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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. 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 
περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του Εργου. 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, στις 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:  

1.1.1 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.  

1.1.2 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 λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των 
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. 

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

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα 
διαχείρισή τους 

1.1.3 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, 
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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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των 
πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία 
υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 
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1.1.9  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 στον χώρο του 
έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

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

1.1.10  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 

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.12 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 
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απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

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

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

1.1.14 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. 

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

1.1.16 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. 

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

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

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

1.1.20 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. 

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

1.1.22 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. 

1.1.23 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. 

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

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

1.1.26 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. 

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

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

 (2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 
λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, 
κυρίως, ή άλλες εργασίες. 
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 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό 
Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται 
οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε 
συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, 
κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, 
σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 
προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή 
έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των 
εργασιών. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 



 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Σελ. 9 

(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: 

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

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

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

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

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

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

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

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

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει 
τον Κύριο του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή 
εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να 
αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους 
σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

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

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

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

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

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

  

 (2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 
αναλόγου 

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

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

 (3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

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

     ΒN / 240  

  όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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

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

Για τη σύνταξη του παρόντος λήφθηκε υπόψη ο «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων 
Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» που έχει εγκριθεί με την απόφαση με αριθμ. 
ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/04-05-2017 (ΦΕΚ Β 1746).  

Στο παρόν τιμολόγιο, όπου αναφέρεται π.χ. ΥΔΡ 2.01 εννοείται το αντίστοιχο άρθρο των 
εγκεκριμένων (προτύπων) ενιαίων τιμολογίων για υδραυλικά έργα.  

Συμπληρωματικά ως προς την διατύπωση των άρθρων του τιμολογίου ισχύουν οι 
αντίστοιχες ΕΤΕΠ και οι λοιποί όροι δημοπράτησης.  

Για τον προσδιορισμό της δαπάνης μεταφοράς καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας 
σε €/m3.km. Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή 
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 
κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21 

Με παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 
εκσκαφές) 

0,03 

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19 

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21 

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22 

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20 
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3 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Α – Έργα Οδοποιίας  

 

Α.Τ. 1:  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες (ΝΕΤ ΟΔΟ Γ\Α-2) 

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 

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

• οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 

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

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

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

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 (Ολογράφως): τρία ευρώ και εβδομήντα εφτά λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 3,77 € 

Ανάλυση τιμής : 0,62 (τιμή άρθρου αναφοράς) + 0,19 Χ 16,6 km (μεταφορά) 

Α.Τ. 2:  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες 
με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών (ΝΕΤΟΔΟ Γ\Α-3.2) 

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, 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  
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− 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 

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. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 6,95 € 

Ανάλυση τιμής : 3,80 (τιμή άρθρου αναφοράς) + 0,19 Χ 16,6 km (μεταφορά) 

Α.Τ. 3: Προμήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 (ΝΕΤΟΔΟ Γ\Α-
18.1) 

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 (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 4,05 € 

Ανάλυση τιμής : 0,90 (τιμή άρθρου αναφοράς) + 0,19 Χ 16,6 km (μεταφορά) 

Α.Τ. 4: Κατασκευή επιχωμάτων (ΝΕΤΟΔΟ Γ\Α-20) 

Κωδικός Αναθεώρησης: 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.  
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• 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: 

• Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, 
Cut and Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)  

• Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών  

• Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα  

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ενενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 0,90 € 

Α.Τ. 5: Κατασκευή στρώσης άμμου πάχους 0,10m (ΣΧΕΤ. ΝΕΤΟΔΟ Γ/Α-23) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-3121A 

Κατασκευή στρώσης άμμου για την προστασία της γεωμεμβράνης πάχους 0,10m, μεγίστου 
κόκκου 20 cm, προερχόμενα από κοσκίνισμα φυσικών αμμοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων 
βραχωδών υλικών. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

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

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

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 9,85 € 

Ανάλυση τιμής : 6,70 (τιμή άρθρου αναφοράς) + 0,19 Χ 16,6 km (μεταφορά) 

Α.Τ. 6: Αποστραγγίσεις με γεωσυνθετικά φύλλα (ΣΧΕΤ. ΝΕΤΟΔΟ Γ/Β-40) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7914 

Αποστράγγιση οριζοντίων ή επικλινών εδαφικών στρώσεων ή κατακορύφων επιφανειών 
δομικών στοιχείων με γεωσυνθετικό φύλλο αποτελούμενο από διαπερατό πυρήνα από 
τρισδιάτατο πλέγμα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή πολυπροπυλενίου, 
μεταξύ δύο μή υφαντών γεωυφασμάτων, συγκολλημένων εν θερμώ στο εργοστάσιο 
(έτοιμο προϊόν), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-03-06-00 ‘’Αποστραγγίσεις 
επιφανειών με γεωσυνθετικά φύλλα’’. 

Η στρώση αποστράγγισης των πρανών, θα αποτελείται από συνθετικό στραγγιστήρι δύο 
όψεων, μη υφαντό, το οποίο θα κατ’ ελάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά: 

Υλικό HDPE 

Πάχος 10mm κατά EN 9863 

Αντοχή σε θραύση 400kPa (±20%) 

Παροχετευτικότητα 3,5l/s/m 

Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό 14KN/m (±3) κατά EN ISO 
10319 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια, η προσκόμιση επί τόπου του έργου και οι πλάγιες μεταφορές των 
αποστραγγιστικών φύλλων 

• τα εξαρτήματα και μέσα στερέωσης και σύνδεσης που συνιστά ο προμηθευτής των 
γεωσυνθετικών φύλλων  

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

• η διάστρωση, η σύνδεση και η στερέωση των φύλλων, καθώς και οι απαιτούμενες 
διαμορφώσεις των άκρων (σύνδεση με σωλήνες αποστράγγισης κλπ) 

• οι απομειώσεις και επικαλύψεις των φύλλων  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα οχτώ ευρώ  

 (Αριθμητικώς): 18,00 € 

Α.Τ. 7: Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m 
(ΝΕΤΟΔΟ Γ/Γ-1.2) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-3111.Β 

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά 



 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Σελ. 18 

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 (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 4,10 € 

Ανάλυση τιμής : 0,95 (τιμή άρθρου αναφοράς) + 0,19 Χ 16,6 km (μεταφορά) 

Α.Τ. 8: Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) (ΝΕΤΟΔΟ Γ/Γ-2.2) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-3211.Β 

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

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

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

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 4,20 € 

Ανάλυση τιμής : 1,05 (τιμή άρθρου αναφοράς) + 0,19 Χ 16,6 km (μεταφορά) 

Α.Τ. 9: Ασφαλτική προεπάλειψη (ΝΕΤΟΔΟ Γ/Δ-3) 

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

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

• η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με 
αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal),  

• η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και πέντε λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 1,05 € 

Α.Τ. 10: Ασφαλτικές στρώσεις βάσης. Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 
0,05 m (ΝΕΤ ΟΔΟ Γ/Δ-5.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-4321.Β 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, 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 31,5 ή ΑΣ 40, 
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 βάσης, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος 
της, ως εξής: 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 9,35 € 

Ανάλυση τιμής : 6,20 (τιμή άρθρου αναφοράς) + 0,19 Χ 16,6 km (μεταφορά) 

Α.Τ. 11: Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΝΕΤΟΔΟ Γ/Δ-4) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-4120 
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Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας 
μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή 
καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση 
και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 

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) και η επαναθέρμανση του διαλύματος 
πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 0,40 € 

Α.Τ. 12: Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΝΕΤΟΔΟ Γ/Δ-8.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-4521.Β 

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 συγκολλητικής επάλειψης. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 9,85 € 

Ανάλυση τιμής : 6,70 (τιμή άρθρου αναφοράς) + 0,19 Χ 16,6 km (μεταφορά) 
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Α.Τ. 13: Κατασκευή ερεισμάτων (ΝΕΤΟΔΟ Γ/Γ-5) 

Κωδικός Αναθεώρησης: 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 (Ολογράφως): δέκα τέσσερα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 14,15 € 

Ανάλυση τιμής : 11,00 (τιμή άρθρου αναφοράς) + 0,19 Χ 16,6 km (μεταφορά) 

Α.Τ. 14: Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή 
(ΝΕΤΟΔΟ Γ/Ε-17.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης: 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 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ και τριάντα λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 3,30 € 

Α.Τ. 15: Γεωύφασμα βάρους 600 gr/m2 (ΝΕΤΟΔΟ Γ/Β-64.4.2) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7914 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου,προσέγγιση και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος, 
για την διαμόρφωση, σύμφωνα με την μελέτη, του συστήματος στεγάνωσης των 
κατακορύφων στοιχείων και των φορέων (επιπέδων και καμπύλων) των σηράγγων ανοικτής 
εκσκαφής (C&C), εφελκυστικής αντοχής κατά την κυρία διεύθυνση ≥20 kN/m κατά ΕΛΟΤ EN 
ISO 10319 και ενεργούς διαμέτρου πόρων 0,15 mm κατά ΕΝ ISO 12956. 

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

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

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

• η κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις 

• η προσέγγιση και η ελεύθερη τοποθέτησή του ή η ανάρτησή του από την στέψη των 
κατακορύφων στοιχείων 

• η επικάλυψη των παρακειμένων φύλλων κατά τουλάχιστον 20 cm και η συρραφή 
τους 

• οι διαμορφώσεις του γεωυφάσματος στα άκρα, σε θέσεις εγκάρσιων αγωγών κ.λ.π  

Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και υλικών για την επίχωση των 
C&C, για την αποφυγή φθορών στο γεωύφασμα. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενης επιφάνειας C.Α.C. με γεωύφασμα 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και πενήντα λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 2,50 € 
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ΟΜΑΔΑ Β – Υδραυλικά Έργα 

 

Α.Τ. 16: Τεχνητός γεωλογικός φραγμός, Γεωσυνθετικός Αργιλικός Φραγμός (G.C.L.) (ΣΧΕΤ. 
ΝΕΤΥΔΡ Γ/14.04.03) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6361 

Ο τεχνητός γεωλογικός φραγμός για τον υπό μελέτη ΧΥΤ, θα αποτελείται από γεωσυνθετικό 
αργιλικό φραγμό GCL πάχους 6mm και διαπερατότητας μικρότερης από 10-12m/sec και 
από επιλεγμένο εδαφικό υλικό καλά συμπυκνωμένο σε στρώσεις συνολικού πάχους 
50,0cm. 

Ο γεωσυνθετικός αργιλικός φραγμός (GCL) θα διαστρωθεί πάνω από τη συμπιεσμένη 
εδαφική στρώση πάχους 0,50m, σε όλη την προς στεγανοποίηση έκταση της λεκάνης του 
ΧΥΤ. Θα έχει πάχος 6mm και διαπερατότητα μικρότερη από 10-12m/sec. Πρόκειται για ένα 
μηχανικά και θερμικά συγκολλημένο γεωσυνθετικό υλικό αποτελούμενο από ένα στρώμα 
σκόνης μπετονίτη σταθεροποιημένο με πλαστικές ίνες, ανάμεσα σε δύο στρώματα 
γεωυφασμάτων, με τις κάτωθι ιδιότητες: 

− Κάτω γεωύφασμα: θα είναι εκ πολυπροπυλενίου (ΡΡ) υφαντού, βάρους περίπου 100g/m2. 

− Άνω γεωύφασμα: θα είναι εκ πολυπροπυλενίου (ΡΡ) μη υφαντού, βάρους περίπου 150g/m2. 

− Βάρος μπετονίτη: 3.000 g/m2. 

− Συνολικό βάρος υλικού: 3.450 g/m2 (+/- 10%). 

− Διαπερατότητα υλικού: < 10-12 m/s. 

− Αντοχή εφελκυσμού: 10 ΚΝ/m. 

Στην τιμή περιλαμβάνειται: 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, κοπή, συγκόλληση καθώς και ο έλεγχος 
στεγανότητος 

Τιμή ανά μέτρο τετραγωνικό (m2), βάσει του αναπτύγματος της επικαλυπτόμενης 
επιφάνειας. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Οκτώ ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 8,00 € 

Α.Τ. 17: Στεγανοποίηση με τραχεία (και στις δυο όψεις) γεωμεμβράνη πάχους 2,00mm 
(HDPE). (ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ Γ/14.04.03) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6361 

Ως στεγανοποιητική στρώση επιλέγεται τραχεία (και στις δύο όψεις) γεωμεμβράνη πάχους 
2,0mm κατασκευασμένη από υψηλής πυκνότητας πολύαιθυλένιο (HDPE). Η αγκύρωση της 
γεωμεμβράνης θα γίνει σε τάφρο περιμετρικά στο φρύδι των περιμετρικών πρανών. 
Διαστασιολόγηση και τρόπος κατασκευής της τάφρου αγκύρωσης δίνονται αναλυτικά στην 
Ενότητα της Γεωτεχνικής Μελέτης. 

Στην τιμή περιλαμβάνειται: 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, κοπή, συγκόλληση καθώς και ο έλεγχος 
στεγανότητος. 

Τιμή ανά μέτρο τετραγωνικό (m2), βάσει του αναπτύγματος της επικαλυπτόμενης με 
μεμβράνη επιφάνειας. 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  επτά ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 7,00 € 

Α.Τ. 18: Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή (ΝΕΤΥΔΡ Γ/5.10) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-2815 

Κατασκευή φίλτρων αποστράγγισης απο κατάλληλα διαβαθμισμένα θραυστά αδρανή, 
μονοβαθμίων ή διβαθμίων, γραμμικών στραγγιστηρίων (περιβολή διάτρητων σωλήνων, 
πλήρωση αποστραγγιστικών τάφρων) και επιφανειακών αποστραγγίσεων (φίλτρα πρανών, 
στρώσεις στράγγισης με ή χωρίς γεωσυνθετικά κ.λπ.), στις θέσεις και με τα χαρακτηριστικά 
που προβλέπονται από την μελέτη, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-03-02-00 ‘’Φίλτρα 
στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή’’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια αδρανών της προβλεπόμενης 
κοκκομετρικής διαβάθμισης, η μεταφορά τους στην θέση ενσωμάτωσης από οποιαδήποτε 
απόσταση, η προσέγγιση, η διάστρωση και συμπύκνωσή τους (ελαφρά στην περίπτωση των 
γραμμικών στραγγιστηρίων, σύμφωνα με την μελέτη για τις αποστραγγιστικές στρώσεις). 

Επιμέτρηση εντός των ορίων των διαστάσεων της μελέτης (διατομή γραμμικού 
στραγγιστηρίου, πάχος αποστραγγιστικής στρώσης). Κατά την επιμέτρηση του όγκου του 
φίλτρου των γραμμικών στραγγιστηρίων θα αφαιρείται η διατομή του διατρήτου σωλήνα. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο τοποθετημένου υλικού φίλτρου 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 8,60 € 

Α.Τ. 19: Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε 
εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη. Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 
(ΝΕΤΥΔΡ Γ/3.01.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6053 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη 
γαιώδη - ημιβραχώδη (μη απαιτούντα διατρητικά μηχανήματα ή εκρηκτικά), οποιουδήποτε 
πλάτους πυθμένα και βάθους, με την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων περιμέτρου 
μέχρι 50cm, και θάμνων στο εύρος του ορύγματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
08-01-01-00 ‘’Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων’’  

Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου 
μεγαλύτερης από 50cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.  

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα με τις 
γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη.  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  πενήντα εφτά λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 0,57 € 

Α.Τ. 20: Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συμπύκνωσης (ΝΕΤΥΔΡ Γ/5.03) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6066 

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 
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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. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τριάντα οκτώ λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 0,38 € 

Α.Τ. 21: Ονομ. διαμέτρου DN 400 mm / ΡΝ 10 atm (ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.14.01.17) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.9 

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. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ενενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 90,00 € 

Α.Τ. 22: Ονομ. διαμέτρου DN 560 mm / ΡΝ 10 atm (ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.14.01.20) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.9 

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 
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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. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν εξήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 160,00 € 

Α.Τ. 23: Ονομ. διαμέτρου DN 630 mm / ΡΝ 10 atm (ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.14.02.21) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.9 

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. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Διακόσια τριάντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 230,00 € 

Α.Τ. 24: Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / ΡΝ 10 atm (ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.14.01.02) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1 
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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. 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, 
ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τρία ευρώ και είκοσι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 3,20 € 

Α.Τ. 25: Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / ΡΝ 10 atm (ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.14.01.03) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1 

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 
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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: 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 3,70 € 

Α.Τ. 26: Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ΡΝ 10 atm (ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.14.01.08) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.2 

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 
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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: 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Έντεκα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 11,00 € 

Α.Τ. 27: Γεωύφασμα μή υφαντό, των 200 gr/m2 (ΝΕΤΥΔΡ Γ/14.05.01 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6361 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου, τοποθέτηση και συρραφή με μεταλλικούς συνδετήρες 
γεωυφάσματος μή υφαντού από ίνες πολυπροπυλενίου για την προστασία της 
στεγανοποιητικής μεμβράνης. 

