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Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις 

οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης 
που ορίζονται στη διακήρυξη. 

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

1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών του έργου, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων 
της µελέτης και των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου. 

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

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

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, 
δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]. Ο 
ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του 
µέσων.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

από το ∆ηµόσιο 
(β)  Οταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 

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

 
1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα 

µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές 
ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του 
Εργου. 

 

1.3.9 Οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης 
των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής 
βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, 
ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε 
κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, 
θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

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

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

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

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

(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα  
(β)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους 

αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),  
(γ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 

εµποδίων,  
(δ)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 

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

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

 
1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού 
δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για 
την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών 
εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής 
µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), 
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών. 

 

 Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης 
του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεµέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής 
Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος 
του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας 
και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

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

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

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

1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων 
(όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης 
κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε". 

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

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

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

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

1.3.22 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι 
αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων 
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως 
εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, 
ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη τήρηση των 
συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων 
και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
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1.3.23 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 

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

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

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

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

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

1.3.29 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 
  
1.4 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό 

Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο 
περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες 
διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, 
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα 
λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 
προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

 
 Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι 

οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει 
βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις. 
 

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

 
 



 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ταµείο Συνοχής 

  
 

 
 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 7 
 

 
 
 
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  
2.1.1 Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων 

µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων βάσει αυτών επιµετρητικών 
σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας 
και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών. 

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

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

 

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

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

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

 
2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 
Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα 
 

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

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

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

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

 
2.2.2  ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

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

- Χειρολαβές 
• Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις 

ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό 
σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου 
απαιτείται. 

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

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

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

- Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος  
- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για 

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

εξόδους κινδύνου 
- Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης 

µε βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω µέσα σε διπλά 
αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

- Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 
- Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική 

καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, 
στο άνω µέρος της θύρας. 
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- Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις 
πυρασφάλειας. 

- Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική 
καθυστέρηση 

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

- Αναστολείς (stoppers) 
- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 
- Αναστολείς θύρας - τοίχου 
- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου 
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 
- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 
- Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα) 
- Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 
- Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων 

θυρών ασφαλείας, µε Master Key 
- Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε 

τύπου 
- Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, 

µε ηλεκτρονική µονάδα ελέγχού, µε συσκευή µικροκυµάτων 
 

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

 
 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

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

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

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές 
επιµετρούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη 
χρωµατισµών.  
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Οι τιµές µονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην 
ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη 
δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

 
Οι τιµές µονάδος όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου 
αναφέρονται σε πραγµατική χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που εκτελούνται σε ύψος 
µεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία 
έχουν εφαρµογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωµάτων.  
 
Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των 
χρωµάτων, οι δοκιµαστικές βαφές για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα 
κινητά ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες 
εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως 
στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωµάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή 
επιβάλλεται. 

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

 
α/α Είδος Συντελεστής 
1. Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε 

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

 
 
 

2,30 
2,70 
3,00 

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

 
 
 

1,90 
2,30 
2,60 

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

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

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

 
3,70 

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

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

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

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

 
2,50 
1,00 
1,60 

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

 
1,00 
1,50 

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

 

 
 
 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

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

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 
1 Πεντέλης Λευκό 
2 Κοκκιναρά Τεφρόν 
3 Κοζάνης Λευκό 
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 
6 Μαραθώνα Γκρί 
7 Νάξου Λευκό 
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – µελανό 
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – µελανό 

10 Βέροιας Λευκό 
11 Θάσου Λευκό 
12 Πηλίου Λευκό 

 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 
1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 
2 Αµαρύνθου Ερυθρότεφρο 
3 ∆οµβραϊνης Θηβών Μπεζ 
4 ∆οµβραϊνης Θηβών Κίτρινο 
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5 ∆οµβραϊνης Θηβών Ερυθρό 
6 Στύρων Πράσινο 
7 Λάρισας Πράσινο 
8 Ιωαννίνων Μπεζ 
9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο 
11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

 
1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 
2 Χίου Τεφρό 
3 Χίου Κίτρινο 
4 Τήνου Πράσινο 
5 Ρόδου Μπεζ 
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 
7 Βυτίνας Μαύρο 
8 Μάνης Ερυθρό 
9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωµο 
12 Τρίπολης Γκρι µε λευκές φέτες 
13 Σαλαµίνας Γκρι ή πολύχρωµο 
14 Αράχωβας καφέ 

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

στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 
3.  Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό 

τσιµέντο. 
 

2.2.5.  ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ. 
 

Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλουµινίου) τοίχων 
και ψευδοροφών τιµολογούνται µε τα άρθρα 61.30 και 61.31.  
 
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων 
τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο σκελετό τιµολογείται µε το άρθρο 78.05. 
 
Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται 
επιπλέον και µε την πρόσθετη τιµή του άρθρου 78.12. 
 
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο 
σκελετό αποζηµιώνονται, µαζί µε τις εργασίες αλλουµινίου, µε το άρθρο 
78.34 και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35. Στην 
περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το 
προβλεπόµενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιµές 
προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30. 
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 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του 

τιµολογείται µε το άρθρο 79.55. 
  
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Α.  Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] 

παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

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

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

 
Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0.28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  
Με παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης 
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, 
µικρής κλίµακας εκσκαφές) 

  

 - απόσταση < 5 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,18  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  
Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των 
άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά 
µέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  
Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε 
άλλη προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m3 κάθε 
εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο (ΝΕΤ 
ΟΙΚ), προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε [*], και 
αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου). 

Β. Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [**] 
παρατίθεται η τιµή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά 
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υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων 
ενσωµατουµένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Άρθρο, 
η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσαρµόζει ανάλογα τις τιµές εφαρµογής (περιπτώσεις 
ξυλείας, κεραµικών πλακιδίων και µαρµάρων διαφόρων κατηγοριών και 
ποιοτήτων). 
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Β. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

Α.Τ.1 
ΝΑΟ∆Ο Α\Α02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΝΟ∆Ο 1123.Α) 

Γενικές εκσκαφές, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ηµιβραχωδών 
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για 
επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των 
δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο), για 
οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο, εν ξηρώ ή µε παρουσία νερών, σύµφωνα 
µε την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 

- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m µετά της µόρφωσης των 
πρανών και του πυθµένα τους,  

- για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων, 

- τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια 
των γενικών εκσκαφών της οδού, 

- για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m, 

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

- για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προσέγγιση µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, η εκσκαφή µε οποιοδήποτε µέσο και υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες,  

• η αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της 
σκάφης και ο σχηµατισµός των αναβαθµών  

• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η µεταφορά των 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. 
κατασκευή επιχωµάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες 
τελικές ή προσωρινές θέσεις 

• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαµόρφωση των 
χώρων απόθεσης σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους 

• η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάµνωση κοπή, 
εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου κορµού, σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

• η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, 
όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

• η συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώµατος" µέχρι 
του βάθους που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), 
όπως αυτή ορίζεται στην µελέτη, σε βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη 
πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

• οι πάσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων 
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• η επανεπίχωση (µε προϊόντα εκσκαφών) των θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της οδού, 
που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση 
συµπύκνωσης 

Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε µια ή 
περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 
περιορισµούς.  

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο, 
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεµα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 
εγκιβωτισµού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των 
γενικών εκσκαφών, επιµετρώνται και τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος 
τιµολογίου. 

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριµένων 
συµβατικών σχεδίων και σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. ∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία 
αποζηµίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεποµένων από τη µελέτη 
εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ύο ευρώ και δέκα λεπτά 

 Αριθµητικά:           2,10 

 

 

Α.Τ.2 
ΝΑΟ∆Ο Α\Α02.1 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 

σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών 
                                (Αναθεωρείται µε το άρθρο   ΝΟ∆Ο 1123.Α) 
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε συµπύκνωση ή µε 
τσιµέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, µε χρήση  προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, 
µε την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την µεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους 
καθοριζόµενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την µεταφορά τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

Επισηµαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή 
επιχωµάτων, ενώ σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους. 

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία ευρώ 

 Αριθµητικά:      3,00 

 

 

Α.Τ.3 
ΝΑΟ∆Ο Α\∆02.Α      Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού µε χρήση φρέζας  

     Αναθεωρείται µε το άρθρο ΝΟ∆Ο 1132 

Απόξεση υπάρχοντος φθαρµένου ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού µε χρήση φρέζας (φρεζάρισµα), 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 ‘’Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος’’. Εκτέλεση 
της εργασίας µε ελάχιστη όχληση της κυκλοφορίας ή κατά τις ώρες περιορισµένης κυκλοφορίας 
(συµπεριλαµβανοµένων των νυκτερινών ωρών).  
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 



 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ταµείο Συνοχής 
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• η προσκόµιση και αποκόµιση του αποξεστικού εξοπλισµού στις θέσεις εκτέλεσης του 
φρεζαρίσµατος, µε χρήση πλατφόρµας εάν απαιτείται. 

