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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που 
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 
Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 
περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις 
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται 
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει το 
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί 
μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. 
Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

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

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

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

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. 
οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 
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Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα 
διαχείρισή τους. 

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

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

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων 
κλπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση 
του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης 
φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των 
παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η 
αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των 
υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ. κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο 
υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 
Δημόσιο. 

(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, 
αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του 
συγκεκριμένου έργου. 

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

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και τη λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των 
μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 
πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή 
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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. 

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

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

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

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

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

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

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. κλπ.), 

(β) στη μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής 
εκτέλεσης των εργασιών), 

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

(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 

(ε) στη 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  
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(στ) στη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 

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

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων 
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο 
από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ. 
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1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες 
Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κλπ.), τα 
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δε λάβει 
μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή 
άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων 
(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως 
δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν 
συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες 
διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι 
κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κλπ., τα 
επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των 
εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού 
των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του 
αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα 
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων 
και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και 
λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης. 

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

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

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

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

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής 
χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του 
προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 
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(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

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

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που 
μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και 
απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από 
μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από 
ασφάλιση). 

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

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

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

(17) Νομικής υποστήριξης  

(18) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση. 

(19) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. 
χρήση αυτοκινήτων. 

(20) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού. 

(21) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς 
αυτούς. 

(22) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο. 

(23) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος. 

(24) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της 
επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 
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Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 
έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, 
αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται 
διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος 
Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κλπ. 

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

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται 
στο παρόν Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάμετρος. 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιμολογίου. 

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

Οπου απαιτείται ο προσδιορισμός της δαπάνης της καθαρής μεταφοράς των, κατά 
περίπτωση, υλικών ή προϊόντων έχουν ληφθεί υπόψην οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε 
€/m3.km 

Εκτός πόλεως   

 - οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 

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

Οι απαιτούμενες αποστάσεις που έχουν ληφθεί υπόψη στον προσδιορισμό της τελικής 
τιμής είναι οι ακόλουθες: 

Για την απομάκρυνση προίόντων εκσκαφής 5 km 

Για την προμήθεια υλικών από λατομεία 5 km 

Για την προμήθεια ασφαλτοσκυροδέματος 5 km 
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Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο, προστίθεται 
στην τιμή βάσεως των άρθρων που υπάρχει μεταφορικό έργο, και αναθεωρείται με βάση 
τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη 
αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

 

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

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων 
μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων 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 στη 
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 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου. 

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

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 

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

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

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

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

2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

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

Χειρολαβές 

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

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

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

- 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. 

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 
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- 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 κλπ. 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας. 

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα). 

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ. 

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

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου. 

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

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

 

2.2.3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα 
μήκους (m) γραμμικών στοιχείων 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. 

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 
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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 

 

1,00 

1,40 

1,80 
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α/
α 

Είδος Συντελεστής 

δ) παραθύρων ρολλών 

ε) σιδερένια 

1,60 

1,00 

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

 

3,70 

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

 

2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 

γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 

δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 

1,00 

1,50 

9. Θερμαντικά σώματα : 

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

 

 

2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και χρώματος 
μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες που 
παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα κοιτάσματα μαρμάρου 
των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς το χρώμα, την σκληρότητα και 
τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής 
διαφοροποιούνται και μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. 
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Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα των 
ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που επισημαίνεται με διπλό 
αστερίσκο. 

2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, 
λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά περίπτωση, και είναι 
ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων ποιοτικών 
χαρακτηριστικών. 

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα 
χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην περιοχή 
του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή διάθεσης του 
συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την τιμή "φατούρας" που 
προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ. Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει στην περιγραφή του 
άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του μαρμάρου. 

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η επιλογή του 
τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία. 

4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 
Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and stair - Προϊόντα από φυσικούς 
λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone 
cladding - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις - Απαιτήσεις και 
να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

 

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 
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2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 

11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

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 

 

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

6. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο. 
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ΟΜΑΔΑ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

 

A.T. : 1.  

Αρθρο: ΝΑΟΔΟ Α-1  ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΑΛΑΡΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΔΟ-1110 

Εκσκαφή, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης και 
λοιπών επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύμφωνα 
με τη μελέτη, είτε για την έδραση επιχωμάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το 
διαχωρισμό τους από τα υπόλοιπα, κατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων, προϊόντα 
ορυγμάτων. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προσέγγιση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, και η εκσκαφή με κάθε 

μέσον,  

• η εκρίζωση, η κοπή και η απομάκρυνση θάμνων και δένδρων οποιασδήποτε διαμέτρου 

(πλην εκείνων που θα παραδοθούν προς εκμετάλλευση),  

• η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων και η μόρφωση παρειών και σκάφης,  

• η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής,  

• οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές με οποιοδήποτε μέσο και σε 

οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως 

φυτικές γαίες στο έργο είτε για απόρριψη σε επιτρεπόμενες θέσεις εφόσον αυτά κριθούν 

ακατάλληλα για φυτικά, ή πλεονάζοντα, 

• οι τυχόν ενδιάμεσες φορτοεκφορτώσεις και μετακινήσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο 

απαιτούμενος χώρος των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων 

εργασιών, καθώς και διαμόρφωσή τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους μέχρι ν 

χρησιμοποιηθούν στο έργο.  

Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων στην τιμή περιλαμβάνεται, εκτός από 

τη μεταφορά τους, και η διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 02-01-02-00 

και των περιβαλλοντικών όρων του έργου.  

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,30 

 (Ολογράφως): Ενα ευρώ και τριαντα  



ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε. 
ΕΡΓΟ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τ-03 

 

 

21 

 

 

A.T. : 2.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α-2  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΔΟ-1123Α 

 

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 
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• 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 

• 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.  

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των 

εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. 

Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των 

προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την 

Υπηρεσία. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,60 

 (Ολογράφως): Ενα ευρώ και εξήντα  

 

A.T. : 3.  

Άρθρο ΝΑΟΔΟ Α-3  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩΔΕΣ  

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΔΟ-1133Α 

 

Γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών, περιλαμβανομένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, 

ανεξαρτήτως βάθους, ύψους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση 

υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών προσπέλασης, με 

οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, με ή χωρίς κανονική ή περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (μετά 

από έγκριση της Υπηρεσίας και με ευθύνη του Αναδόχου, λαμβανομένων υπόψη των 

ισχυόντων περιορισμών ή και απαγόρευσης χρήσης εκρηκτικών λόγω γειτνίασης με κτίσματα, 
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πυλώνες και υποσταθμούς της ΔΕΗ, εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ), 

με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-

00.  

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες βραχώδεις εκσκαφές:  

− ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, με την μόρφωση 

των πρανών και του πυθμένα τους, 

− για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων  

− τριγωνικών τάφρων με την μόρφωση των πρανών, όταν αυτές διαμορφώνονται 

συγχρόνως με τις γενικές εκσκαφές της οδού 

− τεχνικών Cut & Cover 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η όρυξη με οποιοδήποτε μέσο ή και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

• η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και 

του πυθμένα της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών  

• η διάνοιξη διατρημάτων γόμωσης, 

• η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, πυροδότηση εκρηκτικών υλών με όλες τις 

απαιτούμενες εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούμενα υλικά (εκρηκτικές 

ύλες, θρυαλίδες, πυροκροτητές, επιβραδυντές κ.λ.π.) 

• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά 

των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίησή τους στο έργο (π.χ. 

κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές, 

• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις 

προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και 

διαμόρφωση των αποθέσεων σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου  

• η καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα που βρίσκονται εντός της ζώνης των 

γενικών εκσκαφών.  

• η τυχόν απαιτούμενη αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής καθώς και η εκθάμνωση, κοπή, 

εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου, σε οποιαδήποτε 

απόσταση.  

• η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη 

κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.  

• η προσκόμιση, η αποκόμιση και οι πάσης φύσεως σταλίες του απιτουμένου μηχανικού 

εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 

• η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της 

οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει 

απαίτηση συμπύκνωσης 
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Επισημαίνεται ακόμη ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής, ανεξάρτητα από την εκτέλεση της 

εργασίας σε μια φάση ή περισσότερες, που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του 

έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.  

Χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες 

εγκρίσεις για τη χρήση των εκρηκτικών και δεν απαγορεύεται η χρήση τους από τους 

περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των 

εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Όπως και 

στην περίπτωση γενικών εκσκαφών γαιών-ημιβράχου, ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται 

στον Ανάδοχο για τις επί πλέον εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την 

Υπηρεσία. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 8,45 

 (Ολογράφως): Οκτώ ευρώ και σαράντα πέντε 

 

A.T. : 4.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α-18.1  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ  

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΔΟ-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 (Αριθμητικά): 1,14 
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 (Ολογράφως): Ενα ευρώ και δέκα τέσσερα 

 

A.T. : 5.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α-20  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-1530 

Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό 

του εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την 

μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων" 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού 

συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα 

οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης 

πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 

(Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό που 

προδιαγράφεται στην μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα.  

• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό 

συμπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά 

την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 

• Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένης σε ποσοστό 

95% της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 

τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα 

ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική" 

επιφάνεια. 

Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), η 

οποία τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 

• Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του 

επιχώματος. 

• Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή 

διαπλάτυνσής του πέραν των ορίων που προβλέπει η μελέτη. 

• Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών 

επιχωμάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από 

χωροσταθμικές αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης επιχώματος, η εκτέλεση 

τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς 

και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία. 

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα 

οικεία άρθρα του τιμολογίου: 
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• Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, 

οχετοί, Cut and Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)  

• Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών  

• Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα  

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,95 

 (Ολογράφως): Ενενήντα πέντε λεπτά 

 

A.T. : 6.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α-24.1  Επένδυση πρανών με φυτική γη 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-1610 

 

Επένδυση πρανών επιχωμάτων-ορυγμάτων με κατάλληλη φυτική γη συμπυκνωμένου πάχους 

0,30 m σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική 

γη".  

• Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

• Η προσκόμιση κατάλληλης φυτικής γης και συνεκτικού εδαφικού υλικού (όταν το 

έδαφος στην θέση διάστρωσης των φυτικών γαιών είναι υψηλής διαπερατότητας) που 

έχουν αποτεθεί κατά την εκτέλεση των εκσκαφών του έργου 

• Οι φορτοεκφορτώσεις και πλάγιες μεταφορές των υλικών, και η σταλία των 

αυτοκινήτων μεταφοράς,  

• Η προετοιμασία της επιφάνειας που θα επενδυθεί,  

• Η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωση της φυτικής γης και η συντήρηση 

αυτής μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου.  

Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση του προβλεπομένου πάχους και μορφής της επένδυσης, με 

προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης φυτικής γης επένδυσης πρανούς,  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,60 

 (Ολογράφως): Εξήντα λεπτά 

 

A.T. : 7.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α-25   ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-1620 
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Πλήρωση κεντρικής νησίδας οδικής αρτηρίας, νησίδων κόμβων και χώρων ανάπτυξης 

πράσινου με κατάλληλη φυτική γη, σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 

"Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη".  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

• Η προσκόμιση κατάλληλης φυτικής γης που έχει αποτεθεί κατά την εκτέλεση των 

εκσκαφών του έργου (φορτοεκφορτώσεις, μεταφορά επί τόπου από οποιαδήποτε 

απόσταση και σταλία αυτοκινήτων) 

• Η προετοιμασία της επιφάνειας τοποθέτησης της φυτικής γης.  

• Η τοποθέτηση, η διάστρωση, η ελαφρά συμπύκνωση της φυτικής γης και η συντήρησή 

της μέχρι τη λήξη του χρόνου εγγύησης του έργου.  

Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της προβλεπόμενης από την μελέτη στάθμης μορφής της 

πλήρωσης, με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο διαστρωθείσας ελαφρώς συμπυκνωμένης φυτικής γης, με λήψη 

αρχικών και τελικών διατομών,  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,10 

 (Ολογράφως): Δύο ευρώ και δέκα 

 

A.T. : 8.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Β-1  ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 
έως 5,00 m  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-2151 

Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών 

έργων (τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, 

αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, 

περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε 

εξοπλισμο, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-

04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και 

υπόγειων νερών, εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και 

πληρωμή αυτών 

• Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή 

κατακόρυφες αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται 

στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 
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• Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση 

του ορύγματος 

• Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι 

δυνατή η διάστρωση σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια 

τεχνικών έργων, περιβλήματα αγωγών κλπ) 

• Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος 

• Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή 

των προϊόντων εκσκαφών 

• Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων 

εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση 

• Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα 

προϊόντα εκσκαφής για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά 

την κατασκευή του τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού  

• Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω 

καταπτώσεων των παρειών του ορύγματος. 

• Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων 

τσιμεντοστρώσεων στην θέση του ορύγματος 

• Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων 

και την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες 

διατάξεις γεφύρωσης) 

• Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα 

εκσκαφών. 

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν 

υπαρχουσών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται 

ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα 

επιφανείας έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την 

επιφάνεια κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο 

σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η 

στάθμη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που 

καθορίζονται στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ’ ύψος)/ 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 4,80 

 (Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και ογδόντα  
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A.T. : 9.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Β-4.1  Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-3121.Β 

 

Kατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις 

διαμόρφωσης πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος" 

και της στάθμης έδρασης των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με 

βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά 

κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων". 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια του θραυστού υλικού λατομείου και του νερού διαβροχής, και η 

μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η σταλία των μεταφορικών μέσων,  

• η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του θραυστού υλικού με 

μηχανικό εξοπλισμό καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως 

άνω βαθμό συμπύκνωσης 

 

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής με λήψη αρχικών και 

τελικών διατομών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 7,95 

 (Ολογράφως): Επτά ευρώ και ενενήντα πέντε 

 

A.T. : 10.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Β-29.2.2  Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές 
στρώσεις κλπ. από σκυρόδεμα C12/15  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-2531 

 

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, 

περιβλήματα και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων 

αποχέτευσης, ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο 

εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος C12/15  

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, 
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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 

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, 
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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:  Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  

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

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώματα 

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

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση 

επιχρισμάτων 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 82,00 

 (Ολογράφως): Ογδοντα δύο ευρώ 

 

A.T. : 11.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Β-29.3.2 Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης 
πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-2532 
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Κατασκευή οπλισμένων τοίχων (θεμέλια και ανωδομή), πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης 

πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

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:  Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  

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

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώματα 

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

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση 

επιχρισμάτων 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 95,00 

 (Ολογράφως): Ενενήντα πέντε ευρώ  
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A.T. : 12.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Β-30.2  Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-2612 

 

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" 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 

επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού 

(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.  

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 

συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 

θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί 

μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι 

ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον 

Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 

του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται 

αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

Ονομ.  

διάμετρος 
(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 
μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 
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Ονομ.  

διάμετρος 
(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 
μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης 
και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις 
και όχι εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή 
με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

• Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 
προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και 
αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2),. 

• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,05 

 (Ολογράφως): Ενα ευρώ και πέντε 
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A.T. : 13.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Β-43.1  Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη 
εφαρμοζόμενη εν θερμώ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ-6370 

 

Σφράγιση οριζοντίων αρμών τεχνικών έργων μικρής κινητικότητας (οχετών, επενδεδυμένων 

τάφρων, επιστρώσεων δαπέδων κλπ) με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη (μίγμα 

εξευγενισμένης ασφάλτου, συνθετικών ελαστικών, ρητινών, πλαστικοποιητών και αδρανών -- 

rubber asphalt) εφαρμοζόμενη εν θερμώ. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• ο επιμελής καθαρισμός του αρμού με μεταλλοβολή ή συρματόβουρτσα, 

• η εφαρμογή βελτιωτικού πρόσφυσης (primer) συμβατού με την ασφαλτική μαστίχη, 

• η θέρμανση και η προσεκτική εφαρμογή της μαστίχης χωρίς υπερχειλίση εκτός του 

διακένου του αρμού, σε τρόπο ώστε η τελική επιφάνειά της να διαμορφώνεται 3-5 mm 

κάτω από την επιφάνεια του σκυροδέματος. 

Η σφράγιση με θερμή ασφαλτική μαστίχη προϋποθέτει απόλυτα στεγνές επιφάνειες 

σκυροδέματος και θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη από 5°C.  

Η μέθοδος είναι κατάλληλη για εύρος αρμών έως 25 mm, ενώ το βάθος πλήρωσης δεν πρέπει 

να υπερβαίνει τα 50 mm (συνιστάται βάθος πλήρωσης 25 mm).  

Το υπόλοιπο διάκενο του αρμού συνιστάται να πληρώνεται με εύκαμπτη μοριοσανίδα αρμών, 

ενώ σε στοιχεία καλυπτόμενα από νερό απαιτείται, επιπρόσθετα, η τοποθέτηση ελαστικής 

ταινίας στεγάνωσης (waterstop). Οι εργασίες αυτές τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία 

άρθρα του Τιμολογίου.  

Τιμή ανά μέτρο μήκους σφραγισμένου αρμού. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3,50 

 (Ολογράφως): Τρία ευρώ και πενήντα 

 

A.T. : 14.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Β-51  ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-2921 

 

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής 

πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, 

με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων 

ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική 
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εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του 

έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι 

ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

• η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του 

σκυροδέματος της βάσης έδρασης,  

• η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 

οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, 

με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς 

πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους 

και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η 

οποία επιμετράται ιδιαιτέρως. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 8,80 

 (Ολογράφως): Οκτώ ευρώ και ογδόντα 

 

A.T. : 15.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Β-52  ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ κλπ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-2922 

 

Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ., με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, 

διαστάσεων 0,50 x 0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από λευκό 

τσιμέντο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘’ Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις 

πεζοδρομίων και πλατειών’’ 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλικών 

στερέωσης και αρμολόγησης,  

• η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-

κονιάματος πάχους 2,5 - 3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη 

καθαρής άμμου και 180 kg τσιμέντου ανά m3,  

• η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg 

τσιμέντου ανά m3 μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 12,60 
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 (Ολογράφως): Δώδεκα ευρώ και εξήντα 

 

A.T. : 16.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Γ-1.2  Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-3111.Β 

 

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

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

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,95 

 (Ολογράφως): Ενα ευρώ και ενενήντα πέντε 

 

A.T. : 17.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Γ-2.2  Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-3211.Β 

 

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

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

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,05 

 (Ολογράφως): Δύο ευρώ και πέντε 
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A.T. : 18.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Γ-5  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-3311.Β 

 

Κατασκευή στρώσεων ερείσματος οποιουδήποτε πάχους από θραυστό υλικό λατομείου, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα 

αδρανή υλικά". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται: 

• η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών,  

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

• οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων,  

• η διάστρωση, η διαβρoxή και η συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από 
την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια και ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης.  

Επιμέτρηση κατ’ όγκο ερείσματος βάσει διατομών (αναλυτικός υπολογισμός), εντός των 

γραμμών πληρωμής που καθορίζονται στις τυπικές διατομές της μελέτης. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένων στρώσεων ερείσματος  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 12,45 

 (Ολογράφως): Δώδεκα ευρώ και σαράντα πέντε 

 

A.T. : 19.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Δ-3  ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-4110 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο 
ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε 
υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου 
αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από 
οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),  

• ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση,  

• η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με 
αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal),  
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• η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  

• η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή 
προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,10 

 (Ολογράφως): Ενα ευρώ και δέκα 

 

A.T. : 20.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Δ-8.1  ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΔΟ-4521Β 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα 

από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ 

σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, 

σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 

στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

• η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
συνθέσεως  

• η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με 
fιnisher 

• η σταλία των μεταφορικών μέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε 
να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

• η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων 
ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 

χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της 

και τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής: 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 7,95 

 (Ολογράφως): Επτά ευρώ και ενενήντα πέντε 
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A.T. : 21.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Ε-8.3  Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως 
αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-6541 

Προμήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πινακίδων οδοσήμανσης οδών, με ανακλαστικό 

υπόβαθρο από μεμβράνη αντανακλαστικότητας τύπου Ι, κατασκευασμένων σύμφωνα με το 

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες 

σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’ 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 

ελάχιστου πάχους 3 mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από 

αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 1 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και 

σύμβολα οποιουδήποτε ύψους, από αντανακλαστική μεμβράνη υψηλής 

αντανακλαστικότητας τύπου 2 για τις πληροφοριακές πινακίδες ή από μεμβράνη 

μαύρου χρώματος για τις πρόσθετες πινακίδες, η δε πίσω όψη του έχει χρώμα φαιό 

(γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστού και 

την ημερομηνία κατασκευής της 

• η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και 

ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της 

• τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα 

γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461. 

• η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, 

κατάλληλα συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ. φθορών 

• η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης  

• η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση 

αυτού (όταν απαιτείται) 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 84,00 

 (Ολογράφως): Ογδόντα τέσσερα ευρώ  

 

A.T. : 22.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Ε-9.4  Πινακίδες ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-6541 

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με 

αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το 
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Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού 

περιεχομένου (ΠΣΠ)’’ 

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,  

• η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης 

•  και η στερέωσή της επί του ιστού. 

Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής: 

Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται ρυθμιστικές πινακίδες των 

ακολούθων διαστάσεων: 

 

α. τριγωνικές (Ρ-1)  πλευράς 0,90 m  

β. οκταγωνικές (Ρ-2)  εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m 

γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4)  πλευράς 0,60 m 

δ. τετραγωνικές (Ρ-6)  πλευράς 0,65 m 

ε. κυκλικές  διαμέτρου 0,65 m 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 49,00 

 (Ολογράφως): Σαράντα εννιά ευρώ  

 

A.T. : 23.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Ε-10.2  Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm 
(3’’) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-2653 

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm 

(σπειρώματος: thread size R = 3’’, dεξ = 89,9 mm, πάχους τοιχώματος 4,0 mm), μήκους κατ' 

ελάχιστον 3,30 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων 

κατακόρυφης σήμανσης’’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με 

ηλεκτροσυγκολ-λημένη κυκλική στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, με 

προδιατρημένες οπές Φ12 mm για κοχλίες Φ9,5 mm σε αποστάσεις 0,15 - 0,45 - 0,65 - 

0,95 m από το άκρο της κεφαλής του, και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση 

χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 14 mm μήκους 40 cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη 

ηλεκτροσυγκολημμένη λάμα 10 x 20 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι 

συστροφής (περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα). 
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• η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 cm 

και διαμέτρου 50 cm 

• η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει 

κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) 

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου πινακίδων 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 45,00 

 (Ολογράφως): Σαράντα πέντε ευρώ  

 

A.T. : 24.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Ε-17.1  Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-7788 

Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, 

μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με 

αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την 

μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήμανση οδών’’ 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και 

η προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται) 

• η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση 

των εργασιών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

• ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση 

μηχανικού σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 

• η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)  

• η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον 

τύπο του χρησιμοποιουμένου υλικού  

• η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  

• η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία 

μέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3,45 

 (Ολογράφως): Τρία ευρώ και σαράντα πέντε 
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 ΟΜΑΔΑ 2. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΠΜ 

 

 

A.T. : 25.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 20.05.01  Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών 
μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-2124  

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

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

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 5,45 

 (Ολογράφως): Πέντε ευρώ και σαράντα πέντε 

 

A.T. : 26.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 20.05.02  Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών 
μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση 
εκρηκτικών υλών  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ-2127  

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

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

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 28,95 

 (Ολογράφως): Εικοσί οκτώ ευρώ και ενενήντα πέντε 
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A.T. : 27.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 20.10  Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ-2162  

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή 
τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 
m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων 
τεχνικών έργων". 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 4,50 

 (Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και πενήντα 

 

A.T. : 28.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 20.20  Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ-2162  

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, 
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί 
τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά 
μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με  οδοστρωτήρες 
καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού 
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την 
επίχωση.  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 16,65 

 (Ολογράφως): Δεκαέξι ευρώ και εξήντα πέντε 

 

A.T. : 29.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 23.03  Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ-2303  

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα". 

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και 
στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία 
συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και 
των μεταλλικών μερών. 
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Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα 
παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα 
ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη 
του έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα 
στις επί μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας 
εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του 
ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται 
ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 5,60 

 (Ολογράφως): Πέντε ευρώ και εξήντα  

 

A.T. : 30.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 32.01.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΟΙΚ-3213 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 

κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας 

Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού 

και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 

σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του 

έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

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

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

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

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

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

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

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του 
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών 
από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη 
συνθέσεως. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 

έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η 
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προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, 

νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα 

παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των 

αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το 

μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η 

δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 

προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη 

κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση 

επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 

τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 

σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) 

που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, 

επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω 

στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του 

τελειώματος. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς 

του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και 

επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και 

απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

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

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 84,00 

 (Ολογράφως): Ογδοντα τέσσερα ευρώ 

  

A.T. : 31.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΟΙΚ-3214  

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 

κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας 

Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού 

και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 

σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του 

έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

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

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

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

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

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

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

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του 
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών 
από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη 
συνθέσεως. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 

έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η 

προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, 

νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα 

παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των 

αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το 

μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η 

δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 

προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη 

κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση 

επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 

τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 

σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) 

που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, 

επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω 

στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα 
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καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του 

τελειώματος. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς 

του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και 

επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και 

απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

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

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 90,00 

 (Ολογράφως): Εννενήντα ευρώ  

 

A.T. : 32.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 32.01.06 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΟΙΚ 3215  

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 

κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας 

Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού 

και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 

σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του 

έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

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

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

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

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

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

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

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του 
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών 
από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη 
συνθέσεως. 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 

έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η 

προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, 

νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα 

παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των 

αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το 

μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η 

δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 

προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη 

κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση 

επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 

τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 

σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) 

που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, 

επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω 

στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του 

τελειώματος. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς 

του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και 

επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και 

απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

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

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 101,00 

 (Ολογράφως): Εκατόν ένα ευρώ  
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A.T. : 33.  

Αρθρο: ΣΧ/ΝΑΟΙΚ 32.01.06 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C35/45  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΟΙΚ 3215 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 

κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας 

Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού 

και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 

σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του 

έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

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

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

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

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

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

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

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του 
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών 
από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη 
συνθέσεως. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 

έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η 

προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, 

νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα 

παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των 

αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το 

μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η 

δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 

προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη 

κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση 

επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 

τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 

σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 
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β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) 

που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, 

επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω 

στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του 

τελειώματος. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς 

του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και 

επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και 

απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

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

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 120,00 

 (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι ευρώ 

 

A.T. : 34.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 38.03  Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 3816  

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, 
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε 
ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα 
(τύποι)". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού 
και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 15,70 

 (Ολογράφως): Δεκα πέντα ευρώ και εβδομήντα 
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A.T. : 35.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 38.06  Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 3824  

Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων ανά βαθμίδα ύψους 2,00 m ή κλάσμα αυτής, πέραν του 
βασικού ύψους που αναφέρεται στο οικείο άρθρο.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας ξυλοτύπου. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 7,80 

 (Ολογράφως): Επτά ευρώ και ογδόντα 

 

A.T. : 36.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 38.10  Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 3841  

Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας αανιδώματος ξυλοτύπων χυτών τοίχων και συνήθων 
κατασκευών, επιπέδων ή απλής καμπυλότητας, προς απόκτηση λείων επιφανειών 
σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς 
(ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 5,60 

 (Ολογράφως): Πέντε ευρώ και εξήντα 

 

A.T. : 37.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 38.13  Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 3841 

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με 
κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση (καινουργής 
ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη του προβλεπόμενου 
επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια 
εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".  

Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η 
τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η υδατο-στεγής 
σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.,  

Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη 
τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων" 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 20,25 

 (Ολογράφως): Είκοσι ευρώ και εικοσι πέντε 
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A.T. : 38.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ-3873 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 

τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 

επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 

Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου 

θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο 

και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί 

μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι 

ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον 

Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 

του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται 

αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

Ονομ.  

διάμετρος 
(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 
μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 



ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε. 
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Ονομ.  

διάμετρος 
(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 
μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα 
τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

• Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν 
στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή 
αυτών. 

• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος 
από το δάπεδο εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία. 

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

την μελέτη. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,07 

 (Ολογράφως): Ενα ευρώ και επτά 
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A.T. : 39.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα 
κατηγορίας B500C (S500s) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ-3873 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 

τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 

επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 

Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου 

θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο 

και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί 

μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι 

ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον 

Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 

του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται 

αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

Ονομ.  

διάμετρος 
(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 
μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 
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Ονομ.  

διάμετρος 
(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 
μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα 
τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

• Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν 
στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή 
αυτών. 

• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος 
από το δάπεδο εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία. 

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

την μελέτη. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,01 

 (Ολογράφως): Ενα ευρώ και ενα 
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A.T. : 40.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 38.45  Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 3873 

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων 
(αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της 
προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε 
οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,20 

 (Ολογράφως): Δύο ευρώ και είκοσι 

 

A.T. : 41.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 61.06  Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή 
πλευράς >160 mm  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 6104 

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή 

πλευρά μεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, 

κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, 

συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά 

διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις, 

σύμφωνα με την μελέτη και έδρασή τους επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών 

στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE). 

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,80 

 (Ολογράφως): Δυο ευρώ και ογδόντα 

 

A.T. : 42.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 61.29  Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 6118 

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού ή μεταλλικού δικτυώματος επιστέγασης, οποιουδήποτε 
ανοίγματος, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, σε υπαρχουσα υποδομή, από απλές ή 
σύνθετες διατομές (προφίλ) από χάλυβα ποιότητας S235J, σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας, με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης, στήριξης, πάκτωσης κλπ., με 
ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως ολοκληρωμένη εργασία, 
συναρμολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και μικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες 
εδράσεως, κομβοελάσματα κορυφής κλπ. 
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετημένου μορφοσίδηρου. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3,40 

 (Ολογράφως): Τρία ευρώ και σαράντα 

 

A.T. : 43.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 61.31  Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 6118 

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με ή 
χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε ύψος από 
το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου μορφοσιδήρου ή 
διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), στερεωμένες με 
γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά μορφοσίδηρος, στρατζαριστές 
διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, 
τοποθέτησης και στερεώσης. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,80 

 (Ολογράφως): Δύο ευρώ και ογδόντα 

 

A.T. : 44.   

Αρθρο ΣΧ/Ν-ΝΑΟΙΚ 62.46  Πύλη εισόδου 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 6236 

Αφορά την εγκατάσταση της πύλης εισόδου του έργου, και περιλαμβάνει ενδεικτικά (αλλά 
όχι περιοριστικά): βάσεις και κολώνες, προστασία αυτών (π.χ. βαφές όπου απαιτείται), και 
λοιπά μικρουλικά (π.χ. στηρίγματα, ειδικά τεμάχια, σύνδεσμοι, κοχλίες, κλπ), δηλαδή 
προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση, τοποθέτηση και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέα σε 
κανονική λειτουργία. 