Τιμή ανά μέτρο τετραγωνικό (m2), μη συμπεριλαμβανομένων των επικαλύψεων: 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ένα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 1,52 € 

Α.Τ. 28: Τάφρος εγκιβωτισμού αγωγού (ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ Γ/3.01.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης: 

Η τοπική βάθυνση αυτή θα προκύψει από την κατάλληλη διαμόρφωση του πυθμένα της 
υπόβασης καθ’ όλο το μήκος κατά το οποίο θα τοποθετηθεί ο σωλήνας αποστράγγισης και 
με την τοποθέτηση επ’ αυτής των στρώσεων του τεχνητού γεωλογικού φραγμού με τρόπο, 
ποιότητα, προδιαγραφές και ελάχιστο πάχος όπως έχει περιγραφεί για την γενική 
στεγάνωση του πυθμένα του. Στα σημεία της τοπικής βάθυνσης η κλίση προς τον σωλήνα 
θα είναι της τάξης του 25% (4 μήκος:1 ύψος).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατό πενήντα ευρώ  

 (Αριθμητικώς): 150,00 € 

Α.Τ. 29: Φρεάτιο καθαρισμού jetting (ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ Γ/9.10.04) 

Κωδικός Αναθεώρησης: 

Τα φρεάτια θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα, στο επάνω μέρος θα φέρουν 
στεγανό κάλυμμα από χυτοσίδηρο και οι αγωγοί καθαρισμού θα στηρίζονται με μεταλλικά 
στηρίγματα στο τοιχίο του φρεατίου. Τα φρεάτια θα έχουν διαστάσεις 0,5m x 0,5m x 0,5m 
(Μήκος x Πλάτος x Ύψος)ενώ το πάχος των τοιχίων των φρεατίων τα οποία είναι 
κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 15 cm.  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατό πενήντα ευρώ  

 (Αριθμητικώς): 150,00 € 

Α.Τ. 30: Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες για 
βάθος ορύγματος έως 4,00 m (ΝΕΤΥΔΡ Γ/3.10.01.01) 
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Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1 

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: 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Έξι ευρώ και είκοσι λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  6,20 € 

Α.Τ. 31: Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες για 
βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m (ΝΕΤΥΔΡ Γ/3.10.01.02) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.2 

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. 



 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Σελ. 32 

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: 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  9,00 € 

Α.Τ. 32: Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες για 
βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m (ΝΕΤΥΔΡ Γ/3.10.01.03) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.3 

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 
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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: 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Έντεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  11,90 € 

Α.Τ. 33: Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m (ΝΕΤΥΔΡ Γ/3.11.01.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.1 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή 
αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για 
την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, 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 αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από 
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άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος 
άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα 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. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Είκοσι τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  23,80 € 

Α.Τ. 34: Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες για βάθος 
ορύγματος 4,01 έως 6,00 m (ΝΕΤΥΔΡ Γ/3.11.01.02) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.2 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή 
αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για 
την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, 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 αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από 
άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος 
άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα 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 



 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Σελ. 35 

διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Είκοσι έξι ευρώ και δέκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  26,10 € 

Α.Τ. 35: Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες για βάθος 
ορύγματος 6,01 έως 8,00 m (ΝΕΤΥΔΡ Γ/3.11.01.03) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.3 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή 
αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για 
την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, 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 αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από 
άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος 
άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα 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. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Είκοσι οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  28,50 € 
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Α.Τ. 36: Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και 
αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (ΝΕΤΥΔΡ Γ/2.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6071 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών και 
αμμοχαλίκων, με την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση γίνεται 
ανεξάρτητα από τις εκσκαφές ή την παραγωγή αμμοχαλίκων στο πλαίσιο της εργολαβίας 
και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται από την μελέτη του έργου.  

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος ή συμπυκνωμένου επιχώματος,  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τρία ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  3,48 € 

Α.Τ. 37: Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 
σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (ΝΕΤΥΔΡ Γ/2.02) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6072 

Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 
σκυροδέματος, με την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.  

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση γίνεται 
ανεξάρτητα από τις εκσκαφές ή τις καθαιρέσεις κατασκευών από σκυρόδεμα στο πλαίσιο 
της εργολαβίας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται από την μελέτη του έργου.  

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος, συμπυκνωμένου επιχώματος, ή 
καθαιρεθείσας κατασκευής (κατά περίπτωση),  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τρία ευρώ και πενήντα τρία λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  3,53 € 

Α.Τ. 38: Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (ΝΕΤΥΔΡ Γ/9.10.03) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6326 

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του 
Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις 
απαιτήσεις της Μελέτης.  

Επισημαίνεται ότι η κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία 
άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του 
σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 
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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 στην θέση 
διάστρωσης. 

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) που προβλέπονται από την 
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 

γ. Η χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης 
(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στην μελέτη του έργου.  

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί 
τόπου, το στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, 
φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει 
προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.  

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

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος 
των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων 
τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο 
ΥΔΡ 9.13), 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: 

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 

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. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εβδομήντα ένα ευρώ  

 (Αριθμητικώς):  71,00 € 

Α.Τ. 39: Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (ΝΕΤΥΔΡ Γ/9.10.05) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6329 

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του 
Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις 
απαιτήσεις της Μελέτης.  

Επισημαίνεται ότι η κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία 
άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση 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 στην θέση 
διάστρωσης. 

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) που προβλέπονται από την 
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 

γ. Η χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης 
(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στην μελέτη του έργου.  

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί 
τόπου, το στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, 
φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει 
προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.  

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

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος 
των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων 
τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο 
ΥΔΡ 9.13), 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, 
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δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες 
κλπ.). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 

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 

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. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ογδόντα ένα ευρώ  

 (Αριθμητικώς):  81,00 € 

Α.Τ. 40: Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα (ΝΕΤΥΔΡ Γ/15.01.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6103 

Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με σύστημα μεταλλικών 
αμφιπλεύρων πετασμάτων βιομηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή 
αναλόγου, της απαιτούμενης φέρουσας ικανότητας για την παραλαβή των ωθήσεων γαιών 
και των πλευρικών επιφορτίσεων από μόνιμα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή 
μηχανημάτων έργων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου ή την μελέτη εφαρμογής του 
Αναδόχου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α. Η προσκόμιση, η χρήση, οι μετακινήσεις από θέση και η αποκόμιση του 
εξοπλισμού, με τις απαιτούμενες αντηρίδες, συνδέσμους κ.λ.π. 

β. Η απασχόληση των απαιτουμένων μηχανημάτων για την σταδιακή καταβίβαση των 
πετασμάτων στο προς εκσκαφή όρυγμα και η τυχόν απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη 

γ. Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των πετασμάτων. 

δ. Η σταδιακή εξόλκησή κατά την επίχωση του ορύγματος 

ε. Οι πάσης φύσεως φθορές των πετασμάτων και των εξαρτημάτων τους 

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) τοποθετηθέντων αμφιπλεύρων 
πετασμάτων αντιστήριξης (με 1,00 m2 πετάσματος αντιστηρίζονται 2,00 m2 παρειών 
ορύγματος). Επιμετράται μόνο το τμήμα του πετάσματος πάνω από την στάθμη του 
πυθμένα του ορύγματος και μέχρι 20 cm πάνω από την στάθμη του εδάφους. 

Επισήμανση:  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον όταν προβλέπεται ρητά στην μελέτη 
του έργου. 

Tιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετηθέντων πετασμάτων αντιστήριξης. 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τριάντα ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  31,90 € 

Α.Τ. 41: Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων μεγάλης διαμέτρου σε μαλακά πετρώματα. 
Διαμέτρου οπής 800 mm (ΝΕΤΥΔΡ Γ/15.01.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 7101.1 

Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως μεγάλης διαμέτρου, βάθους έως 20 m, σε μαλακά πετρώματα 
με σκληρότητα έως 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 γεώτρησης (μμ). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Σαράντα εφτά ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  47,50 € 

Α.Τ. 42: Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D600 
mm (ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.01.01.05) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6551.5 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο 
όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα 
ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο 
στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 

[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 

[γ]  Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ 
"καμπάνας" (bell-sochet pipes) 

[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 
στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 

[ε]  Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο 
φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916  

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding 
factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος 
τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον 
κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου 
έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που απαντώνται 
στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός 
καταστρώματος οδού). 

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της 
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κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς 
διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την 
διάταξη ή μή οπλισμού.  

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και 
μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να 
παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 

Όταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου 
ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, συμβατικά, 
προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 

Όταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής 
βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής 
μονάδας κατά 10 %. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με 
τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες 
μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του 
δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων μέχρι τον 
εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής 
κλίσης.  

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του 
υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα 
άρθρα του Τιμολογίου. 

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των 
φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, 
ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εξήντα εφτά ευρώ  

 (Αριθμητικώς):  67,00 € 

Α.Τ. 43: Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως (ΝΕΤΥΔΡ Γ/15.14) 

Κωδικός Αναθεώρησης: 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 (Ολογράφως):  Σαράντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  42,80 € 
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Α.Τ. 44: Κατασκευή αργιλικού υποστρώματος στεγανοποίησης. Σε επιφάνειες εδάφους 
με κλίση έως 15% (ΝΕΤΥΔΡ Γ/14.01.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6079 

Κατασκευή αργιλικού υποστρώματος στεγανοποίησης (γεωλογικός φραγμός - geologic 
barrier), με την αξία των υλικών και την επί τόπου μεταφορά αυτών από οποιαδήποτε 
απόσταση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-03-01 "Υπόστρωμα στεγανοποίησης 
λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από αργιλικά υλικά".  

Τιμή ανά μέτρο κυβικό (m3) συμπυκνωμένων στρώσεων 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τέσσερα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  4,96 € 

Α.Τ. 45: Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1000 
mm (ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.01.01.07) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6551.7 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο 
όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα 
ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο 
στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 

[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 

[γ] Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ "καμπάνας" 
(bell-sochet pipes) 

[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 
στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 

[ε] Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο 
φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916  

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding 
factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος 
τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον 
κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου 
έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που απαντώνται 
στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός 
καταστρώματος οδού). 

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της 
κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς 
διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την 
διάταξη ή μή οπλισμού.  

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  
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Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και 
μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να 
παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 

Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου 
ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, συμβατικά, 
προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 

Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής 
βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής 
μονάδας κατά 10 %. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με 
τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες 
μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του 
δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων μέχρι τον 
εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής 
κλίσης.  

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του 
υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα 
άρθρα του Τιμολογίου. 

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των 
φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, 
ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν τριάντα τρία ευρώ και  

 (Αριθμητικώς):  133,00 € 

Α.Τ. 46: Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) (ΝΕΤΥΔΡ 
Γ/11.01.02) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 

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 (Ολογράφως):  Δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  2,70 € 

Α.Τ. 47: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm (ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.10.01) 
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Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 
"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: 
λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη 
δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 
πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της 
απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 
σύνδεση των σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 
μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία 
του δικτύου κατά τμήματα. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου: 

• Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του 
ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

• Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με 
μούφα) 

• Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των 
φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  3,50 € 

Α.Τ. 48: Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά. Εξυγιαντικές στρώσεις με 
θραυστό υλικό λατομείου (ΝΕΤΥΔΡ Γ/5.09.02) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6067 

Εξυγιάνσεις εδάφους θεμελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του έργου 
(περιλαμβανομένων εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με αμμοχαλικώδη 
υλικά κατά στρώσεις, πάχους, κοκκομετρικής διαβάθμισης και βαθμού συμπύκνωσης 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η πρόμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από 
οποιαδήποτε απόσταση, των αμμοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συμπύκνωσή τους 
με χρήση καταλλήλου μηχανικού εξοπλισμού. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δώδεκα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά 
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 (Αριθμητικώς):  12,65 € 

Α.Τ. 49: Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. 
Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ΡΝ 10 atm (ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.14.01.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1 

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 
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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. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δύο ευρώ και εξήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  2,60 € 

Α.Τ. 50: Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 
(ΝΕΤΥΔΡ Γ/5.07) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης 
λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή. 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από 
την μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δέκα τρία ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  13,65 € 

Α.Τ. 51: Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm (ΝΕΤΥΔΡ Γ/13.03.01.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής 
δικλίδας με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-02 
"Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες 
στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιμών. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Διακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  200,00 € 

Α.Τ. 52: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm (ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.10.02) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 
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"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. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου: 

• Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του 
ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

• Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με 
μούφα) 

• Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των 
φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  3,90 € 

Α.Τ. 53: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm (ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.10.03) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 
"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: 
λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη 
δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 
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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. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου: 

• Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του 
ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

• Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με 
μούφα) 

• Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των 
φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  6,50 € 

Α.Τ. 54: Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. 
Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 10 atm (ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.14.01.04) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1 

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 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 
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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. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  4,30 € 

Α.Τ. 55: Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από 
σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών. Φρεάτιο 
εσωτ.διαμέτρου 1,20 m (ΝΕΤΥΔΡ Γ/16.14.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6327 

Κυκλικά φρεάτια επίσκεψης ή συμβολής αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικημένης περιοχής, 
οποιουδήποτε συνολικού ύψους (από την στάθμη ροής μέχρι το κατάστρωμα της οδού ή 
την στάθμη του εδάφους), αποτελούμενου από προκατασκευασμένους δακτυλίους κλπ 
στοιχεία από σκυρόδεμα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, με σήμανση CE, πλήρως 
εγκατεστημένα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• Η χάραξη με ασφαλτοκόπτη του περιγράμματος της απαιτούμενης εκσκαφής και η 
διάνοιξη του ορύγματος σε έδαφος πάσης φύσεως με τις τυχόν απαιτούμενες 
αντλήσεις και αντιστηρίξεις 

• Η φόρτωση και μεταφορά προς απόθεση των προϊόντων εκσκαγών σε οποιαδήποτε 
απόσταση 

• Η κοιτόστρωση από σκυρόδεμα C8/10 

• Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των στοιχείων του φρεατίου (δακτύλιοι, 
πλάκα στέψης, στοιχείο λαιμού, κάλυμμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124, βαθμίδες, ελαστικοί 
δακτύλιοι στεγάνωσης κλπ) και η συναρμολόγησή του σύμφωνα με τις οδηγίες του 
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προμηθευτή 

• Η σύνδεση των αγωγών αφίξεως και αναχωρήσεως 

• Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με διαβαθμισμένο θραυστό 
υλικό λατομείου συμπυκνωμένο κατά στρώσεις ή υλικό ελεγχόμενης χαμηλής 
αντοχής (ΥΕΧΑ) 

• Η αποκατάσταση του οδοστρώματος στην προτέρα του κατάσταση (ανακατασκευή 
γύρω από το όρυγμα των στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών που 
αποξηλώθηκαν για την εκσκαφή) 

Τιμή ανά προκατασκευασμένο φρεάτιο από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 (τεμ). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Χίλια εκατό ενενήντα ευρώ  

 (Αριθμητικώς):  1190,00 € 

Α.Τ. 56: Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron) (ΝΕΤΥΔΡ 
Γ/11.01.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 

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 (Ολογράφως):  Ένα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  1,71 € 

Α.Τ. 57: Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου 
τοιχώματος με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση 
ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής 
αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386. 
Σωληνώσεις DN/ΟD 90 mm (ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.36.01.05) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας 
καλωδίων από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με 
ενσωματωμένη ατσαλίνα. 

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμετράται με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωσης (m). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ένα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  1,43 € 

Α.Τ. 58: Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου 
τοιχώματος με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση 
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ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής 
αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386. 
Σωληνώσεις DN/ΟD 110 mm (ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.36.01.06) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας 
καλωδίων από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με 
ενσωματωμένη ατσαλίνα. 

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμετράται με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωσης (m). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  1,90 € 

Α.Τ. 59: Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου 
τοιχώματος με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση 
ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής 
αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386. 
Σωληνώσεις DN/ΟD 125 mm (ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.36.01.07) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας 
καλωδίων από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με 
ενσωματωμένη ατσαλίνα. 

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμετράται με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωσης (m). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  2,50 € 

Α.Τ.60: Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου 
τοιχώματος με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση 
ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής 
αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386. 
Σωληνώσεις DN/ΟD 160 mm (ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.36.01.07) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας 
καλωδίων από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με 
ενσωματωμένη ατσαλίνα. 

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμετράται με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωσης (m). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  4,20 € 

Α.Τ.61: Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2'' (D450 mm) σε μαλακά πετρώματα (ΝΕΤΥΔΡ 
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Γ/15.20) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 7122 

Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2'' (D450 mm), οποιουδήποτε βάθους, σε μαλακά 
πετρώματα με σκληρότητα έως 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 (Ολογράφως):  Τριάντα τρία ευρώ και τριάντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  33,30 € 

Α.Τ.62: Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας Φ 10'' (D 250 mm) πάχους 6 mm (ΝΕΤΥΔΡ 
Γ/15.25) 

Κωδικός Αναθεώρησης: 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 (Ολογράφως):  Σαράντα εφτά ευρώ και πενήνα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  47,50 € 

Α.Τ.63: Γαλβανισμένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας Φ10" πάχους 6 mm (ΝΕΤΥΔΡ Γ/15.26) 

Κωδικός Αναθεώρησης: 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 (Ολογράφως):  Πενήντα δύο ευρώ  

 (Αριθμητικώς):  52,00 € 
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Α.Τ.64: Γαλβανισμένος πιεζομετρικός σωλήνας, Φ 1 1/2’’ υδρογεωτρήσεως (ΝΕΤΥΔΡ 
Γ/15.12) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 7113 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση σε υδρογεώτρηση (στο διάκενο μεταξύ 
της σωλήνωσης και του τοιχώματος της οπής), γαλβανισμένου σωλήνα Φ 1 1/2 '' για την 
διαμόρφωση πιεζομετρικής στήλης. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η συγκόλληση του σωλήνα στο κάτω άκρο της 
μεταλλικής επένδυσης της γεώτρησης και η τοποθέτηση πώματος με κλειδαριά ασφαλείας 
στην απόληξη του σωλήνα στην επιφάνεια του εδάφους (προεξοχή του σωλήνα κατά 
περίπου 30 cm).  