• Η µετακίνηση του εξοπλισµού από θέση σε θέση απόξεσης  

• Η τοποθέτηση ευανάγνωστων εντύπων σηµειωµάτων αναγγελίας της ηµέρας και ώρας εκτέλεσης 
των εργασιών κατά µήκος των οδών ώστε να αποµακρυνθούν τα σταθµεύοντα οχήµατα. 

• Η µετακίνηση τυχόν παραµενόντων, παρά την ειδοποίηση, οχηµάτων που δυσχεραίνουν την 
εκτέλεση των εργασιών. 

• Η προσκόµιση και τοποθέτηση εργοταξιακής σήµανσης και µέσων καθοδήγησης της κυκλοφορίας 
στην ζώνη εκτέλεσης των εργασιών (περιλαµβανοµένης φωτεινής σήµανσης εάν οι εργασίες 
εκτελούνται την νύκτα). 

• Η απόξεση του υφισταµένου τάπητα σε βάθος έως 50 mm.  

• Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η µεταφορά τους προς οριστική 
απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες κυκλοφορίας.  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) απόξεσης ασφαλτικού τάπητα. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία ευρώ και σαράντα λεπτά 
 Αριθµητικά:        3,40 

 
 

Α.Τ.4 
NAΟ∆Ο Α\A12 Καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 2227) 

Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων από 
οπλισµένο σκυρόδεµα, µε ή χωρίς χρήση µηχανικών µέσων, µε την µεταφορά των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 

Περιλαµβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα, η συγκέντρωση, αποκοµιδή 
και απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις και µετά σε 
χώρους επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει µε 
ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την µελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του 
διατηρούµενου τµήµατος της κατασκευής στην προγραµµατιζόµενη νέα. 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης, 

• η σταλία του µηχανικού εξοπλισµού  

• ο πλήρης καθαρισµός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης. 

Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθµη που γίνονται οι εργασίες σε σχέση 
µε την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία µέτρα για να αποφευχθεί η απόφραξη 
τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. Κατά τα 
λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο καθαίρεσης οπλισµένων σκυροδεµάτων που µετράται σε όγκο πριν από την 
καθαίρεση. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 Αριθµητικά:         27,90 
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Α.Τ.5 
ΝΑΠΡΣ Α13 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ή κλαδεµάτων χωρίς χρήση 

µηχανικών µέσων. 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 2173) 

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 
εκβραχισµών, κατεδαφίσεων και κλαδέµατος επί παντός τύπου µεταφορικού µέσου, χωρίς την 
διάστρωση των προϊόντων µετά την εκφόρτωση. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη αναµονής 
του µεταφορικού µέσου κατά την φόρτωση.  
Η τιµή έχει εφαρµογή µόνον σε περιπτώσεις που δεν χρησιµοποιείται, στην παρούσα εργολαβία, άλλο 
άρθρο που  περιλαµβάνεται η συγκεκριµένη φορτοεκφόρτωση όπως εκσκαφή,  κλάδεµα κ.λ.π., που 
περιέχουν τη διακίνηση, και µετά από πλήρη τεκµηρίωση και εγγράφου της Υπηρεσίας. 
Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:     3,50 
 
 
 

Α.Τ.6 
ΝΑΠΡΣ Α 14 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδεµάτων 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 2177 
Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών, κατεδαφίσεων και κλαδεµάτων µε 
ζεµπίλι, τζιβιέρα, µονότροχο και λοιπά παρεµφερή µέσα, ανά δεκάµετρο µέσης οριζόντιας απόστασης. 
Η απόσταση της καθ' ύψος µεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια µε συντελεστή προσαύξησης 2,0.  
Η τιµή έχει εφαρµογή µόνον σε περιπτώσεις που δεν χρησιµοποιείται, στην παρούσα εργολαβία, άλλο 
άρθρο που  περιλαµβάνεται η συγκεκριµένη διακίνηση όπως εκσκαφή,  κλάδεµα κ.λ.π., που περιέχουν 
τη διακίνηση, και µετά από πλήρη τεκµηρίωση και εγγράφου της Υπηρεσίας. 
Τιµή ανά τόνο και δεκάµετρο (ton x 10 m) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τέσσερα ευρώ   
 Αριθµητικώς:     4,00 
 
 

Α.Τ.7 
ΝΑΠΡΣ Α15 Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδέµατος µε 

αυτοκίνητο 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 2180 

Μεταφορά µε αυτοκίνητο ενός κυβικού µέτρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών, 
κατεδαφίσεων και κλαδέµατος, πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την Υπηρεσία ή 
προβλέπεται από την µελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την διάστρωση στον χώρο απόθεσης, 
ανά χιλιόµετρο διαδροµής εµφόρτου αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε οδό.  
Η τιµή έχει εφαρµογή µόνον σε περιπτώσεις που δεν χρησιµοποιείται, στην παρούσα εργολαβία, άλλο 
άρθρο που  περιλαµβάνεται η συγκεκριµένη µεταφορά όπως εκσκαφή,  κλάδεµα κ.λ.π., που περιέχουν 
τη µεταφορά, και µετά από πλήρη τεκµηρίωση και εγγράφου της Υπηρεσίας. 
Τιµή ανά κυβοχιλιόµετρο (m3.km). 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Μηδέν ευρώ και τριανταδύο λεπτά    
 Αριθµητικώς :     0,32 
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Α.Τ.8 
ΝΑΟ∆Ο Α20       Κατασκευή επιχωµάτων 
 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο 0∆0-1530) 

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 
     oiκεία άρθρα του τιµολογίου: 

• 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   
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Α.Τ.9 
ΝΑΟ∆Ο Α\Α18.3      ∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατοµείου Κατηγορίας Ε4 

         (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΝΟ∆Ο 1510) 
 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωµάτων είτε 
για την κατασκευή νέου επιχώµατος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώµατος είτε 
για την επανεπίχωση θεµελίων, τάφρων, C&C κλπ. 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
- οι απαιτούµενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατοµείου ή δανειοθαλάµου, 
- η εκθάµνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου, η αφαίρεση των φυτικών 
γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή µη στρωµάτων και η αποµάκρυνσή τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση, 
- η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων, 
- οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η µεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου, 
- οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις υδάτων 
 
Η εργασία θα εκτελείται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη - 
εκµετάλλευση λατοµείων και δανειοθαλάµων". 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο δανείων, που επιµετράται σε όγκο κατασκευασµένου επιχώµατος µε λήψη 
αρχικών και τελικών διατοµών. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 

 Αριθµητικά:    7,50 

 

Α.Τ.10 
NAΟ∆Ο A\A23  Κατασκευή στρώσης άµµου-σκύρων µεταβλητού πάχους 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 3221A) 

Κατασκευή στρώσης µεταβλητού πάχους, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις, υπό τα 
επιχώµατα και υπό τα θεµέλια τεχνικών έργων, από άµµο και σκύρα µεγίστου κόκκου 20 cm, 
προερχόµενα από κοσκίνισµα φυσικών αµµοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών υλικών.  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

• Η µόρφωση και συµπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άµµου - σκύρων µε βαθµό 
συµπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιηµένη δοκιµή που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή 
Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) 

• Η προµήθεια και µεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άµµου, των σκύρων, του 
απαιτούµενου νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου,  

• Η διάστρωση, διαβροχή και συµπύκνωση των υλικών,  

Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα ευρώ και δέκα λεπτά 

 Αριθµητικά:        9,10 
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Α.Τ.11 
ΝΑΟ∆Ο Α\Β29.2.1  Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ µε σκυρόδεµα C12/15, άοπλο 

        (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΝΟ∆Ο 2531) 
 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από σκυρόδεµα που 
παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε θραυστά αδρανή λατοµείου 
κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, 
αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, 
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα. 

 Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών 
παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση 
σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος,  

• η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των πάσης 
φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων ή 
στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που απαιτούνται κατά 
περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης, αναρριχόµενοι 
σιδηρότυποι κλπ),  

• τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά, 
άντληση, ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος 

• η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 
προβολοδόµηση καθώς  

• η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 
µορφής κενών,  

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών.  