Περιελαμβάνεται και οτιδήποτε πλέον αναφέρεται στα Τεύχη Δημοπράτησης (τεχνική 
περιγραφή-προδιαγραφές και σχέδια), όπως π.χ. σύνταξη κατασκευαστικών σχεδίων, και 
κάθε άλλη μη ρητά κατονομαζόμενη αλλά απαιτούμενη δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη 
κατασκευή των σχετικών έργων. 

Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 500,00 

 (Ολογράφως): Πεντακόσια ευρώ  

 

A.T. : 45.  

Αρθρο: ΝΑΥΔΡ 11.01.01  Καλύματα φρεατίων από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ 6752 
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Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας 

ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και 

του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του 

καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με 

σκυρόδεμα.  

Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται 
αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση) 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της 
φέρουσας ικανότητας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,80 

 (Ολογράφως): Ενα ευρώ και ογδόντα  

 

A.T. : 46.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 64.41  Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 6441  

Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L"ή "T", απλοί ή με αντηρίδες, 
καρφωτοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, συμπεριλαμβανόμενης της διάνοιξης οπών 
πρόσδεσης, πλήρως τοποθετημένοι, με έμπηξη στο έδαφος, ή με πάκτωση με λίθους ή σε 
βάση από σκυρόδεμα (χωρίς την αξία του). 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,70 

 (Ολογράφως): Δύο ευρώ και εβδομήντα 

  

A.T. : 47.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 64.46  Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 6446.1  

Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο, απλό ή διπλό τοποθετημένο, με πρόσδεση με 
γαλβανισμένο σύρμα σε πασσάλους περιφράγματος, σε οσεσδήποτε σειρές οριζόντιες, 
κατακόρυφες και διαγώνιες, σύμφωνα με την μελέτη.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,65 

 (Ολογράφως): Εξήντα πέντε 

 

A.T. : 48.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 64.48  Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 6448  

Συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων 2,5 cm και βάρους 1.0 kg/m2 
τοποθετημένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτος.  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3,05 

 (Ολογράφως): Τρία ευρώ και πέντε 

  

A.T. : 49.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 46.10.02 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 
οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ-4662.1 

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε 
οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε 
σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.  

α)Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 "Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο ", με σήμανση CE, η 
δαπάνη του απαιτούμενου εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι 
πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισμός του 
χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου 
κονιάματος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με σήμανση CE ή ασβεστοτσιμεντο-
κονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου  

β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων 
κονιαμάτων, αλλά δεν συμπεριλαβάνεται: 

γ) Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα: 

-τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά 
στοιχεία (πλέγματα, γαλβανισμένοι συνδεμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα) 

-η τοποθέτηση υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών 

-η πλήρωση των αρμών με μαστίχη 

-η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων 

δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν 
ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, οι μεν πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 
N/mm2, οι δε διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2,5 N/mm2. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 22,50 

 (Ολογράφως): Εικοσι δύο ευρώ και πενήντα 
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A.T. : 50.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 46.10.04 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 
οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1 (μίας) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ-4664.1 

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε 
οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε 
σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.  

α)Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 "Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο ", με σήμανση CE, η 
δαπάνη του απαιτούμενου εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι 
πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισμός του 
χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου 
κονιάματος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με σήμανση CE ή ασβεστοτσιμεντο-
κονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου  

β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων 
κονιαμάτων, αλλά δεν συμπεριλαβάνεται: 

γ) Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα: 

-τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά 
στοιχεία (πλέγματα, γαλβανισμένοι συνδεμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα) 

-η τοποθέτηση υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών 

-η πλήρωση των αρμών με μαστίχη 

-η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων 

δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν 
ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, οι μεν πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 
N/mm2, οι δε διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2,5 N/mm2. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 33,50 

 (Ολογράφως): Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα 

 

A.T. : 51.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 49.01.01  Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα 
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 3213 

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάτων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες 
Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
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Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες 
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και 
ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.  

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος 
άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν προβλέπεται 
οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 16,80 

 (Ολογράφως): Δεκαέξι ευρώ και ογδόντα 

 

A.T. : 52.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 49.01.01  Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα 
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 3213 

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάτων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες 
Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες 
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και 
ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.  

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος 
άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν προβλέπεται 
οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 19,70 

 (Ολογράφως): Δεκαεννιά ευρώ και εβδομήντα 

 

A.T. : 53.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 54.46.01 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 
13 cm 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 5446.1  

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο 
όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 
cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο 
διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα "μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm 
το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές" καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm 



ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε. 
ΕΡΓΟ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τ-03 

 

 

64 

 

με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και 
γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή 
κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και 
στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και 
χειρολαβών,  

α)Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 

-Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, 
ξυλουργικές κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα 
χημικά ή εκτονούμενα κλπ. 

-Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα. 

-Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από 
οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, 
πολυουραιθάνης κλπ),  

-Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα 
δίφυλλα κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 
mm, μαζί με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας, 

-Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη 
των κονιαμάτων στήριξης, 

-Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό 
αρμοκάλυπτρο διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα 
επιμέρους άθρα), 

-Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 

-Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών 
εξαρτημάτων, 

-Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους, 

-Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,  

-Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν 
παραμένουν θα είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους, 

-Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 

-Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ) 

-Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της 
ασφάλισης και κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη 
παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 118,00 

 (Ολογράφως): Εκατόν δέκα οκτώ ευρώ  
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A.T. : 54.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 65.01.02 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με 
ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο 12 - 24 
kg/m2 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 6501  

Ετοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής, 
προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με 
διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα 
υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 
"Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα.. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων 
αλουμινίου, τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν από 
καταλόγους προμηθευτών ώς προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων 
σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. 

α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:  

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,  

- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,  

- επιμήκυνση ε = 4 - 6%.  

β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:  

- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm,  

- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm  

- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm. 

γ)  Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm. 

δ)  Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα 
(εργασία και υλικά): 

δ1)  Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία 
των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και η 
προμήθειά τους.. 

δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 
τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από 
γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm,  

δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα 
αποτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του 
προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-
στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης. 

δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες 
ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η 
τη τοποθέτηση. 
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δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά 
αναφέρεται στο άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα. 

ε)  Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, 
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 200,00 

 (Ολογράφως): Διακόσια ευρώ  

 

A.T. : 55.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 71.22  Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 7122  

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, εις 
τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και σε ύψος μέχρι  
4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 
"Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 14,00 

 (Ολογράφως): Δεκατέσσερα ευρώ 

 

A.T. : 56.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 72.31.04 Επιστεγάσεις με λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, με 
τραπεζοειδείς πτυχώσεις 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 7231 

Επιστέγαση με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή 

μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με 

μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα", με επικάλυψη των φύλλων κατά την έννοια των 

πτυχώσεων κατά μία πτύχωση ή 10 cm, στους κορφιάδες με φύλλο επίπεδης λαμαρίνας 

πλάτους 0,80 m και στις θέσεις των υδρορροών (ντερέδων) κατά το απαιτουμενο πλάτος, 

με στερέωση των φύλλων με ειδικούς συνδέσμους στην περίπτωση μεταλλικού σκελετού ή 

με γαλβανισμένες ξυλόβιδες στην περίπτωση ξύλινου σκελετού, με παρεμβολή μεταξύ των 

συνδέσμων ή των κοχλιοφόρων ήλων και της λαμαρίνας ελαστικών παρεμβυσμάτων 

πάχους 2 mm.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας 
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ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 15,20 

 (Ολογράφως): Δεκαπέντε ευρώ και είκοσι 

 

A.T. : 57.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 72.80 Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 7231 

Πετάσματα πλαγιοκάλυψης (πάνελς) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη λαμαρίνα 
προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή, (στην εσωτερική και 
εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη 
(CFC & HCFC Free), με τις προβλεπόμενες από την μελέτη απαιτήσεις ηχομόνωσης και 
πυραντοχής.  

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί τοπου 

του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και ικριώματα και εργασία 

τοποθέτησης και στερέωση στον υπάρχοντα σκελετό με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους 

υψηλής αντοχής.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 45,00 

 (Ολογράφως): Σαρανταπέντε ευρώ  

 

A.T. : 58.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 73.37.02 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 7338 

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση 

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος των 350 

kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή στρώση και δεύτερη στρώση 

με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 12,30 

 (Ολογράφως): Δωδεκα ευρώ και τριάντα 

 

A.T. : 59.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 73.91  Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα 
ελαχίστου πάχους 5 cm 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 7373.1 

Κατασκευή εγχρώμου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από 
οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες 
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προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο, 
σύμφωνα με την μελέτη.  

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα 
κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 5 cm στα σημεία απορροής και 7 έως 8 cm στις 
κορυφές και εφαρμογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού 
υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό.  

β) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).  

γ) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση στροφείου 
(ελικόπτερο), συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε ποσοστό 60% 
περίπου από χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές 
ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη. 

δ) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και 
σε βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με 
ελαστομερές υλικό.  

ε) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη αυτής με 
νάϋλον.  

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 22,50 

 (Ολογράφως): Εικοσι δύο ευρώ και πενήντα 

 

A.T. : 60.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. 
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 7331  

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 
cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 
1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με 
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως 
συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του 
δαπέδου.  

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
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ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 31,50 

 (Ολογράφως): Τριάντα ένα ευρώ και πενήντα 

 

A.T. : 61.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 73.34.01 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. 
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 7326.1  

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη 
"GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".  

Περολαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε 
στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της 
πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, 
συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 
kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό 
συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του 
τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, 
ρευματοδοτών κλπ. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 33,50 

 (Ολογράφως): Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα 

 

A.T. : 62.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 7326.1  

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων, 
μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με τσιμεντοκονία ή κόλλα 
πλακιδίων.  

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 4,50 

 (Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και πενήντα 
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A.T. : 63.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 75.36.01  Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m. Μπαλκονοποδιές 
από μάρμαρο πάχους 3 cm 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 7536 

Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m από μάρμαρο πλάτους έως 30 cm, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα 
υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως 
και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού  

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra) 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 33,50 

 (Ολογράφως): Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα 

 

A.T. : 64.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 77.10  Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή 
τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 7725  

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, σε 
δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και συνολικό πάχος 
ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".  

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα 
απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και 
επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, 
διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ., καθώς και για την 
προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση 
που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

β)  Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών 
(αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με 
διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των 
προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή 
εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  

γ)  Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για 
την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, 
εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος 
που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από 
ορισμένο ύψος.  
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(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως 
του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το 
προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με 
μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις 
τιμές μονάδας.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3,90 

 (Ολογράφως): Τρία ευρώ και ενενήντα 

 

A.T. : 65.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 77.55  Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα 
αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 7755  

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού 
υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου και εργασία,  

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα 
απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και 
επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, 
διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ., καθώς και για την 
προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση 
που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

β)  Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών 
(αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με 
διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των 
προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή 
εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  

γ)  Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για 
την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, 
εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος 
που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από 
ορισμένο ύψος.  

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως 
του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το 
προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με 
μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
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Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις 
τιμές μονάδας.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 13,50 

 (Ολογράφως): Δέκα τρία ευρώ και πενήντα 

 

A.T. : 66.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 56.21  Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 5617 

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 
90 cm περίπου, που περιλαμβάνει:  

α) Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, με επικάλυψη από 
άκαυστη φορμάϊκα, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές 
στα εμφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα υποδομή με κατάλληλη 
συμβατή κόλλα. 

β) Ανοιγμα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου για την 
υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη.  

γ) Την σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) με 
αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του σφραγιστικού 
υλικού. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, 
επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την 
μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 28,00 

 (Ολογράφως): Είκοσι οκτώ ευρώ  

 

A.T. : 67.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 56.23  Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 5613.1 

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν 
συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 
mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των 
επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα 

Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm 
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Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και 
στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το 
πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με 
στρογγυλευμένες ακμές.  

Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και 
εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC 
πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.  

Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως 
τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.  

Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για 
την προστασία τους από την υγρασία  

Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm.  

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα,  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 225,00 

 (Ολογράφως): Διακόσια είκοσι πέντε ευρώ  

 

A.T. : 68.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 56.25  Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 5613.1 

Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν 
συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1 
mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινία PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των 
επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

• Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα 

• Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από χαρτοφορμάϊκα ή φορμάϊκα 
πάχους 8 mm 

• Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα (άν προβλέπονται) από 
μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), 
συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από 
ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.  

• Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, 
εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με 
περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.  

• Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων 
βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.  
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• Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό 
προφίλ για την προστασία τους από την υγρασία  

• Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 
mm.  

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα,  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 155,00 

 (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα πέντε ευρώ  

   

A.T. : 69.  

Άρθρο Ε1  Πλήρη γραφεία με καθίσματα  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 5617 

Περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση γραφείου και συρταριέρας από 
μοριοσανίδα ελάχιστου πάχους 18 mm, επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα στα ορατά 
μέρη, πάχους 1 mm, με τελείωμα σε όλα τα σόκορα από ταινία PVC πάχους 3 mm, με 
ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα " και την προμήθεια 
και μεταφορα ανακλινόμενης καρέκλας με πλάτη και μπράτσα. 

Ολά τα είδη θα είναι καινούργια και τοποθετημένα σύμφωνα με την διαρύθμιση του 
χώρου. 

Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 300,00 

 (Ολογράφως): Τριακόσια ευρώ  

 

A.T. : 70.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 79.01  Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής 
βάσεως εν θερμώ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 7901  

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό υλικό εφαρμοζόμενο εν θερμώ, 
εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί 
τόπου, θέρμανση αυτού και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,70 

 (Ολογράφως): Ενα ευρώ και εβδομήντα 
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A.T. : 71.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 79.16.01 Φράγματα υδρατμών με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 
0,40 mm  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 7914 

Δημιουργία φράγματος υδρατμών με διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε 
οποιαδήποτε θέση του έργου.  

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,55 

 (Ολογράφως): Πενήντα πεντε 

 

A.T. : 72.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 79.21  Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης 
υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 7921  

Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 

Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους 
χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που 
καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες 
διαστρωθέντος σκυροδέματος. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,35 

 (Ολογράφως): Ενα ευρώ και τριαντα πέντε 

A.T. : 73.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 79.45  Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα 
διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 7934  

Θερμομόνωση οροφών και δάπεδων με πλάκες μονωτικού υλικού, με φύλλα διογκωμένης 
πολυστερίνης, χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων".  

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους 
χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας 
ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται 
στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του 
υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις 
εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' 
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ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η 
περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.   

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο 
προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως 
του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το 
προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με 
μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις 
τιμές μονάδας.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 14,00 

 (Ολογράφως): Δέκα τέσσερα ευρώ  

 

A.T. : 74.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 79.48  Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από 
εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 7934  

Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε σχήματος, με 
πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών.  

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων". 

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους 
χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας 
ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται 
στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του 
υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις 
εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' 
ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η 
περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.   

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο 
προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως 
του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το 
προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με 
μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις 
τιμές μονάδας.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
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ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 12,30 

 (Ολογράφως): Δωδέκα ευρώ και τριάντα 

 

A.T. : 75.  