Τιμή ανά μέτρο μήκους πιεζομετρικής στήλης (μμ). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εφτά ευρώ και δέκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  7,10 € 

Α.Τ.65: Ένεμα τσιμεντομπεντονίτη (ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ Γ/10.30) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  

Προμήθεια και διάστρωση ενέματος τσιμεντομπεντονίτη για την υδραυλική απομόνωση της 
πιεζομετρικής στήλης που βρίσκεται τοποθετημένη εντός της γεώτρησης ελέγχου υπογείων 
υδάτων.  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δέκα ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  10,00 € 

Α.Τ.66: Σύστημα δειγματοληψίας (ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ Γ/13.17) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  

Το σύστημα μετρήσεων με δειγματολήπτη θα χρησιμοποιηθεί για τη μεσοπρόθεσμη 
αποθήκευση και ανάλυση στο εργαστήριο (χρωματογράφο) δείγματος βιοαερίου. Το 
σύστημα θα αποτελείται από χειροκίνητη αντλία, ειδικό σωληνάκι δειγματοληψίας, 
φυσίγγια με δύο βαλβίδες και χωρητικότητα περίπου 500 ml αερίου σε κανονικές συνθήκες 
έκαστο, ειδικό εξάρτημα έκπλυσης των φυσιγγίων, ένδειξη πλήρωσης και βαλιτσάκι με 

οδηγίες χρήσης. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τρεις χιλιάδες ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  3.000,00 € 

Α.Τ.67: Διάνοιξη γεωτρήσεως Φ 146 mm σε μαλακά πετρώματα. Διάνοιξη σε βάθος 0-
20,00 m (ΝΕΤΥΔΡ Γ/15.06.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 7106.1 

Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 146 mm (6") σε μαλακά πετρώματα με σκληρότητα έως 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 (πυρηνοληψία) 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.  
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Η διάνοιξη υδρογεωτρήσεων διαφορετικής τελικής διαμέτρου τιμολογείται κατ' αναλογία 
με το παρόν άρθρο: Τιμή εφαρμογής = (Α/Τ 15.06.ΧΧ) x Dγεωτρ / 146 mm. 

Επισημαίνεται ότι για την τιμολόγηση το συνολικό βάθος διάτρησης επιμερίζεται σε 
βαθμίδες και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζεται το υποάθρο που αντιστοιχεί στο συνολικό 
βάθος για το σύνολο της διάτρησης. 

Τιμή ανά μέτρο γεώτρησης (μμ). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δέκα εννιά ευρώ  

 (Αριθμητικώς):  19,00 € 

Α.Τ.68: Γαλβανισμένος φιλτροσωλήνας Φ 2" πιεζομετρικής γεωτρήσεως (ΝΕΤΥΔΡ Γ/15.11) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 7112 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση σε γεώτρηση γαλβανισμένου 
φιλτροσωλήνα Φ 2", με διατρήσεις Φ 3 mm, σε κανονική διάταξη στο 20% περίπου της 
επιφανείας του τοιχώματος (περίπου 20 οπές ανά μέτρο μήκους), για τη διαμόρφωση 
πιεζομετρικής στήλης. 

Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση πώματος με κλειδαριά ασφαλείας στην απόληξη του 
σωλήνα στην επιφάνεια του εδάφους (προεξοχή του σωλήνα κατά περίπου 30 cm).  

Τιμή ανά μέτρο μήκους πιεζομετρικής στήλης (μμ). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δέκα εφτά ευρώ και δέκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  17,10 € 

Α.Τ.69: Αργιλομπετονίτης (ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ Γ/10.30) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  

Προμήθεια και διάστρωση ενέματος αργιλομπεντονίτη εντός των γεωτρήσεων ελέγχου 
διαφυγών βιοαερίου, για την αποτροπή εισρόφησης ατμοσφαιρικού αέρα κατά τις 
δειγματοληψίες του βιοαερίου. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δέκα ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  10,00 € 

Α.Τ.70: Σετ 24 δειγματοληπτών τύπου DΡB36 από ΡΕ με ανέμη 100m (ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ 
Γ/13.17) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  

Για τον έλεγχο της σύστασης των υπογείων υδάτων αυτός θα μπορεί να διεξάγεται με τη 
χρήση δειγματολήπτη για τη λήψη δειγμάτων από μεγάλα βάθη, που θα ανοιγοκλείνει σε 
στάθμη της επιλογής του χρήστη. 

Προβλέπονται δύο (2) σετ 24 δειγματοληπτών, περιεκτικότητας 1 λίτρου έκαστος,. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Χίλια πεντακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  1500,00 € 

Α.Τ.71: Σταθμήμετρο για ρυπασμένα ύδατα (ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ Γ/13.17) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  

Για τον έλεγχο της σύστασης των επιφανειακών υδάτων αυτός θα μπορεί να διεξάγεται με 
τη χρήση ενός (1) σταθμήμετρου. 



 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Σελ. 55 

Τύμπανο: 

Υλικό κατασκευής: από ανθεκτικό PVC, σκελετός χαλύβδινος με εποξική βαφή και 
προστατευτική κάλυψη από συνθετικό υλικό. 

Εξαρτήματα: Χειρολαβή, φρένο για την ακινητοποίηση, θήκη αισθητηρίου 

Ταινία: Από πλαστικό. Ανεξίτηλες υποδιαιρέσεις ανά 1 χιλιοστόµετρο και 1 εκατοστόµετρo 
και ανά 1 µέτρο. Βάρος ταινίας 1 kg ανά 50 µέτρα. 

Αισθητήριο : 

Υλικό κατασκευής: από ανοξείδωτο χάλυβα και τεφλόν 

Διαστάσεις:  Μήκος: 170mm, Διάμετρος: 16mm 

Βάρος   300g 

Mπαταρία: ξηρό στοιχείο κοινού τύπου, 9V («πλακέ µπαταρία» κατά προτίµηση 
αλκαλική) 

Διαθέσιμο Μήκος: 30m 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Χίλια πεντακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  1500,00 € 

Α.Τ.72: Data Logger (ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ Γ/13.17) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  

O data logger θα αποθηκεύει στην µνήµη τις µετρήσεις, µε προγραµµατιζόµενη συχνότητα. 
Με το λογισµικό που θα τον συνοδεύει, θα πρέπει να είναι δυνατή η µεταφορά των 
αποτελεσµάτων σε PC για αρχειοθέτηση και περαιτέρω επεξεργασία.  

Θα πρέπει να διαθέτει 7 αναλογικές και δύο ψηφιακές (pulse) εισόδους, με τροφοδοτικό 
230 VAC, κοινή, επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου κλειστού τύπου (gel cell), 
2ΑΗ/12VDC και back-up μπαταρία μνήμης από λίθιο, μνήμη 40.000 θέσεων, ανάλυση 16 bit 
(2 μήνeς αποθήκευσης 2λεπτων τιμών), σειριακή έξοδο RS 2329.600-115.200 Baud, 
δυνατότητα σύνδεσης και με επιπλέον αισθητήρια και έξοδο 4-20 mA.  

Επιπλέον, θα πρέπει να περιλαμβάνει λογισμικό ρύθμισης και downloading σε PC. 
Προστασία ΙΡ65. Αυτόνομη λειτουργία με την μπαταρία για >2 μήνες. Να διαθέτει στεγανό 
περίβλημα για λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Χίλια πεντακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  1500,00 € 

Α.Τ.73: Αισθητήριο pH (ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ Γ/13.17) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  

Αισθητήριο pH µε καλώδιο 100 m. 

Κλίμακα:     0-14 pH 

Ακρίβεια:     ± 2% 

∆ιαστάσεις αισθητηρίου:   1 ¼ " x 10 " (διάµετρος x µήκος)  

Τροφοδοσία:     10-36 VDC  

Έξοδος:     4-20 mA  
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Θερμοκρασία λειτουργίας:   -5ο έως +45 οC 

Βάρος:     ~370g 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Χίλια πεντακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  1500,00 € 

Α.Τ.74: Αισθητήριο αγωγιμότητας (ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ Γ/13.17) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  

Αισθητήριο αγωγιµότητας µε καλώδιο 100 m.  

Κλίµακες µέτρησης:  2 – 20 / 20 – 200 / 200 – 2.000 mS/cm  

Ακρίβεια:     ± 0,5 %  

Ανάλυση:     0,1 / 1 μS/cm ή 0,01 / 0,1 / 1 mS/cm 

Μέγιστη πίεση:     35 psi (~2,5 bar), έως 25 m 

Τροφοδοσία:     10-36 VDC 

Έξοδος:     4-20 mA  

Θερμοκρασία λειτουργίας:   -5ο έως +70 οC 

Βάρος:     ~230g 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Χίλια πεντακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  1500,00 € 

Α.Τ.75: Αισθητήριο θερμοκρασίας (ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ Γ/13.17) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  

Αισθητήριο θερμοκρασίας µε καλώδιο 100 m.  

Κλίµακες µέτρησης:  -50ο έως +50 οC  

Ακρίβεια:     ± 0,1 %  

∆ιαστάσεις αισθητηρίου:   3 ¼ " x 4 ½ " (διάµετρος x µήκος)  

Τροφοδοσία:     10-36 VDC 

Έξοδος:     4-20 mA  

Θερμοκρασία λειτουργίας:   -50ο έως +100 οC 

Βάρος:     ~250g 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Χίλια πεντακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  1500,00 € 

Α.Τ.76: Αισθητήριο στάθμης (ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ Γ/13.17) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  

Αισθητήριο στάθμης με καλώδιο 100m 

Κλίμακα (μεταβολή στάθμης):   0-9 m 

Ακρίβεια:  ±0,1% FS για σταθερή θερμοκρασία, 0,2% μεταξύ 1ο 
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ως 21 οC 

Τροφοδοσία:     10-36 VDC  

Έξοδος:     4-20 mA  

Θερμοκρασία λειτουργίας:   -40ο έως +85 οC 

Βάρος:     ~190g 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Χίλια πεντακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  1500,00 € 

Α.Τ.77: Λογισμικό παρακολούθησης και ελέγχου (Βάση Δεδομένων) (ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ 
Γ/13.17) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  

Το Λογισμικό παρακολούθησης και ελέγχου (Βάση Δεδομένων) θα λειτουργεί σε 
περιβάλλον Windows, γεγονός που θα την καθιστά φιλική και εύκολη για κάθε χρήστη και 
θα περιλαμβάνει: 

• Γενικά και Τεχνικά στοιχεία των εγκαταστάσεων του έργου: θέση, συντεταγμένες, 
εξυπηρετούμενος πληθυσμός, χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες, σχέδιο λειτουργίας 
του χώρου, συστήματα μετρήσεων και ελέγχου κ.λπ. 

• Οικονομικά στοιχεία: αφορά σε όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον 
ακριβή υπολογισμό του κόστους λειτουργίας του έργου 

• Στοιχεία ζυγιστηρίου όπου περιέχονται μεταξύ άλλων: στοιχεία εισερχομένων 
φορτίων, στοιχεία εισερχομένων οχημάτων, ανάλυση εισερχομένων απορριμμάτων 
ανά ημέρα, κ.λπ. 

Στοιχεία που αφορούν στην παρακολούθηση του χώρου: παρακολουθούμενες παράμετροι, 
μετρώμενες τιμές, παρατηρούμενες αστοχίες, επεξεργασία καταχωρούμενων δεδομένων, 
κ.λπ. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Χίλια πεντακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  1500,00 € 

Α.Τ.78: Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 (ΝΕΤΥΔΡ Γ/9.10.06) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6329 

Κατασκευή υπαιθρίων τεχνικών έργων φράγματος από σκυρόδεμα, σύφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 01-01-07-00 " Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

Κατά τα λοιπά έχουν έφαρμογή οι ισχύουσες λοιπές ΕΤΕΠ για την παραγωγή, μεταφορά, 
διάστρωση και συμπύκνωση του σκυροδέματος. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται οι απαιτούμενοι ξυλότυποι πλευρικής διαμόρφωσης, 
οι οδηγοί σκυροδέτησης (μοδίνες) και η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη.  

Περιλαμβάνεται επίσης η λήψη μέτρων για την αποφυγή ανάπτυξης υψηλών 
θερμοκρασιών λόγω της εξώθερμης αντίδρασης ενυδάτωσης του σκυροδέματος (π.χ. χρήση 
συνθέτων τσιμέντων, ενσωμάτωση ιπτάμενης τέφρας, ψύξη των αδρανών κλπ), όταν 
πρόκειται για σκυροδέτηση ογκωδών κατασκευών, σύμφωνα με την μεθοδολογία 
σκυροδέτησης που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του 
Αναδόχου. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο κατασκευής με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από 
την μελέτη. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα έξι ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 86,00 € 

Α.Τ.79: Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D800 
mm (ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.01.01.06) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6551.6 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο 
όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα 
ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο 
στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 

[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 

[γ]  Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ 
"καμπάνας" (bell-sochet pipes) 

[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 
στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 

[ε]  Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο 
φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916  

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού 
(bedding factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο 
βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια 
μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου 
έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που 
απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, 
εκτός καταστρώματος οδού). 

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της 
κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς 
διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την 
διάταξη ή μή οπλισμού.  

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και 
μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να 
παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 

Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου 
ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, συμβατικά, 
προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 
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Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής 
βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής 
μονάδας κατά 10 %. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με 
τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες 
μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του 
δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων μέχρι τον 
εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής 
κλίσης.  

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του 
υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα 
άρθρα του Τιμολογίου. 

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των 
φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, 
ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ενενήντα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  95,00 € 
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ΟΜΑΔΑ Γ – Οικοδομικά Έργα 

 

Α.Τ. 80: Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C 
(S500s) (ΝΕΤΟΙΚ Β/38.20.02) 

Κωδικός Αναθεώρησης 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 

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 
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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 

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 (Ολογράφως): Ενενήντα πέντε λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 0,95 € 

Α.Τ. 81: Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 
1'' (ΝΕΤΟΙΚ Β/64.26.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6426 

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή 
επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πληρης κατασκευή και 
τοποθέτηση.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι ευρώ και πενήντα λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 6,50 € 

Α.Τ. 82: Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 
2 '' (ΝΕΤΟΙΚ Β/64.26.03) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428 

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή 
επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πληρης κατασκευή και 
τοποθέτηση. 
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα ευρώ  

 (Αριθμητικώς): 11,00 € 

Α.Τ. 83: Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη 
γαιώδη-ημιβραχώδη (ΝΕΤΟΙΚ Β/20.04.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2122 

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

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι ένα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 21,15 € 

Α.Τ. 84: Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με 
εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (ΝΕΤΟΙΚ Β/22.15.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, πλήν δαπέδων.  

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 
εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των 
προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις 
θέσεις φόρτωσης,, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις 
στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα τρία ευρώ και δέκα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 53,15 € 

Α.Τ. 85: Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα (ΝΕΤΟΙΚ Β/22.65.02) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση 
των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων 
υλικών. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 0,30 € 

Α.Τ. 86: Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων (ΝΕΤΟΙΚ Β/22.45) 
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των 
φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά 
στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς 
φόρτωση ή αποθήκευση.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 15,00 € 

Α.Τ. 87: Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. 
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΝΕΤΟΙΚ Β/22.20.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, 
μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το 
κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση 
των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εφτά ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  7,00 € 

Α.Τ. 88: Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή 
για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΝΕΤΟΙΚ Β/22.21.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238 

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και 
πλακών μαρμάρου οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε 
ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των 
προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τέσσερα ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  4,00 € 

Α.Τ. 89: Καθαιρέσεις πλινθοδομών (ΝΕΤΟΙΚ Β/22.04) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222 

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων 
στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση 
τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δέκα τέσσερα ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  14,00 € 

Α.Τ. 90: Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων (ΝΕΤΟΙΚ 
Β/20.10) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162 



 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Σελ. 64 

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". 