• η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.) µέχρι τη 
σκλήρυνσή του,  

Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας: 

• οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,  

• οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και 
των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους 
προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),  

• η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,  

• οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  

• η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, 
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του 
επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της 
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κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, προσθήκη 
καταλλήλων προσµίκτων κλπ). 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς όγκους, 
σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση 
προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής 
µέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων όµως των κενών που 
διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος. 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε 
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

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

Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και δεν 
εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική 
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 
προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε 
τύπο κατασκευής: 

01-01-01-00:  Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  

01-01-02-00:  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέµατος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 

01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώµατα 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) 

01-05-00-00: Καλούπια εµφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέµατος  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα  
Για: 

ΝΑΟ∆Ο Α\Β29.2.1  Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ µε σκυρόδεµα C12/15, άοπλο 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΝΟ∆Ο 2531) 

Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυµένων τάφρων κάθε είδους 
(τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ), ραµπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, χυτών βάσεων 
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πυλώνων οδοφωτισµού, στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ από άοπλο σκυρόδεµα 
κατηγορίας C12/15. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 

 Αριθµητικά:     86,50 

 

 

Α.Τ.12 
ΝΑΟ∆Ο Α\Β29.3.1   Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας   

στεγάνωσης γεφυρών κλπ µε σκυρόδεµα C16/20 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΝΟ∆Ο 2532) 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από σκυρόδεµα που 
παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε θραυστά αδρανή λατοµείου 
κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, 
αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, 
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα. 

 Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών 
παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση 
σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος,  

• η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των πάσης 
φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων ή 
στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που απαιτούνται κατά 
περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης, αναρριχόµενοι 
σιδηρότυποι κλπ),  

• τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά, 
άντληση, ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος 

• η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 
προβολοδόµηση καθώς  

• η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 
µορφής κενών,  

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών.  

• η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.) µέχρι τη 
σκλήρυνσή του,  

Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας: 

• οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,  

• οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και 
των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους 
προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),  

• η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,  
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• οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  

• η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, 
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του 
επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της 
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, προσθήκη 
καταλλήλων προσµίκτων κλπ). 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς όγκους, 
σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση 
προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής 
µέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων όµως των κενών που 
διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος. 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε 
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

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

Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και δεν 
εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική 
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 
προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε 
τύπο κατασκευής: 

01-01-01-00:  Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  

01-01-02-00:  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέµατος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 

01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώµατα 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) 

01-05-00-00: Καλούπια εµφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέµατος  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα  
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A.T. 12 
ΝΑΟ∆Ο Α\Β29.3.1  Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας 

στεγάνωσης γεφυρών κλπ µε σκυρόδεµα C16/20 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΝΟ∆Ο 2532) 

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυµένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, 
κοιτοστρώσεων, επενδρύσεων κοίτης ρεµάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία 
"λεπτοτοίχων", στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. µε σκυρόδεµα C16/20 άοπλο ή 
ελαφρώς οπλισµένο. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα τέσσερα ευρώ και εικοσι λεπτά 

 Αριθµητικά:    94,20 

 

 

Α.Τ.13 
ΝΑΟ∆Ο Α\Β30.1  Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500A 

(Aναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2611) 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης φύσεως 
κατασκευών, µορφής διατοµών και κατηγορίας σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωσή του σύµφωνα µε 
την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του 
σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 
"Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά 

Αριθµητικά:    1,15  

 

 

Α.Τ.14 
ΝΑΟ∆Ο Α\Β64.2  Γεωύφασµα διαχωρισµού 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7914) 

 

Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση µη υφαντού γεωυφάσµατος από ίνες πολυπροπυλενίου για τον 
διαχωρισµό εδαφικών στρώσεων προκειµένου να αποφευχθεί η ανάµιξη των υλικών, βάρους ≥280 
gr/m2, εφελκυστικής αντοχής ≥15 kΝ/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), επιµήκυνσης σε θραύση 50% 
(±20%) κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319, αντοχής σε διάτρηση ≥3000 N (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 12236 και 
πάχους 1,25 mm (κατά ΕΝ ΙSO 9864). 

Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια του γεωυφάσµατος επί τόπου και οι πλάγιες µεταφορές του 

• το προσωπικό, ο εξοπλισµός και τα µέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών 

• η εκτύλιξη, τάνυση και προσωρινή στερέωση του γεωυφάσµατος 

• η επικάλυψη των παρακειµένων φύλλων κατά τουλάχιστον 20 cm και η συρραφή  
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Επισηµαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων µηχανηµάτων και µέσων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν 
φθορές στο γεωύφασµα. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας διαχωρισµού µε γεωύφασµα. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενα ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 Αριθµητικά:    1,80 

 

 

 

Α.Τ.15 
ΝΑΟ∆Ο Α\Γ01.1  Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΝΟ∆Ο 3121.Β) 

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση κατά στρώσεις µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε 
στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή 
υπόγεια έργα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την 
µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την κατασκευή της 
στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης υπόβασης µεταβλητού πάχους  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 Αριθµητικά:       12,90 

 

 

Α.Τ.16 
ΝΑΟ∆Ο Α\Γ02.1  Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΝΟ∆Ο 3211.Β) 

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου 
τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", 
µε συµπύκνωση κατά στρώσεις µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα 
από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την 
µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την κατασκευή της 
στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης βάσης µεταβλητού πάχους  
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ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 Αριθµητικά:       12,90 

 

 

Α.Τ.17 

ΝΑΟΙΚ Α\79.80.1  Bελτίωση του επιπέδου θερµικής άνεσης εξωτερικών χώρων, περιορισµός 
της θερµικής αστικής νησίδας, βελτίωση των συνθηκών µικροκλίµατος των 
παρακείµενων κτιρίων και συµβολή στον περιορισµό εκποµπών διοξειδίου 
του άνθρακα  µε επίστρωση εγχρώµων  τσιµεντόπλακων από σκυρόδεµα  
που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials) και τσιµέντο φιλικής προς το 
περιβάλλον τεχνολογίας - Οδεύσεις τυφλών. 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7744) 

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, δωµάτων, πεζοδροµιών και πλατειών µε τσιµεντόπλακες 
περιέχουσες ψυχρά υλικά (cool meterials), και τσιµέντα φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας, 
έγχρωµες, διαστάσεων 40 x 40 cm, οποιουδήποτε σχεδίου και σε οποιαδήποτε υποδοµή. 

Οι ψυχρές ιδιότητες των εγχρώµων  τσιµεντοπλακών θα αφορούν στη µάζα των υλικών και όχι σε 
επιφανειακή τους επεξεργασία µε κάποιο ψυχρό υλικό επικάλυψης ή βαφής, σε συνολικό πάχος που 
είναι σύµφωνο µε τις συνήθεις πρακτικές κατασκευής του κάθε υλικού. Ειδικότερα σε ότι αφορά τις 
ψυχρές ιδιότητες, οι τσιµεντόπλακες θα συνοδεύονται µε εργαστηριακές µετρήσεις σύµφωνα µε τα 
διεθνή πρότυπα ASTM Ε903/ASTM G159 και ASTM E408/ASTM C1371 και θα παρουσιάζουν 
ελάχιστο δείκτη ανακλαστικότητας σε συµφωνία µε το παρακάτω πίνακα 

Ελάχιστες επιδόσεις τσιµεντόπλακων ΑΜΕΑ (τυφλών) µε ψυχρά υλικά 

Κατηγορία Αρχικός συντελεστής 
SR 

Αρχικός συντελεστής 
ανακλαστικότητας στο 
εγγύς υπέρυθρο SR NIR 

Αρχικός συντελεστής 
εκποµπής  στο 
υπέρυθρο (Infrared 
Emittance) 

Πλάκες εξυπηρέτησης 
ΑΜΕΑ 

≥0,60 ≥0,65 ≥0,85 

Επιπλέον έγχρωµες τσιµεντόπλακες θα περιέχουν κατά ελάχιστο 20% τσιµέντο χαµηλής παραγωγής 
διοξειδίου του άνθρακα σε αντικατάσταση του συµβατικού τσιµέντου. Ειδικότερα σε ότι αφορά την 
ενσωµάτωση τσιµέντου χαµηλής παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα στο παραγόµενο προϊόν, αυτό θα 
πιστοποιείται από σχετική βεβαίωση του προµηθευτή του εν λόγω τσιµέντου που θα αφορά στο 
συγκεκριµένο έργο.  

Τα προσκοµιζόµενα υλικά πέραν των άλλων όσων αναφέρονται στο παρόν θα συνοδεύονται από 
πιστοποιητικά συµµόρφωσης µε βάση την κείµενη Ευρωπαϊκή νοµοθεσία και πιο συγκεκριµένα 
σύµφωνα µε τα υφιστάµενο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1339. 

