικές θέσεις, η δαπάνη διάστρωσης και διαμόρφωσης των 
αποθέσεων σύμφωνα  με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης και της 
περιβαλλοντικής μελέτης 
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 αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
συμπύκνωση ή με τσιμέντο, αποξήλωσης πλακοστρώσεων, και καθαίρεσης 
συρματόπλεκτων κιβωτίων (SΕRAZANETI), μανδροτοίχων από λιθοδομή, γενικών 
λιθοδομών και οπτοπλινθοδομών (θεμελίων ή ανωδομής), κρασπεδορείθρων και 
στερεών εγκιβωτισμού, που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών. 

 απαιτούμενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής όπου τυχόν αυτή απαιτείται 
καθώς και η δαπάνη εκθάμνωσης κοπής, ξερίζωσης και απομάκρυνσης δένδρων 
ανεξαρτήτως περιμέτρου σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 αντιμετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη 
κυκλοφορία, άσχετα εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, όπως 
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

 συμπύκνωσης 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 στο σχέδιο ΤΥΠΩΝ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. στα Π.Κ.Ε. 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, σύμφωνα με τη δοκιμή AASHO T 180).  

 κοπής υπάρχουσας ασφαλτικής στρώσης οδοστρωμάτων με κατάλληλες μεθόδους 
σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης  

 κάθε είδους σταλίας του μηχανικού εξοπλισμού και η δαπάνη αντιμετώπισης κάθε 
είδους δυσκολίας για την εφαρμογή των μέτρων προσωρινής ή μόνιμης 
αντιστήριξης των πρανών των Cut and Cover και των στομίων σηράγγων και Cut and 
Cover 

 επανεπίχωσης (με προϊόντα εκσκαφών) θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος 
της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό και δεν υπάρχει 
απαίτηση συμπύκνωσης 

 καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, και 
την παρ. 6.2.1.1 της Π.Τ.Π. Χ1. 

 
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεσης της 

εργασίας σε μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύθηκαν από το πρόγραμμα εκτέλεσης του 
έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.  

Η επιμέτρηση θα γίνει με βάση τον πραγματικό όγκο των εκτελεσμένων γενικών 
εκσκαφών γαιών και ημίβραχου με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια 
εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. 
Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο για τις επί πλέον των 
προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία με 
τεκμηριωμένους λόγους. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο γενικής εκσκαφής γαιών και ημιβράχου μετά της μεταφοράς 
των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  πέντε και ενενήντα πέντε 
                           (Αριθμητικώς) :  5,95 [5,25 + 0,70] 
 

 
2.   Άρθρο Α-20   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ  
                                       (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1530) 
 
Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό 
του εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την 
μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων" 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού 
συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα οποία θα 
συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που 
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά 
ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό που προδιαγράφεται στην μελέτη για 
τα βραχώδη επιχώματα.  
Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό συμπύκνωσης 
κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor 
Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95% της ξηράς 
φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 
Proctor, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, 
ώστε να διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική" επιφάνεια. 
Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), η οποία 
τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 
Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του επιχώματος . 
Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του 
πέραν των ορίων που προβλέπει η μελέτη. 
Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωμάτων, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές αφετηρίες 
(repairs) εκτός της ζώνης επιχώματος, η εκτέλεση  τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η 
καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που θα 
καθορίσει η Υπηρεσία. 
Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα 
οικεία άρθρα του τιμολογίου: 
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Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut and 
Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)  
Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών   
Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα   
 
Επιμέτρηση  με λήψη αρχικών και τελικών διατομών  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ένα ευρώ και πέντε λεπτά 
                                Αριθμητικά: 1,05 
 
 
3. Άρθρο Α-19: ΚΟΚΚΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ 0-200 χλστ.  

                                 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121Β) 
 

Για την προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων, 
κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-200 χλστ. από συλλεκτά υλικά ή θραυστά προϊόντα 
λατομείου ή ποταμού, μέγιστης διάστασης λίθων 200 χλστ. και ελάχιστης περιεκτικότητας 
λεπτόκοκκου κλάσματος (διερχόμενο από το κόσκινο Νο 40) 35%, με δείκτη πλαστικότητας το 
πολύ 6 και κατά τα υπόλοιπα σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Ο 150, την Τ.Σ.Υ. και τους υπόλοιπους 
όρους δημοπράτησης. 

 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού, οι φορτοεκφορτώσεις με το 

χαμένο χρόνο, η σταλία αυτοκινήτων και η μεταφορά των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο του έργου, οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων καθώς και οποιαδήποτε 
επιβάρυνση, που αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ. και κατά τα υπόλοιπα σύμφωνα με το άρθρο 
προμήθειας δανείων αυτού του τιμολογίου.  

 
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η κατασκευή του επιχώματος, που πληρώνεται 

ιδιαίτερα με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.  
Επίσης δεν προσμετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα η πιθανή επαύξηση του όγκου 

του επιχώματος εξ αιτίας συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέρα από τα όρια, που 
προβλέπει η μελέτη. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-200 χλστ., που επιμετράται 

σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη αρχικών και τελικών διατομών, μετά της 
μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων.  
 
ΕΥΡΩ                 (Ολογράφως) : Εικοσιεννιά ευρώ και τρία λεπτά 
 (Αριθμητικώς) : 29,03 [20,83 + 8,20] 
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4. Άρθρο ΥΔΡ 5.07   Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως   

λατομείου 
 

           Κωδικός Αναθεώρησης  ΥΔΡ 6069 
 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης 

λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 
α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή 
για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή. 

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

προβλεπόμενες από την μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών) 
 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Τριανταδύο και δεκατρία λεπτά 
 Αριθμητικώς:   32,13€ (11,30€ + 20,83€) 
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ΟΜΑΔΑ Β: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
Άρθρα ΠΡΣ Ε2 :  ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΓΑΙΩΔΗ- ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΗ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 
 

 
5. Άρθρο ΠΡΣ  Ε2.1: ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 Μ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5130) 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ                 (Ολογράφως) : Εβδομήντα πέντε λεπτά 
                           (Αριθμητικώς) : 0,75 

 
6. Άρθρο ΠΡΣ  Ε2.2 : ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 Μ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5120) 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ                 (Ολογράφως) : Δύο ευρώ  
                           (Αριθμητικώς) : 2,00 
 

 
7. Άρθρο ΠΡΣ Ε13.1 ΣΧΕΤ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΜΕ ΣΠΟΡΑ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5510) 
 

Το αντικείμενο εγκατάστασης χλοοτάπητα τύπου τριφύλλι με σπορά περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα: 

1.  Την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον 
ψιλοχωματισμό του εδάφους. 

2.  Την προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση της εμπλουτισμένης τύρφης, 
περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε 
βάθος 10-12 cm 

3.  Την τελική διαμόρφωση της επιφάνειας με ράμματα και τσουγκράνες, για να 
δημιουργηθεί η κατάλληλη σποροκλίνη. 

4.  Την προμήθεια σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, πιστοποιημένου, πρόσφατης 
εσοδείας, συσκευασμένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση του μίγματος 
και τον οίκο παραγωγής και τη σπορά με την προβλεπόμενη ποσότητα, ανάλογα με το 
είδος του σπόρου.  

5.  Την κάλυψη του σπόρου, την ομοιόμορφη κατανομή μικτού λιπάσματος με 
ιχνοστοιχεία και το κυλίνδρισμα της επιφάνειας. 

6.  Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο σκεύασμα. 
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7.  Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα 
μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των 
αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα τύπου 
τριφύλλι σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές. 

8.  Το πρώτο κούρεμα και το κυλίνδρισμα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm 
9.  Την λίπανσή του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 
10. Την απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν κατά την 

εγκατάσταση του χλοοτάπητα  
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή 
εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 

 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

 
ΕΥΡΩ              (Ολογράφως) : Δύο χιλιάδες ευρώ     
                        (Αριθμητικώς) : 2000,00 

 
 

8. Άρθρο ΠΡΣ Γ-1: ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ Η΄ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ   

                         (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 1140) 
 
Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου 
υλικού (πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με 
οποιοδήποτε μέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της 
επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα. 
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των 
εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 
 
                   Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 
 
ΕΥΡΩ              (Ολογράφως): Εκατόν πέντε ευρώ 

                 (Αριθμητικώς): 105,00 
 

 
 
Άρθρο ΠΡΣ Δ1. : ΔΕΝΔΡΑ  

  
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, 

φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης 
και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη φύτευσή του, πλαγίων μεταφορών, 
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τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και 
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση στο 
συνεργείο φύτευσης. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

 
9. Άρθρο ΠΡΣ Δ1.4 : ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ4 (ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ) 

(Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ-5210) 
 
ΕΥΡΩ                (Ολογράφως) : Εικοσιπέντε ευρώ   
                          (Αριθμητικώς) : 25,00 

 
 
 
 
ΠΡΣ Δ2: ΘΑΜΝΟΙ 
  
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. 
 