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο 
αστερίσκος [*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τέσσερα ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  4,00 € 

Α.Τ. 91: Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (ΝΕΤΟΙΚ Β/20.20) 

Κωδικός Αναθεώρησης 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 (Ολογράφως):  Δέκα εφτά ευρώ και δέκα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  17,15 € 

Α.Τ. 92: Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 
(ΝΕΤΟΙΚ Β/32.01.03) 

Κωδικός Αναθεώρησης 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. 
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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 (Ολογράφως):  Εβδομήντα πέντε ευρώ  

 (Αριθμητικώς):  75,00 € 

Α.Τ. 93: Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
(ΝΕΤΟΙΚ Β/32.01.04) 

Κωδικός Αναθεώρησης 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 
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σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

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

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

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

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

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

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

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

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 
έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο 
προς διάστρωση. 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη 
της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική 
διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η 
ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο 
για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται 
εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

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

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

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

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

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από 
κελύφη, αψίδες και τρούλους. 
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Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ογδόντα ευρώ  

 (Αριθμητικώς):  80,00 € 

Α.Τ. 94: Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s) (ΝΕΤΟΙΚ 
Β/38.20.03) 

Κωδικός Αναθεώρησης 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 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 
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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 

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 (Ολογράφως):  Ενενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  0,90 € 

Α.Τ. 95: Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 (ΝΕΤΟΙΚ Β/79.21) 

Κωδικός Αναθεώρησης 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 (Ολογράφως):  Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  1,20 € 

Α.Τ. 96: Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (ΝΕΤΟΙΚ Β/38.03) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 
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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 (Ολογράφως):  Δέκα τέσσερα ευρώ  

 (Αριθμητικώς):  14,00 € 

Α.Τ. 97: Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και 
μεγαλυτέρων διαστάσεων. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) (ΝΕΤΟΙΚ Β/46.15.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης 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.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Είκοσι ευρώ  

 (Αριθμητικώς):  20,00 € 

Α.Τ. 98: Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα 
(σενάζ) δρομικών τοίχων (ΝΕΤΟΙΚ Β/49.01.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213 

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (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 σε προβλέπεται 
οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Είκοσι ευρώ  

 (Αριθμητικώς):  20,00 € 

Α.Τ. 99: Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα (ΝΕΤΟΙΚ Β/71.21) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121 

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, 
σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και 
τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, 
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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 (Ολογράφως):  Δώδεκα ευρώ  

 (Αριθμητικώς):  12,00 € 

Α.Τ. 100: Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου. Επιστρώσεις με 
πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 
τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο (NETOIK B/74.30.13) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7461 

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, 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 τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν είκοσι έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  126,50 € 

Α.Τ. 101: Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο. 
Kατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 
cm (ΝΕΤΟΙΚ Β/75.01.04) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7508 

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, 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 τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν τριάντα ευρώ  

 (Αριθμητικώς):  130,00 € 

Α.Τ. 102: Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά 
σκληρό μάρμαρο d = 3 cm (ΝΕΤΟΙΚ Β/75.31.04) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7534 

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
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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, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, 
λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού  

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν δέκα πέντε ευρώ  

 (Αριθμητικώς):  115,00 € 

Α.Τ. 103: Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με 
πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm (ΝΕΤΟΙΚ Β/73.33.02) 

Κωδικός Αναθεώρησης 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). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Σαράντα δύο ευρώ  

 (Αριθμητικώς):  42,00 € 

Α.Τ. 104: Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ). 
Επενδύσεις με πλακίδια εφυαλωμένα ή οξύμαχα 20x10 cm, κολλητά (ΝΕΤΟΙΚ Β/73.31.03) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 

Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές", οιουδήποτε χρώματος, με επιφάνεια λεία ή αδρή, ή αντιολισθητική, σε 
υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, ή 
κολλητά, με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση 
των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό 
τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του 
έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της 
επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών 
σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ,  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Πενήντα πέντε ευρώ  
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 (Αριθμητικώς):  55,00 € 

Α.Τ. 105: Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο. Σοβατεπιά από μαλακό μάρμαρο πάχους 
2 cm (ΝΕΤΟΙΚ Β/75.11.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7511 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 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 (Ολογράφως):  Δέκα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  14,50 € 

Α.Τ. 106: Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με 
πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm (ΝΕΤΟΙΚ Β/73.34.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης 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".  

Περιλαμβάνεται 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 κ.λπ.  

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Σαράντα τέσσερα ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  44,00 € 

Α.Τ. 107: Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. 
Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2 (ΝΕΤΟΙΚ 
Β/65.01.02) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501 

Έτοιμα 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. 
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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. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν ογδόντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  180,00 € 

Α.Τ. 108: Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί 
υαλοπίνακες συνολικού πάχους 28 mm, (κρύσταλλο 6 mm, κενό 10 mm, κρύσταλλο 
laminated 8 mm + 4 mm) (ΝΕΤΟΙΚ Β/76.27.04) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί 
(LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας 
και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί 
υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και 
σιλικόνη Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ογδόντα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  85,00 € 

Α.Τ. 109: Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm (ΝΕΤΟΙΚ 
Β/54.40.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5441.1 

Κατασκευή θύρας ταμπλαδωτής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με καθρέφτες (ταμπλάδες) από κόντρα πλακέ 
ή από μοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) θυροφύλλων περαστό 5 x 11 cm 
πλήρες στο κάτω τμήμα, ενδιάμεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και πλάτους μέχρι 13 cm και 
γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή 
κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και 
στερέωσης, περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και 
χειρολαβών. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν πενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  150,00 € 

Α.Τ. 110: Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm (ΝΕΤΟΙΚ 
Β/54.46.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης 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 
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το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές" καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm 
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.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν ογδόντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  180,00 € 

Α.Τ. 111: Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από 
ευθύγραμμες ράβδους (ΝΕΤΟΙΚ Β/64.01.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401 

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

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τέσσερα ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  4,00 € 

Α.Τ. 112: Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με 
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 
(ΝΕΤΟΙΚ Β/77.80.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή 
βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί 
επιφανειών επιχρισμάτων".  

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού 
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Οκτώ ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  8,00 € 

Α.Τ. 113: Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών. Με επισκευές της 
επιφανείας σε ποσοστό έως 5% (ΝΕΤΟΙΚ Β/77.02.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7706 

Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών, με ψεκαστήρα ή 
χρωστήρα, με σποραδικές επισκευές της επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

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

Α.Τ. 114: Καθαίρεση επικεραμώσεων . Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
σε ποσοστό άνω του 50% (ΝΕΤΟΙΚ Β/22.22.02) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241 

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή 
των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση. 

Καθαίρεση με άνω του 60% χρησίμους κεράμους στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο 
καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων κεράμων από το τυχόν κονίαμα, ο καταβιβασμός τους 
από τη στέγη, η μεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m από το κτίσμα και η απόθεσή τους 
σε κανονικά σχήματα. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Οκτώ ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  8,00 € 

Α.Τ. 115: Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου (ΝΕΤΟΙΚ Β/72.16) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211 

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους 
και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 
"Επικεραμώσεις στεγών ". 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος 
γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία 
τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή τοποθέτηση 
των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Είκοσι ένα ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  21,00 € 

Α.Τ. 116: Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο (ΝΕΤΟΙΚ Β/79.09) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 08-05-01-02 "Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές 
μεμβράνες". Περιλαμβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας και οι επικαλύψεις των λωρίδων στις 
συνδέσεις. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εφτά ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  7,00 € 

Α.Τ. 117: Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη 
πολυστερίνη πάχους 50 mm (ΝΕΤΟΙΚ Β/79.46) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 

Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών, με κλίσεις μικρότερες από 40%, οποιασδήποτε 
διάταξης, με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm, με επικόλληση 



 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Σελ. 76 

αυτών με θερμή άσφαλτο. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων".  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δέκα τρία ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  13,00 € 

Α.Τ. 118: Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης 
πολυστερίνης πάχους 50 mm (ΝΕΤΟΙΚ Β/79.45) 

Κωδικός Αναθεώρησης 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".  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  12,50 € 

Α.Τ. 119: Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και στέγες . Από ξυλεία ελάτου, 
πελεκητή (ΝΕΤΟΙΚ Β/52.01.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5201 

Κατασκευή και τοποθέτηση σκελετών για οροφές ή μονόκλινες μή φέρουσες στέγες, 
οιασδήποτε κάτοψης, με ή χωρίς εγκάρσιους συνδέσμους, σε διαστάσεις και διατάξεως 
που ορίζουν τα σχέδια της μελέτης και γενικά υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και 
εργασία για πλήρη κατασκευή. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού τοποθετημένου όγκου ξυλείας. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Πεντακόσια πενήντα ευρώ  

 (Αριθμητικώς):  550,00 € 

Α.Τ. 120: Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL (ΝΕΤΟΙΚ Β/56.21) 

Κωδικός Αναθεώρησης 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. 



 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Σελ. 77 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Είκοσι πέντε ευρώ  

 (Αριθμητικώς):  25,00 € 

Α.Τ. 121: Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα (ΝΕΤΟΙΚ Β/56.23) 

Κωδικός Αναθεώρησης 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 

• 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 (Ολογράφως):  Διακόσια ευρώ  

 (Αριθμητικώς):  200,00 € 

Α.Τ. 122: Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα (ΝΕΤΟΙΚ Β/56.24) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 

Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα, μή τυποποιημένα, με βάθος 35 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 ταινίες 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 

• 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, 
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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.  

Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται ιδιαίτερα. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν εξήντα ευρώ  

 (Αριθμητικώς):  160,00 € 

Α.Τ. 123: Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2 (ΝΕΤΟΙΚ Β/56.11) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 

Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2, οιουδήποτε σχεδίου και 
διαστάσεων, μη εμφανή, καλυπτόμενα από φύλλο ντουλαπιού, με πλαίσο από τεμάχια 
λευκής ξυλείας πάχους 16 mm επενδυμένα με μελαμίνη ,περαστά και κολλητά, με οπές ή 
τομές στο "πρόσωπο" ή χειρολαβές και με πυθμένα από μοριοσανίδα (hard board) 
επενδυμένη με μελαμίνη περαστή και κολλητή και με οδηγούς λειτουργίας του συρταριού 
μεταλλικούς απλούς σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή 
σταθερά έπιπλα".  

Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά (επενδυμένη με μελαμίνη ξυλεία, μοριοσανίδα επενδυμένη), 
ται μικροϋλικά και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, Δεν περιλαμβάνονται ράφια 
και ειδικά τεμάχια εξοπλισμού. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τριάντα ευρώ  

 (Αριθμητικώς):  30,00 € 

Α.Τ. 124: Νεροχύτης απλός, από μάρμαρο λευκό πλάτους 50 cm και πάχους 20 cm. 
Nεροχύτης από μάρμαρο λευκό, μήκους 50 cm (ΝΕΤΟΙΚ Β/75.71.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7571.1 

Νεροχύτης απλός από μάρμαρο λευκού πλάτους 50 cm και πάχους 20 έως 25 cm, με τα 
υλικά τοποθετήσεως (σιδηρογωνιές, πλίνθοι και τσιμεντοκονίαμα) επί τόπου, με την 
εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ογδόντα ευρώ  

 (Αριθμητικώς):  80,00 € 

Α.Τ. 125: Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες. Ράφια ή χωρίσματα πάχους 22 mm 
(ΝΕΤΟΙΚ Β/56.04.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5604 

Ράφια ή χωρίσματα πάχους 22 mm από μοριοσανίδες οιουδήποτε πλάτους και μήκους και 
οιουδήποτε σχεδίου, με πηχάκια συγκολλημένα και καρφωμένα στις εμφανείς ακμές, 
εδραζόμενα είτε απ' ευθείας επί άλλων κατακορύφων τμημάτων της κατασκευής μέσω 
εντορμιών ή καρφωτών πηχίσκων και γενικά υλικά επί τόπου και εργασία για πλήρη 
κατασκευή και τοποθέτηση σε τοίχους, ντουλάπια ή ερμάρια, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα". 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας πραγματικής ραφιών ή χωρισμάτων. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εξήντα ευρώ  

 (Αριθμητικώς):  60,00 € 

Α.Τ. 126: Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή (ΝΕΤΟΙΚ Β/64.48) 

Κωδικός Αναθεώρησης 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 (Ολογράφως):  Δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  2,70 € 

Α.Τ. 127: Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής ''L'' ή ''T'' (ΝΕΤΟΙΚ 
Β/64.41) 

Κωδικός Αναθεώρησης 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 (Ολογράφως):  Δύο ευρώ και σαράντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  2,40 € 

Α.Τ. 128: Σύρμα ενίσχυσης γαλβανισμένο παχους 4.00mm (ΣΧΕΤ ΝΕΤΟΙΚ Β/64.46) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6441 

Σύρμα ενίσχυσης γαλβανισμένο πάχους 4.00mm, απλό ή διπλό τοποθετημένο σε 
οσεσδήποτε σειρές οριζόντιες, κατακόρυφες και διαγώνιες, σύμφωνα με την μελέτη.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εξήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  0,60 € 

Α.Τ. 129: Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο (ΝΕΤΟΙΚ Β/64.46) 

Κωδικός Αναθεώρησης 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 (Ολογράφως):  Εξήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  0,60 € 

Α.Τ. 130: Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm 
(ΝΕΤΟΙΚ Β/61.06) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104 
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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 (Ολογράφως):  Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  2,50 € 

Α.Τ. 131: Βαθμίδες σιδηρές 60 έως 70 cm (ΝΕΤΟΙΚ Β/63.02) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6302 

Κατασκευή και τοποθέτηση ελαφρών βαθμίδων μήκους 60 έως 70 cm για συνήθεις 
βοηθητικές κλίμακες με ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες με εσωτερική διάμετρο 11/2", 
ευθείες ή περιστροφικές με ή χωρίς πλατύσκαλα, με σκελετό βαθμίδων από λάμες και 
γωνιακά ελάσματα των 3cm, μέτωπα με επένδυση από λαμαρίνα μαύρη πάχους 1,0 mm ή 
από δικτυωτά χωρίς λαμαρίνα, με πατήματα από μαύρη μπακλαβωτή λαμαρίνα πάχους 
τουλάχιστον 3 mm με αντίστοιχο μήκος κιγκλιδώματος με χειρολισθήρα διατομής 5 x 25 
mm, και κιγλίδες 6 x 15 mm, συμπεριλαμβανομένων των πλατυσκάλων με τα αναγκαία 
διπλά ταφ των 8 cm και της επένδυσης με μπακλαβαδωτή ή κριθαρωτή λαμαρίνα και 
γενικά σίδηρος, υλικά ήλωσης και στερέωσης, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως 
ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις, ικριώματα καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, 
τοποθέτησης και στερέωσης. 

Τιμή ανά βαθμίδα (τεμ). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Πενήντα ευρώ  

 (Αριθμητικώς):  50,00 € 

Α.Τ. 132: Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή 
και μεγαλυτέρων διαστάσεων. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) (ΝΕΤΟΙΚ 
Β/46.15.02) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4662.1 

Πλινθοδομές με τυποποιημένους οπτόπλινθους με διάκενα ή/και θερμομονωτικά 
παρεμβύσματα διαστάσεων 9x19x24 cm ή/και μεγαλυτέρων 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,  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τριάντα πέντε ευρώ  

 (Αριθμητικώς):  35,00 € 

Α.Τ. 133: Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα 
(σενάζ) μπατικών τοίχων (ΝΕΤΟΙΚ Β/49.01.02) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213 
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Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (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 σε προβλέπεται 
οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δέκα εφτά ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  17,50 € 

Α.Τ. 134: Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου 
πάχους 5 cm (ΝΕΤΟΙΚ Β/73.91) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1 

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

Στην τιμή μονάδας 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 (Ολογράφως):  Είκοσι ευρώ  

 (Αριθμητικώς):  20,00 € 

Α.Τ. 135: Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα (ΝΕΤΟΙΚ Β/71.31) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7131 
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Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή 
οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το 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 (Ολογράφως):  Δέκα ευρώ  

 (Αριθμητικώς):  10,00 € 

Α.Τ. 136: Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με 
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. (ΝΕΤΟΙΚ Β/77.80.02) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή 
βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί 
επιφανειών επιχρισμάτων".  

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού 
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εννέα ευρώ  

 (Αριθμητικώς):  9,00 € 

Α.Τ. 137: Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες (ΝΕΤΟΙΚ Β/62.24) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6224 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή χωρίς φεγγίτες, 
θυρίδες ή περσίδες ανοιγόμενες ή μη με θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα λαμαρίνας 
μαύρης πάχους 1,2 mm και με ενδιάμεσες νευρώσεις καθώς και με σταθερούς ή κινητούς 
φεγγίτες και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, με αρμοκάλυπτρα, 
πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαμαρίνα μαύρη, σιδηροσωλήνες 
ορθογωνικής διατομής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης τοποθετήσεως και 
λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς) και χειρολαβές από λευκό 
μέταλλο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα". 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Πέντε ευρώ  

 (Αριθμητικώς):  5,00 € 

Α.Τ. 138: Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
Φ 1 1/2 '' (ΝΕΤΟΙΚ Β/64.26.02) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6427 

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή 
επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πληρης κατασκευή και 
τοποθέτηση. 
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εννέα ευρώ  

 (Αριθμητικώς):  9,00 € 

Α.Τ. 139: Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα 
(ΝΕΤΟΙΚΒ Β/73.93) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1 

Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με έγχρωμο εποξειδικό ρητινοκονίαμα 
τριών στρώσεων, συνολικού πάχους 8,0 - 10 mm, με κοκκώδη υφή και εμφάνιση ανάγλυφη, 
σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και τις οδηγίας του προμηθευτή. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α)  Η προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου από σκυρόδεμα, ήτοι φρεζάρισμα με 
ειδικη φρέζα δαπέδων (δύο φορές σταυρωτά) ή με μηχανή σφαιριδιοβολής με 
αναρρόφηση της παραγόμενης σκόνης και επιμελής καθαρισμός του δαπέδου. 