Η εφαρµογή και τοποθέτηση των εν λόγω υλικών, θα πραγµατοποιείται είτε χωρίς την δηµιουργία 
αρµών, είτε µε την πλήρωση των αρµών µε ειδικό τσιµεντοειδή στόκο ο οποίος θα τοποθετείται επί 
τόπου στους αρµούς µε την χρήση ειδικής φύσιγγας αρµολόγησης και θα εξοµαλύνεται µε κατάλληλο 
εξοπλισµό. Η πλήρωση των αρµών µε την χρήση χυτής λάσπης τσιµεντοκονίας και εφαρµογής της µε 
λαστιχένιες σπάτουλες (στοκαδόρους) πρέπει να αποφεύγεται ρητά για να µην επηρεάζεται ή 
επιφάνεια των ψυχρών τσιµεντόπλακων. 

Τα υλικά θα ελέγχονται µε κάθε πρόσφορο τρόπο, για να διαπιστωθεί εάν πληρούν τις απαιτήσεις του 
παρόντος και θα επιβεβαιώνεται ότι είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί. Μόνον δε τότε θα γίνονται 
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αποδεκτά και θα επιτρέπεται η ενσωµάτωσή τους στο έργο Αν κατά την κατασκευή των έργων η 
επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιµοποίηση υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή 
γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία η µη χρησιµοποίηση των υλικών. 
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δε χρησιµοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητά τους από 
εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από τα εργαστήρια της Γ.Γ.∆.Ε. ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα 
κρατικά εργαστήρια. 

Πλήρης περαιωµένη εργασία µε τα  υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, και την εργασία, σύµφωνα µε την 
Αρχιτεκτονική Μελέτη.  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά  

 Αριθµητικά:      22,50 

 

 

Α.Τ.18 

ΝΑΟΙΚ Α\79.81.1 Βελτίωση του επιπέδου θερµικής άνεσης εξωτερικών χώρων, περιορισµός 
της θερµικής αστικής νησίδας, βελτίωση των συνθηκών µικροκλίµατος των 
παρακείµενων κτιρίων και συµβολή στον περιορισµό εκποµπών διοξειδίου 
του άνθρακα  µε επίστρωση εγχρώµων  κυβόλιθων από σκυρόδεµα που 
περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials) και ανακυκλωµένα βιοµηχανικά υλικά. 

                       (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7744) 

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, πεζοδροµιών και πλατειών µε έγχρωµους κυβόλιθους περιέχοντες 
ψυχρά υλικά (cool materials), οποιουδήποτε σχήµατος, σε οποιαδήποτε υποδοµή, µε την 
συµπύκνωση της τελικής επιφάνειας µε κατάλληλο δονητή και την αρµολόγηση τους.  

Οι ψυχρές ιδιότητες των εγχρώµων  κυβόλιθων από σκυρόδεµα θα αφορούν σε όλη τη µάζα των 
υλικών και όχι σε επεξεργασία της µάζας της ανώτερης επιφανειακής στρώσης (περίπτωση κυβόλιθου 
δύο στρώσεων)  ή σε κάποιο ψυχρό υλικό επικάλυψης ή βαφής της επιφανειακής στρώσης. Ειδικότερα 
σε ότι αφορά τις ψυχρές ιδιότητες, οι κυβόλιθοι θα συνοδεύονται µε εργαστηριακές µετρήσεις σύµφωνα 
µε τα διεθνή πρότυπα ASTM E903/ASTM G159 και ASTM E408 ASTM C1371 και θα παρουσιάζουν 
ελάχιστο δείκτη ανακλαστικότητας σε συµφωνία µε το παρακάτω πίνακα. 

Ελάχιστες επιδόσεις κυβόλιθων µε ψυχρά υλικά 

Κατηγορία Αρχικός συντελεστής 
SR 

Αρχικός συντελεστής 
ανακλαστικότητας στο 
εγγύς υπέρυθρο SR NIR 

Αρχικός συντελεστής 
εκποµπής  στο 
υπέρυθρο (Infrared 
Emittance) 

Οµάδα 1: 

Αποχρώσεις: 
ΚΙΤΡΙΝΟΥ, ΩΧΡΑΣ, 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

≥0,50 ≥0,50 ≥0,85 

Οµάδα 2: 

Αποχρώσεις: ΚΑΦΕ, 
ΚΕΡΑΜΙ∆Ι, ΓΚΡΙ 

≥0,40 ≥0,50 ≥0,85 
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Επιπλέον οι ψυχροί κυβόλιθοι θα περιέχουν κατά ελάχιστο 20% ανακυκλωµένα βιοµηχανικά προϊόντα 
σε αντικατάσταση των φυσικών λατοµικών αδρανών.  

Τα προσκοµιζόµενα υλικά πέραν των άλλων όσων αναφέρονται στο παρόν θα συνοδεύονται από 
πιστοποιητικά συµµόρφωσης µε βάση την κείµενη Ευρωπαϊκή νοµοθεσία και πιο συγκεκριµένα 
σύµφωνα µε τα υφιστάµενο Ευρωπαϊκό Πρότυπό ΕΝ 1338. 

Τα υλικά θα ελέγχονται µε κάθε πρόσφορο τρόπο, για να διαπιστωθεί εάν πληρούν τις απαιτήσεις του 
παρόντος και θα επιβεβαιώνεται ότι είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί. Μόνον δε τότε θα γίνονται 
αποδεκτά και θα επιτρέπεται η ενσωµάτωσή τους στο έργο. Αν κατά την κατασκευή των έργων η 
επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιµοποίηση υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή 
γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία η µη χρησιµοποίηση των υλικών. 
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δε χρησιµοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητά τους από 
εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από τα εργαστήρια της Γ.Γ.∆.Ε. ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα 
κρατικά εργαστήρια. 

Πλήρης περαιωµένη εργασία µε τα  υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, και την εργασία, σύµφωνα µε την 
Αρχιτεκτονική Μελέτη.  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά 

 Αριθµητικά:     39,40  
 
 

 

Α.Τ.19  
ΝΑΟΙΚ 79.83Ν Έτοιµα Χωµάτινα Σταθεροποιηµένα ∆άπεδα για  πεζόδροµους  και  δρόµους. 

                      (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7744) 
 
Επίστρωση µε χωµάτινο δάπεδο που βασίζεται στην χρήση ενεργών ουσιών που λειτουργούν ως 
συγκολλητικές ύλες φυσικών υλικών .Ο συνδυασµός αυτός δηµιουργεί ένα µείγµα ισχυρό και ανθεκτικό 
που δηµιουργείται αµέσως µετά την πήξη που συνεπάγεται η ανάµειξη του µείγµατος µε το νερό. Τα  
βασικά χρώµατα των δαπέδων αυτών είναι ανοιχτό γκρι, ζαχαρί, καφέ.  
Στο µίγµα δεν πρέπει να προστίθεται κανένα πρόσµικτο ή άλλο χηµικό πρόσθετο. 
Η ποιότητα του νερού που θα χρησιµοποιηθεί για την επί τόπου ανάµειξη πρέπει να προσοµοιάζει 
προς το νερό αστικού δικτύου ύδρευσης. Κατά τη διάρκεια της διάστρωσης θα γίνεται ελαφριά 
διαβροχή. Το ίδιο ισχύει και για την επόµενη ηµέρα. 
Αποδόσεις µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων, σε 7 και σε 28 ηµέρες, µε δοκίµια διαστάσεων 10x20. 
∆ιατήρηση των δοκιµίων σε θερµοκρασία 20˚C και σε 50% H.R. (σχετική υγρασία). 
O.P.M. (∆οκιµή Modified Proctor) 
Περιεκτικότητα νερού W% : 12,9% 
Ξηρή πυκνότητα | d:1,76 
Αντοχή σε θλίψη – Rc 
Μετά 7 ηµέρες: 0.30 MPa 
Μετά 28 ηµέρες: ≥2,00 MPa 
Αντοχή σε άµεσο εφελκυσµό: - Rt 
Μετά 7 ηµέρες: ≥0,15 MPa 
Μετά 28 ηµέρες: ≥0,50 MPa 
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Άµεσος δείκτης αντοχής 
IPI : 108 
∆ιαπερατότητα – Κ :  (µέτρο πορώδους υλικού) 
Μετά 7 ηµέρες: <1,10-6 m/s 
Μετά 28 ηµέρες: <1,10-8 m/s 
Μέτρο παραµόρφωσης 
Et: 103 MPa 