 

 

10. Άρθρο ΠΡΣ Δ2.1: ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Θ1 (ΙΒΙΣΚΟΥΣ ΣΥΡΙΑΚΟΥΣ)        
                             (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210) 
 
       Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ            (Ολογράφως): Δύο ευρώ και τριάντα λεπτά 
                      (Αριθμητικώς): 2,30 
 
 
11. Άρθρο ΠΡΣ Δ2.1: ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Θ1 (ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ)        
                             (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210) 
 
       Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ            (Ολογράφως): Δύο ευρώ και τριάντα λεπτά 
                      (Αριθμητικώς): 2,30 
 
 
 
12. Άρθρο 25 ΠΡΣ Δ7: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ 
                                   (Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 1710) 
 
Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου. Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, 
επιφανειακό, εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % 
και κατά το δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους 
μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

 
ΕΥΡΩ            (Ολογράφως): Οχτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 
                      (Αριθμητικώς): 8,50 
 
 
13. Άρθρο 25 ΠΡΣ Ε9.4: ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 2,00 - 4,00 lt 
                                          (Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5210) 
 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή 
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την 
επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, σχηματισμός 
λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των 
υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
 
ΕΥΡΩ            (Ολογράφως): Ένα ευρώ κσι δέκα  λεπτά 

              (Αριθμητικώς): 1,10 
 

 
14. Άρθρο 25 ΠΡΣ Ε9.5: ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 4,50 - 12,00 lt 
                                          (Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5210) 
 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή 
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την 
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επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και 
σχηματισμός λεκάνης άρδευσης. Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του 
νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, 
πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ            (Ολογράφως): Ένα ευρώ και τριάντα λεπτά 

              (Αριθμητικώς): 1,30 
 

 
15. Άρθρο ΠΡΣ Β1: ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΔΕΝΤΡΩΝ 
                     (Αναθεωρείται με το άρθρο: ΥΔΡ 6752) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση χυτοσιδηράς σχάρας στη λεκάνη άρδευσης 
του δένδρου, με επεξεργασία αντιδιαβρωτικής προστασίας (προετοιμασία επιφανείας με 
μεταλλοβολή και βαφή με δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικού υλικού και δύο στρώσεις τελικής 
βαφής). Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι συνδετήρες των σχαρών, καθώς και οι πάσης 
φύσεως δαπάνες εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη 
εγκατάσταση της εσχάρας. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 
ΕΥΡΩ            (Ολογράφως): Τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

              (Αριθμητικώς): 3,50 
 
 
ΠΡΣ  Ζ2 Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων  
 
Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί 
κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη 
σε εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.  
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων 
και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών. 
 
16. Άρθρο ΠΡΣ Ζ2.7:Κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων ύψους κορμού έως 3,0 m 
                                             (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354) 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τρία Ευρώ   
 Αριθμητικώς: 3,00 
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ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
 
Άρθρο ΟΔΟ Β-29:  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

 
Για την κατασκευή σκυροδέματος, σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 

δημοπράτησης, από θραυστό υλικό λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων 
μέγιστου κόκκου, με χρήση τσιμέντου κατάλληλου τύπου, κατηγορίας, αντοχής και 
ποσότητας, ως και τυχόν αναγκαίων πρόσθετων ρευστοποιητικών, υπερρευστοποιητικών, 
αερακτικών, σταθεροποιητικών κλπ. υλικών, για τεχνικά έργα κάθε είδους και οποιουδήποτε 
ανοίγματος και ύψους καθώς και για έργα σηράγγων.  

Στις τιμές περιλαμβάνονται -η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και ενσωμάτωσης κάθε υλικού, και κάθε εργασίας που 
απαιτούνται σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, -η δαπάνη προσκόμισης, 
τοποθέτησης, χρήσης και απομάκρυνσης μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως 
αναγκαίων ικριωμάτων, των ξυλοτύπων επιπέδων καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών και 
γενικότερα του απαιτούμενου εξοπλισμού και των βοηθητικών εγκαταστάσεων για 
προώθηση ή προβολοδόμηση, -η δαπάνη των μηχανημάτων παραγωγής, μεταφοράς, 
άντλησης, ανύψωσης, καταβιβασμού, ανάμειξης, δόνησης κλπ., -η δαπάνη διαμόρφωσης των 
ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς και η 
δαπάνη μερικής ή ολικής απώλειας των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών 
ή άλλης μορφής κενών, -η δαπάνη συντήρησης του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο 
(λινάτσες, χημικό υγρό κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή του, η δαπάνη επεξεργασίας των 
κατασκευαστικών αρμών.  

Ανηγμένα περιλαμβάνονται -οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης 
σκυροδέματος, -οι δαπάνες των μελετών και σχεδιασμού της κατασκευαστικής μεθόδου, 
των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών 
που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων 
αυτοφερομένων δοκών), -η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, 
σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και τους άλλους όρους δημοπράτησης, -καθώς και οι δαπάνες 
δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 μ. ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας εφόσον κριθεί 
απαραίτητο από την Υπηρεσία. Επίσης περιλαμβάνεται η επιρροή της διαμόρφωσης των 
χαρακτηριστικών του σκυροδέματος, ώστε να εξασφαλιστεί, εκτός από τη θλιπτική αντοχή 
και ο κατάλληλος τύπος του επιφανειακού τελειώματος, που καθορίζεται από την 
εγκεκριμένη μελέτη, τους όρους δημοπράτησης ή τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, βάσει του 
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε. 

 
Στις τιμές περιλαμβάνεται επίσης  ανηγμένα η δαπάνη για την κατασκευή 

τελειωμάτων επιφανειών σε επαφή με ξυλότυπο σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ.  
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Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία σε πραγματικούς 
όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη και τις εντολές της Υπηρεσίας (αφαιρουμένων των 
οποιωνδήποτε κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος 
κλπ.) όπως αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ. μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων 
προεντάσεως σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος ή των κενών διέλευσης αγωγών, 
των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10cm2 και επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5cm 
χωρίς αποζημίωση των υλικών και εργασίας κατασκευής τους. Η επιμέτρηση του όγκου 
σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που 
διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το 
ύψος του κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν 
διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.  

Οι τιμές του σκυροδέματος είναι γενικής εφαρμογής, ανεξάρτητα του αν πρόκειται 
για προκατασκευή ή συμβατική κατασκευή, αν πρόκειται για χυτό ή αντλητό και αν κάθε 
στοιχείο της κατασκευής ολοκληρώνεται σε μία φάση εργασιών ή εκτελείται τμηματικά, 
σύμφωνα με την τεχνική μελέτη, ή λόγω τοπικών περιορισμών (εξασφάλιση της κυκλοφορίας, 
πρόσκτηση αναγκαίας εδαφικής λωρίδας κλπ.) ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Κατά τα λοιπά, 
σχετικά με το περιεχόμενο της τιμής μονάδας, ισχύουν τα αναφερόμενα στην  Τ.Σ.Υ.  

Για την απαιτούμενη αντοχή σε θλίψη (fa), την μέση αντοχή σε θλίψη (fm) κλπ., τα 
κριτήρια συμμόρφωσης και οτιδήποτε άλλο σχετικό με την τεχνολογία του σκυροδέματος, 
ισχύει ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 1997 (ΦΕΚ 315 Β/17.4.97),όπως 
περιλαμβάνεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής σκυροδέματος. 

 

 
17. Άρθρο ΟΔΟ Β-29.3.3: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΩΝ ΠΛΗΡΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 

                                   (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2532) 
 

 Κατασκευή αμφιέρειστων οριζόντιων φορέων γεφυρών ή οχετών, λεπτοτοίχων και 
κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20 οπλισμένο. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν δεκαπέντε ευρώ 

Αριθμητικά: 115,00 
 
 

Άρθρο ΟΔΟ Β-30: ΣΙΔΗΡΟΙ  ΟΠΛΙΣΜΟΙ 
 

Για την προμήθεια σιδηρού οπλισμού επί τόπου των υπαίθριων και υπόγειων 
έργων (σηράγγων υπόγειας εκσκαφής, φρεάτων εκκαπνισμού, φρεάτων θεμελίωσης γεφυρών 
κλπ), την κοπή, την κατεργασία και την επιμελή και έντεχνη τοποθέτησή του σε οποιαδήποτε 
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θέση των έργων (ανωδομή, θεμέλια, πάσσαλοι οποιουδήποτε τύπου, με παρουσία ή χωρίς 
παρουσία νερού κλπ.), που θα γίνει μόνο μετά την παραλαβή των ξυλοτύπων από την 
Υπηρεσία, σύμφωνα με  την Τ.Σ.Υ., τις διατάξεις της Τεχνικής Μελέτης (κατηγορία χάλυβα, 
διάμετροι, διαστάσεις και μορφή) και τους εγκεκριμένους κανονισμούς. 