β)  Το στοκάρισμα τυχόν ρωγμών και οπών με εποξειδικά υλικά και η εφαρμογή 
στεγανοποιητικής επίστρωσης όταν η υγρασία της υφιστάμενης πλάκας υπερβαίνει 3%.  

γ)  Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των συσκευασμένων υλικών του συστήματος 
του βιομηχανικού δαπέδου, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, μετα από σχετική πρόταση του 
Αναδόχου, συνοδευόμενη από αναλυτικά τεχνικά δεδομένα. 

δ)  Η εφαρμογή του ασταρώματος, της βασικής στρώσης (πάχους 8 - 10 mm) και της 
τελική σφράγισης (χαμηλού πορώδους, μη αγώγιμης, ματ επιφανείας), σύμγωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή 

ε)  Η διαμόρφωση των αρμών, των περιμετρικών απολήξεων και των γραμμών επαφής 
με λοιπές κατασκευές φρεάτια κλπ της επιφανείας εφαρμογής του βιομηχανικού δαπέδου 
και η τοποθέτηση λαμών ή γωνιών αλουμινίου, ευθυφράμμων ή καμπύλων, σύμφωνα με 
την μελέτη. 

στ)  Η συντήρηση της τελικής επιφάνειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την 
μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή του συστήματος των υλικών.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Πενήντα ευρώ  

 (Αριθμητικώς):  50,00 € 

Α.Τ. 140: Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία 
υπογείων κλπ χώρων (ΝΕΤΟΙΚ Β/20.02) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 

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

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Πέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  5,65 € 

Α.Τ. 141: Μεταφορές με αυτοκίνητο. Δια μέσου οδών καλής βατότητας (ΝΕΤΟΙΚ 
Β/10.07.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h. 

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τριάντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  0,30 € 

Α.Τ. 142: Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα (ΝΕΤΟΙΚ Β/20.30) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ογδόντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  0,80 € 

Α.Τ. 143: Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 
(ΝΕΤΟΙΚ Β/32.01.05) 

Κωδικός Αναθεώρησης 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 
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συνθέσεως. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 
έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο 
προς διάστρωση. 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη 
της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική 
διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η 
ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο 
για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται 
εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

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

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

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

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

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 (Ολογράφως):  Ογδόντα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  85,00 € 

Α.Τ. 144: Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων (ΝΕΤΟΙΚ Β/38.45) 

Κωδικός Αναθεώρησης 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. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δύο ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  2,00 € 

Α.Τ. 145: Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2 (ΝΕΤΟΙΚ 
Β/79.22) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7922 

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 (Ολογράφως):  Ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  1,50 € 

Α.Τ. 146: Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά (ΝΕΤΟΙΚ Β/79.08) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903 

Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης 
συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε 
επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, ο 
καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με 
τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης 
(ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των συσκευασιών 
που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  5,00 € 

Α.Τ. 147: Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά κατάλληλα για 
πόσιμο νερό (ΝΕΤΟΙΚ Β/79.06) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις εποξειδικές 
ρητίνες, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό καταλληλότητας για επαφή με πόσιμο νερό 
αρμοδίου προς τούτο Φορέα (potability certificate), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε 
επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή για την ανάμιξη 
των συστατικών και την εφαρμογή ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος. 
Περιλαμβάνεται ο καθαρισμός της επιφανείας επαλέιψεως και το τυχόν απαιτούμενο 
ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι, primer), άν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του 
υλικού. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο βασικού υλικού χωρίς τον σκληρυντή (kg) μετρούμενο προ της 
επαλείψεως. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Έντεκα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  11,50 € 
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Α.Τ. 148: Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 (ΝΕΤΟΙΚ Β/79.24) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7923 

Προσθήκη ινών προπυλενίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-2, με σήμανση CE, σοο νωπό 
σκυρόδεμα, πριν από την διάστρωσή του (στην βαρέλα), για την αποφυγή και τον έλεγχο 
επιφανειακών ρηγματώσεων που οφείλονται στην πλαστική ξήρανση κατά το πρώιμο 
στάδιο της ενυδάτωσης. 

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Οκτώ ευρώ  

 (Αριθμητικώς):  8,00 € 
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ΟΜΑΔΑ Δ – Έργα πρασίνου 

 

Α.Τ. 149: Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός. Ανοιγμα 
λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m (ΝΕΤΠΡΣ Ε2.2) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΠΡΣ 5120 

Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και 
αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες 
του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη 
εκτέλεση της εργασίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 2,00 € 

Α.Τ. 150: Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt 
(ΝΕΤΠΡΣ Ε9.4) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή 
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την 
επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και 
σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες 
(πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα ευρώ και δέκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 1,10 € 

Α.Τ. 151: Δένδρα . Δένδρα κατηγορίας Δ5 (ΝΕΤΠΡΣ Δ1.5) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα πέντε ευρώ  

 (Αριθμητικώς): 45,00 € 

Α.Τ. 152: Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών. Διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m 
(ΝΕΤΠΡΣ ΣΤ1.1) 
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Κωδικός Αναθεώρησης: ΠΡΣ 5330 

Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σε έδαφος οποιαδήποτε κλίσεως, με εκσκαφή του 
εδάφους γύρω από τον κορμό του φυτού σε βάθος 10 cm και εκρίζωση και απομάκρυνση 
τυχόν ζιζανίων και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-
01-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
εξοπλισμού και μέσων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 0,40 € 

Α.Τ. 153: Υποστύλωση δένδρων. Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου. Για 
μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m (ΝΕΤΠΡΣ Ε11.1.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΠΡΣ 5240 

Οι εργασίες υποστύλωσης δένδρων θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-05-09-00  

Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, 
πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην 
τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τ’οπου του πασσάλου, οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν 
για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και με 
οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν με κατάλληλο μέσον. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 2,50 € 

Α.Τ. 154: ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ). Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 
ονομαστικής πίεσης 10 atm. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 (ΝΕΤΠΡΣ Η1.2.3) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

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

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 0,80 € 

Α.Τ. 155: ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ. Σταλάκτες. Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος (ΝΕΤΠΡΣ 
Η8.1.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Σταλάκτης επικαθήμενος, αυτορυθμιζόμενος, αυτοκαθαριζόμενος, επισκέψιμος, για πίεση 
λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα 
σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι δύο λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 0,22 € 

Α.Τ. 156: Προγραμματιστές - εξαρτήματα. Οικιακός προγραμματιστής μπαταρίας μιας 
στάσης (ΝΕΤΠΡΣ Η.9.2.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Οικιακός προγραμματιστής μπαταρίας, μιας στάσης, κύκλου ποτίσματος 1 - 7 ημερών, με 
πηνίο μανδάλωσης και ηλεκτροβάνα 3/4" ή 1''.  

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 60,00 € 

Α.Τ. 157: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ. Ηλεκτροβάνες. Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, 
ΡΝ 10 atm, πλαστικές. Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1'' (ΝΕΤΠΡΣ H9.1.1.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

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

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα δύο ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 32,00 € 

Α.Τ. 158: Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών. 6'', μιας ηλεκτροβάνας (ΝΕΤΠΡΣ Η.9.2.13.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 8,50 € 

Α.Τ. 159: ΦΙΛΤΡΑ – ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ. Φίλτρα νερού σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής 
πίεσης 10 atm. Φ 1'' κοντό (ΝΕΤΠΡΣ Η7.2.2) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 
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Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, ονομαστικής πίεσης 10 atm, από πολυεστέρα ή νάϋλον 
ενισχυμένο με ίνες υάλου, με απώλειες πίεσης στα 120 mesh, σε καθαρό φίλτρο, υπό την 
μεγίστη παροχή μικρότερες από 0,50 atm.  

Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα ευρώ  

 (Αριθμητικώς): 50,00 € 

Α.Τ. 160: Bαλβίδες εξαερισμού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή μεταλλικές . Φ 1'' (ΝΕΤΠΡΣ 
Η5.7.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Βαλβίδες εξαερισμού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή μεταλλικές, PΝ 16 atm. Προμήθεια επί 
τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι πέντε ευρώ  

 (Αριθμητικώς): 25,00 € 

Α.Τ. 161: Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16. Φ 1'' (ΝΕΤΠΡΣ Η5.1.3) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με 
τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων 
και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 9,80 € 

Α.Τ. 162: Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16. Φ 3/4'' (ΝΕΤΠΡΣ Η5.1.2) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με 
τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων 
και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εφτά ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 7,70 € 
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ΟΜΑΔΑ Ε – Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 

 

Α.Τ. 163: Αντλία απαγωγής στραγγισμάτων (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Αντλίες υποβρύχιες, πολυβάθμιες, φυγοκεντρικές, με ενσωματωμένη βαλβίδα 
αντεπιστροφής, για οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτηση, συζευγμένες μέσω κόμπλερ με 
υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα.  

• Αντλία 

Η αντλία θα διαθέτει υδρολίπαντα ελαστικά έδρανα με κατάλληλη εσωτερική διαμόρφωση 
που θα σχηματίζει κανάλια διαφυγής της άμμου κατά μήκος του άξονα. Οι πτερωτές θα 
συγκρατούνται με διαιρούμενους κώνους και περικόχλια στον άξονα και θα φέρουν 
αντικαθιστόμενο δακτύλιο φθοράς. Επιπλέον, ενδιάμεσες βαθμίδες σταθερών πτερυγίων 
με ενσωματωμένο προφυλακτήρα άμμου, με αντικαθιστόμενα ενδιάμεσα έδρανα και 
δακτυλίους στεγανότητας. Τέλος θα διαθέτει κεφαλή καταθλίψεως με εσωτερικό (θηλυκό) 
σπείρωμα και ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής με ανοξείδωτο δακτύλιο στηρίξεως 
και έμφραξη από βουλκανισμένο συνθετικό ελαστικό (NBR). 

• Ηλεκτροκινητήρας 

Υποβρύχιος, υδρόψυκτος, υδρολίπαντος, ασύγχρονος ηλεκτροκινητήρας βραχυκυκλωμένου 
δρομέα.  

Περιέλιξη στεγανοποιημένη μέσα σε ρητίνες και προστατευμένη από κέλυφος ανοξείδωτου 
χάλυβα. Ο άξονας θα φέρει 2 σετ από διπλά ακτινικά έδρανα από καρβίδιο βολφραμίου. 
Ωστικό έδρανο τύπου MICHELL με κεραμικό περιστρεφόμενο μέρος και 6 γραφιτούχα 
κινητά πέλματα στο σταθερό μέρος. Κεφαλή και άξονας ηλεκτροκινητήρα σύμφωνα με 
πρότυπα ΝΕΜΑ MG1-18413. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρείς χιλιάδες τριακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 3.300,00 € 

Α.Τ. 164: Φυγοκεντρικό, υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων με σύστημα 
τεμαχισμού στερεών, παροχής >3m³/h και μανομετρικού ύψους >5 μΥΣ. Στο άρθρο 
περιλαμβάνεται η πλήρης τοποθέτηση με το αντίστοιχο μήκος του inox καταθλιπτικού 
αγωγού, τη δικλείδα απομόνωσης και το αντεπίστροφο σε κάθε σωληνογραμμή. 
(ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Φυγοκεντρικό, υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων παροχής >3m³/h και 
μανομετρικού ύψους >5 μΥΣ. Στο άρθρο περιλαμβάνεται η πλήρης τοποθέτηση με το 
αντίστοιχο μήκος του inox καταθλιπτικού αγωγού, τη δικλείδα απομόνωσης και το 
αντεπίστροφο σε κάθε σωληνογραμμή. 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 05.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, Παράγραφος 4. 
Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια πεντακόσια ευρώ 
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 (Αριθμητικώς): 1.500,00 € 

Α.Τ. 165: Φυγοκεντρικός, υποβρύχιος αεριστήρας (Venturi-jet), παροχής αέρα >180m³/h 
σε βάθος υγρού 3μ και εγκατεστημένης ισχύος 8kW<P2<10 kW (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Φυγοκεντρικός, υποβρύχιος αεριστήρας (Venturi-jet), παροχής αέρα >180m³/h σε βάθος 
υγρού 3μ και εγκατεστημένης ισχύος 8kW<P2<10 kW. 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 05.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, Παράγραφος 4. 
Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά χιλιάδες ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 7.000,00 € 

Α.Τ. 166: Υποβρύχιος αναδευτήρας για την ανάδευση των στραγγιδίων, εγκατεστημένης 
ισχύος 2,50kW<P2, από ανοξείδωτο χάλυβα (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Υποβρύχιος αναδευτήρας για την ανάδευση των στραγγιδίων, εγκατεστημένης ισχύος 
2,50kW<P2<3 kW, από ανοξείδωτο χάλυβα 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 05.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, Παράγραφος 4. 
Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερεις χιλιάδες ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 4.000,00 € 

Α.Τ. 167: Ανοξείδωτη χειροκαθαριζόμενη εσχάρα, με διάκενα 12mm (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Ανοξείδωτη χειροκαθαριζόμενη εσχάρα, με διάκενα 12mm 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 05.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, Παράγραφος 4. 
Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατό ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 100,00 € 

Α.Τ. 168: Μονάδα λεπτοκοσκίνισης διαμέτρου οπών μεγέθους 0,25mm (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Η μονάδα λεπτοκοσκίνισης θα είναι τύπου αυτοκαθαριζόμενου περιστρεφόμενου κοσκίνου 
(rotary sieve) και αποτελείται από τα κάτωθι επιμέρους μέρη: 

• Κόσκινο τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου (filter drum). Η εν λόγω διάταξη 
συγκρατεί όλα τα στερεά σωμάτια με μέγεθος μεγαλύτερο από το επιλεχθέν άνοιγμα 
βροχίδος, παρεμποδίζοντας έτσι τη συσσώρευσή τους στο εσωτερικό του τυμπάνου. 

• Σώμα φίλτρου (filter body). Το φίλτρο φέρει δοχείο υποδοχής του προς εσχάρωση 
υγρού. 

• Ξέστρο καθαρισμού (skimming blade) για αφαίρεση των στερεών που επικάθονται. 

• Μηχανισμό οδήγησης (drive mechanism). 
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• Δοχείο παραλαβής εσχαρισμένου υγρού (filtered water reception tank) που είναι 
τοποθετημένο κάτω από το σώμα του φίλτρου και εκκενώνεται μέσω σωλήνα. 

• Διάταξη αντίστροφης πλύσης (back-washing arrangement), η οποία φέρει ακροφύσια 
που εξακοντίζουν νερό υπό πίεση, εξασφαλίζοντας έτσι πλήρη καθαρισμό από 
επικαθίσεις στερεών.  

Η τροφοδότηση του κόσκινου γίνεται απευθείας από τον καταθλιπτικό αγωγό του 
αντλιοστασίου ανύψωσης μέσω φλατζωτού συνδέσμου. 

Το άρθρο είναι περιγραφικό και περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών 
προμήθειας, τοποθέτησης – εγκατάστασης, έως και την θέση σε αποδοτική λειτουργία της 
μονάδας. Συμπεριλαμβάνονται δηλαδή και όλες οι απαιτούμενες υδραυλικές, 
ηελκτρομηχανολογικές, και ηλεκτρολογικές εργασίες (συνδέσεις με άλλες μονάδες, 
ηλεκτρική τροφοδότηση και αυτοματισμοί λειτουργίας κλπ.)  

Α.Τ. 169: Βιολογικές δεξαμενές (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Οι βιολογικές δεξαμενές αποτελούν τμήμα της βιολογικής βαθμίδας της Μονάδας 
Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (Μ.Ε.Σ.) και ουσιαστικά είναι οι δεξαμενές εντός των οποίων 
συντελούνται όλες οι βιοχημικές αντιδράσεις.  

Θα εγκατασταθούν δύο δεξαμενές, μία εντός της οποίας θα διατηρούνται ανοξικές 
συνθήκες για την διεξαγωγή των απονιτροποίησης και μία δεξαμενή αερισμού εντός της 
οποίας θα διενεργείται η αποδόμηση του οργανικού φορτίου και η νιτρικοποίηση.  

Οι δεξαμενές αυτές θα είναι είτε προκατασκευασμένες – μεταλλικές (οπότε εγκαθίστανται 
πάνω σε βάση από σκυρόδεμα) ή από οπλισμένο σκυρόδεμα.  

Η ανοξική δεξαμενή θα βρίσκεται ανάντη της δεξαμενής αερισμού και θα είναι 
εφοδιασμένη με υποβρύχιο αναδευτήρα για την διατήρηση σε αιώρηση των 
εμπεριεχομένων αποβλήτων και την ομοιόμορφη ανάμιξη των ανακυκλοφορούμενων 
νιτρικών (από την κατάντη δεξαμενή αερισμού) με τα εισερχόμενα απόβλητα. Ο 
υποβρύχιος αναδευτήρας θα έχει ικανότητα ανάμιξης τουλάχιστον 10W/m3. Η ανοξική 
δεξαμενή θα έχει ωφέλιμο όγκο 22,24m3 τουλάχιστον, και τροφοδοτείται απευθείας από 
την εκροή του λεπτοκόσκινου. Τα στραγγίσματα από την ανοξική δεξαμενή υπερχειλίζουν 
στη δεξαμενή αερισμού (είτε απευθείας αν είναι δομικά συνεχόμενες δεξαμενές 
κατασκευασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα είτε μέσω υπερχειλιστικού αγωγού αν είναι 
υπέργειες προκατασκευασμένες δεξαμενές).  