 
Η σειρά των εργασιών κατασκευής έχει ως εξής: 
Πριν από κάθε κατασκευή, ελέγχεται η σταθερότητα της βάσης (της υποκείµενης στρώσης). 
Οµαλή κατανοµή του µίγµατος επάνω στην επιφάνεια διάστρωσης, προσέχοντας να αυξάνουµε το 
πάχος κατά 20 έως 25% για την παραλαβή της καθίζησης κατά τη συµπύκνωση και στη συνέχεια 
ρύθµιση της στάθµης. 
Επιµεληµένη συµπύκνωση µε κρουστικό οδοστρωτήρα ισχύος V1 έως V4, ανάλογα µε το εργοτάξιο – 
οι πρώτες και οι τελευταίες διελεύσεις χωρίς δόνηση – µε διακοπή µόλις εµφανισθεί έντονη αύξηση της 
υγρασίας ή αµέσως πριν την εµφάνιση «λεπτών φύλλων ζύµης». Η επιφάνεια της στρώσης πρέπει να 
είναι απολύτως «κλειστή», χωρίς όµως να προκαλείται υπέρ – συµπύκνωση. 
Συνίσταται η εφαρµογή κανόνα διαβάθµισης για τον προσδιορισµό του αριθµού των διελεύσεων του 
οδοστρωτήρα. Μετά τη συµπύκνωση, ο βαθµός d (ξηρή πυκνότητα) που προκύπτει πρέπει να 
υπερβαίνει ή να είναι ίσος προς το 95% της πυκνότητας του ΟΡΝ ή του ΟΡΜ. 
Ενδεχόµενη απόξεση της επιφάνειας για την επίτευξη της επιθυµητής στάθµης. Στην περίπτωση αυτή, 
το συµπυκνωτικό µηχάνηµα θα πρέπει να περάσει πάλι χωρίς εφαρµογή κρουστικού µετά την 
απόξεση. 
Τελείωµα των περιθωρίων µε την κρουστική πλάκα. 
Αµέσως µετά την τελική διάστρωση γίνεται ψεκασµός του τάπητα µε ρητίνη για χωµάτινα δάπεδα 5-1. 
Για την πλήρη κατασκευή επιφάνειας 1m²  πάχους 10cm χρώµα κεραµιδί: 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά 

 Αριθµητικά:   50,53 

 

Α.Τ.20 
ΝΑΟΙΚ 79.83Ν  Εφαρµογή Ψυχρού (cool materials) Φωτοκαταλυτικού Ασφαλτοτάπητα µε 

χρώµα 
                   (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7744) 

 
Εφαρµογή φωτοκαταλυτικού ασφαλτοτάπητα επί υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα σύµφωνα µε την 
παρακάτω τεχνική προδιαγραφή εργασιών εφαρµογής: 
1) Καθαρισµός του ασφαλτοτάπητα µε αέρα και όπου χρειάζεται µε υδροβολή 
2) Στα σηµεία που έχουν πέσει λάδια εφαρµόζουµε ειδικό υγρό καθαρισµού λαδιών  
3) Εφαρµογή µε ειδικό µηχάνηµα του φωτοκαταλυτικού ασφαλτοτάπητα µε χρώµα. 
4) Εφαρµογή µε ειδικό µηχάνηµα σε υψηλή πίεση του φωτοκαταλυτικού ασφαλτοτάπητα όπου έχουµε 
πρόσθεση χαλαζιακά αδρανή. 
5) Εφαρµογή του Φωτοκαταλυτικού µε ειδικό µηχάνηµα στο οποίο εφαρµόζουµε ειδικό µπέκ 
ψεκασµού. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες της τεχνικής προδιαγραφής. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ώδεκα ευρώ 

 Αριθµητικά:   12,00 
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Α.Τ.21 

ΝΑΟ∆Ο Α\∆08.Α Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΝΟ∆Ο 4521Β) 
 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας αστικής οδού επί υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα ή 
µετά την εκτέλεση εργασιών απόξεσης (φρεζαρίσµατος), µε ασφαλτοσκυρόδεµα τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 
20, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις 
κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος", συµπυκνωµένου πάχους 50 mm, αστικών οδών, µε 
χρήση διαστρωτή ασφάλτου (finisher).  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• Οι πάσης φύσεως δυσχέρειες λόγω στενότητας χώρου, η προειδοποίηση των οδηγών να µην 
σταθµεύουν τα οχήµατά τους στις προς ασφαλτόστρωση οδούς µε ευδιάκριτα έντυπα µηνύµατα, 
καθώς και η τυχόν απαιτούµενη µετακίνηση των οχηµάτων µη συµµορφωθέντων οδηγών.  

• Η διάνοιξη οπών αγκύρωσης (πικούνισµα) µε κατάλληλο µηχάνηµα (τύπου Arrow) οδών που δεν 
έχουν υποστεί φρεζάρισµα. 

• Η εφαρµογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης µε ασφαλτικό γαλάκτωµα ψυχρού τύπου σε 
αναλογία τουλάχιστον 500 gr/m2. 

• Η προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, διάστρωση µε finisher και συµπύκνωση 
του ασφαλτοσκυροδέµατος.  

• Η εργοταξιακή σήµανση σύµφωνα µε την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωµένης ασφαλτόστρωσης.  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆έκα Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά 
 Αριθµητικά:         10,70 

 

 

 

Α.Τ.22 
ΝΑΟΙΚ Α\42.01  Αργολιθοδοµές µε ασβεστοκονίαµα 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 4201)  

Αργολιθοδοµές µε ασβεστοκονίαµα 1 : 2 1/2, πάσης φύσεως τοίχων, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, 
δύο ορατών όψεων, σε στάθµη µέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα έξι ευρώ 

 Αριθµητικά:   56,00 

 

 

Α.Τ.23 
ΝΑΟΙΚ Α\73.12      Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ορθογωνισµένες 

    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7312)  
Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ορθογωνισµένες, πλευράς άνω των 30 cm, µε αρµούς πάχους το πολύ 
1 cm µε τα υλικά, πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 



 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ταµείο Συνοχής 
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Είκοσι οκτώ ευρώ    
 Αριθµητικώς:    28,00  
 
 

Α.Τ.24 
ΝΑΟ∆Ο Α/Β85 Προσαρµογή στάθµης υφισταµένου φρεατίου επί ανακατασκευαζόµενου 

πεζοδροµίου  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΝΟ∆Ο 2548) 

Αποξήλωση πλαισίου έδρασης καλύµµατος υφισταµένου φρεατίου µε προσοχή ώστε να µην 
προσκληθούν ζηµιές, προσαρµογή της στάθµης των τοιχωµάτων του φρεατίου µε αποξήλωση ή 
εφαρµογή στρώσεως ισχυρού τσιµεντοκονιάµατος, πάκτωση του πλαισίου έδρασης στην απαιτούµενη 
στάθµη µε ακρίβεια ± 5 mm και επιµελής αρµολόγηση µε την περιβάλλουσα νέα πλακόστρωση. Οι 
τσιµεντοκονίες τελικής διαµόρφωσης γύρω από το πλαίσιο έδρασης θα παρασκευάζονται µε άµµο 
θαλάσσης για την αποφυγή ρηγµατώσεων, ή, εναλλακτικά, θα εφαρµόζονται εποξειδικά κονιάµατα.  

Στην τιµή δεν συµπεριλαµβάνονται η αντικατάσταση του καλύµµατος και του πλαισίου έδρασής του. 
Τυχόν απαιτούµενα νέα χυτοσιδηρά καλύµµατα, θα επιµετρώνται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα 
του τιµολογίου.  

Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως αποπερατωµένης εργασίας (τεµ), για φρεάτια επιφάνειας καλύµµατος έως 
0,50 m2. Για µεγαλύτερα φρεάτια η τιµή θα αναπροσαρµόζεται µε πολλαπλασιασµό επί τον συντελεστή 
Ε / 0,50, όπου Ε είναι η επιφάνεια του φρεατίου βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του καλύµµατος. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα ευρώ και τριάντα λεπτά 

 Αριθµητικά:   40,30 

 

 

Α.Τ.25 
ΝΑΟ∆Ο Α\Β49  Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, εσχάρες υπονόµων 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6752)  

Προµήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχαρών και καλυµµάτων φρεατίων, µε τα αντίστοιχα πλαίσια 
έδρασης, οποιωνδήποτε διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, φέρουσας ικανότητας D400, σύµφωνα µε 
την µελέτη και τα Πρότυπα Κατασκετής Έργων (ΠΚΕ). 

Για τις εσχάρες των υπονόµων έχει εφαρµογή η ΕΤΕΠ 08-07-01-01 ‘’Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό 
χυτοσίδηρο’’ 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

• η προµήθεια των χυτοσιδηρών ειδών,  

• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου, οι φορτοεκφορτώσεις µε κατάλληλα µέσα (πχ. µε χρήση 
υδραυλικού γερανοβραχίονα),  

• η προετοιµασία της επιφανείας έδρασης του πλαισίου, η ρύθµιση της απαιτουµένης τελικής 
στάθµης του καλύµµατος ή της εσχάρας µε χρήση ανθεκτικών υποθεµάτων και η πάκτωση του 
πλαισίου έδρασης µε ισχυρή τσιµεντοκονία.  