Άρθρο M1  Συστημα σφραγισης – αποσφραγισης βιοκελιών κομποστοποιησης  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 50% ΟΙΚ 7231, 50% ΗΛΜ 10 

Περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων θυρών σφράγισης των βιοκελιών 
κομποστοποιησης πλήρεις με σύστημα μηχανοκίνησης. Το πλήρες σύστημα θα εξασφαλίζει 
την αεροστεγή σφράγιση και θερμομονωση των βιοκελιών. Το σύστημα θα εξασφαλίζει τις 
ιδανικές συνθήκες κομποστοποίησης εντός των βιοκελιών όπως περιγράφονται στην 
τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως εργασίες και λοιπά υλικά και μικροϋλικά της Η/Μ 
εγκατάστασης αλλά και των συνοδευτικών-αναγκαίων δομικών έργων αυτής, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση με δίκτυα (ηλεκτρικών, αυτοματισμού, 
κλπ), δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 25.000,00 

 (Ολογράφως): Εικοσι πέντε χιλιάδες ευρώ  

 

A.T. : 76.  

Άρθρο Μ2  Πλυστικό  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 10 

Περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του πιεστικού πλύσης. Το πιεστικό συστημα 
πλύσης θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται και όλα τα παρελκόμενα και εργασίες, ήτοι ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά: 

• Δυνατότητα ρευματοδοσίας σε εγγύς σημείο – δίκτυο ηλεκτροδότησης 

• Σύστημα τροφοδοσίας του μηχανήματος με νερό από κατάλληλη παροχή – 
δίκτυο ύδρευσης.  

• τεχνικά φυλλάδια στην ελληνική γλώσσα 

• εκπαίδευση στη χρήση του μηχανήματος 

Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.500,00 

 (Ολογράφως): Χίλια πεντακόσια ευρώ  
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A.T. : 77.  

Αρθρο ΝΑΥΔΡ 15.21 Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2'' (D450 mm) σε σκληρά 
πετρώματα   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ 7123 

Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2'' (D450 mm), οποιουδήποτε βάθους, σε σκληρά 
πετρώματα με σκληρότητα άνω των 4 Mohs με περιστροφικό υδρογεωτρύπανο που έχει 
ήδη εγκατασταθεί στην θέση διατρήσεως, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-09-01-
00 "Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων". 

Περιλαμβάνεται η δειγματοληψία των προιόντων διατρήσεως και η καταγραφή και 
παρουσίαση των στοιχείων της γεωτρήσεως (στάθμη νερού, στρωματογραφία κλπ., η 
χρήση μπεντονίτη (εφ' όσον απαιτείται) και η ανάλωση των γεωτρητικών ρευστών.  

Τιμή ανά μέτρο μήκους διάνοιξης (μμ).  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 60,00 

 (Ολογράφως): Εξήντα ευρώ  

 

A.T. : 78.  

Αρθρο ΝΑΥΔΡ 15.23 Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από Φ 17 1/2'' σε Φ22'' (D450 mm 
σε D 550 mm) σε σκληρά πετρώματα 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ 7125 

Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από Φ 17 1/2'' σε Φ22'' (D450 mm σε D 550 mm) σε σκληρά 
πετρώματα, ανεξαρτήτως του βάθους της. 

Περιλαμβάνεται η χρήση μπεντονίτη (εφ' όσον απαιτείται) και η ανάλωση των γεωτρητικών 
ρευστών.  

Τιμή ανά μέτρο μήκους διεύρυνσης (μμ).  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 30,00 

 (Ολογράφως): Τριάντα ευρώ  

 

A.T. : 79.  

Αρθρο ΝΑΥΔΡ 15.24 Περιφραγματικός χαλύβδινος σωλήνας Φ 18'' (D 450 mm), 
πάχους 6mm  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ 7126 

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση στην υδρογεώτρηση, σε οποιοδήποτε βάθος, 
περιφραγματικού χαλυβδοσωλήνα Φ 18'' (D 450 mm) με διαμήκη ραφή και πάχος 
ελάσματος 6 mm, από χάλυβα ποιότητας S235J.  

Περιλαμβάνεται η πλήρωση του διακένου μεταξύ του σωλήνα και της οπής της γεωτρήσεως 
με σκυρόδεμα. 
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Στην περίπτωση περιφραγματικών σωλήνων άλλης διαμέτρου ή διαφορετικού πάχους 
ελάσματος, οι τιμές εφαρμογής προκύπτουν κατ' αναλογία του γινομένου (περίμετρος 
σωλήνα x πάχος ελάσματος) 

Τιμή ανά μέτρο μήκους περιφραγματικού σωλήνα (μμ).  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 60,00 

 (Ολογράφως): Εξήντα ευρώ  

 

A.T. : 80.  

Αρθρο ΝΑΥΔΡ 15.25 Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας Φ 10'' (D 250 mm) πάχους 6 
mm 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ 7127 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση στην υδρογεώτρηση γαλβανισμένου 
χαλύβδινου σωλήνα με διαμήκη ραφή, εσωτερικής διαμέτρου Φ 10'' (D 250 mm) και 
πάχους τοιχώματος 6 mm.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως των σωλήνων, οι 
γαλβνισμένοι χαλύβδινοι οδηγοί και η διαμόρφωση της σωληνώσεως.  

Στην περίπτωση γαλβανισμένων σωλήνων άλλης διαμέτρου ή διαφορετικού πάχους 
ελάσματος, οι τιμές εφαρμογής προκύπτουν κατ' αναλογία του γινομένου (περίμετρος 
σωλήνα x πάχος ελάσματος) 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ).  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 50,00 

 (Ολογράφως): Πενήντα ευρώ  

 

A.T. : 81.  

Αρθρο ΝΑΥΔΡ 15.26 Γαλβανισμένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας Φ10'' πάχους 6 mm 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ 7128 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση σε γεώτρηση γαλβανισμένου 
φιλτροσωλήνα Φ 10" (D 250 mm), με οπές Φ 3 mm, σε κανονική διάταξη στο 20% περίπου 
της επιφανείας του τοιχώματος (περίπου 20 οπές ανά μέτρο μήκους) και εκατέρωθεν 
σπειρώματα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως των σωλήνων, οι 
γαλβνισμένοι χαλύβδινοι οδηγοί και η διαμόρφωση της σωληνώσεως.  

Στην περίπτωση γαλβανισμένων σωλήνων άλλης διαμέτρου ή διαφορετικού πάχους 
ελάσματος, οι τιμές εφαρμογής προκύπτουν κατ' αναλογία του γινομένου (περίμετρος 
σωλήνα x πάχος ελάσματος) 

Τιμή ανά μέτρο μήκους φιλτροσωλήνα (μμ).  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 55,00 
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 (Ολογράφως): Πενήντα πέντε ευρώ  

 

A.T. : 82.  

Αρθρο ΝΑΥΔΡ 15.14 Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ 7115 

Κατασκευή χαλικοφίλτρου υδρογεωτρήσεως στον δακτύλιο μεταξύ τοιχωμάτων οπής και 
εξωτερικής παρειάς περιφραγματικού σωλήνα. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια διαβαθμισμένου υλικού και τοποθέτησή του περιμετρικά των 
φιλτροσωλήνων της υδρογεώτρησης.  

Επιμέτρηση με βάση την θεωρητική διατομή του δακτυλίου.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 45,00 

 (Ολογράφως): Σαράντα πέντε ευρώ  

 

A.T. : 83.  

Αρθρο ΝΑΥΔΡ 15.16.01  Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm και 
εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση 
υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ 7118.1 

Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.).  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 300,00 

 (Ολογράφως): Τριακόσια ευρώ  

 

A.T. : 84.  

Αρθρο ΝΑΥΔΡ 15.16.02  Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm και 
εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου 
των 1400 mm 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ 7118.2 

Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.).  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 400,00 

 (Ολογράφως): Τετρακόσια ευρώ  

 

A.T. : 85.  

Αρθρο ΝΑΥΔΡ 15.18.01 Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος τύπου 'πομόνας' 
έως Φ 20'' και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση 
'πομόνας' έως Φ 20'' 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ 7120.1 

Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.).  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 50,00 

 (Ολογράφως): Πενήντα ευρώ  

 

A.T. : 86.  

Αρθρο ΝΑΥΔΡ 15.18.02 Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος τύπου 'πομόνας' 
έως Φ 20'' και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Εκφόρτωση και εγκατάσταση 
'πομόνας' έως Φ 20'' 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ 7120.2 

Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.).  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 80,00 

 (Ολογράφως): Ογδόντα ευρώ  

 

A.T. : 87.  

Αρθρο ΥΔ.1 Εισκόμιση - Αποκόμιση υδρογεωτρύπανου 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ 7118 

Για την μεταφορά ενός γεωτρητικού συγκροτήματος από την έδρα του αναδόχου στο τόπο 
εκτέλεσης του έργου και εγκατάσταση του στη θέση της πρώτης γεώτρησης σε κατάσταση 
πλήρους ετοιμότητας για εργασία. Περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη φορτοεκφόρτωσης, 
μεταφοράς, ασφαλίστρων αργίας συναρμολόγισης, αποσυναρμολόγησης, προσωπικού κλπ. 
ώς και κάθε δαπάνη που δεν αναφέρεται και είναι αναγκαία για την έναρξη εκτέλεσης της 
γεώτρησης. 

Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.).  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2.500,00 

 (Ολογράφως): Δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ  

 

A.T. : 88.  

Αρθρο ΝΑΥΔΡ 15.03 Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με αντλητικό 
συγκρότημα τύπου 'πομόνα'  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ 7103 

Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με ήδη εγκατεστημένο αντλητικό συγκρότημα 
βαθέων φρεάτων (πομόνα) διαμέτρού έως Φ 20'' (D500 mm), με ικανότητα αντλήσεως 400 
lt/sec από βάθος 50 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-09-06-00 "Δοκιμαστικές αντλήσεις 
υδρογεώτρησης". 

Περιλαμβάνεται η καταγραφή και παρουσίαση των στοιχείων. 

Τιμή ανά ώρα πραγματοποιούμενης αντλήσεως (h). 
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ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 30,00 

 (Ολογράφως): Τριάντα ευρώ  

 

A.T. : 89.  

Αρθρο ΝΑΥΔΡ 15.27 Στόμιο υδρογεωτρήσεως  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ 7129 

Στόμιο υδρογεωτρήσεως, μεταλλικό, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 
Επιμέτρηση βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 4,50 

 (Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

A.T. : 90.  

Αρθρο ΥΔ.2 Γεωφυσικές διαγραφίες (BoreholeLogging) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ 7101 

Για την εκτέλεση ενός μέτρου μήκους, ηλεκτρικής διασκόπισης (LOGGING) μέσα σε 
ασωλήνωτη και πλημένη γεώτρηση (Απόφαση ΔΙΠΑΔ/β/606/2002 - Τ.Π.Κ.Υ. ΙΙΙ αρ.2 - ΦΕΚ 
292/Β/12.03.2003)  

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 10,00 

 (Ολογράφως): Δέκα ευρώ 
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 ΟΜΑΔΑ 3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ, 
ΥΓΡΩΝ, ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

A.T. : 91.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8065Θ 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ10 (100%) 

Φρεάτιο ύδρευσης κτιρίου διαστάσεων περίπου 30Χ30Χ30cm µε κάλυµα διαστάσεων 
περίπου 30Χ30cm. Το φρεάτιο θα είναι είτε από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 10cm, είτε 
προκατασκευασμένο (τύπου ΕΥΔΑΠ) με κατάλληλο χυτοσιδηρό κάλυμμα. Περιλαμβάνονται 
πάσης φύσεως υλικά, µικροϋλικά, το κάλυμμα, και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας 
συµπεριλαµβανοµένων και των όλων χωματουργικών εργασιών (π.χ. εκσκαφών) γιά την 
πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τεχνική 
περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 

(1 τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 100,00 

 (Ολογράφως): Εκατό ευρώ 

 

A.T. : 92.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8065Y 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ10 (100%) 

Φρεάτιο υδρομετρητή ύδρευσης διαστάσεων περίπου 60Χ60Χ50cm µε κάλυµα διαστάσεων 
περίπου 60Χ60cm. Το φρεάτιο θα είναι είτε από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 10cm, είτε 
προκατασκευασμένο (τύπου ΕΥΔΑΠ) με κατάλληλο χυτοσιδηρό κάλυμμα. Περιλαμβάνονται 
πάσης φύσεως υλικά (βανες, φίλτρο, ανεπίστροφο, ρολόι-μετρητής, κάλυμμα, κλπ) της 
απαιτούμενης διάταξης μέτρησης, µικροϋλικά (ρακόρ, φλάντζες, κοχλίες, στηρίγματα, κλπ) 
και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας συµπεριλαµβανοµένων και των όλων χωματουργικών 
εργασιών (π.χ. εκσκαφών) γιά την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 

(1 τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 300,00 

 (Ολογράφως): Τριακόσια ευρώ 
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A.T. : 93.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8065YΕ 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ10 (100%) 

Φρεάτιο επιθεώρησης δικτύου ύδρευσης, ενδεικτικών διαστάσεων περίπου 120Χ80Χ70cm 
µε κάλυµα διαστάσεων περίπου 120Χ80cm. Το φρεάτιο θα είναι είτε από οπλισμένο 
σκυρόδεμα ελάχιστου πάχους 10cm, είτε προκατασκευασμένο (τύπου ΕΥΔΑΠ) με 
κατάλληλο χυτοσιδηρό κάλυμμα. Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως υλικά (βάνες 
απομόνωσης κλάδων αναχωρήσεων ανεξαρτήτου διαμέτρου και είδους, κάλυμμα), µικρο-
ϋλικά (κοχλίες, ρακόρ, φλάντζες αν απαιτηθεί, στηρίγματα, κλπ) και γενικά εκτέλεση κάθε 
εργασίας συµπεριλαµβανοµένων και των όλων χωματουργικών εργασιών (π.χ. εκσκαφών) 
γιά την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τεχ-
νική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 

(1 τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 300,00 

 (Ολογράφως): Τριακόσια ευρώ 

 

A.T. : 94.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8133.1.3 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ11 (100%) 

Bαλβίδα διακοπής (διακόπτης), σφαιρική (ball valve) διαµέτρου 3/4 ins, ορειχάλκινη, µε τα 
υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. Κατά τα λοιπά 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της 
µελέτης. 

(1 τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 11,00 

 (Ολογράφως): Εντεκα ευρώ 

 

A.T. : 95.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8138.1.3 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ11 (100%) 

Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος, διαµέτρου 3/4 ins µε τα µικροϋλικά, υλικά 
συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στην τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 

(1 τεµ) 
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ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 7,00 

 (Ολογράφως): Επτά ευρώ 

 

A.T. : 96.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8036.4 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ5 (100%) 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος διαμέτρου Φ1 1/4’’, µε ραφή ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη 
ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (και με ρακόρ), άγκιστρα 
στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2m και µικροϋλικά (καννάβι, σχοινί, µίνιο, 
κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως (για υπεδάφια όδευση 
περιελαμβάνονται άπασες χωματουργικές εργασίες), συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως, 
σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 

(1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 12,00 

 (Ολογράφως): Δώδεκα ευρώ 

 

A.T. : 97.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8036.3 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ5 (100%) 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος διαμέτρου Φ1’’, µε ραφή ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη 
ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (και με ρακόρ), άγκιστρα 
στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2m και µικροϋλικά (καννάβι, σχοινί, µίνιο, 
κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως (για υπεδάφια όδευση 
περιελαμβάνονται άπασες χωματουργικές εργασίες), συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως, 
σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 

(1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 10,00 

 (Ολογράφως): Δέκα ευρώ 

 

A.T. : 98.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8036.2 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ5 (100%) 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος διαμέτρου Φ3/4’’, µε ραφή ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη 
ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (και με ρακόρ), άγκιστρα 
στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2m και µικροϋλικά (καννάβι, σχοινί, µίνιο, 



ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε. 
ΕΡΓΟ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τ-03 

 

 

86 

 

κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως (για υπεδάφια όδευση 
περιελαμβάνονται άπασες χωματουργικές εργασίες), συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως, 
σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 

(1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 7,00 

 (Ολογράφως): Επτά ευρώ 

 

A.T. : 99.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8036.1 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ5 (100%) 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος διαμέτρου Φ1/2’’, µε ραφή ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη 
ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (και με ρακόρ), άγκιστρα 
στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2m και µικροϋλικά (καννάβι, σχοινί, µίνιο, 
κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως (για υπεδάφια όδευση 
περιελαμβάνονται άπασες χωματουργικές εργασίες), συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως, 
σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 

(1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 6,00 

 (Ολογράφως): Εξι ευρώ 

 

A.T. : 100.   

Αρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.01 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6621.1 (100%) 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 
12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και 
ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την 
ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:σωλήνες DN/OD), τον 
τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:λόγος της εξωτερικής 
διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος τουτοιχώματος) και τον τρόπο 
κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη 
αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelablelayer). 

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: 
PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
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Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR  

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται 
στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ 
των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα 
αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν 
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) 
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.  

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων 
από ΡΕ. 

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 
ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή 
χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου 
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν 
περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των 
σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, 
ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 

 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη 
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 

Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm. 

(1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,70 
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 (Ολογράφως): Δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 

A.T. : 101.   

Αρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.02 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6621.1 (100%) 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 
12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και 
ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την 
ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:σωλήνες DN/OD), τον 
τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:λόγος της εξωτερικής 
διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος τουτοιχώματος) και τον τρόπο 
κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη 
αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelablelayer). 

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: 
PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR  

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται 
στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ 
των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα 
αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν 
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) 
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.  

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων 
από ΡΕ. 

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 
ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή 
χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
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δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου 
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν 
περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των 
σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, 
ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 

 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη 
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 

Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm. 

(1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3,40 

 (Ολογράφως): Τρία ευρώ και σαράντα λεπτά 

 

A.T. : 102.   

Αρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.03 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6621.1 (100%) 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 
12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και 
ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την 
ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:σωλήνες DN/OD), τον 
τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:λόγος της εξωτερικής 
διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος τουτοιχώματος) και τον τρόπο 
κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη 
αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelablelayer). 

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: 
PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR  

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται 
στο Πρότυπο. 
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Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ 
των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα 
αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν 
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) 
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.  

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων 
από ΡΕ. 

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 
ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή 
χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου 
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν 
περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των 
σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, 
ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 

 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη 
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 

Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm. 

(1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3,90 

 (Ολογράφως): Τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 

A.T. : 103.   

Αρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.04 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6621.1 (100%) 
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Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 
12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και 
ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την 
ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:σωλήνες DN/OD), τον 
τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:λόγος της εξωτερικής 
διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος τουτοιχώματος) και τον τρόπο 
κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη 
αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelablelayer). 

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: 
PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR  

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται 
στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ 
των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα 
αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν 
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) 
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.  

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων 
από ΡΕ. 

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 
ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή 
χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου 
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν 
περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των 
σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 
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Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, 
ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 

 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη 
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 

Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm. 

(1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 4,50 

 (Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

A.T. : 104.   

Αρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.05 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6621.1 (100%) 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 
12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και 
ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την 
ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:σωλήνες DN/OD), τον 
τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:λόγος της εξωτερικής 
διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος τουτοιχώματος) και τον τρόπο 
κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη 
αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelablelayer). 

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: 
PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR  

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται 
στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ 
των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα 
αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν 
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) 
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.  
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Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων 
από ΡΕ. 

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 
ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή 
χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου 
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν 
περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των 
σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, 
ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 

 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη 
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 

Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm. 

(1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 5,40 

 (Ολογράφως): Πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά 

 

A.T. : 105.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8103Β.1 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ12 (100%) 

Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) διαµέτρου 1 1/4 ins πλήρης, µε τον µοχλό (βέργας), της 
φούσκας και της βαλβίδας, όλων από ορείχαλκο και των µικροϋλικών, πλήρως 
τοποθετηµένος συµπεριλαµβανοµένης κάθε φύσεως εργασίας εγκαταστάσεως και 
ρυθµίσεως. Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τεχνική περιγραφή, τις 
προδιαγραφές και τα σχλεδια της µελέτης. 

(1 τεµ) 
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ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 30,00 

 (Ολογράφως): Τριάντα ευρώ 

 

A.T. : 106.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8259Β 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ25 (100%) 

Ψύκτης νερού αυτοτελής µε επικαθήµενη πλαστική φυάλη χωρητικότητας 20lt, ζεστού & 
κρύου νερού, πλήρης, παραδοτέος σε κανονική λειτουργία. Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την 
τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 

(1 τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 300,00 

 (Ολογράφως): Τριακόσια ευρώ 

 

A.T. : 107.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν1000 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ49 (100%) 

Εγκατάσταση ύδρευσης όσον αφορά υπόλοιπες σχετικές εργασίες (και δομικής φύσεως 
όπως π.χ. αποκαταστάσεις διελεύσεων, στεγανώσεις, κλπ) και αναγκαία λοιπά υλικά και 
μικρουλικά που δεν έχουν περιληφθεί στα λοιπά άρθρα της παρούσας µελέτης (όπως 
ενδεικτικά: θερμοσίφωνας, μπαταρίες, βανοειδή εσωτερικών εγκαταστάσεων π.χ. γωνιακοί 
διακόπτες στις μπαταρίες, μονώσεις δικτύων ζεστού νερού, ρακόρ, μαστοί, καμπύλες, 
ειδικά τεμάχια, εύκαμπτοι σύνδεσμοι, εύκαμπτοι σωλήνες σύνδεσης (σπιράλ), δοκιµές υπό 
πίεση συνόλου δικτύων, παράδοση σχεδίων "as built" και manuals λειτουργίας-
συντήρησης, κλπ), προκειµένου η όλη εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον αφορά την 
ασφάλειά της και τη λειτουργία της και γενικά έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα µε την 
τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης και τους κανόνες της 
τέχνης και επιστήμης. 

(1 τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.200,00 

 (Ολογράφως): Χίλια διακόσια ευρώ 

 

A.T. : 108.   

Αρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.10.01.01 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6081.1 (100%) 
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Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 
περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε 
κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".  

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 
(οριζόντιες ή κατακόρυφες).  

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει 
τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις 
επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στη μελέτη. 

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και 
για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του 
πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος 
του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται 
από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την 
διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 

 

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

Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.  

 (1 m3) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 6,50 

 (Ολογράφως): Εξι ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

A.T. : 109.   

Αρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.07 
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Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6069 (100%) 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης 
λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

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

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

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή. 

 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
από την μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών), περιλαμβανομένης της 
μεταφοράς. 

 (1 m3) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 11,95 

 (Ολογράφως): Εντεκα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά 

 

A.T. : 110.   

Αρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.03 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6066 (100%) 

Επίχωση πάσης φύσεως ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών που έχουν προσκομισθεί επί 
τόπου, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης, με χρήση μηχανικών μέσων. 

Περιλαμβάνεται η διάστρωση των προϊόντων, η ελαφρά συμπύκνωση με διελεύσεις του 
μηχανήματος διάστρωσης (φορτωτή ή προωθητή) ή χρήση συμπυκνωτή εδαφών και η 
διαμόρφωση και εξομάλυνση της τελικής επιφάνειας. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πληρούμενου όγκου ορύγματος. 

 (1 m3) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,40 

 (Ολογράφως): Σαραντα λεπτά 

 

A.T. : 111.   

Αρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.04 
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Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6067 (100%) 

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης 
οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών του 
έργου που έχουν αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώματα που έχουν μεταφερθεί επί 
τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν 
αποτεθεί ή προσκομισθεί, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου 
απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια 
και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές 
διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% 
αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor 
Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων. 

(1 m3) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,50 

 (Ολογράφως): Ενα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

A.T. : 112.   

Αρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.13.01.05 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6620.1 (100%) 

Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), 
συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-
02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U". 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των 
απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων, οριζοντιογραφικές και 
μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ). 

β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του 
αγωγού και ειδικών τεμαχίων αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-
06-02-01. 

γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα καθορίσει 
η Υπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων"  
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Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U με 
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με 
τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές 
ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με 
άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 

 

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά 
κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και 
έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία: 

 

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 6 at, ονομαστικής διαμέτρου D 
110 mm. 

 (1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 5,50 

 (Ολογράφως): Πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

A.T. : 113.   

Αρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.02 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6711.1 (100%) 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 
"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: 
λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη 
δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με 
ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της 
απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 

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

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του 
δικτύου κατά τμήματα. 
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Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου: 

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

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

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

 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των 
φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων. 

(1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 4,10 

 (Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά 

 

A.T. : 114.   

Αρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.03 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6711.1 (100%) 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 
"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: 
λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη 
δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με 
ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της 
απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 

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

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του 
δικτύου κατά τμήματα. 
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Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου: 

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

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

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

 

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

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των 
φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων. 

(1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 6,80 

 (Ολογράφως): Εξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 

A.T. : 115.   

Αρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.04 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6711.1 (100%) 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 
"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: 
λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη 
δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με 
ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της 
απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 

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

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του 
δικτύου κατά τμήματα. 
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Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου: 

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

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

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

 

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

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των 
φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων. 

(1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 9,00 

 (Ολογράφως): Εννέα ευρώ  

 

A.T. : 116.   

Αρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.13.02.07 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6621.3 (100%) 

Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), 
συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-
02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των 
απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων, οριζοντιογραφικές και 
μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ). 

β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του 
αγωγού και ειδικών τεμαχίων αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-
06-02-01. 

γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα καθορίσει 
η Υπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων"  

 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U με 
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με 
τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές 
ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με 
άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 
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Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά 

κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και 

έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία: 

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 10 at, ονομαστικής διαμέτρου 
D 160 mm. 

 (1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 14,20 

 (Ολογράφως): Δεκατέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά 

 

A.T. : 117.   

Αρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.13.02.08 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6621.4 (100%) 

Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), 
συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-
02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των 
απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων, οριζοντιογραφικές και 
μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ). 

β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του 
αγωγού και ειδικών τεμαχίων αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-
06-02-01. 

γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα καθορίσει 
η Υπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων"  

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U με 
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με 
τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές 
ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με 
άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά 

κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και 

έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία: 

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 10 at, ονομαστικής διαμέτρου 
D 200 mm. 

 (1 m) 
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ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 20,00 

 (Ολογράφως): Είκοσι ευρώ  

 

A.T. : 118.   

Αρθρο: ΑΤΗΕ Ν\8065ΑM 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ10 (100%) 

Φρεάτιο αποχέτευσης κτιστό (ή από οπλισμένο σκυρόδεμα ή προκατασκευασμένο) για 
μηχανοσίφωνα, µε διπλό χυτοσιδηρό κάλυµα δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ή 
ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων, διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα C12/16, 
δόµηση πλευρικών επιφανειών από δροµική πλινθοδοµή µε πλήρεις πλίνθους, εξαγωγή και 
αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. Στην τιµή περιλαµβάνεται η 
προµήθεια και η πλήρης εγκατάσταση-σύνδεση ενός µηχανοσίφωνα πλαστικού διαµέτρου 
Φ100 ή/και Φ125mm μετά της μίκας και σωλήνωσης αερισμού του. Περιλαμβάνονται υλικά, 
µικροϋλικά και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας συµπεριλαµβανοµένων και των εκσκαφών-
επιχώσεων γιά την πλήρη και έντεχνη κατασκευή-τοποθέτηση του όλου φρεατίου 
μηχανοσίφωνα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και 
τα σχέδια της µελέτης. Περιλαμβάνεται το κάλυμμα. 

(1 τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 300,00 

 (Ολογράφως): Τριακόσια ευρώ 

 

A.T. : 119.   

Αρθρο: ΑΤΗΕ Ν\8065Α100 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ10 (100%) 

Φρεάτιο αποχέτευσης από οπλισμένο σκυρόδεμα, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα C12/16 
τσιμέντουπάχους 12cm, δόμηση πλευρικών επιφανειών από οπλισμένο σκυρόδεμα 
C16/20,τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πλαστικού σωλήνα Φ 
160mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά διαμόρφωση κοίλης 
επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα αναλογίας ένα μέρος τσιμέντου και 
δύο μέρη άμμο θαλάσσης του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, 
εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. Περιλαμβάνεται 
το κάλυμμα και οι βαθμίδες (αν απαιτούνται). 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια. 

Εσωτερικών διαστάσεων μέχρι 100Χ100cm και βάθους μέχρι και 120cm 

(1 τεμ) 
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ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 400,00 

 (Ολογράφως): Τετρακόσια ευρώ 

 

A.T. : 120.   

Αρθρο: ΑΤΗΕ Ν\8065Α120 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ10 (100%) 

Φρεάτιο αποχέτευσης από οπλισμένο σκυρόδεμα, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα C12/16 
τσιμέντουπάχους 12cm, δόμηση πλευρικών επιφανειών από οπλισμένο σκυρόδεμα 
C16/20,τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πλαστικού σωλήνα Φ 
160mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά διαμόρφωση κοίλης 
επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα αναλογίας ένα μέρος τσιμέντου και 
δύο μέρη άμμο θαλάσσης του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, 
εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. Περιλαμβάνεται 
το κάλυμμα και οι βαθμίδες. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια. 

 

Εσωτερικών διαστάσεων από 100Χ100cm μέχρι 150Χ150cm και βάθους από 120cm μέχρι 
και 250cm 

(1 τεμ) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 600,00 

 (Ολογράφως): Εξακόσια ευρώ 

 

A.T. : 121.   

Αρθρο: ΝΑΥΔΡ 11.15.09 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6620.1 (100%) 

Προμήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών 
χώρων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 "Κανάλια αποστράγγισης 
δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

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

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



ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε. 
ΕΡΓΟ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τ-03 

 

 

105 

 

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

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των 
πάσης φύσεως υλικών του συστήματος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια 
απολήξεων και διακλαδώσεων, σύστημα "κλειδώματος"της εσχάρας, μεταλλικά 
εξαρτήματα στερέωσης των εσχαρών που έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική επεξεργασία), 
καθώς και των πάσης φύσεως υλικών πάκτωσης και στερέωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες 
του εργοστασίου κατασκευής.  

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης των 
καναλιών (τιμολογούνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου, αναλόγως 
της φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η προμήθεια 
και τοποθέτηση αμμοσυλλεκτών.  

Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται με βάση το καθαρό πλάτος και την 
κατηγορία φορτίου κατά ΕΝ 1433. 

• Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιμοποιούνται μόνον από πεζούς και ποδηλάτες 
(ελάχιστη κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN) 

• Κατηγορία Β: για πεζοδρόμους και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (ελάχιστη 
κλάση Β125: αντοχή σε φορτίο 125 kN) 

• Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδρομίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών 
(ελάχιστη κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN) 

• Κατηγορία D: για αμαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθμευσης βαρέων σχημάτων 
(ελάχιστη κλάση C400: αντοχή σε φορτίο 400 kN) 

• Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώματα, 
αποβάθρες κλπ. (ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN) 

• Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδρομοι 
αεροδρομίων (ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN) 

 

Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200mm, κατηγορίας φορτίου D400 με εσχάρα 
από ελατό χυτοσίδηρο.  