Η δεξαμενή αερισμού θα έχει ωφέλιμο όγκο 402,99 m3, τουλάχιστον με ωφέλιμο βάθος 
επιλογής του διαγωνιζόμενου και εφοδιάζεται με κατάλληλο σύστημα αερισμού, σύμφωνα 
με το τεύχος 5.1 της μελέτης διαχείρισης στραγγισμάτων (αναλυτικές προδιαγραφές στο 
τεύχος 5.1 της οριστικής μελέτης, παράγραφος 3.1.3.2 και 3.2.3.2). 

Εξωτερικά της δεξαμενής αερισμού, σε παράπλευρο χώρο ή βυθισμένο εντός της 
δεξαμενής,εγκαθίσταται αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας νιτρικών για την διεξαγωγή της 
απονιτροποίησης. Το αντλιοστάσιο θα αποτελείται από ζεύγος αντλιών (εκ των οποίων η 
μία εφεδρική) δυναμικότητας τουλάχιστον 10m3/hr οι οποίες αναρροφούν το από τη 
δεξαμενή αερισμού το νιτροποιημένο υγρό και το οδηγεί στην είσοδο της ανοξικής 
δεξαμενής (αναλυτικές προδιαγραφές στο τεύχος 5.1 της οριστικής μελέτης, παράγραφος 
3.1.3.2 και 3.2.3.2). 

Το άρθρο είναι κατ’ αποκοπή περιγραφικό και περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων 
εργασιών προμήθειας, τοποθέτησης – εγκατάστασης, έως και την θέση σε αποδοτική 
λειτουργία της μονάδας. Συμπεριλαμβάνονται δηλαδή και όλες οι απαιτούμενες 
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υδραυλικές, ηλεκτρομηχανολογικές, και ηλεκτρολογικές εργασίες (συνδέσεις με άλλες 
μονάδες, ηλεκτρική τροφοδότηση και αυτοματισμοί λειτουργίας κλπ.)  

Α.Τ. 170: Σύστημα διαχωρισμού με μεμβράνες UF – M.B.R. (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Το άρθρο είναι κατ΄αποκοπή περιγραφικό και περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων 
εργασιών προμήθειας, τοποθέτησης – εγκατάστασης, έως και την θέση σε αποδοτική 
λειτουργία της μονάδας. Συμπεριλαμβάνονται δηλαδή και όλες οι απαιτούμενες 
υδραυλικές, ηελκτρομηχανολογικές, και ηλεκτρολογικές εργασίες (συνδέσεις με άλλες 
μονάδες, ηλεκτρική τροφοδότηση και αυτοματισμοί λειτουργίας κλπ.)  

Πιο συγκεκριμένα: 

Το σύστημα υπερδιήθησης διαχωρισμού βιομάζας έχει ως βασική αποστολή τη συγκράτηση 
του συνόλου των βακτηρίων και ιών που περιέχονται στο μικτό υγρό και την παραγωγή 
διηθήματος που είναι ελεύθερο στερεών και υγιεινολογικά ασφαλές.  

Θα χρησιμοποιηθούν είτε κυλινδρικά modules εντός των οποίων θα εγκαθίστανται 
παράλληλοι σωληνίσκοι μεμβράνης (σύστημα exMBR) είτε μεμβράνες βυθσιμένες σε 
δεξαμενή (σύστημα iMBR). Tο σύστημα διαχωρισμού με μεμβράνες (MBR) θα έχει 
δυναμικότητα επεξεργασίας τουλάχιστον ίση με 62m3/day και σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να καλύπτει την εισερχόμενη παροχή από το αντλιοστάσιο τροφοδοσίας βιολογικής 
βαθμίδας που βρίσκεται εντός της δεξαμενής εξισορρόπησης.  

Ολόκληρο το σύστημα διαχωρισμού θα είναι πλήρως εγκατεστημένο στο εσωτερικό 
κατάλληλα διαμορφωμένου για το σκοπό αυτό ISO-standard container, θα περιλαμβάνει δε, 
τη συστοιχία των μεμβρανών διαχωρισμού, τις αντλίες τροφοδοσίας, τις αντλίες 
ανακυκλοφορίας ιλύος, τις αντλίες δοσομέτρησης χημικών, τα απαιτούμενα υδραυλικά 
εξαρτήματα & σωληνώσεις καθώς και τα απαραίτητα όργανα παρακολούθησης της 
λειτουργίας της μονάδας.  

Το παραγόμενο διήθημα από την διάταξη μεμβρανών καταλήγει μέσω κοινού 
συλλεκτήριου αγωγού σε δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης για την τροφοδοσία της 
κατάντη μονάδας RO. Το ρεύμα συμπυκνώματος διαχωρίζεται σε δύο επιμέρους ρεύματα, 
ήτοι το ρεύμα ανακυκλοφορίας ιλύος που εκφορτίζεται στην είσοδο του βιοαντιδραστήρα 
και το ρεύμα απομάκρυνσης περίσσειας ιλύος που απομακρύνεται προς την δεξαμενή 
πάχυνσης - αποθήκευσής της, με ωφέλιμο όγκο αποθήκευσης ικανό για την παραμονή της 
τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες.  

Η όλη εγκατάσταση συμπληρώνεται από το σύστημα επιτόπου χημικού καθαρισμού (CIP) 
των μεμβρανών, η οποία αναμένεται να λαμβάνει χώρα άπαξ μηνιαίως. Το σύστημα CIP 
περιλαμβάνει τη δεξαμενή CIP (εκτός container) και τις αντλίες δοσομέτρησης χημικών.  

Η εκροή – διήθημα των μεμβρανών υπερδιήθησης της μονάδας M.B.R. θα καταλήγει στην 
δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης – τροφοδοσίας αντίστροφης όσμωσης (RO). Η 
δεξαμενή αυτή θα είναι πλαστική, ωφέλιμου όγκου περί τα 5-6m3 και εγκαθίσταται 
παραπλεύρως του container της μονάδας RO. 

Α.Τ. 171: Μονάδα αντίστροφης όσμωσης – RO (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Για τις ανάγκες περαιτέρω επεξεργασίας του εξερχόμενου υγρού από τον βιοαντιδραστήρα 
MBR, εγκαθίσταται μονάδα αντίστροφης όσμωσης (RO) η οποία θα περιλαμβάνει δύο 
τουλάχιστον διακριτά συστήματα μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης (skids RO) πλήρη και 
λειτουργικά (δηλαδή με το σύνολο του απαιτούμενου παρελκόμενου ΗΜ εξοπλισμού, όπως 
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αντλία τροφοδοσίας μεμβρανών, όργανα, σωληνώσεις κλπ.) Η μονάδα RO θα πρέπει να 
έχει βαθμό ανάκτησης τουλάχιστον ίσο με 65% και δυναμικότητα επεξεργασίας 
τουλάχιστον ίση με 3m3/hr (σε κάθε περίπτωση, η δυναμικότητα της RO θα πρέπει να 
καλύπτει την εισερχόμενη παροχή στραγγισμάτων στη ΜΕΣ από το αντλιοστάσιο 
τροφοδοσίας της βιολογικής βαθμίδας) 

Η μονάδα RO θα βρίσκεται προ-εγακτεστημένη μαζί με όλο τον παρελκόμενο εξοπλισμό της 
εντός συμπαγούς εμπορευματοκiβωτίου (container) και ελέγχεται από τοπικό πίνακα με 
σύστημα ελέγχου PLC. Η επικοινωνία με την υπόλοιπη εγκατάσταση γίνεται μέσω του 
κεντρικού πίνακα ελέγχου της Μ.Ε.Σ. που θα βρίσκεται στο κτίριο διοίκησης (υφιστάμενο) 
του ΧΥΤ .  

Στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτική περιγραφή λειτουργίας της μονάδας: 

Από την δεξαμενή αποθήκευσης του διηθήματος του MBR μια αντλία παραλαμβάνει το 
διήθημα και το τροφοδοτεί σε δεξαμενή προκατεργασίας – ρύθμισης pH. 

Η αντλία τροφοδοσίας παραλαμβάνει το προκατεργασμένο στράγγισμα από την δεξαμενή 
ρύθμισης pH και το οδηγεί μέσα από το φίλτρο φυσιγγίων, το οποίο απομακρύνει 
αιωρούμενα έως 1 μικρά, στην αναρρόφηση της αντλίας τροφοδοσίας του 1ου συστήματος 
μεμβρανών. 

Η αντλία αυτή δημιουργεί την κατάλληλη πίεση ώστε το επιβαρυμένο με διαλυτά 
συστατικά (οργανικά & ανόργανα) στράγγισμα να διαπεράσει τις μεμβράνες. 

Το στράγγισμα χωρίζεται στο 1ο σύστημα μεμβρανών σε δύο ρεύματα: το ρεύμα του 
απορριπτόμενου συμπυκνώματος και το ρεύμα του διηθήματος. Το μεν ρεύμα του 
συμπυκνώματος, όπου είναι συσσωρευμένοι οι περισσότεροι ρύποι της τροφοδοσίας, 
επιστρέφει στον ΧΥΤ, όπου οι συμπυκνωμένοι ρύποι προσροφούνται στα στερεά υλικά του. 
Το δε ρεύμα του διηθήματος οδηγείται σε ενδιάμεση δεξαμενή με σκοπό την παραπέρα 
επεξεργασία του. 

Το διήθημα του 1ου συστήματος παραλαμβάνεται κατευθείαν από την αντλία του 2ου 
συστήματος που το οδηγεί στις μεμβράνες του περάσματος. 

Το ρεύμα αυτό χωρίζεται στο 2ο σύστημα μεμβρανών επίσης σε δύο (2) ρεύματα. Το ρεύμα 
του τελικού διηθήματος και το ρεύμα του συμπυκνώματος το οποίο μπορεί να 
ανακυκλοφορεί στην δεξαμενή ρύθμισης pH - τροφοδοσίας του συστήματος (ανάμιξη με το 
ρεύμα της τροφοδοσίας). 

Λόγω των αυξημένων ρύπων του στραγγίσματος απαιτούνται τακτικοί χημικοί καθαρισμοί 
των μεμβρανών και των δύο συστημάτων. Για τον σκοπό αυτό το σύστημα ενσωματώνει 
κατάλληλο σύστημα χημικών καθαρισμών και έκπλυσης (αντλία καθαρισμών, δεξαμενή 
κλπ.).  

Τα κύρια φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του προς επεξεργασία στραγγίσματος (pH, ORP-
REDOX, ΠΑΡΟΧΗ) ελέγχονται από το PLC της μονάδος. 

Η μονάδα Αντιστρόφου Οσμώσεως είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και διακόπτει την 
λειτουργία της κάθε φορά που αυτό επιβάλλεται ώστε να προστατευθούν οι μεμβράνες 
που αποτελούν την καρδιά του συστήματος. 

Σε κάθε σταμάτημα λειτουργίας της μονάδος οι μεμβράνες πλένονται (flushing) αυτόματα 
με καθαρό νερό έτσι ώστε να παραμένουν σε κατάλληλο περιβάλλον, χωρίς των κίνδυνο 
επικαθίσεων, όσο η μονάδα παραμένει εκτός λειτουργίας. 

Το διήθημα της μονάδας οδηγείται προς την κατάντη μονάδα απολύμανσης ενώ το 
συμπύκνωμα του πρώτου σταδίου που απορρίπτεται, οδηγείται μέσω δικτύου 
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ανακυκλοφορίας στον ΧΥΤ ως εσωτερικό απόβλητό του.  

Α.Τ. 172: Μονάδα χλωρίωσης (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Τα καθαρά πλέον υγρά (διήθημα αντίστροφης όσμωσης) οδηγούνται, όπως 
προαναφέρθηκε στη μονάδα απολύμανσης με χλώριο. Αποτελείται από 
προκατασκευασμένο συγκρότημα με απαιτούμενο χρόνο παραμονής μισή ώρα (30min) για 
την εισερχόμενη παροχή. Για το λόγο αυτό θα προμηθευτεί και εγκατασταθεί πλαστική 
δεξαμενή ωφέλιμου όγκου τουλάχιστον 2,5m3, η οποία εγκαθίσταται υπέργεια, σε 
παράπλευρο χώρο της αντίστροφης όσμωσης. 

Η προσθήκη του διαλύματος χλωρίου θα γίνεται μέσω ζεύγους δοσιμετρικών αντλιών (εκ 
των οποίων η μία εφεδρική) οι οποίες εγκαθίστανται στο κτίριο διοίκησης (υφιστάμενο) του 
ΧΥΤ.  

Τα απολυμασμένα στραγγίδια οδηγούνται σε φρεάτιο εξόδου – καθαρών και από εκεί με 
κατάλληλες αντλίες διατίθενται για άρδευση παρακείμενων εκτάσεων ή για 
ανακυκλοφορία στον ΧΥΤ., ανάλογα τις απαιτήσεις του υδατικού ισοζυγίου. 

Το άρθρο είναι περιγραφικό και περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών 
προμήθειας, τοποθέτησης – εγκατάστασης, έως και την θέση σε αποδοτική λειτουργία της 
μονάδας. Συμπεριλαμβάνονται δηλαδή και όλες οι απαιτούμενες υδραυλικές, 
ηελκτρομηχανολογικές, και ηλεκτρολογικές εργασίες (συνδέσεις με άλλες μονάδες, 
ηλεκτρική τροφοδότηση και αυτοματισμοί λειτουργίας κλπ.)  

Α.Τ. 173: Μονάδα αποθήκευσης – πάχυνσης ιλύος (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Η περίσσεια βιολογική ιλύς από την βιολογική βαθμίδα (συμπύκνωμα MBR) οδηγείται σε 
μονάδα πάχυνσης – αποθήκευσης με κατάλληλες διαστάσεις ώστε να παρέχει χρόνο 
παραμονής της παραγόμενης ιλύος τουλάχιστον τριών (3) ημερών. Για το λόγο αυτό θα 
εγκατασταθεί προκατασκευασμένη δεξαμενή συνολικού ωφέλιμου όγκου περί τα 50m3. Η 
προτεινόμενη δεξαμενή εγκαθίσταται κοντά στην δεξαμενή εξισορρόπησης ώστε οι 
υπερχειλίσεις να καταλήγουν στη δεξαμενή για επανεπεξεργασία.  

Η παχυμένη ιλύς από τον πυθμένα της δεξαμενής οδηγείται μέσω δικτύου ανακυκλοφορίας 
στον ΧΥΤ. Για το λόγο αυτό το σύστημα διαθέτει ζεύγος αντλιών, εκ των οποίων η μία 
εφεδρική, τύπου θετικής εκτόπισης, οι οποίες εγκαθίστανται υπέργεια, δίπλα στην 
δεξαμενή πάχυνσης.  

Το άρθρο είναι περιγραφικό και περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών 
προμήθειας, τοποθέτησης – εγκατάστασης, έως και την θέση σε αποδοτική λειτουργία της 
μονάδας. Συμπεριλαμβάνονται δηλαδή και όλες οι απαιτούμενες υδραυλικές, 
ηελκτρομηχανολογικές, και ηλεκτρολογικές εργασίες (συνδέσεις με άλλες μονάδες, 
ηλεκτρική τροφοδότηση και αυτοματισμοί λειτουργίας κλπ.)  

Α.Τ. 174: Πυρσός 200 m3/ώρα (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Ο πυρσός θα είναι κλειστού τύπου, με δυνατότητα καύσης σε υψηλές θερμοκρασίες άνω 
των 850oC και θα είναι επιπλέον εφοδιασμένος με γραμμή μέτρησης παραμέτρων του 
αντλούμενου βιοαερίου μεταξύ της αντλίας και του πυρσού καύσης (μέτρηση παροχής 
αερίου, θερμοκρασίας και πίεσης) και κεντρικό σύστημα αυτομάτου ελέγχου με PLC. 