Τιµή ανά kg τοποθετηµένων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυµµάτων φρεατίων. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 

 Αριθµητικά:   1,45  

 

 



 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ταµείο Συνοχής 
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Α.Τ.26 
ΝΑΟ∆Ο Α\Β66.1  Τυποποιηµένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης οµβρίων (ΠΚΕ) - 

Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΝΟ∆Ο 2548) 

Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης οµβρίων ή στραγγιστηρίων, πλήρως ή εν 
µέρει προκατασκευασµένα ή µε επί τόπου έγχυση, σύµφωνα την µελέτη και τα εγκεκριµένα Πρότυπα 
Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ), συνδεδεµένα µε τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιµα για λειτουργία. 
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουµένων υλικών, 

προκατασκευασµένων στοιχείων και εξαρτηµάτων για την πλήρη διαµόρφωση των φρεατίων 
σύµφωνα µε τα ΠΚΕ 

• το προσωπικό, ο εξοπλισµός και τα µέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον χειρισµό 
των προκατασκευασµένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού)  

• η εκσκαφή του ορύγµατος θεµελίωσης σε κάθε είδους έδαφος 

• η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασµένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση οπλισµού, 
η κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέµατος 

• η διαµόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων 

• η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου µεταξύ οπών και σωλήνων µε µη 
συρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα  

• η προµήθεια και πάκτωση των βαθµίδων επίσκεψης,  

• η προµήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυµµάτων και πλαισίων 

• η επαναπλήρωση του ορύγµατος µε θραυστό υλικό λατοµείου  

• η επί τόπου σκυροδέτηση τµήµατος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρµογή της στέψης 
τους στην κλίση ή επίκληση της οδού 

Στη τιµή µονάδας δεν περιλαµβάνονται: 
• η τοποθέτηση σιδηροπλισµού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν  

• η επί τόπου σκυροδέτηση τµήµατος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του εσωτερικού 
ύψους τους πέραν των 1200 mm  

• η κατασκευής λαιµού ύψους h ≥1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόµων ή στραγγιστηριών 

Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια τριάντα οκτώ ευρώ 

 Αριθµητικά:         438,00 

 
 

Α.Τ.27 
ΝΑΠΡΣ ∆07 Προµήθεια κηπευτικού χώµατος 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 1710) 
Προµήθεια κηπευτικού χώµατος επί τόπου του έργου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-
00. Το κηπευτικό χώµα θα είναι γόνιµο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αµµοαργιλώδους σύστασης, µε 
αναλογία σε άµµο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγµένο από σβώλους, αγριόχορτα, 
υπολείµµατα ριζών, λίθους µεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την 
ανάπτυξη φυτών. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 



 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ταµείο Συνοχής 
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 Αριθµητικώς:  8,50  
 
 

Α.Τ.28 
ΠΡΣ Α7 Συµπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές µε 

φυτική γη, χωρίς την προµήθεια του υλικού 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 1620) 

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

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες µεταφορές των υλικών, η σταλία των 
αυτοκινήτων µεταφοράς, η δαπάνη προετοιµασίας της επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, 
διάστρωση και ελαφρά συµπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του κηπευτικού χώµατος και η συντήρησή 
τους µέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της 
επιθυµητής στάθµης και µορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί µέσα στο χρόνο συντήρησης), µε 
προσκόµιση και τοποθέτηση συµπληρωµατικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού 
χώµατος.  
Η προµήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα, µε βάση τα άρθρα 
∆7 και ∆8 του τιµολογίου ΠΡΣ.  

Τιµή ανά τετραγωνικό  µέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και πενήντα λεπτά     
 Αριθµητικώς:  1,50  
 
 

Α.Τ.29 
ΠΡΣ Γ1 Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση 

χλοοτάπητα  
(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. 
 

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

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εκατόν πέντε ευρώ   
 Αριθµητικώς:    105,00 
 
 

Α.Τ.30 
ΠΡΣ Γ2 Ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 1620) 
Ενσωµάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, οργανοχουµικά, 
περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, µε οποιοδήποτε µέσο, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01.  
 



 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ταµείο Συνοχής 
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων 
και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Η προµήθεια των 
βελτιωτικών εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα. 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο εδάφους επεξεργασµένου µε βελτιωτικά (m3) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Πέντε ευρώ   
 Αριθµητικώς:     5,00 
 
 

Α.Τ.31 
ΠΡΣ Γ4 ∆ιάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 1620) 
Ισοπαχής διάστρωση στην επιφάνεια της κονίστρας κηπευτικού χώµατος ή άµµου ή µίγµατος 
κηπευτικού χώµατος - άµµου που έχουν µεταφερθεί και αποτεθεί σε σωρούς σε διάφορα σηµεία της 
κονίστρας, στην αρχή µεν µε ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση, όπου χρειαστεί, χειρονακτικά µε 
χρήση καταλλήλων εργαλείων (τσουγκράνες), σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
05-02-03.  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων 
και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Μηδέν ευρώ και εικοσιπέντε λεπτά   
 Αριθµητικώς:   0,25 

 
 

Α.Τ.32 
ΠΡΣ ∆11 Προµήθεια οργανικών φυτικών υποστρωµάτων  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5340) 
Προµήθεια επί τόπου του έργου οργανικού φυτικού υποστρώµατος προερχοµένου από ελεγχόµενη 
αποσύνθεση φυτικών ή και ζωικών υπολειµµάτων, σε σφραγισµένη συσκευασία, µε αναγραφή της 
εγγυηµένης σύνθεσης και της περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία και χούµο. 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Ογδόντα πέντε ευρώ  
 Αριθµητικώς:    85,00 
 
 

Α.Τ.33 
ΠΡΣ Ε2.1 Άνοιγµα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη µε εργαλεία χειρός: Άνοιγµα 

λάκκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5130) 

Άνοιγµα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός και 
αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων.. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Μηδέν ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά   
 Αριθµητικώς:   0,75 
 
 



 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ταµείο Συνοχής 
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Α.Τ.34 
ΠΡΣ Ε2.2 Άνοιγµα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη µε εργαλεία χειρός : Άνοιγµα 

λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5120) 

Άνοιγµα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός και 
αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆ύο ευρώ 
 Αριθµητικώς:    2,00 
 
 

Α.Τ.35 
ΠΡΣ Ε4.3 Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος: Άνοιγµα λάκκων 

διαστάσεων  1,00 x 1,00 x 1,00 m 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5110) 

Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος, καθώς και καθαρισµός και αποκοµιδή των 
υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
05-01-00. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
εργαλείων και µέσων για την εκτέλεση της εργασίας. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Τέσσερα ευρώ 
 Αριθµητικώς:    4,00 
 
 

Α.Τ.36 
ΠΡΣ Ε9.4 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 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, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων 
των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Ένα ευρώ και δέκα λεπτά 
 Αριθµητικώς:    1,10 
 
 

Α.Τ.37 
ΠΡΣ Ε9.6 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50 - 22,00 lt 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5210) 
 
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50 - 22,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση 
του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, 
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πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης και µια άρδευση του 
µε κατάκλιση της λεκάνης, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων 
των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Τρία ευρώ 
 Αριθµητικώς:    3,00 
 
 

Α.Τ.38 
ΠΡΣ Ε9.7 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 23 - 40 lt 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5210) 
 
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 23 - 40 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του 
φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, 
πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης και µια 
άρδευση του µε κατάκλιση της λεκάνης, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-
00. 
 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων 
των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Τέσσερα ευρώ 
 Αριθµητικώς:    4,00 
 
 

Α.Τ.39 
ΠΡΣ Ε13.2 Εγκατάσταση προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5510) 
 
Το αντικείµενο εγκατάστασης προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα περιλαµβάνει τα εξής: 
1.  Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους µε φρέζα σε 

βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωµατισµό του εδάφους. 
2.  Την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και οµοιόµορφη διάστρωση εµπλουτισµένης τύρφης, 

περλίτη, χούµου και την ενσωµάτωσή τους στο έδαφος µε σταυρωτό φρεζάρισµα σε βάθος 10-
12 cm 

3.  Την τελική διαµόρφωση µε ράµµατα και τσουγκράνες, για να δηµιουργηθεί η κατάλληλη 
επιφάνεια. 