 
Στις τιμές περιλαμβάνονται, πέραν της δαπάνης προμήθειας του οπλισμού, 

ανηγμένα η δαπάνη της σύνδεσης των ράβδων σιδηρού οπλισμού, που θα γίνεται κατά τρόπο 
στερεό σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ με σύρμα Νο 5 ή μεγαλύτερου 
πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση για την 
περίπτωση εγχύτων πασσάλων, η δαπάνη προμήθειας του σύρματος πρόσδεσης, η δαπάνη 
προμήθειας και τοποθέτησης αποστατών, αρμοκλειδών ή άλλου είδους εγκεκριμένων 
ενώσεων καθώς και η δαπάνη τοποθέτησης, ανάρτησης και αγκύρωσής του σε οποιοδήποτε 
ύψος από το επίπεδο εργασίας, η δαπάνη των απαιτούμενων ικριωμάτων και οποιωνδήποτε 
ανυψωτικών μέσων. Επισημαίνεται ότι σχετικά με τις ενώσεις με ηλεκτροσυγκόλληση ισχύει 
το DIN 4099 σε συσχετισμό με το DIN 1045. Επίσης στις τιμές περιλαμβάνονται τα αναγκαία 
υποστηρίγματα (καβίλιες), ειδικά τεμάχια ανάρτησης, που τυχόν θα απαιτηθούν, η 
οποιαδήποτε απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία μέχρι την 
τοποθέτησή του και κάθε άλλη δαπάνη για πλήρως τελειωμένη εργασία καθώς και η δαπάνη 
αποστολής και δοκιμών δοκιμίων σιδήρου σε αναγνωρισμένα εργαστήρια, όπως ορίζεται 
στους παραπάνω κανονισμούς και σύμφωνα με τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. 

Η επιμέτρηση θα γίνει με βάση τους αναλυτικούς πίνακες οπλισμών της τεχνικής 
μελέτης ή, αν δεν υπάρχουν, με βάση τους πίνακες, που ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει 
και να υποβάλει στην Υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της κατασκευής 
οι πίνακες θα έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις, τις διαμέτρους, τις θέσεις και τα μήκη επικάλυψης (που θα είναι 
τα ελάχιστα απαιτούμενα), τα βάρη ανά μ.μ. και ανά διάμετρο - σύμφωνα με τους επίσημους 
πίνακες βαρών των Γερμανικών Κανονισμών -, τα μήκη των σιδηρών ράβδων, τα μερικά και 
ολικά βάρη των προβλεπομένων οπλισμών κλπ. Η τοποθέτηση των οπλισμών στο έργο θα 
ελεγχθεί από την Υπηρεσία και η παραλαβή τους θα γίνει πριν από την έναρξη διάστρωσης 
του σκυροδέματος. Μετά την παραλαβή των οπλισμών οι πίνακες θα υπογραφούν από τον 
ανάδοχο και την Υπηρεσία. Οι παραπάνω θεωρημένοι πίνακες των τοποθετημένων οπλισμών 
με τα βάρη τους, αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών, που θα συνοδεύει τα 
πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. 

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού που έχει τοποθετηθεί. 

 
 

18. Άρθρο ΟΔΟ Β-30.2: ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ST III (S400) Ή ST IV (S500s) ΕΚΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ                                           
                      (Aναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2612) 
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ΕΥΡΩ                 (Ολογράφως) : Ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά 
                  (Αριθμητικώς) : 1,15 
 

 
19. Άρθρο Β-30.3:ΣΙΔΗΡΟΥΝ ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ST IV (S500s) ΕΚΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

                      (Aναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7018)  
 
ΕΥΡΩ                 (Ολογράφως) : Ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά  
                           (Αριθμητικώς) : 1,15 
 
 

20. Άρθρο ΟΙΚ 32.01.04: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 
                    (Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3214)  
  
                    Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 
ΕΥΡΩ                 (Ολογράφως) : Ενενήντα ευρώ  
                           (Αριθμητικώς) : 90,00 

 
 

 

21. Άρθρο ΟΙΚ 33.01.06 Σχετ. : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΜΑΤΙΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 
ΤΥΠΟΥ KOURASANIT 

                      (Aναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-3302) 
 

Διαμόρφωση χωμάτινου, σταθεροποιημένου δαπέδου, τύπου  KOURASANIT. Διάστρωση 
ισόπεδα και διαβροχή, συμπύκνωση με δονητικό οδοστρωτήρα και διαβροχή. Πριν την 
εφαρμογή της στρώσης, ύγρανση του υποστρώματος. Συμπύκνωση σε τρεις φάσεις: πρώτη 
φάση: χωρίς δόνηση, δεύτερη φάση: με δόνηση, τρίτη φάση: χωρίς δόνηση. Χωμάτινο 
δάπεδο που βασίζεται στη χρήση ενεργών ουσιών που λειτουργούν ως συγκολλητικές ύλες 
φυσικών υλικών, τύπου Kourasanit-στο χρώμα της άμμου, πάχους διάστρωσης 7cm. Το 
χρώμα θα έχει την έγκριση της Επίβλεψης, αφού προηγηθούν δείγματα. 

Εφαρμογή του δαπέδου γενικώς. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη, η 
διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση 
της άνω στάθμης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και την μελέτη. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. 
 
ΕΥΡΩ                 (Ολογράφως) : Πενήντα έξι ευρώ  
                            (Αριθμητικώς) : 56,00 
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22. Άρθρο ΟΔΟ Β-51: ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2921) 

 
Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C 
12/15, διατομής 0.15Χ0.30 μ. με απότμηση, σύμφωνα με τις Π.Τ.Π., προς κατασκευή 
κρασπέδων, νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται 
στο εργοστάσιο με ταυτόχρονη δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους 
επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  
 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των κρασπέδων και όλων των 
απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη για την τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις 
προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων 
μήκους όχι μικρότερου των 0,50 μ. με λεία επιφάνεια η δαπάνη τέλειας στερέωσης των 
κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά ενός συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10Χ0,20μ από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C 8/10, η δαπάνη εγκιβωτισμού τους με C 12/15, η δαπάνη 
κατασκευής της βάσης έδρασής τους, η δαπάνη αρμολογήματος με τσιμεντοκονία αναλογίας 
650 χγρ τσιμέντου ανά μ3 άμμου καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που 
απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. 
 

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου με τη βάση έδρασής 
του. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εννιά ευρώ και εξήντα λεπτά 
         (Αριθμητικώς) : 9,60  

 
 

23. ‘Αρθρο ΟΙΚ 51.01 Σχετ.: ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ 
                              (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5101) 
 

Πάσσαλοι κυλινδρικού σχήματος από μη επεξεργασμένη ξυλεία (καστανιάς, δρυός κ.λ.π.) για 
στερέωση οποποιωνδήποτε κατασκευών (θεμελίων κ.λ.π.) με καθορισμένες διαστάσεις. 
Περιλαμβάνεται η αποφλοίωση, το πελέκημα, η εύθυνση και μόρφωση της αιχμής και η 
εργασία πλήρους κατασκευής και σύνδεσης - σταθεροποίηση μεταξύ των ώστε να 
δημιουργείται φράκτης. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τετρακόσια είκοσι ευρώ 
         (Αριθμητικώς) : 780,00  
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24. ‘Αρθρο ΟΙΚ 51.03: ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΙΧΜΕΣ ΠΑΣΣΑΛΩΝ 
                   (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5103) 
 

Μεταλλικές αιχμές πασσάλων οποποιωνδήποτε διαστάσεων, από σιδηροελάσματα 
ορθογωνικής διατομής συγκολλημένων και κατεργασμένων στην φωτιά (γύφτικα) κατά 
ορισμένο σχέδιο, με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους κατασκευής.  
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
         (Αριθμητικώς) : 2,70  

 
 

25. ‘Αρθρο ΟΙΚ 51.04.01: ΈΜΠΗΞΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ. ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Η ΠΛΕΥΡΑΣ 
ΜΕΧΡΙ 20 CM 

        (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5104) 
 

Έμπηξη ξύλινων πασσάλων μήκους μέχρι 2,0 m με την βαρειά ή μηχανικό πασσαλοπήκτη στο 
προβλεπόμενο βάθος, εντός οποιουδήποτε εδάφους πλην ημιβράχου και βράχου, εν ξηρώ ή 
σε νερό. Συμπεριλαμβάνεται η προστασία των κεφαλών με μεταλλική στεφάνη, η ενδεχόμενη 
τοποθέτησης μεταλλικών αιχμών, η διαβροχή του τυχόν ξηρού εδάφους και η κοπής με 
χειροπρίονο των κεφαλών μετά την έμπηξη. 
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : είκοσι ευρώ 
         (Αριθμητικώς) : 20,00  

 
 

26. ‘Αρθρο ΟΙΚ 77.71: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΩΣ 
ΝΕΡΟΥ Η ΔΙΑΛΥΤΗ ΕΝΟΣ Η ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ.  

         
        77.71.03 ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΔΥΟ 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ Η ΔΙΑΛΥΤΟΥ. 
        (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771) 

 
Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 
"Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 
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Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση 
αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση 
βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : δεκαπέντε και εβδομήντα λεπτά 
         (Αριθμητικώς) : 15,70  

 
 

27. Άρθρο ΟΙΚ 38.03:  ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΣΥΝΗΘΩΝ ΧΥΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
                                Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816  
 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, 
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε 
ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα 
(τύποι)". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των 
χρησιμοποιουμένωνυλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία 
αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν 
για την διαμόρφωσή του. 
 

       Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 
 

 ΕΥΡΩ                (Ολογράφως) : Δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
         (Αριθμητικώς) : 15,70 

 
 
28. Άρθρο ΠΡΣ Β6.1 σχετ.: ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ  
                                                 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2922) 
       

Επίστρωση με φυσικούς κυβόλιθους διαστάσεων 10x10x5 cm σε απόχρωση σύμφωνα με την 
μελέτη και την έγκριση της υπηρεσίας. Οι κυβόλιθοι θα είναι τοποθετημένοι σε υπόστρωμα 
με πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 0,10m και εγκιβοτισμένοι σε χαλαζιακή άμμο, 
με την μέθοδο εν ξηρώ  σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘’ Πλακοστρώσεις - 
λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών’’. 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής υπόβασης, η προμήθεια των 
ενσωματουμένων υλικών, οι εργασίες τοποθέτησης σύμφωνα με την μορφή που 
προβλέπεται από την μελέτη (προσωρινοί οδηγοί για την τοποθέτηση των κυβόλιθων, 
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ακτινωτοί ή τοξοτοί οδηγοί) και ο τελικός επιμελής καθαρισμός της επιφανείας της 
επίστρωσης.   
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επίστρωσης με κυβόλιθους  
 
ΕΥΡΩ      (Ολογράφως) : Τριάντα ευρώ  
                        (Αριθμητικώς)  : 30,00 

 
 
 
 
29. Άρθρο ΟΙΚ 52.81 σχετ.: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5281) 
 

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία, επί υπάρχουσας υποδομής, με 
χρήση γαλβανισμένων ήλων διαμέτρου 3/6 mm (κορμός/κεφαλή) ελάχιστου μήκους 
κορμού 60 mm και ελάχιστου βάθους εισχωρήσεως 30 mm ή κατασκευή πάνω σε 
καδρόνια, σε κάνναβο 150x150 mm και πύκνωση στά άκρα 100x100 mm. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 
52.81.01 Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm  
 

ΕΥΡΩ      (Ολογράφως) : Τριανταεννιά ευρώ  
 (Αριθμητικώς)  : 39,00   
 
 

30. Άρθρο ΥΔΡ 10.15: ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΥΔΡΟΔΙΟΓΚΟΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΑΣΤΙΧΗ 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370) 
       

Σφράγιση αρμών διακοπής σκυροδέτησης στοιχείων στά οποία δεν προβλέπονται 
υδροφραγές, (waterstops) με μαστίχη πολυμερούς βάσης που διογκώνεται όταν έρχεται σε 
επαφή με το νερό, εφαρμοζόμενη σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, στις θέσει της 
κατασκευής που προβλέπονται από την μελέτη. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η προμήθεια της υδροδιογκούμενης πολυμερούς μαστίχης 

 ο επιμελής καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής από ρύπους και σαθρά υλικά 
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 η εφαρμογή με πιστόλι χειρός ή αέρα κατά μήκος του αρμού διακοπής, στο μέσον της 
διατομής, συνεχούς λωρίδας υλικού με ανάλωση 0,07-  0,10 lt ανά τρέχον μέτρο (εξαρτάται 
από την ομαλότητα του αρμού) 

 
Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή υλικών της κατηγορίας αυτής, όταν δεν προβλέπονται από 
την μελέτη, δεν επιμετράται ως ιδιαίτερη εργασία.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο αρμού (μμ). 
 

ΕΥΡΩ                   Ολογράφως:   Οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά 
 Αριθμητικώς:  8,20  

 
 
31. Άρθρο ΟΙΚ 61.06 Σχετ.: ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟ 

ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΟΥΣ Ή ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥΣ ΥΨΟΥΣ  >160 mm   
 

                     (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ  6104) 
 

 

 Κατασκευή φερόντων στοιχείων (καθιστικών) από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε 
τύπου, με ύψος ή πλευρά μεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235, οποιωνδήποτε 
λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το 
δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια 
μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με 
ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, την στατική μελέτη, και 
τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες. 

 
 Περιλαμβάνεται η χρήση ανυψωτικών μέσων και τη τιμή αφορά την πλήρη κατασκευή, 

συναρμολόγηση και τοποθέτηση. 
 
 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Δεκαεννιά ευρώ και πενήντα 
     (Αριθμητικώς) : 19,50 
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ΟΜΑΔΑ Δ: ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

 
32.Άρθρο ΠΡΣ Β 10.10:  ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΞΥΛΙΝΑ 

 
Ξύλινα παγκάκια μήκους 180 cm, πλάτους 50 cm και ύψους 80 cm (εκτός αν προβλέπονται 
διαφορετικές διαστάσεις στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης), με κάθισμα εργονομικά 
διαμορφωμένο, αποτελούμενο από τρεις ξύλινες δοκίδες, τυπικών διαστάσεων 4x14x180 
cm,  πλάτη από με δοκίδες πάχους 4 cm και μήκους 1,80 m και πόδια έδρασης και 
στήριξης της πλάτης από ξυλεία διατομής 8 x 12 cm (ή σύμφωνα με τη μελέτη). 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)    

 
  ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : τετρακόσια ογδόντα ευρώ 

     (Αριθμητικώς) : 480,00 
 
 

33.Άρθρο ΟΙΚ ΣΧΕΤ.51.4.7:  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ BANGIRAI   
 

     Κατασκευή καθιστικών με συνθετική ξυλεία  BANGIRAI, το οποίο αποτελείται από 70% 
ξύλο και 30% πολυαιθυλένιο. Α). Χρήση ταβλών μήκους ενός (1) μέτρου, πλάτους 9 
εκατοστών και πάχους 25 - 30 χιλιοστών, τοποθετημένων εγκάρσια σε ανοξείδωτη λάμα 
διαστάσεων 30χ5 χιλ, απέχουσες 20 εκατοστά από την άκρη του καδρονιού και 60 
εκατοστά μεταξύ τους. Β). Χρήση τάβλων μήκους σαράντα πέντε εκατοστών (45), διατομής 
5χ5 χιλ, απέχουσες μεταξύ τους ανά 50 εκατοστά ώστε να στηριχτούν πάνω σε αυτά τα 
παραπάνω στοιχεία. Γ). Χρήση τάβλων μήκους σαραντα πέντε και δεκαπέντε εκαστοστών 
διατομής 10χ7 χιλ, ενωμένα μεταξύ τους ώστε να σχηματίζεται ορθογώνιο πλαίσιο, πάνω 
στο οποίο θα στηριχθούν τα στοιχεία Α.  
Συνυπολογίζεται η αξία της λάμας όπου απαιτείται καθώς και των μικροϋλικών 
τοποθέτησης.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m3) πραγματικής επιφανείας    

 
  ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Χίλια εννιακόσια πενήντα ευρώ 

     (Αριθμητικώς) : 1.950,00 
 
 
 

34. Άρθρο ΠΡΣ Β2 ΣΧΕΤ:   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

   (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104) 
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Κατασκευή ξύλινης περίφραξης με ξυλοπασσάλους Φ 4 cm,  καθαρού (εκτός εδάφους) 
ύψους έως 1,00 m, ανά 1,00 m και τους διαγώνιους ή οριζόντιους πασσάλους που θα 
απαιτηθούν. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πασσάλων στον τόπο του 
έργου, η τοποθέτησή τους, τα υλικά στήριξης (πρόκες κλπ) και οι δαπάνες του 
απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων σύμφωνα με την 
κατασκευαστική λεπτομέρεια. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

 
 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Δεκαοκτώ ευρώ 
     (Αριθμητικώς) : 18,00 
 
 

ΠΡΣ Β 11 ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
 
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις 
προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του 
προμηθευτή και προστασία των τοποθετημένων κάδων μέχρι την παραλαβή από τον φορέα 
συντήρησης του έργου. 
 
35. Άρθρο ΠΡΣ Β11.3: ΞΥΛΙΝΟΣ ΚΑΔΟΣ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ  5104) 
 
Ξύλινος κάδος, με μεταλλικό σκελετό, ξύλινα πηχάκια και εσωτερικό κάδο από λαμαρίνα. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
 

ΕΥΡΩ                (Ολογράφως):  Διακόσια σαράντα ευρώ 
    (Αριθμητικώς): 240,00 

 
 
36. Άρθρο ΟΙΚ- 54.80.08 Σχετ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΡΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 
                                                    (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6126) 

Μπάρα πάρκινγκ ποδηλάτων με υποδοχή για την μπροστινή ρόδα από γαλβανιζέ σωλήνα.  
Διαστάσεις 400x400x1000mm (7.0Kg). Το κάθε «μπλοκ» είναι πενταθέσιο και περιλαμβάνει 
πέντε θέσεις ποδηλάτων. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων 
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υλικών εγκατάστασης και η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης, σύμφωνα με τις 
Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα εγκεκριμένα σχέδια. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ                (Ολογράφως): Εκατόν εξήντα δύο ευρώ 
    (Αριθμητικώς): 162,00 
 

37. Άρθρο ΠΡΣ Β12.9 ΣΧΕΤ:  ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΥΝΙΑΣ ΑΠΟ ΞΥΛΟ 
                                                  (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ  5104) 
 
Προμήθεια και εγκατάσταση καθίσματος κούνιας διαστάσεων 2μ. x 1,50μ. από ξύλο, με τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

- Κατασκευή από ξυλεία με μεταλλικούς συνδέσμους και στηρίγματα 
- Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασμένα ώστε να αποκτήσουν λεία 

επιφάνεια (χωρίς οποιεσδήποτε ακίδες), βαμένα με  υδατοδιαλυτές, μη τοξικές βαφές, 
υψηλής αντοχής στην φθορά και την υπεριώδη ακτινοβολία. 