Η αντλία που θα συνοδεύει τον πυρσό καύσης, θα είναι ηλεκτροκίνητη, αντιεκρηκτική, 
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ειδική για βιοαέριο. Θα προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης μιας ή δύο αντλιών, ανάλογα με 
τις ανάγκες του δικτύου άντλησης. Όλα τα εξαρτήματα θα είναι βαμμένα με βαφές που 
αντέχουν σε σκωρίες και στη διάβρωση. 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 05.02 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, Παράγραφος 6.5. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα χιλιάδες ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 80.000,00 € 

Α.Τ. 175: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΝΤΛΙΑ Q=12m³/h, P=15bar, 11kW (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΝΤΛΙΑ Q=12m³/h, P=15bar, 11kW 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε χιλιάδες ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 5.000,00 € 

Α.Τ. 176: ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ, DN150, PN6 (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ, DN150, PN6 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εικοσιένα ευρώ και δεκαεννιά λεπτα 

 (Αριθμητικώς): 21,19 € 

Α.Τ. 177: ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΦΡΕΑΤΙΟ 40x40 (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΦΡΕΑΤΙΟ 40x40 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατό πενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 150,00 € 

Α.Τ. 178: ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/4 '' (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/4 '' 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δυο ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 2,00 € 

Α.Τ. 179: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑ DN50 (ΣΧΕΤΙΚΟ) 
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Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑ DN50 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εικοσιένα ευρώ και δεκαεννιά λεπτα 

 (Αριθμητικώς): 21,19 € 

Α.Τ. 180: Προμήθεια και εγκατάσταση γεφυροπλάστιγγας διαστάσεων 18,00x3,00μ 
(ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Η γεφυροπλάστιγγα θα είναι υπόγεια (εντός τάφρου) και θα έχει διαστάσεις πλατφόρμας 
18x3m. Θα είναι ηλεκτρονική και θα λειτουργεί με 4 δυναμοκυψέλες (LOAD CELLS) 
δυναμικότητας 60tn η κάθε μία και θα έχει ικανότητα ζύγισης μέχρι 80 τόνους. Η κλίμακα 
των ενδείξεων του ζυγιστηρίου και του εκτυπωτή θα έχει μικρότερη υποδιαίρεση 10 Kg. 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 07.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ, Παράγραφος 3.2 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα χιλιάδες ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 50.000,00 € 

Α.Τ. 181: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 07.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ, Παράγραφος 3.5 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα χιλιάδες ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 50.000,00 € 

Α.Τ. 182: Προκάτ φρεάτιο τοποθέτησης δικλείδων απομόνωσης δικτύου, εσωτερικών 
διαστάσεων κάτοψης περίπου 35x35 εκ. και βάθους περίπου 30εκ, με κάλυμμα κλάσης 
Β125 από σφαιροειδή γραφίτη διαστάσεων περίπου 400x400mm (φρεάτιο σύνδεσης 
μονάδων) (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Προκάτ φρεάτιο τοποθέτησης δικλείδων απομόνωσης δικτύου, εσωτερικών διαστάσεων 
κάτοψης περίπου 35x35 εκ. και βάθους περίπου 30εκ, με κάλυμμα κλάσης Β125 από 
σφαιροειδή γραφίτη διαστάσεων περίπου 400x400mm (φρεάτιο σύνδεσης μονάδων). 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατό ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 100,00 € 

Α.Τ. 183: Προκάτ φρεάτιο τοποθέτησης δικλείδων απομόνωσης δικτύου, εσωτερικών 
διαστάσεων κάτοψης περίπου 60x60 εκ. και βάθους περίπου 80εκ, με κάλυμμα κλάσης 
D400 από σφαιροειδή γραφίτη διαστάσεων περίπου 700x700mm (φρεάτιο στον κεντρικό 
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αγωγό, επί του οδοστρώματος). (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  

Προκάτ φρεάτιο τοποθέτησης δικλείδων απομόνωσης δικτύου, εσωτερικών διαστάσεων 
κάτοψης περίπου 60x60 εκ. και βάθους περίπου 80εκ, με κάλυμμα κλάσης D400 από 
σφαιροειδή γραφίτη διαστάσεων περίπου 700x700mm (φρεάτιο στον κεντρικό αγωγό, επί 
του οδοστρώματος). 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 300,00 € 

Α.Τ. 184: Πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης αποτελούμενο από 2 ηλεκτροκίνητες αντλίες 
(1+1εφ.), παροχής 4,5 m³/h και μανομετρικού 50mΥΣ με πιεστικό δοχείο 50lt πάνω σε 
ενιαία βάση, πλήρες, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικροϋλικό και εργασία γιά την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης αποτελούμενο από 2 ηλεκτροκίνητες αντλίες (1+1εφ.), 
παροχής 4,5 m³/h και μανομετρικού 50mΥΣ με πιεστικό δοχείο 50lt πάνω σε ενιαία βάση, 
πλήρες, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα ύδατος και 
ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικροϋλικό και εργασία γιά την πλήρη εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία. 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρείς χιλιάδες ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 3.000,00 € 

Α.Τ. 185: Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 80lt/4kW, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε 
μικροϋλικό και εργασία γιά την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία, 
σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές. (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 80lt/4kW, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε 
μικροϋλικό και εργασία γιά την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία, σύμφωνα 
με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές. 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατό πενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 150,00 € 

Α.Τ. 186: Πλήρης κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του υποστέγου 
συντήρησης οχημάτων (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 
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Πλήρης κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του υποστέγου συντήρησης 
οχημάτων 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δυο χιλιάδες ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 2.000,00 € 

Α.Τ. 187: Αντλία συστήματος έκπλυσης τροχών, πλήρως τοποθετημένη με όλα τα 
μικρουλικά. (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Αντλία συστήματος έκπλυσης τροχών, πλήρως τοποθετημένη με όλα τα μικρουλικά. 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δυο χιλιάδες ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 2.000,00 € 

Α.Τ. 188: Προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο συλλογής και ανύψωσης λυμάτων ΑΣ-1. 
(ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο συλλογής και ανύψωσης λυμάτων ΑΣ-1. 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερεις χιλιάδες ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 4.000,00 € 

Α.Τ. 189: Πυροσβεστικός σταθμός (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πυροσβεστικός σταθμός 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 300,00 € 

Α.Τ. 190: Πυροσβεστικό ερμάριο (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πυροσβεστικό ερμάριο 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 200,00 € 
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Α.Τ. 191: Τροχήλατος πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως, τύπου Ρα, γομώσεως 25kg (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Τροχήλατος πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως, τύπου Ρα, γομώσεως 25kg 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 300,00 € 

Α.Τ. 192: Πυροσβεστήρας κόνεως, τύπου Ρα, γομώσεως 6kg (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πυροσβεστήρας κόνεως, τύπου Ρα, γομώσεως 6kg 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 50,00 € 

Α.Τ. 193: Αυτοδιεγειρόμενος πυροσβεστήρας οροφής, ξηράς κόνεως, τύπου Ρα, 
γομώσεως 12kg (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Αυτοδιεγειρόμενος πυροσβεστήρας οροφής, ξηράς κόνεως, τύπου Ρα, γομώσεως 12kg 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατό ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 100,00 € 

Α.Τ. 194: Αυτόνομο φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας, με ένδειξη πορείας εξόδου 
(ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Αυτόνομο φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας, με ένδειξη πορείας εξόδου 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 50,00 € 

Α.Τ. 195: Τοπική κλιματιστική μονάδα split-unit ονομαστικής ισχύος 12.000BTU 
(INVERTER) (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Τοπική κλιματιστική μονάδα split-unit ονομαστικής ισχύος 12.000BTU (INVERTER) 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πεντακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 500,00 € 

Α.Τ. 196: Φορητός αναλυτής βιοαερίου (ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ Γ/13.17) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Φορητός αναλυτής βιοαερίου 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 11 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ, παράγραφος 3.3.2.1 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα χιλιάδες ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 12.000,00 € 

Α.Τ. 197: Δειγματολήπτης βιοαερίου για μεσοπρόθεσμη ανάλυση (ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ Γ/13.17) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Δειγματολήπτης βιοαερίου για μεσοπρόθεσμη ανάλυση. 

Το σύστημα θα αποτελείται από χειροκίνητη αντλία, ειδικό σωληνάκι δειγματοληψίας, 
φυσίγγια με δύο βαλβίδες και χωρητικότητα περίπου 500 ml αερίου σε κανονικές συνθήκες 
έκαστο, ειδικό εξάρτημα έκπλυσης των φυσιγγίων, ένδειξη πλήρωσης και βαλιτσάκι με 
οδηγίες χρήσης. 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 11 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ, παράγραφος 3.3.2.2 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρείς χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 3.500,00 € 

Α.Τ. 198: Μάρτυρες καθίζησης (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Μάρτυρες καθίζησης 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 11 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ, παράγραφος 3.4 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δυο χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 2.700,00 € 

Α.Τ. 199: Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτή ημικυκλική (ΑΤΗΕ 80.62.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτή ημικυκλική 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 06 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εικοσιτέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτα 

 (Αριθμητικώς): 24,70 € 

Α.Τ. 200: Υδρορροή κυκλικής διατομής με τα εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης και την 
βαφή, σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής, μέσου βάρους (κόκκινη ετικέττα), 
ονομ. διατομής DN80 (3ins) (ATHE N8062.40.1.8) 
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Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Υδρορροή κυκλικής διατομής με τα εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή, 
σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής, μέσου βάρους (κόκκινη ετικέττα), ονομ. 
διατομής DN80 (3ins) 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 06 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκατρία ευρώ και εικοσιεννέα λεπτα 

 (Αριθμητικώς): 13,29 € 

Α.Τ. 201: Αποξήλωση υφιστάμενης εγκατάστασης ύδρευσης, αποχέτευσης και ειδών 
υγιεινής (ATHE Ν9000.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Αποξήλωση υφιστάμενης εγκατάστασης ύδρευσης, αποχέτευσης και ειδών υγιεινής 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 06 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόπενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 150,00 € 

Α.Τ. 202: Αποκατάσταση εγκατάστασης Ύδρευσης (ATHE Ν9000.2) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Αποκατάσταση εγκατάστασης Ύδρευσης 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 06 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόπενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 150,00 € 

Α.Τ. 203: Αποκατάσταση εγκατάστασης Αποχέτευσης (ATHE Ν9000.3) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Αποκατάσταση εγκατάστασης Αποχέτευσης 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 06 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόπενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 150,00 € 

Α.Τ. 204: Νιπτήρας από προσελάνη (ATHE 8160.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Νιπτήρας από προσελάνη 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 06 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατον εξηνταένα ευρώ και τριανταέξι λεπτα 
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 (Αριθμητικώς): 161,36 € 

Α.Τ. 205: Λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως με πλαστικό κάθισμα (ATHE Ν8151.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως με πλαστικό κάθισμα 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 06 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατον πενήντα ευρώ και σαράντα επτά λεπτα 

 (Αριθμητικώς): 150,47 € 

Α.Τ. 206: Αναμικτήρας θερμού – Ψυχρού ύδατος νεροχύτη ή νιπτήρα, ορειχάλκινος 
επιχρωμιωμένος (ATHE Ν8141.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Αναμικτήρας θερμού – Ψυχρού ύδατος νεροχύτη ή νιπτήρα, ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 06 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκαπέντε ευρώ και δέκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 15,10 € 

Α.Τ. 207: Αναμικτήρας θερμού – Ψυχρού ύδατος ντουζιέρας, ορειχάλκινος 
επιχρωμιωμένος (ATHE Ν8141.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Αναμικτήρας θερμού – Ψυχρού ύδατος νεροχύτη ή νιπτήρα, ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 06 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκαπέντε ευρώ και δέκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 15,10 € 

Α.Τ. 208: Βαλβίδα έκπλυσης λεκάνης ή ουρητήριού αποχωρητηρίου (ATHE Ν8154.3) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Βαλβίδα έκπλυσης λεκάνης ή ουρητήριού αποχωρητηρίου 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 06 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εικοσιοκτώ ευρώ και τριάντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 28,30 € 

Α.Τ. 209: Ντουζιέρα (ATHE Ν8151.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Ντουζιέρα 

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 06 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκαπέντε ευρώ και δέκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 15,10 € 

Α.Τ. 210:  Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m. (ΝΕΤΗΛΜ 60.10.01.02) 

Κωδικός Αναθεώρησης: 101.ΗΛΜ 

Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλύβδινων ιστών 
οδοφωτισμού, κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: 
Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού?? και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 
"Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα".  

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά: 

Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωσητους. Οι σωλήνες διέλευσης 
καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμαοδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα 
σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατάΕΛΟΤ EN 
10255). 

Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε μεσκυρόδεμα είτε με άμμο 
λατομείου, με βάση την τυπική διατομή της μελέτης. 

Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 
πλήρως τοποθετημένα. 

Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 

Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. 

H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της 
προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό 
αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με 
χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα 
Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ). 

Το ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής 
της. 

H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω 
και κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια 
κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc). 

H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, 
μετά το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών. 

Οι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις. 

Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του, 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια διακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 1.200,00 € 

Α.Τ. 211:  Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα Νατρίου 
υψηλής πίεσης (NaHP), τύπου semi cut-off, ισχύος 150 W. (ΝΕΤΗΛΜ 60.10.20.03) 
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Κωδικός Αναθεώρησης: 103.ΗΛΜ 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλα για λαμπτήρες ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3, στεγανά με βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66 για τον χώρο του 
λαμπτήρα και ΙΡ43 για τον χώρο των ηλεκτρικών, μονομελή ή πολυμελή, με τον αντίστοιχο 
βραχίονα από χαλύβδινους σωλήνεςμε μεταλλικό περιλαίμιο Φ42 ή Φ60 mm, κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 40-7, μετον γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα και την ειδική μεταλλική απόληξη που 
προσαρμόζεται στην κορυφή του ιστού απόοπλισμένο σκυρόδεμα για την υποδοχή του 
φωτιστικού σώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2.7, πλήρως γαλβανισμένα με πάχος επίστρωσης60 
μm (500 g/m)κατά ΕΛΟΤ ENISO 1641, τον αντίστοιχο λαμπτήρα Na, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα". Ο ελάχιστος χρόνος 
της "οικονομικής ζωής" των λαμπτήρων Νατρίου Υ.Π. θα είναι ίσος προς 15.000 ώρες 
λειτουργίας. Διευκρινίζεται ότι για τα φωτιστικά σώματα Νατρίου Υ.Π. μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν λαμπτήρες απιοειδούς μορφής με επικάλυψη ή σωληνωτής μορφής 
διαφανείς. Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια μονού ή διπλού γαλβανισμένου βραχίονα(αναλογία ανά φωτιστικό), 
ευθυγράμμου σχήματος, μήκουςπροβολής και κλίσεως ανάλογα με τα προβλεπόμενα 
φωτιστικάσώματα, καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στην στέψη ιστού, 
ανοξείδωτων ή γαλβανισμένωνη προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους με τα 
όργανααφής) 

• η προμήθεια του λαμπτήρα ατμών Νατρίου του τύπου και ισχύος που προβλέπονται 
από την μελέτη 

• η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού 

• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ 
μονόκλωνα) διατομής 3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η 
σύνδεσή τους 

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα με τον βραχίονάτου, ανάλογα με τον τύπο και την 
ισχύ του λαμπτήρα 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 300,00 € 

Α.Τ. 212:  Φρεάτιο έλξης καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων 50x50 cm. (NΕΤΗΛΜ 
60.10.85.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης: 2548.ΟΔΟ 

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, 
οπλισμένο με δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 15cm, και κατά τα 
λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος 

• η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάστασηπροκατασκευασμένου 
φρεατίου 

• η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεωνδιέλευσης των 
καλωδίων 

• στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο 
μέσω ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού 
εργαλείου και αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rustprimer ψευδαργύρου και 
διπλήστρώση εποξειδικής βαφής) 

• η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
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Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ)x(Π) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατό ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 100,00 € 

Α.Τ. 213:  Φρεάτιο έλξης καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων 70x70 cm. (NΕΤΗΛΜ 
60.10.85.02) 

Κωδικός Αναθεώρησης: 2548.ΟΔΟ 

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, 
οπλισμένο με δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 15 cm και κατά τα 
λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος 

• η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου 
φρεατίου 

• η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των 
καλωδίων 

• στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο 
μέσω ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού 
εργαλείου και αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rustprimer ψευδαργύρου και 
διπλή στρώση εποξειδικής βαφής) 

• η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ)x(Π) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν τριάντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 130,00 € 

Α.Τ. 214:  Φρεάτιο έλξης καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων 90x90 cm. (NΕΤΗΛΜ 
60.10.85.03) 

Κωδικός Αναθεώρησης: 2548.ΟΔΟ 

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, 
οπλισμένο με δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 15 cm και κατά τα 
λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Στην τιμή μονάδας 
περιλαμβάνονται: 

• η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος 

• η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου 
φρεατίου 

• η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των 
καλωδίων 

• στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο 
μέσω ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού 
εργαλείου και αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rustprimer ψευδαργύρου και 
διπλή στρώση εποξειδικής βαφής) 

• η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ)x(Π) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν πενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 150,00 € 
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Α.Τ. 215:  Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα 
διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσματος 5 mm. (NΕΤΗΛΜ 60.20.40.91) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ45 

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα διαστάσεων 500x500 
mm και πάχους ελάσματος 5 mm 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση πλάκας γείωσης από 
ηλεκτρολυτικό χαλκό διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσματος 5 mm. Στο κέντρο 
βάρους αυτής θα είναι συγκολλημένα το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35 
mm2, μήκους 5 m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35 mm2, συγκολλημένο. Στην 
τιμή του παρόντος άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται η εκσκαφή και επανεπίχωση του 
λάκκου για την τοποθέτηση του παραπάνω ηλεκτροδίου, ούτε η ενδεχόμενα απαιτούμενη 
εξυγίανση του επιχώματος για την εξασφάλιση της αγωγιμότητας προς γη του ηλεκτροδίου 
λόγω βραχώδους εδάφους. 