4.  Την απολύµανση του εδάφους µε µυκητοκτόνο σκεύασµα. 
5.  Την προµήθεια, τη µεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, µε οποιοδήποτε µέσο, 

του έτοιµου χλοοτάπητα. 
6.  Την λίπανση του µε επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό µικτό λίπασµα µε ιχνοστοιχεία. 
7.  Την αποµάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του 

χλοοτάπητα. 
8.  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 σε όσα σηµεία το φύτρωµα του προκύψει 
αραιό ή ανεπαρκές. 
Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε  την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-02. 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:    Πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 



 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ταµείο Συνοχής 

  
 

 
 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 38 
 

 Αριθµητικώς:    5.500,00 
 

Α.Τ.40 
ΠΡΣ ∆1.7 ∆ένδρα κατηγορίας ∆7 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5210) 
 
Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς 
στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, 
πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την 
διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 

 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Εκατόν είκοσι ευρώ 
 Αριθµητικώς:   120,00 
 
 

Α.Τ.41 
ΠΡΣ ∆2.6 Θάµνοι κατηγορίας Θ6 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5210) 
 
Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς 
στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, 
πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την 
διατήρηση των θάµνων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Σαράντα πέντε ευρώ 
 Αριθµητικώς:     45,00 
 
 

Α.Τ.42 
ΠΡΣ ∆6.2 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγ. Π2 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5220) 
 

Προµήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών µε τις δαπάνες 
συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής 
αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών 
κατά την µεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την 
διατήρηση των ποωδών - πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα 
µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-07-00. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Ένα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά   
Αριθµητικώς:   1,65 

 
 

Α.Τ.43 
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ΠΡΣ Β6.1 Επίστρωση µε οικολογικό κυψελωτό σύστηµα φύτευση γκαζόν που επιτρέπει 
την κυκλοφορία οχηµάτων 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2922) 

 
Η εργασία περιλαµβάνει: 

− Τη διάστρωση µιας στρώσης ενίσχυσης από βοτσαλωτό χαλίκι πάχους 30 cm, καλά 
συµπιεσµένο 

− Την τοποθέτηση γεωυφάσµατος 150gr 
− Tη στρώση πάχους 5 cm καλά συµπυκνωµένη και επιπεδωµένη, αποτελούµενη από θραύστες 

πέτρες και µίγµα φύτευσης (40% άµµο – 30% τύρφη – 30% κηπαίο χώµα) 
− ∆ιάστρωση οικολογικό κυψελωτό σύστηµα φύτευση γκαζόν 
− Στρώση µίγµατος φύτευσης (40% άµµο – 30% τύρφη – 30% κηπαίο χώµα) σε όλο το ύψος 

των κυψελών (µετά από πότισµα θα συµπυκνωθεί και θα υποχωρήσει ~ 1-1,5 cm) 
− Στην εργασία δεν περιλαµβάνεται η προµήθεια σπόρων και η σπορά. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τριάντα ευρώ     
 Αριθµητικώς:  30,00  

Α.Τ.44 
ΝΑΠΡΣ Β09.2         Ξύλινη πέργολα πολυγωνικού σχήµατος 

        (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ  5104) 
 
Κατασκευή ξύλινης πέργολας 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 την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01.  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ενενήντα ευρώ     
 Αριθµητικώς:  90,00  
 
 

Α.Τ. 45 
ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών, απλού σχεδίου από 

ευθύγραµµες ράβδους  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 6401)  

 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων εξωστών, κλιµάκων, περιφράξεων κλπ., από 
ράβδους συνήθων διατοµών. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του µορφοσιδήρου και των υλικών 
ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των 
κιγκλιδωµάτων. 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά    
 Αριθµητικώς:   4,50  
 
 
 
Α.Τ.46 
ΠΡΣ Β11.3 Ξύλινος κάδος 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ  5104 
 

Ξύλινος κάδος, µε µεταλλικό σκελετό, ξύλινα πηχάκια και εσωτερικό κάδο από λαµαρίνα. 
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Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆ιακόσια σαράντα ευρώ     

 Αριθµητικώς:   240,00  
 
 
Α.Τ. : 47 
ΑΤΗΕ Ν\9328.32 Εγκαταστάσεις Φωτισµού Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί 

Οδοφωτισµού. Χαλύβδινος ιστός Οδοφωτισµού ύψους 5,00 
m 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101  100% 

Εγκαταστάσεις Φωτισµού Οδών – Χαλύβδινοι Ιστοί Οδοφωτισµού. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού 
ύψους 5,00 m, προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση χαλύβδινων ιστών οδοφωτισµού 
5m. 
Στην τιµές µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά: 
 Η µεταλλική βάση του ιστού για την ενσωµάτωση σε βάση µπετόν. 
 Ο χαλύβδινος ιστός  
 ∆ύο (2) φωτοβολταϊκά πλαίσια ισχύος 120W έκαστο πλήρως τοποθετηµένα. 
 ∆ύο (2) µπαταρίες 200AH/12V έκαστη µε controller (ρυθµιστής φόρτισης) εντός στεγανού φρεατίου 
πλήρως τοποθετηµένες και συνδεδεµένες µε προκαλοδιωµένα ειδικά καλώδια σύνδεσης των Φ/Β 
πλαισίων µε αυτές. 
 Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 
 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα 
σχέδια µετά των υλικών και µικροϋλικών συνδέσεως ήτοι προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση, δοκιµές ήτοι το σύστηµα ιστού όπως περιγράφεται πιο πάνω έτοιµο προς λειτουργία.  
 
Τιµή ανά εγκατεστηµένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισµού, ανάλογα µε το ύψος του. 
(1 τεµ) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.700,00 
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ  
 
 
Α.Τ. : 48 
ΑΤΗΕ Ν\9328.33 Εγκαταστάσεις Φωτισµού Οδών - Φωτιστικά σώµατα 

λαµπτήρων LED. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101  100% 

Εγκαταστάσεις Φωτισµού Οδών - Φωτιστικά σώµατα λαµπτήρων LED. Φωτιστικά σώµατα 
λαµπτήρων LED, προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικών σωµάτων λαµπτήρων 
LED σε ιστούς οδοφωτισµού. 
Στην τιµές µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά: 
 Φωτιστικό σώµα λαµπτήρων LED ισχύος 14χ2W πλήρως τοποθετηµένο. 
 Σύνδεση των φωτιστικών σωµάτων µε προκαλοδιωµένα ειδικά καλώδια σύνδεσης των Φ/Β πλαισίων 
και των µπαταριών. 
Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα 
σχέδια µετά των υλικών και µικροϋλικών συνδέσεως ήτοι προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση, δοκιµές ήτοι το σύστηµα ιστού όπως περιγράφεται πιο πάνω έτοιµο προς λειτουργία. 
Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα σε  ιστό οδοφωτισµού. 
(1 τεµ) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 500,00 
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
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Α.Τ. : 49 
ΑΤΗΕ Ν\9328.34 Εγκαταστάσεις Φωτισµού Οδών - Φρεάτιο τοποθέτησης 

µπαταριών φρεάτιο για το ηλεκτρόδιο γείωσης, και βάση 
στήριξης ιστού.  
Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆Ο 2548  100% 

Εγκαταστάσεις Φωτισµού Οδών - Φρεάτιο τοποθέτησης µπαταριών φρεάτιο για το ηλεκτρόδιο 
γείωσης και βάση στήριξης ιστού. Φρεάτιο τοποθέτησης µπαταριών φρεάτιο για το ηλεκτρόδιο και 
βάση στήριξης ιστού, κατασκευή φρεατίων και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών 
της µελέτης. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος 
 η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένου της βάσης του 
ιστού διαστάσεως 0,70χ0,70χ0,60m. 
 η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένου φρεατίου 
διαστάσεων 0,50χ0,60χ0,30m και καπακίου διαστάσεων 0,50m x 0,60m x0,04m. 
 η διαµόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων σύνδεσης 
των µπαταριών µε τα Φ/Β πλαίσια. 
η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένου φρεατίου 
διαστάσεων 0,40χ0,40χ0,30m και καπακίου διαστάσεων 0,40m x 0,40m x0,04m 
 για το στεγανό κάλυµµα από µπακλαβωτή λαµαρίνα εδραζόµενο σε µεταλλικό πλαίσιο µέσω 
ελαστικού παρεµβύσµατος, µε διάταξη µανδάλωσης µε χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή 
προστασία (διπλή στρώση rustprimer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής) 
 η επισήµανση του φρεατίου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 
Τιµή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π) 
(1 τεµ) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 641,00 
(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ 
 
 
Α.Τ. : 50 

  Η 2.2.5                     Αγωγός από σωλήνα PVC ονοµαστικής πίεσης 6 atm Φ 110 mm                                    
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8   100% 

 
Αγωγός από σωλήνες σκληρού PVC (PVC-U), Φ 110 mm ονοµαστικής πίεσης 6 atm, µε µούφα 
σύνδεσης και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-1, ήτοι προµήθεια σωλήνων και 
πλαστικών εξαρτηµάτων, µεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, δοκιµασία αγωγού καθώς και κάθε 
άλλη εργασία σύνδεσης των σωλήνων για τη διαµόρφωση του αγωγού, ανεξαρτήτως αριθµού 
συνδέσεων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. ∆εν περιλαµβάνονται οι 
εκσκαφές του ορύγµατος, τα χυτοσιδηρά ειδικά τεµάχια και οι χυτοσίδηροι σύνδεσµοι διαµόρφωσης 
των κόµβων της σωλήνωσης, οι συσκευές ελέγχου και ασφάλειας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο 
εγκιβωτισµός των σωλήνων. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)    
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7,30    
( Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. : 51 

  Άρθρο: Η1.1.1   Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονοµαστικής πίεσης 6 atm, Ονοµαστικής 

διαµέτρου Φ 16 mm  
     Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8     100% 

Σωλήνες ποτίσµατος από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), διαµέτρου 16 mm πίεσης 
λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά 
DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25 ή 1,40) για διατοµές έως Φ32 mm. Στην τιµή µονάδος 
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περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτηµάτων και µικρούλικων 
(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. 

∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)    

 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,30   
( Ολογράφως) :  ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                  

Α.Τ. : 52 
  Άρθρο:   Η 8.2.3.1 
                              Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ µε αυτορυθµιζόµενους σταλάκτες 

               Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8      100% 
Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), µε ενσωµατωµένους σταλάκτες, µε 
λαβύρινθο µακράς διαδροµής και θάλαµο αυτορύθµισης µε µεµβράνη, µε οµοιοµορφία παροχής 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες κατηγορίας A', για πίεση 
λειτουργίας από 0,80 έως 3,50 atm. Προµήθεια σωλήνων, εξαρτηµάτων σύνδεσης και µικροϋλικών, 
µεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, 
σύνδεση, ρυθµίσεις και δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. ∆εν 
περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 

Τιµή ανα τρέχον µέτρο (m)  

  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,63   
( Ολογράφως) :  ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ                                  

 
Α.Τ. : 53 
Άρθρο:  Η 8.3.1.4 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι, στατικοί, µήκους 30 cm 

                                     Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8     100% 
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (pop-up), στατικοί, 1/2'' BSP, ακτίνας ενεργείας 2,0 - 5,0 m, µε 
ακροφύσιο σταθερού ή ρυθµιζόµενου τοµέα, κανονικής παροχής, ενσωµατωµένο ή πρόσθετο, µε 
αντιστραγγιστική βαλβίδα (antidrain). 

Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Η 
αξία του ακροφύσιου πληρώνεται τιµολογείται ιδιαίτερα σύµφωνα µε τα άρθρα Η 8.3.18. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  

 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :   17,0    
( Ολογράφως) :   ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ                     

 
 
 
Α.Τ. : 54 
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\8043.151 Περιστροφικός γραναζωτός εκτοξευτήρας νερού για 

άρδευση, 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 

Περιστροφικός γραναζωτός εκτοξευτήρας νερού για άρδευση, σύµφωνος µε τις προδιαγραφές, 
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, παραδοτέο σε λειτουργία. 
(1 τεµ) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 59,24 
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ. 55 
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\8043.152 Στατικός εκτοξευτήρας νερού για άρδευση, 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
Στατικός εκτοξευτήρας νερού για άρδευση, σύµφωνος µε τις προδιαγραφές, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση, εγκατάσταση, παραδοτέο σε λειτουργία. 
(1 τεµ) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 13,04     
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ. : 56 
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\8066.14.4 Φρεάτιο ορθογωνικό από πλαστικό µεγάλης αντοχής, 

διαστάσεων, µήκος 1030mm, πλάτος 690mm και βάθος 
460mm 

Φρεάτιο ορθογωνικό από πλαστικό µεγάλης αντοχής, ήτοι προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, 
µετά των απαιτουµένων µικροϋλικών και της απαιτούµενης εργασίας για παράδοση του φρεατίου σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία µε τα όργανα διακοπής, προγραµµατιστές, αποκωδικοποιητές και 
άλλες συσκευές άρδευσης. 
(1 τεµ) διαστάσεων  µήκος 1030mm, πλάτος 690mm και βάθος 460mm, 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 81,69 
(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 57 
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\8106.1.5 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαµέτρου 1 

1/2 ins, 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100% 

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, µε εσωτερικό µηχανισµό από ανοξείδωτο χάλυβα 
πίεσης λειτουργίας 16 atm, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
(1 τεµ)   διαµέτρου 1 1/2 ins 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 31,02 
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 58 
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\8106.1.7 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαµέτρου 2 

ins, 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100% 

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, µε εσωτερικό µηχανισµό από ανοξείδωτο χάλυβα 
πίεσης λειτουργίας 16 atm, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
(1 τεµ) διαµέτρου 2 ins, 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 42,14 
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 59 
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\8608.1.6 Φίλτρο νερού, διαµέτρου 2" 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100% 
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Φίλτρο νερού, µε φυσίγγιο όπως στις προδιαγραφές µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους 
εγκατάστασης. 
(1 τεµ) διαµέτρου 2" 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 62,42 
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ. : 60 
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\8621.110.2 Ηλεκτροβαλβίδα δικτύων αρδεύσεως, διαµέτρου 3/4'' 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100% 
Ηλεκτροβαλβίδα δικτύων αρδεύσεως, σύµφωνη µε τις προδιαγραφές, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση µετά των υλικών και µικροϋλικών εγκαταστάσεως και της 
απαιτουµένης εργασίας παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεµ) διαµέτρου 3/4'' 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 104,50 
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 61 

 Αρθρο :  Η.9.1.1.7                Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές 
                                 Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8      100% 

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, Φ 1 1/2'', ονοµ. πίεσης 10 atm, περιοχής 
λειτουργίας από 0,7 µέχρι 10 atm, µε ή χωρίς µηχανισµό ρύθµισης παροχής (flow controller), 
εσωτερικής εκτόνωσης, µε πηνίο (actuator) 24 V / Ac και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. 

Προµήθεια βανών και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, 
ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 115,0    
(Ολογράφως) :     ΕΚΑΤΟΝ  ∆ΕΚΑ  ΠΕΝΤΕ                       

 
 
 
Α.Τ. : 62 
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\8621.113 Ρυθµιστής πίεσης,   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100% 
Ρυθµιστής πίεσης, σύµφωνος µε τις προδιαγραφές, κατάλληλος για παροχή νερού 1,15 έως 9 m³/h 
για την ρύθµιση και διατήρηση πιέσεως εξόδου από 1,04 έως 6,9 bars, ήτοι προµήθεια, προσκόµιση, 
εγκατάσταση και ρύθµιση µετά των απαιτουµένων βοηθητικών υλικών και µικροϋλικών 
εγκαταστάσεως και την απαιτούµενη εργασία για παράδοση του ρυθµιστή σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
(1 τεµ) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 110,41 
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 63 

Άρθρο:     Η 9.2.3.3                    Προγραµµατιστές µπαταρίας τύπου φρεατίου 
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                                                          Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 52 
Προγραµµατιστές µπαταρίας τύπου φρεατίου, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, κύκλου ποτίσµατος 1 - 7 
ηµερών διάρκειας από 1 min µέχρι και 12 ώρες, µε δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής ηλεκτροβάνας. 
Έλεγχος ηλεκτροβανών µε πηνία µανδάλωσης (latching), σε απόσταση τουλάχιστον 20 m µέσω 
καλωδίου διατοµής 1,5 mm2. Προγραµµατισµός µέσω φορητής µονάδας µε παράλληλη δυνατότητα 
χειροκίνητης λειτουργίας χωρίς κονσόλα. 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου προγραµµατιστή µε την µπαταρία του και τα πάσης φύσεως 
εξαρτηµάτά του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραµµατισµού, ελέγχου, ρυθµίσεων, 
δοκιµών κλπ. σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 170,0    
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ   ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ                         

 
Α.Τ. : 64 
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\8621.115 Κονσόλα προγραµµατισµού αυτόµατου ποτίσµατος, 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100% 
Κονσόλα προγραµµατισµού αυτόµατου ποτίσµατος, σύµφωνη µε τις προδιαγραφές, ήτοι προµήθεια, 
προσκόµιση, εγκατάσταση και ρύθµιση και την απαιτούµενη εργασία για παράδοση της κονσόλας σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεµ) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 250,00 
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 65 
Άρθρο:  Η 1.2.4                                    Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ  8  100% 
 
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), 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 µικρούλικων (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. 
Ονοµαστικής διαµέτρου 40 mm , 10 atm  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,35 
(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
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Α.Τ. : 66 

 Άρθρο: Η 1.2 .5.                               Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm 
                                                          Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ  8  100% 
 
 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), 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 µικρούλικων (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. 
Ονοµαστικής διαµέτρου 50 mm , 10 atm  
 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,20 
(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 
 
 

 
ΣΥΝΤΑΞΗ 

 
ΘΕΩΡΗΣΗ 

   
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
     Κ. ΛΑΒ∆Α         ΧΡ. ΤΥΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ        Α. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ        Π.ΒΑΡΣΑΜΗΣ        
    Αρχιτ. µηχαν.          Μηχανολ. µηχαν.                Γεωπόνος               Πολιτ.µηχαν.                                   
                       .               

 
Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ.∆.Θ. 

 
 
 
 
 

        
            Λ. ΣΕΡΒΕΤΑΣ 
       Πολιτικός µηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