- Κοχλίες και μεταλλικοί σύνδεσμοι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι, με παξιμάδια 
ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο 

- Ανάρτηση σε υφιστάμενη πέργκολα. 
- 4 Aλυσίδες μήκους 1,80 m με ελεύθερο άνοιγμα κρίκου 5 mm για να αποφεύγεται η 

παγίδευση δακτύλων. 
- Κουζινέτα αποτελούμενα από κέλυφος αλουμινίου, ανοξείδωτο άξονα και δακτυλίδια 

από φωσφορούχο ορείχαλκο, στηριζόμενα στην κεντρική δοκό της κούνιας 
γαλβανισμένους κοχλίες με παξιμάδι ασφαλείας, κατά τρόπο ώστε να μην 
περιστρέφονται οι αλυσίδες όταν κινείται η κούνια. 

- Κάθισμα από ξύλο, ρυθμισμένο σε στάθμη 0,40 m από το έδαφος (θέση ηρεμίας),  με 
πλευρικές αποστάσεις ασφαλείας από τους ορθοστάτες της κούνιας 0,55 m. 

- Πλήρη συναρμολόγηση και κατασκευή σύμφωνα με την κατασκευαστική λεπτομέρεια.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ                (Ολογράφως): Χίλια διακόσια πενήντα ευρώ 

    (Αριθμητικώς): 1.250,00 
 
 
38. Άρθρο ΠΡΣ Β 9.1 Σχετ.: ΞΥΛΙΝΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ  5104) 
 
Κατασκευή ξύλινου σκελετού τύπου πέργολας ορθογωνικού σχήματος, από εμποτισμένη 
ξυλεία, με ορθοστάτες διατομής τουλάχιστον 0,15 x 0,15 m και ανωδομή μορφής εσχάρας από 
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στοιχεία διατομής 0,05 x 0,10 m δεμένου περιμετρικά ώστε να μπορεί να δεχτεί φορτία 
κούνιας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ                (Ολογράφως): Ενενήντα πέντε ευρώ 

     (Αριθμητικώς): 95,00 
 
 
 
39. Άρθρο ΠΡΣ Β 9.2 Σχετ.: ΞΥΛΙΝΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΙΟΣΚΙ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΟΥ 
ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ  5104) 
 
Κατασκευή ξύλινου σκελετού τύπου κιόσκι πολυγωνικού σχήματος,  από εμποτισμένη ξυλεία, 
με ορθοστάτες διατομής τουλάχιστον 0,10 x 0,10 m και ανωδομή μορφής εσχάρας από 
στοιχεία διατομής 0,05 x 0,10 m σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια και την ΕΤΕΠ 10-02-
02-01.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ                (Ολογράφως): Εκατόν δέκα ευρώ 

    (Αριθμητικώς): 110,00 
 
 
40. Άρθρο ΟΙΚ 52.81: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ  5281) 
 

 

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία, επί υπάρχουσας υποδομής, με χρήση 
γαλβανισμένων ήλων διαμέτρου 3/6 mm (κορμός/κεφαλή) ελάχιστου μήκους κορμού 60 mm 
και ελάχιστου βάθους εισχωρήσεως 30 mm, σε κάνναβο 150x150 mm και πύκνωση στά άκρα 
100x100 mm. 

 

 

                 ΟΙΚ  52.81.01 Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας 
 
ΕΥΡΩ                (Ολογράφως): Τριάντα εννιά ευρώ 

    (Αριθμητικώς): 39,00 
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41. Άρθρο ΟΙΚ 54.21: ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ  5421) 
 
Υαλοστάσια συνήθη, συρόμενα, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, 
οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 
"Ξύλινα κουφώματα", με την κάσσα, τα πλαίσια των φύλλων (τελάρα), με ή χωρίς υαλοδόχους 
πήχεις (καϊτια) 4x4 cm για μονούς ή διπλούς υαλοπίνακες, με ή χωρίς πηχάκια υαλοπινάκων 
και γενικά ξυλεία, σιδηρικά και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης 
(εκτός από χειρολαβή γρύλλου) και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) + Εργασία ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ                (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι εννιά ευρώ + Ενενήντα ευρώ 

     (Αριθμητικώς): 129,00 + 90,00 
 
 
 
42. Άρθρο ΟΙΚ 54.51: ΘΥΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΑΜΠΛΑΔΩΤΕΣ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ  5451.1) 
 
Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα 
κουφώματα", από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με τετράξυλο (κάσσα) 9x9 cm, αρμοκαλύπτραι 
2,5x2,5 cm, θυρόφυλλα με πλαίσια (τελάρα) 5x13 cm, καθρέφτες (ταμπλάδες), οποιουδήποτε 
σχεδίου από δυο στρώσεις, από τις οποίες η εσωτερική με πάχος 8 mm από κόντρα πλακέ ή 
μοριοσανίδες, και η εξωτερική με πάχος 1,5 cm από ξύλα πλάτους το πολύ 7 cm, συνδεομένες 
μεταξύ τους με εντορμίες (γκινισιές) και πήχεις από σκληρή ξυλεία και γενικά ξυλεία, σιδηρικά 
αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (πλήν χωνευτής κλεδαριάς και χειρολαβών) και 
μικροϋλικά και εργασία για πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης 
και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) + Εργασία ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ                (Ολογράφως): Εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ + Εκατόν δώδεκα ευρώ 

     (Αριθμητικώς): 168,00 + 112,00 
 
 
 
43. Άρθρο ΟΙΚ 52.41: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΞΥΛΟΠΗΚΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΤΑΥΛΕΣ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ  5241) 
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Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με ταύλες ραμποτέ, από λευκή ξυλεία, χωρίς 
κατεργασία των επιφανειών τους, σε υπάρχοντα σκελετό, με τα υλικά και μικροϋλικά τα 
ικριώματα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επενδυμένης επιφάνειας + Εργασία ανά 
τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
 
ΕΥΡΩ                (Ολογράφως): Είκοσι τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 
                                                  + Δεκαέξι ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 

     (Αριθμητικώς): 24,50 + 16,75 
 
 
44. Άρθρο ΟΙΚ 52.43: ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΑΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
 
Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων κάθε είδους. 
Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριωματα, η εργασία και τα αναλώσιμα.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) κατεργασμένης επιφανείας.  

 

 
52.43.02 Πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο) 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5244  
 

 
ΕΥΡΩ                (Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά 

    (Αριθμητικώς): 4,60 
 
 
45. Άρθρο ΟΙΚ 54.80.03 Σχετ.: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΠΑΓΚΟΥ ΣΕ ΚΙΟΣΚΙ 

                                      (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ  5621) 
 
Ξύλινος πάγκος πάχους 5 - 7 cm και πλάτους 45 cm περίπου, που περιλαμβάνει:  
 
α)  Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 5 -7 cm και πλάτους 45 cm, με στρογγυλευμένες 
ακμές, τα στοιχεία του οποίου συγκολλάται στην υπάρχουσα υποδομή με κατάλληλη συμβατή 
κόλλα. 
β) Την σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με ξύλινα στοιχεία) με κατάλληλα υλικά, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του σφραγιστικού υλικού. 
  
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας 
των τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 
ΕΥΡΩ                (Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ 

     (Αριθμητικώς): 185,00  
 
 
46. Άρθρο ΟΙΚ 79.46 : ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΗ 
ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΠΑΧΟΥΣ 50 MM 
 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934) 
 
Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών, με κλίσεις μικρότερες από 40%, οποιασδήποτε διάταξης, 
με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm, με επικόλληση αυτών με 
θερμή άσφαλτο. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων".  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ                (Ολογράφως): Δεκατέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 

     (Αριθμητικώς): 14,50  
 
 
 
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

47.  
 
ΑΤΗΕ Ν3319.1  Ειδικό δικτυωτό πλαστικό πλέγμα για τη σήμανση υπογείων αγωγών 

πλάτους 0,40m.  
 

Κωδ. αναθεώρησης 
:  

ΗΛΜ 8  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ειδικού δικτυωτού πλαστικού πλέγματος για τη 
σήμανση υπογείων αγωγών σε χρώμα κόκκινο με διαστάσεις οπής (μάτι) 10χ3cm ήτοι πλέγμα 
και της εργασίας τοποθετήσεώς του σε βάθος 30εκ κάτω της τελικής επιφάνειας.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,46      
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48.  
 
ΑΤΗΕ Ν3319.2  Προκατασκευασμένες ειδικές πλάκες για τη σήμανση και προστασία 

υπογείων αγωγών   
 

Κωδ. αναθεώρησης 
:  

ΗΛΜ 8  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση προκατασκευασμένων ειδικών πλακών για τη 
σήμανση υπογείων αγωγών με διαστάσεις 50χ25χ3cm αναλογίας 200kg/m3 τουλάχιστον, ήτοι 
ειδικές πλάκες και της εργασίας τοποθετήσεώς του πάνω από τις υπογειωμένες σωληνώσεις 
σε βάθος όπως στα συνημμένα σχέδια λεπτομερειών..    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,57      
 

49.  
 