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

(1 τεμ) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 210,00 

 (Ολογράφως): Διακόσια δεκα ευρώ 
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A.T. : 122.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν1001 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ10 (100%) 

Εγκατάσταση αποχέτευσης όσον αφορά υπόλοιπες σχετικές εργασίες (και δομικής φύσεως) 
και αναγκαία υλικά και μικρουλικά, που δεν έχουν περιληφθεί στα λοιπά άρθρα της 
παρούσας µελέτης (όπως ενδεικτικά: «εσωτερικές» κτιριακές εγκαταστάσεις αποχέτευσης 
ακαθάρτων και ομβρίων που περιλαμβάνουν π.χ. είδη υγιεινής (λεκάνη, νιπτήρας, 
ντουζιέρα, νεροχύτης) και παρελκόμενα αυτών (καθρέπτης, χαρτοθήκη, εταζέρα, κλπ), 
φρεάτια μέχρι μηχανοσίφωνα, σωλήνες, σιφώνια, τάπες καθαρισμού, εξαεριστικά, 
καμπύλες, ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα, βανοειδή, δοκιµές συνόλου δικτύων, παράδοση 
σχεδίων "as built" και manuals λειτουργίας-συντήρησης, κλπ), προκειµένου η όλη 
εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον αφορά την ασφάλειά της και τη λειτουργία της και 
γενικά έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα 
σχέδια της µελέτης και τους κανόνες της τέχνης και επιστήμης. 

(1 τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2.000,00 

 (Ολογράφως): Δύο χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 123.   

Αρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.45 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6622.1 (100%) 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 
12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και 
ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την 
ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον 
τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής 
διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο 
κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη 
αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση –peelable layer). 

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: 
PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR  

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται 
στο Πρότυπο. 
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Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ 
των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα 
αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν 
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) 
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.  

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων 
από ΡΕ. 

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 
ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή 
χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου 
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν 
περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των 
σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, 

ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη 
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.  

Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm. 

(1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 7,40 

 (Ολογράφως): Επτά ευρώ και σαράντα λεπτά 

 

A.T. : 124.   

Αρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.46 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6622.1 (100%) 
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Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 
12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και 
ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την 
ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον 
τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής 
διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο 
κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη 
αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση –peelable layer). 

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: 
PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR  

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται 
στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ 
των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα 
αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν 
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) 
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.  

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων 
από ΡΕ. 

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 
ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή 
χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου 
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν 
περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των 
σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 
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Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, 

ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη 
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.  

Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm. 

(1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 9,30 

 (Ολογράφως): Εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά 

 

A.T. : 125.   

Αρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.47 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6622.1 (100%) 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 
12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και 
ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την 
ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον 
τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής 
διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο 
κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη 
αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση –peelable layer). 

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: 
PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR  

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται 
στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ 
των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα 
αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν 
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) 
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.  

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
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α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων 
από ΡΕ. 

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 
ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή 
χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου 
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν 
περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των 
σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, 

ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη 
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.  

Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm. 

(1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 13,70 

 (Ολογράφως): Δεκατρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 

A.T. : 126.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8228Β 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ22 (100%) 

Πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότηµα αυτοµάτου λειτουργίας πλήρως συγκροτηµένο στο 
εργοστάσιο κατασκευής του (PACKAGED), αποτελούµενο από: κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία, 
εφεδρική πετρελαιοκίνητη αντλία, αντλία συµπληρωµάτων (Jockey), κλειστό πιεστικό 
δοχείο, ηλεκτρικό πίνακα τροφοδοσίας και αυτοματισμού, παρελκόμενα (βάνες, διακόπτες 
στάθμης, όργανα, συλλέκτες, κλπ), καθώς και εσωτερικές σωληνώσεις νερού και συλλέκτες 
αναρροφήσεως και καταθλίψεως. H ηλεκτροκίνητη αντλία, ανάλογα µε τις περιπτώσεις, θα 
είναι πολυβάθµια δύο ή περισσότερων βαθµίδων, οριζόντιας ή κατακόρυφης διάταξης, µε 
µηχανικό στυπιοθλίπτη απόλυτα στεγανό, µε σώµα και πτερωτή από φαιό χυτοσίδηρο ή 
ορειχάλκινο, και άξονα από χρωµιονικελιούχο χάλυβα 18-8. Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι 
απ' ευθείας συνεζευγµένος µε την αντλία που κινεί. Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι στεγανός, 
τριφασικός, ΙΡ 65, βραχυκυκλωµένου δροµέα, 50 Ηz. Τα αντλητικά συγκροτήµατα 
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(ηλεκτροκίνητο και πετρελαιοκίνητο) της κανονικής παροχής έχουν αντλία με όμοια 
χαρακτηριστικά (παροχή, μανομετρικό) ώστε να είναι εναλλάξιµες. Το πιεστικό δοχείο 
µεµβράνης θα είναι κυλινδρικό κατασκευασµένο από µαύρο χαλυβδοέλασµα καταλλήλου 
πάχους για πίεση λειτουργίας 16bar. Ο ηλεκτρικός πίνακας τροφοδοσίας και αυτοματισμού 
θα είναι µεταλλικός στεγανός ελάχιστης προστασίας ΙΡ54. Περιελαμβάνονται όλα τα 
παρελκόµενα (βάνες, συλλέκτες, φίλτρα, ποδοβαλβίδες, ανεπίστροφα, διακόπτες στάθμης, 
κλπ) πλήρους σύνδεσης, έτσι ώστε να απαιτείται για την οριστική του εγκατάσταση µόνο η 
µεταφορά του στη τελική θέση, η σύνδεσή του μόνο µε τις σωληνώσεις του νερού στη 
αναρρόφηση και την κατάθλιψη και η τροφοδότησή του από τον ηλεκτρικό πίνακα 
διανοµής. ∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση από/προς δεξαμενή 
πυρόσβεσης/δίκτυο πυρόσβεσης και το ηλεκτρικό δίκτυο µετά των απαραιτήτων υλικών, 
µικροϋλικών και εξαρτηµάτων και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, κατά τα 
λοιπά σύµφωνα και µε την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 
Περιελαμβάνεται και το δίκρουνο σύνδεσης της Πυροσβεστικής και όλες οι σχετικές 
σωληνώσεις και όργανα (διακόπτης ροής, κλπ). 

ελάχιστης κανονικής παροχής 24m3/h - 55mΣΝ 

(1 τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 12.000,00 

 (Ολογράφως): Δώδεκα χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 127.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8204Β 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ20 (100%) 

Πυροσβεστική φωλιά υπαίθριας τοποθέτησης επί εδάφους, ενδεικτικών διαστάσεων 70Χ 
60Χ25cm, σύμφωνη με την ΕΤΕΠ 04-05-01-00. Κάθε πυροσβεστική φωλιά θα τοποθετηθεί 
σε ύψος περίπου 1.5m απο το δάπεδο και θα φέρει ένδειξη Π.Φ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΗΑ 
στο εξωτερικό µέρος της πόρτας, καθώς και κατάλληλο μανόμετρο στο εσωτεριό της.. 

Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές και τα σχέδια της 
µελέτης, πλήρης δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου µε την εργασία 
συναρµολογήσεως, στερεώσεως (περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως – δομικές (π.χ. βάση 
απο οπλ. σκυρόδεμα) και Η/Μ - εργασίες και υλικά στερεώσεως ακόµη και για υπαίθρια 
εγκατάσταση), συνδέσεως (περιλαμβάνονται ακόμη και οι γαλβανισμένες σωληνώσεις μετά 
των πάσης φύσεως υλικών, μικρουλικών, τεμαχίων, εξαρτημάτων και βανοειδών μέχρι και 
τη σύνδεση με τον υπεδάφιο HDPE αγωγό) και πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 500,00 

 (Ολογράφως): Πεντακόσια ευρώ 
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A.T. : 128.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8205Ε 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ20 (100%) 

Πυροσβεστικός σταθµός τύπου Β, πλήρης, σύμφωνος με την ΕΤΕΠ 04-05-08-00. 

Θα είναι άριστης ποιότητας και εµφανίσεως και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο 
Παράρτηµα "∆" της Πυροσβεστικής ∆ιατάξεως Νο. 3, κλπ. Στην όλη εγκατάσταση του Π.Σ. 
περιλαµβάνεται η τοποθέτηση, η στήριξη αυτού και η αποκατάσταση των τυχόν ζηµιών 
(µερεµέτια). 

Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές και τα σχέδια της 
µελέτης, πλήρης δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου µε την εργασία 
συναρµολογήσεως, συνδέσεως, στερεώσεως (περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δομικές 
και Η/Μ εργασίες και υλικά στερεώσεως ακόµη και για υπαίθρια εγκατάσταση, δηλ. με 
όμοιο τρόπο όπως και στις πυρ. φωλεές) και πλήρους εγκαταστάσεως. 

 (1 τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 400,00 

 (Ολογράφως): Τετρακόσια ευρώ 

 

A.T. : 129.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8201.2.1Α 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ19 (100%) 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τροχήλατος, γοµώσεως 25kg, πλήρης, δηλαδή 
προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση. 

Κατά τα λοιπα σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 04-05-06-01, καθώς και την τεχνική περιγραφή, τις 
προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 

 (1 τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 150,00 

 (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα ευρώ 

 

A.T. : 130.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8201.1.2 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ19 (100%) 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γοµώσεως 6kg, πλήρης µε το αντίστοιχο 
στήριγµα αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση και τοποθέτηση. 
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Κατά τα λοιπα σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 04-05-06-01, καθώς και την τεχνική περιγραφή, τις 
προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 

(1 τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 30,00 

 (Ολογράφως): Τριάντα ευρώ 

 

A.T. : 131.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν1002 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ19 (100%) 

Εγκατάσταση πυροπροστασίας όσον αφορά υπόλοιπες σχετικές εργασίες (και δομικής 
φύσεως) και αναγκαία υλικά μικρουλικά, που δεν έχουν περιληφθεί στα λοιπά άρθρα της 
παρούσας µελέτης (όπως ενδεικτικά: φορητοί πυροσβεστήρες CO2 5kg, γαλβανισμένοι 
σωλήνες, καμπύλες, ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα, ρακορ, φλάντζες, σύνδεσμοι, βανοειδή, 
φίλτρα, δίκρουνο, δοκιµές συνόλου δικτύων, παράδοση σχεδίων "as built" και manuals 
λειτουργίας-συντήρησης, κλπ), προκειµένου η όλη εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον 
αφορά την ασφάλειά της και τη λειτουργία της και γενικά έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα 
µε την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης και τους κανόνες 
της τέχνης και επιστήμης. 

(1 τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.000,00 

 (Ολογράφως): Χίλια ευρώ 

 

A.T. : 132.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8842Α 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ52 (100%) 

Γενικός πίνακας χαµηλής τάσης πλήρης µε όλα τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, 
ενδεικτικές λυχνίες, inverters, μετασχηματιστές, κλπ) και µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, 
οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής 
συνδεσµολογίας κλπ. µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής 
συνδεσµολογίας και τοποθέτησης των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και 
στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των 
εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιµή και 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τεχνική 
περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 

 (1 τεµ) 
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ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 25.000,00 

 (Ολογράφως): Εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 133.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8842Β 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ52 (100%) 

Τοπικός υποπίνακας ΠΦ-1 χαµηλής τάσης κτιρίου εξυπηρέτησης προσωπικού, πλήρης µε 
όλα τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, κλπ) και µε τα απαραίτητα 
στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις 
εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ. µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής 
συνδεσµολογίας και τοποθέτησης των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και 
στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των 
εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιµή και 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τεχνική 
περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 

 (1 τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.000,00 

 (Ολογράφως): Χίλια ευρώ 

 

A.T. : 134.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8842Γ 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ52 (100%) 

Τοπικός υποπίνακας ΠΦ-2 χαµηλής τάσης υπόστεγου κομποστοποίησης εντός στεγανού 
pillar, πλήρης µε όλα τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, κλπ) και µε 
τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, 
ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ. µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια 
και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας και τοποθέτησης των οργάνων, διάνοιξη οπής 
ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά 
ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε 
εργασία γιά τη δοκιµή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και το pillar με όλες τις απαραίτητες δομικές του εργασίες (βάση, 
κλπ). 

(1 τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.500,00 

 (Ολογράφως): Χίλια ευρώ 
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A.T. : 135.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8842Κ.1 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ52 (100%) 

Εσωτερική εγκατάσταση ηλεκτρικών (ισχυρά και ασθενή) του κτιρίου εξυπηρέτησης 
προσωπικού, πλήρης, ήτοι: θεμελιακή γείωση κτιρίου, φωτισμός (κανονικός και 
ασφαλείας), ρευματοδότες, διακόπτες, καλωδιώσεις, σωληνώσεις, στηρίγματα και λοιπά 
υλικά και μικρουλικά προκειµένου η όλη εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον αφορά την 
ασφάλειά της και τη λειτουργία της και γενικά έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα µε την 
τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης και τους κανόνες της 
τέχνης και επιστήμης. 

(1 τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 5.000,00 

 (Ολογράφως): Πέντε χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 136.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν1002 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ19 (100%) 

Εγκατάσταση ηλεκτρικών (ισχυρά-ασθενή-γειώσεις) όσον αφορά υπόλοιπες σχετικές 
εργασίες (και δομικής φύσεως) και αναγκαία υλικά και μικρουλικά, που δεν έχουν 
περιληφθεί στα λοιπά άρθρα της παρούσας µελέτης (όπως ενδεικτικά: λοιπές καλωδιώσεις, 
λοιπές σωληνώσεις και εσχάρες βαρέως τύπου για καλωδιώσεις, τηλεφωνικό δίκτυο, 
δοκιµές συνόλου δικτύων, παράδοση σχεδίων "as built" και manuals λειτουργίας-
συντήρησης, έκδοση πιστοποιητικών, κλπ), προκειµένου η όλη εγκατάσταση να είναι 
πλήρης και άρτια όσον αφορά την ασφάλεια και την λειτουργία της και γενικά έτοιµη και 
παραδοτέα σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της 
µελέτης, τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανόνες της τέχνης και επιστήμης. 

 (1 τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 10.000,00 

 (Ολογράφως): Δέκα χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 137.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9502 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ5 (100%) 

Τρίγωνο γειώσεως µε ράβδους Copperweld Φ19mm µήκους 2,5m σε απόσταση 3m, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα Τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής-Τεχνικών Προδιαγραφών-
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Σχεδίων της Μελέτης του έργου, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση υλικών και 
µικροϋλικών και εργασία έµπηξης ηλεκτροδίων στις κορυφές ισοπλεύρου τριγώνου 
πλευράς 3m (περιελαμβάνονται και όλες οι οικοδομικές και χωματουργικές εργασίες), 
σύνδεσής τους µε τον χάλκινο αγωγό (περιελεμβάνεται το τμήμα σύνδεσης των 
ηλεκτροδίων), κατασκευής των φρεατίων επιθεώρησης ηλεκτροδίων και δοκιµών για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνεται και η γείωση μέχρι και την 
σύνδεση στην μπάρα του αντίστοιχου ηλεκτρικού πίνακα. 

(1 τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 400,00 

 (Ολογράφως): Τετρακόσια ευρώ 

 

A.T. : 138.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8838Α.3.1 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ5 (100%) 

Ηλεκτρόδιο γείωσης ιστού εξωτερικού φωτισμού, κυκλικής διατοµής Φ19 mm και µήκους 
2,7m, από ράβδο η οποία θα αποτελείται από χαλύβδινο πυρήνα µεγάλης µηχανικής 
αντοχής που θα περιβάλλεται από χάλκινο µανδύα. Η σύνδεση του χαλκού µε το χάλυβα θα 
πρέπει να έχει γίνει ή µε ειδική χύτευση ή µε ηλεκτρολυτική µέθοδο. Περαστοί χιτώνες από 
χαλκό δεν θα γίνουν δεκτοί. Το πάχος του χαλκού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο µε το 
1/10 της διαµέτρου της ράβδου. Οι ράβδοι θα πρέπει να µπορούν να συνδεθούν µεταξύ 
τους για το σχηµατισµό ηλεκτροδίων γείωσης µε διπλάσιο ή τριπλάσιο µήκος. Προµήθεια, 
προσκόµιση,εγκατάσταση και σύνδεση µετά των υλικών (και του φρεατίου επιθεώρησης) 
και µικροϋλικών εγκαταστάσεως και της απαιτουµένης εργασίας (περιελαμβάνονται και 
όλες οι οικοδομικές και χωματουργικές εργασίες) για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τεχνική περιγραφή τις προδιαγραφές και τα 
σχέδια της µελέτης. Πλάκα είναι επίσης αποδεκτή εναλλακτικά δίχως αξίωση οικονομικής 
διαφοράς. 

(1 τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 100,00 

 (Ολογράφως): Εκατό ευρώ 

 

A.T. : 139.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8989.1 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ101 (100%) 

Ιστός φωτισµού ύψους 9m, κατασκευασµένος από γαλβανισµένο χαλυβδοσωλήνα, με 
κατάλληλα πιστοποιητικά. Θα έχει αντιδιαβρωτική προστασία µε εσωτερικό και εξωτερικό 
γαλβάνισµα εν θερµώ. Ο ιστός αποτελείται από την κύρια κολώνα, ένα βραχίονα, 
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εξαρτήµατα σύνδεσης βραχιόνων και φωτιστικών σωµάτων, θυρίδα επίσκεψης του 
κιβωτίου σύνδεσης των καλωδίων και έλασµα βάσης. 

Ο ιστός θα πακτώνεται σε µια βάση (ελάχιστων διαστάσεων 0,5Χ0,5Χ1,0 και πάντα 
σύμφωνα με τον προμηθευτικό οίκο αυτού ή/και τη στατική μελέτη του Αναδόχου με 
τίμημα που περιλαμβάνεται στο παρόν) από οπλισµένο σκυρόδεµα µε τέσσερις (4) 
αγκυρόβιδες. Στο παρόν άρθρο περιελαµβάνεται και η βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα 
του ιστού καθώς και το παρακείμενο φρεάτιο ηλεκτρικών εξωτερικού φωτισμού (όχι 
διέλευσης λοιπών ηλεκτρικών), καθώς και οι όποιες αναµονές (π.χ. σωληνώσεις) και 
άπαντα υλικά και εργασίες πλήρους σύνδεσης µε το δίκτυο τροφοδοσίας και τον/τούς 
φωτιστικό/-ους βραχίονα/-ες. Η βάση και το φρεάτιο δύνανται να είναι κοινά και 
προκατασκευασμένα, κατάλληλα για την εν λόγω εφαρμογή, με όλα τα αναγκαία 
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις στατικής επάρκειας όπως και η απλή βάση παραπάνω. 

Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της 
μελέτης. 

(1 τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.000,00 

 (Ολογράφως): Χίλια ευρώ 

 

A.T. : 140.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9361Β 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ103 (100%) 

Φωτιστικό σώµα εξωτερικού φωτισµού µετά βραχίονα για ανάρτηση είτε σε ιστό είτε σε 
κτίριο, IP65, διπλής µονώσεως κατά VDE 0710 µε λαµπτήρα ατµών Na υψηλής πιέσεως 
250W, αποτελούµενο από βάση από κράµα χυτοπρεσσαριστού αλουµινίου βαµµένη µε 
πολυεστερική πούδρα, κέλυφος1 από πλαστικό polycarbonate injection χρώματος RAL 
7035,ολόσωμο κάτοπτρο ανοδειωµένο από σφυρήλατο καθαρό γυαλιστερό αλουµίνιο, 
ιδιαίτερο χώρο για τα όργανα αφής (στραγγαλιστικό πηνίο, ακροδέκτη συνδέσεως, 
πυκνωτή, κλπ), λυχνιολαβή πορσελάνης Ε-40, καλώδια πολύκλωνα σιλικόνης, αντιπαρασιτ 
ική διάταξη, κλπ., τοποθετούµενο πάνω σε βραχίονα στύλου. Κλάση µόνωσης Ι ή ΙΙ. CUT-
OFF ακτινοβολία κατά IES. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για: 

α.τον ευθύγραµµο µονό µεταλλικό βραχίονα οριζόντιας προβολής ανά φωτιστικό σώµα 

β.το λαµπτήρα Νατρίου υψηλής πίεσης µε Dimer 

γ.τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου Ε1VV (ΝΥΥ) διατοµής 3Χ2,5m2, 
συµπεριλαµβανοµένων των µικροϋλικών στήριξης - προστασίας των καλωδίων, από το 
ακροκιβώτιο του ιστού µέχρι το φωτιστικό σώµα. 

δ.όλα τα υλικά και εξαρτήµατα που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτιστικού στο 
βραχίονα και του βραχίονα στον ιστό, ανεξαρτήτως του αριθµού βραχιόνων ανά ιστό. Ολα 
τα υλικά θα είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και θα είναι 
σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς, όπου υπάρχουν τέτοιοι κανονισµοί. 
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Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της 
μελέτης. 

(1 τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 300,00 

 (Ολογράφως): Τριακόσια ευρώ 

 

A.T. : 141.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9312Α.6061 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ10 (100%) 

Φρεάτιο συνδέσεως/διελεύσεως ηλεκτρικών κτιστό ή εξ ολοκλήρου από οπλισμένο 
σκυρόδεμα C16/20, εσωτερικών διαστάσεων μέχρι 50Χ50Χ60cm, µε κάλυµα από 
χυτοσίδηρο βαρέως τύπου, δηλαδή εκσκαφή σε οποιοδήποτε έδαφος µε χρήση (ή μη) 
µηχανικών µέσων, διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα C12/16, δόµηση πλευρικών 
επιφανειών από δροµική πλινθοδοµή µε πλήρεις πλίνθους, τσιµεντοκονία 400 kg/m3 και 
άµµο θαλάσσης, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα αναλογίας ένα µέρος τσιµέντου και δύο 
µέρη άµµο θαλάσσης του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή 
και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. Υλικά, µικροϋλικά και 
γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας (συµπεριλαµβανοµένων και των όποιων χωματουργικών 
και οικοδομικών εργασιών) γιά την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 

(1 τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 100,00 

 (Ολογράφως): Εκατό ευρώ 

 

A.T. : 142.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9312Α.1010 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ10 (100%) 

Φρεάτιο συνδέσεως/διελεύσεως ηλεκτρικών κτιστό ή εξ ολοκλήρου από οπλισμένο 
σκυρόδεμα C16/20, εσωτερικών διαστάσεων από 60Χ60Χ60cm μέχρι 100Χ100Χ100cm, µε 
κάλυµα από χυτοσίδηρο βαρέως τύπου, δηλαδή εκσκαφή σε οποιοδήποτε έδαφος µε 
χρήση (ή μη) µηχανικών µέσων, διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα C12/16, δόµηση 
πλευρικών επιφανειών από δροµική πλινθοδοµή µε πλήρεις πλίνθους, τσιµεντοκονία 400 
kg/m3 και άµµο θαλάσσης, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα αναλογίας ένα µέρος τσιµέντου 
και δύο µέρη άµµο θαλάσσης του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, 
εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. Υλικά, µικροϋλικά 
και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας (συµπεριλαµβανοµένων και των όποιων 
χωματουργικών και οικοδομικών εργασιών) γιά την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του 
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φρεατίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα 
σχέδια της µελέτης. 

(1 τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 150,00 

 (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα ευρώ 

 

A.T. : 143.   

Αρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.13.01.01 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6620.1 (100%) 

Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), 
συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-
02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των 
απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων, οριζοντιογραφικές και 
μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ). 

β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του 
αγωγού και ειδικών τεμαχίων αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-
06-02-01. 

γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα καθορίσει 
η Υπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων"  

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U με 
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με 
τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές 
ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με 
άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά 
κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και 
έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία: 

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, 

ονομαστικής πίεσης 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου D 50 mm.  

(1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,70 

 (Ολογράφως): Ενα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
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A.T. : 144.   

Αρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.13.01.05 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6620.1 (100%) 

Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), 
συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-
02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των 
απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων, οριζοντιογραφικές και 
μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ). 

β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του 
αγωγού και ειδικών τεμαχίων αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-
06-02-01. 

γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα καθορίσει  
η Υπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων"  

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U με 
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με 
τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές 
ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με 
άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά 
κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και 
έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία: 

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, 

ονομαστικής πίεσης 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου D 110 mm.  

(1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 5,50 

 (Ολογράφως): Πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

A.T. : 145.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8758.2.3 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ45 (100%) 

Αγωγός γυµνός χάλκινος επικασσιτερωμένος γείωσης, πολύκλωνος διατοµής 25 mm2, από 
ειδικό χαλκό γειώσεων µε αγωγιµότητα 98% σε σχέση µε τον καθαρό χαλκό, δηλαδή 
αγωγός και µικρουλικά (στηρίγµατα ή µονωτήρες, τάκοι, βίδες, γύψος κλπ) επί τόπου και 
εργασία τοποθετήσεως µε στηρίγµατα ή µε µονωτήρες, σύµφωνα µε την τεχνική 
περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 



ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε. 
ΕΡΓΟ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τ-03 

 

 

121 

 

(1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 5,70 

 (Ολογράφως): Πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 

A.T. : 146.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8773.4.3 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ47 (100%) 

Καλώδιο τύπου E1VV (NYY), ελάχιστης διατοµής 3x150+70mm2 (ή εναλλακτικά τουλάχιστον 
3x(1x150)+1x70mm2) για παροχή ΓΠΧΤ, ορατό ή εντοιχισµένο ή υπεδάφιο εντός σωλήνα, 
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, 
τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή 
αναλογία εσχάρας καλωδίων, κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του 
(στα κυτία και τα όποια εξαρτήµατα της όλης εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση 
παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 

Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της 
µελέτης. 

 (1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 60,00 

 (Ολογράφως): Εξήντα ευρώ 

 

A.T. : 147.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8773.6.5 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ47 (100%) 

Καλώδιο τύπου E1VV (NYY), πενταπολικό, διατοµής 5x10mm2, ορατό ή εντοιχισµένο ή 
υπεδάφιο εντός σωλήνα, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών 
(κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 
µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων, κλπ) επί τόπου και εργασία 
διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, 
διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα όποια εξαρτήµατα της όλης 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 

Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της 
µελέτης. 

(1 m) 
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ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 9,00 

 (Ολογράφως): Εννέα ευρώ 

 

A.T. : 148.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8773.6.4 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ47 (100%) 

Καλώδιο τύπου E1VV (NYY), πενταπολικό, διατοµής 5x6mm2, ορατό ή εντοιχισµένο ή 
υπεδάφιο εντός σωλήνα, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών 
(κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 
µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων, κλπ) επί τόπου και εργασία 
διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, 
διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα όποια εξαρτήµατα της όλης 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 

Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της 
µελέτης. 

(1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 7,00 

 (Ολογράφως): Επτά ευρώ 

 

A.T. : 149.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8773.6.2 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ47 (100%) 

Καλώδιο τύπου E1VV (NYY), πενταπολικό, διατοµής 5x6mm2, ορατό ή εντοιχισµένο ή 
υπεδάφιο εντός σωλήνα, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών 
(κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 
µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων, κλπ) επί τόπου και εργασία 
διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, 
διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα όποια εξαρτήµατα της όλης 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 

Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της 
µελέτης. 

(1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 4,40 

 (Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ & σαράντα λεπτά 
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A.T. : 150.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8773.5.6 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ47 (100%) 

Καλώδιο τύπου E1VV (NYY), τετραπολικό, διατοµής 4x16mm2, ορατό ή εντοιχισµένο ή 
υπεδάφιο εντός σωλήνα, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών 
(κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 
µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων, κλπ) επί τόπου και εργασία 
διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, 
διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα όποια εξαρτήµατα της όλης 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 

Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της 
µελέτης. 

(1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 11,50 

 (Ολογράφως): Εντεκα ευρώ & πενήντα λεπτά 

 

A.T. : 151.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8773.5.5 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ47 (100%) 

Καλώδιο τύπου E1VV (NYY), τετραπολικό, διατοµής 4x10mm2, ορατό ή εντοιχισµένο ή 
υπεδάφιο εντός σωλήνα, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών 
(κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 
µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων, κλπ) επί τόπου και εργασία 
διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, 
διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα όποια εξαρτήµατα της όλης 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 

Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της 
µελέτης. 

(1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 8,00 

 (Ολογράφως): Οκτώ ευρώ  

 

A.T. : 152.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8773.5.4 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ47 (100%) 
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Καλώδιο τύπου E1VV (NYY), τετραπολικό, διατοµής 4x6mm2, ορατό ή εντοιχισµένο ή 
υπεδάφιο εντός σωλήνα, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών 
(κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 
µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων, κλπ) επί τόπου και εργασία 
διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, 
διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα όποια εξαρτήµατα της όλης 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 

Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της 
µελέτης. 

(1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 6,00 

 (Ολογράφως): Εξι ευρώ 

 

A.T. : 153.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8773.5.2 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ47 (100%) 

Καλώδιο τύπου E1VV (NYY), τετραπολικό, διατοµής 4x2.5mm2, ορατό ή εντοιχισµένο ή 
υπεδάφιο εντός σωλήνα, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών 
(κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 
µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων, κλπ) επί τόπου και εργασία 
διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, 
διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα όποια εξαρτήµατα της όλης 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 

Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της 
µελέτης. 

(1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3,80 

 (Ολογράφως): Τρία ευρώ & ογδόντα λεπτά 

 

A.T. : 154.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8773.3.5 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ47 (100%) 

Καλώδιο τύπου E1VV (NYY), τριπολικό, διατοµής 3x10mm2, ορατό ή εντοιχισµένο ή 
υπεδάφιο εντός σωλήνα, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών 
(κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 
µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων, κλπ) επί τόπου και εργασία 
διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, 
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διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα όποια εξαρτήµατα της όλης 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 

Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της 
µελέτης. 

(1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 6,60 

 (Ολογράφως): Εξι ευρώ & εξήντα λεπτά 

 

A.T. : 155.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8773.4.2 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ47 (100%) 

Καλώδιο τύπου E1VV (NYY), τριπολικό με ουδέτερο μειωμένης διατομής, διατοµής 
3x35+16mm2, ορατό ή εντοιχισµένο ή υπεδάφιο εντός σωλήνα, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων, 
κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτιρίου, τοποθέτηση, διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα όποια 
εξαρτήµατα της όλης εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 
λειτουργία. 

Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της 
µελέτης. 

(1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 18,50 

 (Ολογράφως): Δεκαοκτώ ευρώ & πενήντα λεπτά 

 

A.T. : 156.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν9280 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ63 (100%) 

Για την προστασία των κτιρίων από ατµοσφαιρικές εκκενώσεις, προβλέπεται η προσφορά 
και πλήρη εγκατάσταση αλεξικέραυνου τύπου ιονισµού και µη ραδιενεργού, εγκεκριµένου 
τύπου. Για την στήριξή του θα χρησιµοποιηθεί τηλεσκοπικός ιστός ελάχιστου ύψους 15m 
από σωλήνα βαρέως τύπου µε αντιοξειδωτική βαφή σε κατάλληλη βάση από σκυρόδεµα 
(περιελαµβάνονται πλήρως στην τιµή). Υλικά, µικροϋλικά και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως µετά των όποιων σχετικών χωµατουργικών και οικοδομικών εργασιών, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της 
µελέτης. Στην τιμή περιελαμβάνονται επίσης η γείωση (καλωδίωση και τρίγωνο) του 
αλεξικέραυνου, καθώς και η προσθήκη κάρτας καταγραφής. 
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Η ακτίνα προστασίας του θα είναι 200m. 