ΑΤΗΕ Ν66.20.2  Πίλαρ ανοξείδωτο οκτώ αναχωρήσεων  
 

Κωδ. αναθεώρησης 
:  

ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές ανοξείδωτου επιδαπέδιου κιβωτίου 
ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ), βιομηχανικού τύπου, στεγανού, προστασίας ΙΡ 54 κατά το 
πρότυπο IEC 60529, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  
- Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI-SAE 316 (ISO A4), με εσωτερικές διαστάσεις 1,45 m 
πλάτος, 1,30 m ύψος και 0.36 m βάθος, αποτελούμενη από δύο μέρη με ιδιαίτερες θύρες, με 
μικροϋλικά και εξαρτήματα στερέωσης και συνδέσεων από ανοξείδωτο χάλυβα,  σκληρό 
πλαστικό ή ορείχαλκο. 
- Βάση από σκυρόδεμα με περιμετρικό πλαίσιο έδρασης του κιβωτίου στην στέψη της, από 
ανοξείδωτες λάμες 40 x 2,5 mm, κοχλιούμενες στην βάση με ανοξείδωτα βύσματα. 
- Εσωτερική διαίρεση με φύλλο ανοξείδωτης λαμαρίνας πάχους 1,5 mm σε δύο χώρους: προς 
τα αριστερά, πλάτους 0,60 m για τον μετρητή και το δέκτη της ΔΕΗ με μονόφυλλη θύρα και 
προς τα δεξιά, πλάτους 0,85 m, για την ηλεκτρική διανομή, με δίφυλλη θύρα. Πρόβλεψη δύο 
(2) οπών 26 mm στο άνω μέρος της διαχωριστικής λαμαρίνας για την διέλευση καλωδίων.  
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- Εσωτερικές διαμορφώσεις από  φύλλα στραντζαριστής ανοξείφωτης λαμαρίνας για την 
τοποθέτηση και στερέωση των προβλεπομένων οργάνων 
- Θύρες με ενισχύσεις ακαμψίας και ελαστικό παρεμβύσμα περιμετρικώς, με μεντρεσσέδες 
βαρέως τύπου, ανεξάρτητες χωνευτές κλειδαριές ασφαλείας ανά φύλλο και μηχανισμό 
συγκράτησης σε ανοικτή θέση. 
- Διαμόρφωση κορυφής σε σχήμα στέγης ή τόξου με προεξοχή 6 cm από την υπόλοιπη 
κατασκευής.  
- Πινακίδα αναγραφής στοιχείων στην δεξιά θύρα στερεωμένη με ανοξείδωτα πριτσίνια 
(περιλαμβάνεται η αναγραφή των στοιχείων με έντυπους ή μεταλλικούς χαρακτήρες σύμφωνα 
με τις οδηγίες του ΚτΕ)   
- Στεγανό κιβώτιο (πίνακας διανομής) στην δεξιά πλευρά του πίλλαρ (χώρος διανομής), 
προστασίας ΙΡ 54 κατά IEC 60529, από σκληρό πλαστικό, ανοξείδωτο χάλυβα ή από 
συνδυασμό των δύο, για την εγκατάσταση του ηλεκτρικού εξοπλισμού προστασίας και 
ελέγχου 
- Οπές με κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής από τη ΔΕΗ, του 
καλωδίου τηλεχειρισμού (εάν προβλέπεται από τη μελέτη) καθώς επίσης και για την έξοδο 
των καλωδίων προς το δίκτυο.  
- Πρόβλεψη εισόδου για την τροφοδότηση από την ΔΕΗ στο κάτω μέρος, εφ' όσον η 
τροφοδότηση είναι υπόγεια, ή στην αριστερή πλευρά του πίλλαρ εάν η ηλεκτροδότηση είναι 
εναέρια. 
- Πίνακας διανομής με τον ακόλουθο εξοπλισμό: 
-γενικός διακόπτης φορτίου  
-γενικές ασφάλειες  
-λυχνίες ένδειξης παρουσίας τάσης  
- διάταξη αντικεραυνικής προστασίας 
- διακόπτη διαρροής 30mA  
-ρελέ τηλεχειρισμού  
-μονάδα ελέγχου για την αφή και σβέση των φωτιστικών σωμάτων και τον υποβιβασμό της 
στάθμης φωτισμού (εάν προβλέπεται στην μελέτη) 
-στεγανός ρυθμιζόμενος ανιχνευτής φωτεινότητας τοποθετημένος στο πλαϊνό μέρος του 
πίλλαρ (εάν αναφέρεται στη μελέτη)  
-ρευματοδότης ράγας τύπου σούκο 16A/250V με μικροαυτόματο 
-στεγανό φωτιστικό σώμα φθορισμού 26W νυκτερινής εργασίας ελεγχόμενο-προστατευόμενο 
από μικροαυτόματο 10Α και διακόπτη διαρροής 30mA  
-διακόπτες φορτίου με μικροαυτoμάτους για την προστασία των γραμμών αναχώρησης  
- Εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου με αντοχή σε βραχυκύκλωμα 6 kΑ εκτός εάν 
προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη 
- Εσωτερικές καλωδιώσεις του πίλλαρ και δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 
Τιμή ανά τεμάχιο ανοξειδώτου πίλαρ, πλήρως εγκατεστημένου, ανάλογα με τον αριθμό των 
αναχωρήσεων, ως εξής.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 3250,00      
 

50.  
 
ΑΤΗΕ Ν8749.10.1  Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων Διαστάσεων 40Χ40 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης 
:  

ΗΛΜ 10  100,00%  

 
      Για την πλήρη κατασκευή φρεατίου διακλαδώσςως υπογείων καλωδίων καταλλήλου 
βάθους, εσωτερικών διαστάσεων (Μ)Χ(Π) όπως παρακάτω, κατασκευασμένου σύμφωνα με τις 
Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ. και τα σχέδια λεπτομερειών, με τοιχώματα και 
πυθμένα από υδατοστεγές οπλισμένο σκυρόδεμα, με διάστρωση του πυθμένα με άμμο 
πάχους 5 εκατ. και σκυρόδεμα 300kg τσιμέντου, πάχους 10 εκατ. Η κατασκευή των πλευρικών 
επιφανειών και του πυθμένα θα γίνει με σκυρόδεμα 300kg τσιμέντου, πάχους 10 εκατ. Η 
επίχριση του πυθμένα καθώς και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου θα γίνει με 
τσιμεντοκονία των 600kg τσιμέντου πάχους 2,5 εκατ.  Στον πυθμένα του φρεατίου θα υπάρχει 
οπή αποστράγγισης για την αποχέτευση των υδάτων που μπορεί να συγκεντρωθούν. Θα 
υπάρχουν επίσης τμήματα (αναμονές) σωλήνα PE Φ110 χιλ. για την είσοδο - έξοδο των 
καλωδίων στο φρεάτιο και κάλυμμα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο κατηγορίας C250, 
τυποποιημένο εμπορίου με ισχυρή αντιδιαβρωτική βαφή. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο του έργου όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, η δαπάνη κατάλληλης 
επισήμανσης του φρεατίου και η δαπάνη κάθε εργασίας για την έντεχνη εκτέλεση της 
κατασκευής.  
 
Τιμή για ένα πλήρες τεμάχιο φρεατίου καλωδίων    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 115,33      
 

51.  
 
ΑΤΗΕ Ν8749.10.2  Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων Διαστάσεων 50Χ50 cm  
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Κωδ. αναθεώρησης 
:  

ΗΛΜ 10  100,00%  

 
      Για την πλήρη κατασκευή φρεατίου διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων καταλλήλου 
βάθους, εσωτερικών διαστάσεων (Μ)Χ(Π) όπως παρακάτω, κατασκευασμένου σύμφωνα με τις 
Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ. και τα σχέδια λεπτομερειών, με τοιχώματα και 
πυθμένα από υδατοστεγές οπλισμένο σκυρόδεμα, με διάστρωση του πυθμένα με άμμο 
πάχους 5 εκατ. και σκυρόδεμα 300kg τσιμέντου, πάχους 10 εκατ. Η κατασκευή των πλευρικών 
επιφανειών και του πυθμένα θα γίνει με σκυρόδεμα 300kg τσιμέντου, πάχους 10 εκατ. Η 
επίχριση του πυθμένα καθώς και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου θα γίνει με 
τσιμεντοκονία των 600kg τσιμέντου πάχους 2,5 εκατ.  Στον πυθμένα του φρεατίου θα υπάρχει 
οπή αποστράγγισης για την αποχέτευση των υδάτων που μπορεί να συγκεντρωθούν. Θα 
υπάρχουν επίσης τμήματα (αναμονές) σωλήνα PE Φ110 χιλ. για την είσοδο - έξοδο των 
καλωδίων στο φρεάτιο και κάλυμμα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο κατηγορίας C250, 
τυποποιημένο εμπορίου με ισχυρή αντιδιαβρωτική βαφή. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο του έργου όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, η δαπάνη κατάλληλης 
επισήμανσης του φρεατίου και η δαπάνη κάθε εργασίας για την έντεχνη εκτέλεση της 
κατασκευής.  
 
Τιμή για ένα πλήρες τεμάχιο φρεατίου καλωδίων    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 222,10      
 

52.  
 
ΑΤΗΕ 8757.2.3  Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος Διατομής: 25 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης 
:  

ΗΛΜ 45  100,00%  

 
      Αγωγός γυμνός χάλκινος , δηλαδή αγωγός και μικρουλικά (στηρίγματα ή μονωτήρες, τάκοι, 
βίδες, γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως με στηρίγματα ή με μονωτήρες.  
Πολύκλωνος Διατομής: 25 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
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 (Αριθμητικώς): 4,52      
 

53.  
 
 

ΑΤΗΕ 8773.5.5  Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό - 
Διατομής 4 Χ 10 mm2  

 
Κωδ. αναθεώρησης 
:  

ΗΛΜ 47  100,00%  

 
      Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως 
και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία 
άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών 
μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία  Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 10 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,09      
 

54.  
 
ΑΤΗΕ N8773.6.5  Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό - 

Διατομής 5 Χ 10 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης 
:  

ΗΛΜ 47  100,00%  

 
      Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως 
και  
επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου 
κλπ) και  
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά 
πλήρη και  
κανονική λειτουργία    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 10,78      
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55.  
 
ΑΤΗΕ Ν9314.2  Κατασκευή βάσης εδράσεως ιστού οδοφωτισμού κατασκευασμένη 

από άοπλο σκυρόδεμα C16/20   
 

Κωδ. αναθεώρησης 
:  

ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Κατασκευή βάσης εδράσεως ιστού οδοφωτισμού κατασκευασμένη από άοπλο σκυρόδεμα 
C16/20, διαστάσεων 1,30x1,30x1,00 μ. Στη βάση θα εγκιβωτιστούν τέσσερα (4) χαλύβδινα 
αγκύρια, κοχλίες μήκους 70 εκ. που θα κολληθούν στο άνω άκρο τους με σπείρωμα Φ20. Τα 
τέσσερα (4) αγκύρια θα συγκολληθούν με σιδηρογωνίες 30x30x4 μμ. Τα ανωτέρω αγκύρια 
περιλαμβάνονται στην τιμή της βάσης έδρασης του ιστού και η πλήρης εργασία και τα υλικά 
για την αντιδιαβρωτική προστασίας τους. Επίσης η βάση θα φέρει πλαστικό σωλήνα 
πολυαιθυλενίου Ρ.Ε.-Η.D. (HIGH DENSITY) διαμέτρου Φ110, με πίεση λειτουργίας 6 
ατμοσφαιρών. που θα αρχίζει από τα πλάγια της βάσης, μέσα από το φρεάτιο διακλάδωσης 
και μέσω γωνίας 90ο θα καταλήγει στο κέντρο της βάσης για τη διέλευση των καλωδίων. Κατά 
τα λοιπά θα κατασκευασθεί όπως φαίνεται στα σχέδια. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 306,92      
 

56.  
 
ΑΤΗΕ Ν9326.1  Ιστός ηλεκτροφωτισμού χαλύβδινος κωνικής διατομής από έλασμα 

πάχους 3mm για τοποθέτηση φωτιστικού κορυφής. Μήκους 5,00m  
 

Κωδ. αναθεώρησης 
:  

ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Ιστός ηλεκτροφωτισμού χαλύβδινος κωνικής διατομής με διάμετρο βάσης Φ120mm και 
διάμετρο κορυφής Φ60mm, απο χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ πάχους 3.00mm και 
βαμμένος, κατασκευασμένος σύμφωνα με τους κανονισμους ΕΝ 40-5, ΕΝ 40/3-1, ΕΝ 40/3-3 
και θα φέρει πιστοποίηση CE. 
-Θα φέρει θυρίδα επίσκεψης του ακροκιβωτίου σε ύψος h=1,00m από το έδαφος. Η θυρίδα 
επίσκεψης θα ασφαλίζει επάνω στον ιστό με μια βίδα ασφαλείας (allen). 
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-Το ακροκιβώτιο θα φέρει τετραπολική κλέμμα (N,R,S,T) για καλώδιο με μέγιστη διατομή 
Φ6,0mm2 και μία ασφαλειοθήκη με τηκτή ασφάλεια. Θα είναι αποσπώμενο για ευκολότερη 
πρόσβαση και συντήρηση και θα είναι κλάσης μόνωσης II. 
-Η βάση έδρασης θα έχει διάμετρο Φ300mm. 
Η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεσθεί κατά τρόπο που να μην παρουσιάζει ελαττώματα. 
Κατά τα άλλα ισχύουν τα αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 883,27      
 

57.  
 
ΑΤΗΕ Ν9330.6  Φωτιστικό σώμα κορυφής, εμμέσου φωτισμού, σχήματος 

αντεστραμμένου κώνου, από χυτό αλουμίνιο με λαμπτήρα σωληνωτό 
μεταλλικών αλογονιδίων ισχύος 70W.  

 
Κωδ. αναθεώρησης 
:  

ΗΛΜ 103  100,00%  

 
      Φωτιστικό σώμα, εμμέσου φωτισμού, σχήματος αντεστραμμένου κώνου, από χυτό 
αλουμίνιο, κατάλληλο για τοποθέτηση επί κορυφής ιστού, σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές 
πλήρως εγκατεστημένο.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 757,73      
 

58.  
 
ΑΤΗΕ Ν9341.2  Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x 5mm από ηλεκτρολυτικό 

χαλκό με χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη  
 

Κωδ. αναθεώρησης 
:  

ΗΛΜ 45  100,00%  
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      Πλάκα γειώσεως δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μιάς πλάκας γειώσεως 
διαστάσεων 500 x 500 x 3mm. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολλημένο το ένα άκρο 
χάκλινου πολύκλωνου αγωγού των 25mm2 μήκους 5m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει ακροδέκτη 
των 25mm2 συγκολλημένο.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 105,30      
 

59.  
 
ΟΔΟ-ΜΕ Β-58.4  Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 ατμ. - Σωλήνες Φ110   
 

Κωδ. αναθεώρησης 
:  

ΥΔΡ 6620.1  100,00%  

 
      Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα πολυαιθυλενίου 
Ρ.Ε.-Η.D. (HIGH DENSITY) με πίεση λειτουργίας 6 ατμοσφαιρών, σύμφωνα με το DIN 8074 
(σειρά 4), εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, για την κατασκευή σωληνώσεων κατάλληλων για την 
υπόγεια διέλευση καλωδίων Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ, Ο.Τ.Ε.), για δίκτυα πυρασφάλειας κλπ. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των 
σωλήνων, του σύρματος τραβήγματος καλωδίων καθώς και κάθε άλλου υλικού που 
απαιτείται, η δαπάνη εκσκαφής και επανεπίχωσης της τάφρου (εργασία και υλικά  σύμφωνα 
με την Τ.Σ.Υ.), η δαπάνη εκτύλιξης και έκτασης του σωλήνα για την ευθυγράμμισή του δίπλα 
στην τάφρο, κοπής του στα μήκη που απαιτούνται, σύνδεσής του, που θα γίνει με κατάλληλες 
πλαστικές μούφες, τοποθέτησης του σύρματος καλωδίων, η δαπάνη επισήμανσης των 
σωλήνων καθώς και η δαπάνη συγκρότησης δέσμης σωλήνων. Περιλαμβάνεται επίσης η 
δαπάνη τυχόν περιβλημάτων προστασίας του σωλήνα, η ανηγμένη δαπάνη κάθε είδους 
αντλήσεως υδάτων και κάθε είδους δυσχέρεια από τυχόν ύπαρξη νερού καθώς και κάθε άλλη 
δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, 
σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 
Τιμή ανά μέτρο πραγματικού αξονικού μήκους εγκατεστημένου εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα 
πολυαιθυλενίου (ΡΕ), 6 ατμοσφαιρών.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,60      
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60.  
 
ΟΔΟ-ΜΕ Β-59  Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διέλευσης καλωδίων   
 

Κωδ. αναθεώρησης 
:  

ΗΛΜ 5  100,00%  

 
      Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση σιδηροσωλήνα 
γαλβανισμένου, Φ4΄΄, "πράσινη ετικέτα" (υπερβαρέος τύπου) κατά ΕΛΟΤ 2671 και 284, για την 
κατασκευή σωληνώσεων κατάλληλων για την υπόγεια διέλευση καλωδίων Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ, Ο.Τ.Ε.) 
κλπ. σε εγκάρσιες διελεύσεις οδών, επάνω σε τεχνικά κ.λ.π. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των 
σωλήνων, του σύρματος τραβήγματος καλωδίων, των ειδικών τεμαχίων, εξαρτημάτων, 
φλαντζών, στηριγμάτων, σκυροδέματος εγκιβωτισμού καθώς και κάθε άλλου υλικού που 
απαιτείται, η δαπάνη εκσκαφής, σκυροδέτησης και επανεπίχωσης της τάφρου (εργασία και 
υλικά σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ.), η δαπάνη τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιμών για 
παράδοση του σωλήνα σε πλήρη και κανονική λειτουργία, η δαπάνη τοποθέτησης του 
σύρματος καλωδίων, επισήμανσης των σωλήνων καθώς και η δαπάνη συγκρότησης δέσμης 
σωλήνων. Περιλαμβάνεται επίσης δαπάνη τυχόν περιβλημάτων προστασίας του σωλήνα, η 
ανηγμένη δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως υδάτων και κάθε είδους δυσχέρεια από τυχόν 
ύπαρξη νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την 
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 
Τιμή ανά μέτρο πραγματικού αξονικού μήκους εγκατεστημένου γαλβανισμένου 
σιδηροσωλήνα Φ4΄΄, διέλευσης καλωδίων.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 25,30      
 
 
 

61.  
 