(1 τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 7.000,00 

 (Ολογράφως): Επτά χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 157.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8560.ΚΠ1 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ39 (100%) 

Εγκατάσταση αερισμού (προσαγωγής αέρα) βιοκελιού κομποστοποίησης, πλήρης σύμφωνα 
με την μελέτη (τεχνική περιγραφή, σχέδια και προδιαγραφές), ήτοι: ανεμιστήρας με βάση 
και ηλεκτροκινητήρα, δίκτυα αεραγωγών πάσης φύσεως (από μεταλλικά φύλλα, πλαστικοί, 
κλπ), ειδικά ακροφύσια διασποράς αέρα, στηρίγματα, εξαρτήματα (ντάμπερς, πλένουμ, 
κλπ), όργανα και πάσης φύσεως εργασίες και λοιπά υλικά και μικροϋλικά της Η/Μ 
εγκατάστασης αλλά και των συνοδευτικών-αναγκαίων δομικών έργων αυτής, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση με δίκτυα (ηλεκτρικών, αυτοματισμού, 
κλπ), δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

(1 τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 25.000,00 

 (Ολογράφως): Είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 158.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8560.ΚΠ1 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ39 (100%) 

Εγκατάσταση εξαερισμού (απαγωγής αέρα) βιοκελιών κομποστοποίησης μέχρι και την 
απόσμηση, πλήρης σύμφωνα με την μελέτη (τεχνική περιγραφή, σχέδια και προδιαγραφές), 
ήτοι: ανεμιστήρας με βάση και ηλεκτροκινητήρα, δίκτυα αεραγωγών πάσης φύσεως (από 
μεταλλικά φύλλα, πλαστικοί, κλπ), σωληνώσεις διασποράς αέρα στην απόσμηση 
(βιόφιλτρο), στηρίγματα, εξαρτήματα (ντάμπερς, πλένουμ, κλπ), υλικά πληρωσης του 
βιοφιλτρου (χαλίκι, κομποστ), όργανα και πάσης φύσεως εργασίες και λοιπά υλικά και 
μικροϋλικά της Η/Μ εγκατάστασης αλλά και των συνοδευτικών-αναγκαίων δομικών έργων 
αυτής, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση με δίκτυα (ηλεκτρικών, 
αυτοματισμού, κλπ), δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

(1 τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 50.000,00 
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 (Ολογράφως): Πενήντα χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 159.   

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν9701.ΣΚΚ1 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ87 (100%) 

Αφορά την κατασκευή του συστήματος αυτοματισμού και ελέχου των εγκαταστάσεων 
αερισμού και εξαερισμού βιοκελιών κομποστοποίησης συμπεριλαμβανομένων και των 
οργάνων - αισθητηριών παρακολουθησης παραμέτρων, όπου περιλαμβάνονται όλα τα 
απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά και οι απαιτούμενες εργασίες κατασκευής, 
συνδεσμολογίας, εγκαταστάσεως, δοκιμών κλπ. και εν γένει περιλαμβάνεται οτιδήποτε 
δεικνύεται-περιγράφεται στη μελέτη (ή είναι αναγκαίο για την πλήρη, ορθή και ασφαλή 
λειτουργία ακόμη και εάν δεν δεικνύεται-περιγράφεται) γιά την παράδοση του συστήματος 
σε πλήρη, έντεχνη, ασφαλή και κανονική λειτουργία. Τονίζεται ότι οι όποιες καλωδιώσεις 
επικοινωνίας των σταθμών-Plc από οπτική ίνα (μονότροπη 8 έως 12 ινών), καθώς και οι 
όποιες καλωδιώσεις (π.χ. LIYCY 3x1,5mm2, J1VV 5/8/10/κλπx1,5mm2, κλπ) μεταφοράς 
αναλογικών και ψηφιακών σημάτων από τα όργανα στο σύστημα, περιλαμβάνονται στο 
παρόν τίμημα. 

Η όλη διάταξη νοείται πλήρως εγκατεστημένη, ήτοι περιλαμβάνεται η προμήθεια, η 
μεταφορά, η αποθήκευση, τα πάσης φύσεως αναγκαία υλικά και μικρουλικά (συνδέσεων, 
τοποθέτησης, στηρίγματα, βάσεις, σύνδεσμοι, βύσματα, τσιμέντα, plc, κάρτες, 
τροφοδοτικά, άδειες χρηστών, προγραμματισμός, λογισμικά, scada, υπολογιστής και 
περιφερειακός εξοπλισμός (όπως π.χ. εκτυπωτής, ups, κλπ), λυχνίες, πινακίδες, 
καλωδιώσεις συστήματος, σωληνώσεις-εσχάρες-κανάλια καλωδιώσεων, αντικεραυνική 
προστασία αυτού, πεδίο στεγανό για έκαστο σύστημα (και προσθήκη υπερυψωμένης 
βάσης έδρασης αυτού εάν απαιτηθεί), κλπ., η εργασία, οι δοκιμές, καθώς και κάθε άλλη μη 
ρητά κατονομαζόμενη αλλά απαιτούμενη δαπάνη (όπως τουλάχιστον : οι πάσης φύσεως 
πιθανές υποστηρικτικές δαπάνες π.χ. πιστοποίηση συστήματος, διάνοιξη πάσης φύσεως 
οπών, στεγανώσεις-μονώσεις-κλεισίματα οπών, επεμβάσεις και αποκαταστάσεις δομικών 
έργων δηλαδή έργων Π/Μ πολιτικού μηχανικού, η παράδοση φακέλου συντήρησης-
ανταλλακτικών-λειτουργίας, η παράδοση φακέλου κατασκευής «as built», η εκπαίδευση 
προσωπικού, κλπ) για τη θέση αυτής σε πλήρη, απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία (καθώς 
και λειτουργική συνεργασία με τον υπόλοιπο εξοπλισμό-δίκτυα) σύμφωνα και με τις 
απαιτήσεις της μελέτης (τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές, σχεδιαγράμματα, κλπ) και των 
λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου. 

 (1 τεμ.) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 48.000,00 

 (Ολογράφως): Σαράντα οκτώ χιλιάδες ευρώ 

   

A.T. : 160.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν9701.ΕΠΣ1 
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Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ39 (100%) 

Αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση της μονάδας σε θέση καλής λειτουργίας της 
Εγκατάστασης Προεπεξεργασίας Στραγγισμάτων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. Η δυναμικότητα της μονάδας θα 
είναι άνω των 10m3/day συνολικά ενώ ο συνολικός βαθμός ανάκτησης του συστήματος 
αναμένεται να είναι άνω του 65%. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει δεξαμενή και αντλία 
τροφοδοσίας, compact σύστημα επεξεργασίας με μεμβράνες αντιστρόφου ωσμώσεως δύο 
σταδίων – περασμάτων, δεξαμενή άλμης, και σύστημα αυτοματισμού. Συνολικά η μονάδα 
αντίστροφης ώσμωσης μαζί με όλο τον παρελκόμενο εξοπλισμό της τοποθετείται εντός 
συμπαγούς εμπορευματοκιβωτίου (container) και ελέγχεται από τοπικό πίνακα με σύστημα 
ελέγχου PLC. Η υπό προμήθεια εγκατάσταση θα είναι τελείως καινούρια, αμεταχείριστη, 
πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. 

Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως εργασίες και λοιπά υλικά και μικροϋλικά της Η/Μ 
εγκατάστασης αλλά και των συνοδευτικών-αναγκαίων δομικών έργων αυτής, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασίες έδρασης, σύνδεση με δίκτυα, δοκιμή και 
παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ.) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 200.000,00 

 (Ολογράφως): Διακόσιες χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 161.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν9701.ΕΛ1 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ39 (100%) 

Αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση στο έργο ενός καδοφόρου φορτωτή σύμφωνα με 
την Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές των Τευχών Δημοπράτησης. Ο 
καδοφόρος φορτωτής θα χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία του κλαδοτεμαχιστή-
ομογενοποιητή και την τροφοδοσία κόσκινου ραφηναρίας και για γενικές εργασίες 
καθαριότητας. Ο ίδιος φορτωτής θα χρησιμοποιείται για τις εργασίας στην πλατεία 
ωρίμανσης. Το προς προμήθεια μηχάνημα θα είναι τελείως καινούριο, αμεταχείριστο 
(πρώτης χρήσης), πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του εξαμήνου από την υπογραφή 
της σύμβασης),  γνωστού και εύφημου εργοστασίου, εκ των πλέον εξελιγμένων 
τεχνολογικά τύπων. Θα πρέπει να εκπληρώνει τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς 
κανονισμούς όσο αφορά την πρόληψη των ατυχημάτων και την προστασία των 
εργαζομένων (Π.Δ.18/96, 93/44 ΕΕ, 93/68 ΕΕ - σήμανση CE). 

(1 τεμ.) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 67.000,00 

 (Ολογράφως): Εξήντα επτά χιλιάδες ευρώ 
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A.T. : 162.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν9701.ΕΛ2 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ39 (100%) 

Αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση στο έργο ενός αυτοκινούμενου αναστροφέα 
σωρών κομποστοποίησης σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές 
των Τευχών Δημοπράτησης. Ο αναστροφέας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την 
ανάδευση-αερισμό των σειραδιών της κομποστοποίησης. Ο αυτοκινούμενος 
αναστροφέας σωρών κομποστοποίησης θα είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, 
πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του εξαμήνου από την υπογραφή της σύμβασης), 
γνωστού και εύφημου εργοστασίου, εκ των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων. Ο 
αυτοκινούμενος αναστροφέας θα χρησιμοποιηθεί για την αναστροφή των 
τριγωνικών σωρών κομποστοποίησης στην ανοικτή πλατεία ωρίμανσης κομπόστ στις 
εγκαταστάσεις του Φορέα. Ο αυτοκινούμενος αναστροφέας θα έχει την δυνατότητα 
να διαμορφώνει σωρούς κομπόστ τριγωνικής διατομής, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται 
οι ιδανικές συνθήκες ανάμιξης των σωρών.  

 (1 τεμ.) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 65.000,00 

 (Ολογράφως): Εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 163.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν9701.ΕΛ3 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ39 (100%) 

Αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση στο έργο ενός κλαδοτεμαχιστή-ομογενοποιητή-
σχίστη σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές των Τευχών 
Δημοπράτησης. Το μηχάνημα αυτό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως Κλαδοτεμαχιστής - 
Μείκτης – Ομογενοποιητής και θα φέρει ταινιομεταφορέα εξόδου. Στην ταινία εξόδου σε 
κατάλληλο σημείο θα διαθέτει μαγνήτη για την απομάκρυνση των σιδηρούχων υλικών. Το 
ίδιο μηχάνημα θα δύναται να το τραβάει ο φορτωτής. Ο προς προμήθεια τεμαχιστής 
οργανικών απορριμμάτων προορίζεται για τον τεμαχισμό κλαδιών, κορμών και γενικά 
οργανικών απορριμμάτων. Θα είναι τοποθετημένος επί τροχήλατου πλαισίου και 
προκειμένου να είναι ποιο ευέλικτο θα διαθέτει ένα μόνο άξονα. Το υπό προμήθεια 
μηχάνημα θα είναι τελείως καινούριο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής, 
αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 (1 τεμ.) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 83.000,00 

 (Ολογράφως): Ογδόντα τρεις χιλιάδες ευρώ 
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A.T. : 164.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν9701.ΕΛ4 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ39 (100%) 

Αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση σκαφών αποθήκευσης υλικών σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές των Τευχών Δημοπράτησης. Οι σκάφες θα 
πρέπει να είναι μεταλλικοί ανοικτού τύπου χωρητικότητας 7m3 περίπου και να έχουν την 
δυνατότητα μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων και όχι οικιακών οργανικών απορριμμάτων. 
Θα αποτελούν το ιδανικό μέσο για την συγκέντρωση και αποθήκευση διαφόρων οικιακών 
(όχι οργανικών) και βιομηχανικών απορριμμάτων, ογκωδών αντικειμένων (έπιπλα, 
συσκευές κ.λ.π ) και μπαζών από οικοδομικές και χωματουργικές εργασίες. Ο υπό 
προμήθεια εξοπλισμός θα είναι τελείως καινούριο, αμεταχείριστο και πρόσφατης 
κατασκευής. 

 (3 τεμ.) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3.000,00 

 (Ολογράφως): Τρεις χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 165.  

Αρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.14.04 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6361(100%) 

Αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση των μεμβρανών κάλυψης των σειραδιών 
κομποστοποίησης της ωρίμανσης σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές 
Προδιαγραφές των Τευχών Δημοπράτησης. Η μεμβράνη κομποστοποίησης θα 
χρησιμοποιηθεί για την επικάλυψη των σειραδιών κομποστοποίησης ώστε και να 
προστατεύονται αυτά από τα όμβρια ύδατα και να επιτρέπει τον επαρκή αερισμό τους. Η 
μεμβράνη θα είναι αδιαπέρατη και διαπνέουσα compost cover με αντοχή UV για 
τουλάχιστον δύο χρόνια για την Ελλάδα, με περιμετρική φάσα και στοιχεία (loops) για 
στήριξη, πολυεστερική με ενισχυμένες άκρες και ανοίγματα κάθε 0,5μέτρα. 

(1 τετραγωνικό μέτρο) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 15,00 

 (Ολογράφως): Δεκαπέντε ευρώ 

 

A.T. : 166.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν9701.ΕΛ5 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ39 (100%) 

Αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση της μονάδας κοσκινησης της ραφηναρίας σύμφωνα 
με την Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές των Τευχών Δημοπράτησης. Το 
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περιστροφικό κόσκινο απαιτείται να μπορεί να παράγει δύο (2) ρεύματα επεξεργασμένων 
αποβλήτων. Το πρώτο (1ο) ρεύμα απαιτείται να έχει διάμετρο μικρότερη των 10 mm το 
δεύτερο (2ο) απαιτείται να έχει διάμετρο μεγαλύτερη των 10 mm. Η εξαγωγή των 
ρευμάτων θα γίνεται σε διαφορετικές πλευρές του προκειμένου να μην υπάρχει ανάμιξη 
των επεξεργασμένων ρευμάτων. Το μηχάνημα διαθέτει κατάλληλο μήκος και διάμετρο για 
να μπορεί να δεχθεί παροχή τουλάχιστον 5 m3 / hr. Το υπό προμήθεια μηχάνημα θα είναι 
τελείως καινούριο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου 
κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως εργασίες και λοιπά υλικά και μικροϋλικά της Η/Μ 
εγκατάστασης αλλά και των συνοδευτικών-αναγκαίων δομικών έργων αυτής, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση με δίκτυα, δοκιμή και παράδοση σε 
κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ.) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 40.000,00 

 (Ολογράφως): Σαράντα χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 167.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν9701.ΔΛ1 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ39 (100%) 

Αφορά την δοκιμαστική λειτουργία του έργου. Στο κόστος περιλαμβάνονται όλα τα 
απαιτούμενα λειτουργικά έξοδα της μονάδος (προσωπικό, πετρέλαιο, φύλαξη, δοιικητικά, 
κίνησης, διάθεσης-μεταφοράς προεπεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, συντήρησης 
εγκαταστάσεων, φύλαξης, απεντόμοσης) εκτός από το κόστος ρεύματος και διάθεσης 
υπολείμματος στον ΧΥΤΥ. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση του προσωπικού του 
Φορέα του έργου 

(1 μήνας) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 20.000,00 

 (Ολογράφως): Είκοσι χιλιάδες ευρώ 
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