ΑΤΗΕ ΣΧΕΤ.  Ηλεκτρολογική εγκατάσταση κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών  
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Πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων. 
Ενός φωτιστικού και μία πρίζας κατάλληλης για κοινόχρηστους χώρους.  
Συμπεριλαμβάνονται οι συνδέσεις, τα κουτιά, τα καλώδια, η πρίζα και το καπάκι αυτής, η 
δοκιμή και η χρήση όλων των απαιτούμενων μικροϋλικών για πλήρη σύνδεση με το κεντρικό 
δίκτυο και λειτουργία. 
Η εγκατάσταση θα ακολουθεί τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ HD 384 ''ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ''. 
 
Τιμή κατά αποκοπή  
(1 τεμ.)  Τεμ.  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ   
 (Αριθμητικώς): 3.500,00     
 
 
 
ΟΜΑΔΑ Ζ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
 

 

A.T.: 062  
 
ΥΔΡ ΣΧΕΤ 3.10.1.1 
ΣΧΕΤ 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική 
απόθεση των προϊόντων, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6081.1  100,00%  

 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 
περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε 
κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με  
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’.  
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. Στην τιμή περιλαμβάνεται η χρήση του αρμοκόφτη. 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης 
αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
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δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 
(οριζόντιες ή κατακόρυφες).   
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 
2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις 
επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στη μελέτη. 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για 
κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του 
ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από 
την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση 
των προϊόντων εκσκαφών. 
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για 
βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 
   
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 11,95  [*] (5,25 + 6,70)  

 

A.T.: 063  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.5.1  Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 

αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6068  100,00%  
 

      Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης 
οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 
λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα 
και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή 
(με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 
95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής 
του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθμητικώς): 33,23 [*] (12,40+20,83)  

 

A.T.: 064  

 
 
ΥΔΡ ΣΧΕΤ-9.32.1  Τυπικά φρεάτια δικλίδων, για αγωγούς DN ≤ 80 mm, διαστάσεων 1,00 x 

1,00 m  
 
      Κωδικός Αναθεώρησης 50% ΥΔΡ−6329 + 50% ΥΔΡ−6311 

Πλήρης κατασκευή  τυπικού φρεατίου δικλίδων, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και  
ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων 
• οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε 
είδους εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, καθώς 
και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση 
• οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 
• οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις 
• οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 
• οι κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο 
(σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικτα), σύμφωνα με 
τα σχέδια της Μελέτης   
• οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της 
Μελέτης 
• η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με ασφαλτική επάλειψη 
• η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και του 
καλύματος του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 
• η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη 
(σωλήνας, ειδικά τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα) 
1. η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται) 
2. η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό 
3. η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωμα 
οδού ή πεζοδρόμιο) 
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4. κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου, 
σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται οι δικλίδες (συρταρωτές ή πεταλούδας) και τα τεμάχια 
εξάρμωσης, που πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 759,50      

 
 
 

A.T.: 065  

 
Η.9.2.13.3            Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 30X40 cm 4 Ηλεκτροβάνων 
 

                          Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8  
 

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα υλικά 
εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του 
λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου 
στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του 
εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ    

 (Αριθμητικώς): 25,00     

 
 
 

A.T.: 066  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Η1.2.3  Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από 

πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 

      Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 
13,6), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για 
διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των 
πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η 
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προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις 
και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.   
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΟΓΔΟΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,800      
 

A.T.: 067  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Η1.2.4  Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από 

πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 40  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 

      Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 
13,6), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για 
διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των 
πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η 
προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις 
και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.   
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,35  

 
    

 

A.T.: 068  

 
ΝΕΤ ΠΡΣ Η1.2.4  Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από 

πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 50  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 

      Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 
13,6), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για 
διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των 
πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η 
προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις 
και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.   
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)    
( 1 m )  Μέτρο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,20  

 
    

 

A.T.: 069  

 
ΥΔΡ 16.18  Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδύποτε 

υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων   
  

                    Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ  6611.1 (30%)  + ΥΔΡ 6622.1 (70%) 
 

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό, κατ' επέκταση υφισταμένου, χωρίς 
χρήση ταύ, αφού έχει προηγηθεί η απομόνωση του τερματικού κλάδου του υφισταμένου 
αγωγού από το δίκτυο. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

α. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των απιτουμένων ειδικών τεμαχίων για την 
συναρμογή του νέου με τον υφιστάμενο αγωγό (φλάντζες, συστολικά, γαλβανισμένοι 
κοχλίες κλπ)., ανάλογα με το υλικό κατασκευής του υφισταμένου και του νέου αγωγού.. 

β. Η αποκοπή ή αφαίρεση της τάπας τερματισμού του υφιασταμένου αγωγού ή η πλύση του 
(όταν δεν είναι ταπωμένος) και η άντληση των νερών με φορητή υδραντλία. 

γ. Η τοποθέτηση και συναρμολόγηση των απαιτουμένων κατά περίπτωση ειδικών τεμαχίων 
σύνδεσης των δύο αγωγών 

 
Τιμή ανά σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την διατομή του υφισταμένου αγωγού, ως 
εξής: 
 
16.18.01 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:      ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ 
  Αριθμητικώς:     120,00 

 
 
 

A.T.: 070  

 
ΟΔΟ Β-81  ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40x40 cm 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922) 

 
Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων με πλάκες 
έγχρωμες, επίπεδες ή ραβδωτές, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40x40 cm. 

Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από 
αντιολισθηρές πλάκες από σκυρόδεμα, έγχρωμες, τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 cm, 
πάχους 3 cm.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
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 η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασμένων σε 
παλέτες,  

 η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά),  

 η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη 
(συμπεριλαμβανομένης της κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης 
επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων),  

 η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία),  

 ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή 
προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, 
θραυσμάτων πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ.  

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο 
της πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωμένης, κατά τα ως άνω, πλακόστρωσης.  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:      ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
  Αριθμητικώς:     17,30 

 
 

 

A.T.: 071  

 
ΟΔΟ Β-82 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922) 

 

Πλήρης διαμόρφωση διάβασης/πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια και νησίδες. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης και κρασπέδων  

 η πλήρης ανακατασκευή τους (υλικά και εργασία: πλάκες, κονίαμα έδρασης, υλικό 
αρμολόγησης, μεταφορά υλικών επί τόπου, εκτέλεση εργασιών, καθαρισμός χώρου 
εκτέλεσης εργασιών και συγκέντρωση και αποκομιδή πλεοναζόντων υλικών και προϊόντων 
αποξήλωσης), σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την μελέτη υποβιβασμένη στάθμη, με 
διάταξη, τύπο και μορφή πλακών απόλυτα προσαρμοσμένη προς την υφιστάμενη 
πλακόστρωση.  

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο 
της πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.  

 

Tιμή κατ’ αποκοπήν (τεμ), πλήρους δαιμορφώσεως διάβασης ΑΜΕΑ. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:      ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
  Αριθμητικώς:     115,00 
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A.T.: 072  

 
ΟΔΟ Ε-17  ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  

 
Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, 
μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό 
υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, 
συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη 
σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήμανση οδών’’ 

 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η 
προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται) 

 η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των 
εργασιών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

 ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού 
σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 

 η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)  

 η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του 
χρησιμοποιουμένου υλικού  

 η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  

 η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την 
πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος 
 

 
ΟΔΟ Ε-17.1  Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7788) 

 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:      ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
  Αριθμητικώς:     3,80 

 
 
 

A.T.: 073  

 
ΟΙΚ 51.4.3 ΣΧΕΤ  ΞΥΛΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΜΕ ΓΡΑΦΗ    

ΚΩΔΙΚΑ BRAILLE  
 

(Αναθεωρείται με το άρθρο OIK-5106) 
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Κατασκευή ξύλινης πληροφοριακής πινακίδας σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η πλήρη κατασκευή της πινακίδας, η τοποθέτησή της και η στερέωση 
αυτής, καθώς και η προμήθεια και χρήση όλων των μικροϋλικών που απαιτούνται. 
Πάνω σε αυτήν βιδώνεται μεταλλική πινακίδα με δυνατότητα χάραξης ανάγλυφης γραφής 
κώδικα BRAILLE. Για την κατασκευή τους απαιτείται η τήρηση κανονισμών (ISO), οι οποίοι 
ορίζουν το μέγεθος, την περιοχή χάραξης, το χρώμα κλπ.. Η επιλογή της απεικόνισης, που θα 
αφορά την προώθηση και ανάδειξη του φυσικού θαλάσσιου πλούτου της Θάσου θα προκύψει 
έπειτα από έγκριση της επιβλέπουσας τεχνικής υπηρεσίας.   

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ 
  Αριθμητικώς:     2.250,00 

 
 
 
 
 

Θεωρήθηκε 
Θάσος ___/___/2014 

Ο Προιστάμενος  

Ελέγχθηκε 
Θάσος, ____/____/2014 

Ο Επιβλέπων  

Καβάλα, 2014 
Ο Συντάκτης  

 