Τιμή ανά τεμάχιο τοποθετημένης πλάκας γείωσης. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν πενήντα τρία ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 153,00 € 

Α.Τ. 216:  Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι πολύκλωνοι, διατομής 25 mm². (ΝΕΤΗΛΜ 
62.10.48.03) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  45.ΗΛΜ 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου 
αγωγού, περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά 
στηρίγματα, ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, 
ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 5,70 € 

Α.Τ. 217:  Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, με κάλυμμα, πλάτους 100mm, ύψους 
60mm και πάχους λαμαρίνας έως 1,5mm. (ΝΕΤΗΛΜ 65.80.40.162) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  34.ΗΛΜ 

Εσχάρες καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισμένη εν θερμώ, λαμαρίνα 
πάχους έως 1,5 mm, ύψους 60 mm, με κάλυμμα και όλα τα ειδικά εξαρτήματα 
διαμόρφωσης (γωνίες, συστολές κ.λ.π.), στήριξης ή ανάρτησης, πλήρως εγκατεστημένες 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-20-01-03 "Εσχάρες και Σκάλες Καλωδίων". 
Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των 
εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά υλικά που ενσωματώνονται. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκαέξι ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 16,50 € 

Α.Τ. 218:  Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς ή σπιράλ, βαρέως 
τύπου, ορατός ή εντοιχισμένος, ενδεικτικού τύπου CONDUR ή CONFLEX, διαμέτρου 25 
ΜΜ. (Ν8733.22.5) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ41 
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Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς ή σπιράλ, βαρέως τύπου, ορατός ή 
εντοιχισμένος, ενδεικτικού τύπου CONDUR ή CONFLEX, διαμέτρου 25 ΜΜ, πλήρης, 
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή, σωλήνας με 
τα απαραίτητα ευθύ ή καμπύλα προστόμια από πλαστικό υλικό και με τα μικροϋλικά 
σύνδεσης και στερέωσης. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ και έντεκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 5,11 € 

Α.Τ. 219:  Κανάλι πλαστικό καλωδίων από σκληρό PVC, επίτοιχο, διμερές, 
διαστάσεων 130χ50 ΜΜ. (Ν8741.21.2) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ8 

Κανάλι πλαστικό καλωδίων από σκληρό PVC, επίτοιχο, διμερές, διαστάσεων 130χ50 ΜΜ, με 
το κάλυμμά του και με όλα τα ειδικά τεμάχια (σύνδεσης, στροφής, ανόδου, καθόδου, 
προβόλου, ταυ, συστολών, σταυρών, ορθοστατών, αναρτήρων, διαχωριστικών, κλπ.) και τα 
πλαστικά στηρίγματα στερέωσης των καλωδίων ανά ένα, πλήρες, δηλαδή προμήθεια όλων 
των υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση, κατασκευή, στερέωση στον τοίχο ή ανάρτησης 
από την οροφή μέχρι παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εικοσιέξι ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 26,18 € 

Α.Τ. 220:  Κανάλι πλαστικό καλωδίων από σκληρό PVC, επίτοιχο, διμερές, 
διαστάσεων 40χ16 ΜΜ. (Ν8741.23.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ8 

Κανάλι πλαστικό καλωδίων από σκληρό PVC, επίτοιχο, διμερές, διαστάσεων 40χ16 ΜΜ, με 
το κάλυμμά του και με όλα τα ειδικά τεμάχια (σύνδεσης, στροφής, ανόδου, καθόδου, 
προβόλου, ταυ, συστολών, σταυρών, ορθοστατών, αναρτήρων, διαχωριστικών, κλπ.) και τα 
πλαστικά στηρίγματα στερέωσης των καλωδίων ανά ένα, πλήρες, δηλαδή προμήθεια όλων 
των υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση, κατασκευή, στερέωση στον τοίχο ή ανάρτησης 
από την οροφή μέχρι παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτώ ευρώ και τέσσερα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 8,04 € 

Α.Τ. 221:  Τριγωνική γείωση αποτελούμενη από 3 ηλεκτρόδια χάλκινα με χαλύβδινη 
ψυχή, διαμέτρου Φ17 και μήκους 3m. (Ν8750.51.1.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ45 

Τριγωνική γείωση αποτελούμενη από 3 ηλεκτρόδια χάλκινα με χαλύβδινη ψυχή, διαμέτρου 
Φ17 και μήκους 3m, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια 
της μελέτης, διατεταγμένα εντός του εδάφους στις κορυφές ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς 
3 Μ, δι' εμπήξεως ή κατόπιν εκσκαφής, κατακορύφως μέχρι βάθους του πάνω άκρου 0,50 
Μ κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, συνδεδεμένων μεταξύ τους με χάλκινο αγωγό 
διατομής 70 ΜΜ2 με την βοήθεια χάλκινων περιλαίμιων επικασσιτερωμένων και 
συγκολλημένων πάνω στα ηλεκτρόδια με κασσιτεροκόλληση, με τα τυποποιημένα φρεάτια 
επιθεώρησης διαστάσεων 25χ25 CM και με τα καλύμματά τους στις κορυφές, δηλαδή 
προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών και εργασία συναρμολόγησης, 
τοποθέτησης, σύνδεσης, μετρήσεων και δοκιμών, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας 
εκσκαφής των λάκκων και της τυχόν αναγκαίας πλήρωσής τους με φυτική γη, ρινίσματα 
σιδήρου κλπ. και συμπίεσής τους για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πεντακόσια εξήντα επτά ευρώ και σαράντα επτά λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 567,47 € 

Α.Τ. 222:  Καλώδιο χαλκού τύπου HO7V-R κιτρινοπράσινο, διατομής 1χ16 ΜΜ2. 
(Ν8757.91.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ45 

Καλώδιο χαλκού τύπου HO7V-R κιτρινοπράσινο, διατομής 1χ16 mm2, πλήρες, σύμφωνα με 
την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά 
(στηρίγματα ή μονωτήρες, τάκοι, βίδες, γύψος κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία για 
την τοποθέτηση με στηρίγματα ή μονωτήρες. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ και δεκατρία λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 7,13 € 

Α.Τ. 223:  Καλώδιο τύπου AO5VV-(U ή R) (NYM) χάλκινων αγωγών, ορατό ή 
εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3G1,5 ΜΜ². (8766.3.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ46 

Καλώδιο τύπου AO5VV-(U ή R) (NYM) χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, 
διατομής 3G1,5 ΜΜ², δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, 
κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά κάθε είδους όπως 
και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) στον τόπο του έργου και εργασία 
διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, με την τοποθέτηση, 
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του καλωδίου (μέσα στα κουτιά και εξαρτήματα της 
εγκατάστασης) και εργασία για πλήρη εγκατάσταση 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ και επτά λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 5,07 € 

Α.Τ. 224:  Καλώδιο τύπου AO5VV-(U ή R) (NYM) χάλκινων αγωγών, ορατό ή 
εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3G2,5 ΜΜ². (8766.3.2) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ46 

Καλώδιο τύπου AO5VV-(U ή R) (NYM) χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, 
διατομής 3G2,5 ΜΜ², δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, 
κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά κάθε είδους όπως 
και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) στον τόπο του έργου και εργασία 
διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, με την τοποθέτηση, 
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του καλωδίου (μέσα στα κουτιά και εξαρτήματα της 
εγκατάστασης) και εργασία για πλήρη εγκατάσταση. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ και επτά λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 5,07 € 

Α.Τ. 225:  Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, μονοπολικό, 
διατομής 1χ25 ΜΜ2. (8774.1.7) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ47 

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, μονοπολικό, διατομής 1χ25 
ΜΜ2, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή 
αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών 
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και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρη 
εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ και ένα λεπτό 

 (Αριθμητικώς): 9,01 € 

Α.Τ. 226:  Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, μονοπολικό, 
διατομής 1χ35 ΜΜ2. (8774.1.8) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ47 

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, μονοπολικό, διατομής 1χ35 
ΜΜ2, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή 
αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών 
και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρη 
εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ και εννενήντα τρία λεπτό 

 (Αριθμητικώς): 10,93 € 

Α.Τ. 227:  Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, μονοπολικό, 
διατομής 1χ70 ΜΜ2. (8774.1.10) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ47 

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, μονοπολικό, διατομής 1χ70 
ΜΜ2, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή 
αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών 
και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρη 
εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκαέξι ευρώ και εξηνταένα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 16,61 € 

Α.Τ. 228:  Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, μονοπολικό, 
διατομής 1χ95 ΜΜ2. (8774.1.11) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ47 

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, μονοπολικό, διατομής 1χ95 
ΜΜ2, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή 
αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών 
και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρη 
εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι ευρώ και σαράντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 20,40 € 

Α.Τ. 229:  Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, διπολικό, 
διατομής 2χ1,5 ΜΜ2. (8774.2.1) 
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Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ47 

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, διπολικό, διατομής 2χ1,5 ΜΜ2, 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή 
αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών 
και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρη 
εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και δεκαεπτά λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 4,17 € 

Α.Τ. 230:  Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, διπολικό, 
διατομής 2χ10 ΜΜ2. (8774.2.5) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ47 

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, διπολικό, διατομής 2χ10 ΜΜ2, 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή 
αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών 
και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρη 
εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ και ογδοντατέσσερα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 7,84 € 

Α.Τ. 231:  Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, 
διατομής 3G2,5 ΜΜ². (8774.3.2) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ47 

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3G2,5 ΜΜ², 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή 
αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών 
και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρη 
εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ και σαρανταοκτώ λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 5,48 € 

Α.Τ. 232:  Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, 
διατομής 3G4 ΜΜ2. (8774.3.3) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ47 

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3G4 ΜΜ2, 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή 
αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών 
και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρη 
εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 6,86 € 

Α.Τ. 233:  Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, 
διατομής 3G10 ΜΜ². (8774.3.5) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ47 

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3G10 ΜΜ², 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή 
αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών 
και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρη 
εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 10,70 € 

Α.Τ. 234: Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, με 
ουδέτερο μειωμένης διατομής, διατομής 3G50+25 ΜΜ². (8774.4.3)  

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ47 

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, με ουδέτερο 
μειωμένης διατομής, διατομής 3G50+25 ΜΜ², δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον 
τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα 
εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριανταπέντε ευρώ και εννενήτα οκτώ λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 35,98 € 

Α.Τ. 235: Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, με 
ουδέτερο μειωμένης διατομής, διατομής 3G70+35 ΜΜ². (8774.4.4)  

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ47 

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, με ουδέτερο 
μειωμένης διατομής, διατομής 3G70+35 ΜΜ², δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον 
τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα 
εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαρανταέξι ευρώ και σαράντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 46,40 € 

Α.Τ. 236: Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, με 
ουδέτερο μειωμένης διατομής, διατομής 3G185+95 MM². (8774.4.8) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ47 
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Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, με ουδέτερο 
μειωμένης διατομής, διατομής 3G185+95 MM², δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον 
τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα 
εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν ένα ευρώ και τριανταεπτά λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 101,37 € 

Α.Τ. 237: Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, τετραπολικό, 
διατομής 4χ10 ΜΜ². (8774.5.5)  

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ47 

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, τετραπολικό, διατομής 4χ10 
ΜΜ², δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή 
αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών 
και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρη 
εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα ευρώ και πενηντατρία λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 12,53 € 

Α.Τ. 238: Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, 
διατομής 5G4 ΜΜ². (8774.6.3) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ47 

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5G4 
ΜΜ², δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή 
αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών 
και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρη 
εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ και τριανταπέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 9,35 € 

Α.Τ. 239: Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, 
διατομής 5G6 ΜΜ². (8774.6.4) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ47 

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5G6 
ΜΜ², δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή 
αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών 
και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρη 
εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έντεκα ευρώ και σαραντατρία λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 11,43 € 

Α.Τ. 240: Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, 
διατομής 5G10 ΜΜ2. (8774.6.5) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ47 

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5G10 
ΜΜ2, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή 
αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών 
και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρη 
εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκατρία ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 13,74 € 

Α.Τ. 241: Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, 
διατομής 5G16 ΜΜ2. (Ν8774.6.6)  

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ47 

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5G16 
ΜΜ2, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή 
αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών 
και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρη 
εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκαεννέα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 19,00 € 

Α.Τ. 242: Καλώδιο τύπου 2ΧSY διατομής 1x70mm2/16mm2 (12/20kV). (Ν8780.61.4) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ47 

Καλώδιο τύπου 2ΧSY διατομής 1x70mm2/16mm2 (12/20kV) πλήρες, σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά στο 
τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, διακλάδωσης, δοκιμών μόνωσης για πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριανταπέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 35,80 € 

Α.Τ. 243: Καλώδιο τύπου UTP Cat 6, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801 & EIA/TIA 
568B, 4". (Ν8798.11.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ46 

Καλώδιο τύπου UTP Cat 6, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801 & EIA/TIA 568B, 4" 
πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή 
προμήθεια υλικών και μικροϋλικών (καλώδιο, στηρίγματα, αναλογία εσχάρας, κλπ), 
προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, με την τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των 
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άκρων του καλωδίου (μέσα στα κουτιά και εξαρτήματα της εγκατάστασης) και εργασία για 
πλήρη εγκατάσταση. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δυο ευρώ και πενήντα έξι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 2,56 € 

Α.Τ. 244: Διακόπτης επίτοιχος με πλήκτρο, έντασης 10Α, τάσης 250V, με το κουτί, απλός 
μονοπολικός. (Ν8801.21.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ49 

Διακόπτης επίτοιχος με πλήκτρο, έντασης 10Α, τάσης 250V, με το κουτί, απλός 
μονοπολικός, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 5,18 € 

Α.Τ. 245: Διακόπτης επίτοιχος με πλήκτρο, έντασης 10Α, τάσης 250V, με το κουτί, 
κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ. (Ν8801.21.4) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ49 

Διακόπτης επίτοιχος με πλήκτρο, έντασης 10Α, τάσης 250V, με το κουτί, κομιτατέρ ή αλλέ 
ρετούρ, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ και εικοσιεπτά λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 7,27 € 

Α.Τ. 246: Διακόπτης στεγανός, επίτοιχος, πλήκτρου, έντασης 10Α, τάσης 250V, κομιτατέρ 
ή αλλέ-ρετούρ. (Ν8811.11.4) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ49 

Διακόπτης στεγανός, επίτοιχος, πλήκτρου, έντασης 10Α, τάσης 250V, κομιτατέρ ή αλλέ-
ρετούρ, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση διακόπτου και μικροϋλικών (γύψος, κανάβι, μίνιο, 
κλπ.) εγκατάσταση και σύνδεση. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκαοκτώ ευρώ και εννενήντα τέσσερα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 18,94 € 

Α.Τ. 247: Ρευματοδότης επίτοιχος, SCHUKO, έντασης 16Α. (Ν8826.23.2) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ49 

Ρευματοδότης επίτοιχος, SCHUKO, έντασης 16Α, με το κουτί, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδομένος σε λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ και εικοσιπέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 10,25 € 

Α.Τ. 248: Διπλός ρευματοδότης επίτοιχος, SCHUKO, έντασης 16 A. (Ν8826.41.2) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ49 

Διπλός ρευματοδότης επίτοιχος, SCHUKO, έντασης 16 A, αποτελούμενος από δύο 
μηχανισμούς ρευματοδοτών SCHUKO σε ενιαίο πλαίσιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εικοσιδυο ευρώ και σαρανταδυο λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 22,42 € 
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Α.Τ. 249: Διπλός στεγανός ρευματοδότης επίτοιχος, SCHUKO, έντασης 16 A. (Ν8826.42.2) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ49 

Διπλός στεγανός ρευματοδότης επίτοιχος, SCHUKO, έντασης 16 A, αποτελούμενος από δύο 
μηχανισμούς ρευματοδοτών SCHUKO σε ενιαίο πλαίσιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριαντατρία ευρώ και σαρανταπέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 33,45 € 

Α.Τ. 250: Ρευματοδότης στεγανός, επίτοιχος, SCHUKO, έντασης 16 Α. (Ν8827.23.2) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ49 

Ρευματοδότης στεγανός, επίτοιχος, SCHUKO, έντασης 16 Α, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση ρευματοδότη και μικροϋλικών, εγκατάσταση και σύνδεση. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκαοκτώ ευρώ και εννέα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 18,09 € 

Α.Τ. 251: Μονοφασικός ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου, με ακροδέκτες κατά IEC 309-
1/309-2, με ουδέτερο και επαφή γείωσης, έντασης 16 A. (Ν8827.31.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ50 

Μονοφασικός ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου, με ακροδέκτες κατά IEC 309-1/309-2, με 
ουδέτερο και επαφή γείωσης, έντασης 16 A, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 
ρευματοδότου και μικροϋλικών, εγκατάσταση και σύνδεση. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκαέξι ευρώ και πενηνταεπτά λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 16,57 € 

Α.Τ. 252: Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π-ΔΕΞ.Π. (Ν8840.52.1.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π-ΔΕΞ.Π πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά 
διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα 
όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως διακόπτες, ασφάλειες, 
ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, 
κλπ), με τα απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των 
ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την 
εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρικού 
πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί 
τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και 
απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύνδεσης, καθώς και κάθε 
εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δυο χιλιάδες πεντακόσια εννέα ευρώ και δέκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 2509,10 € 

Α.Τ. 253: Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π-ΔΕΞ.Σ. (Ν8840.52.2.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π-ΔΕΞ.Σ με Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή 
(PLC), συνοδευόμενο από το απαραίτητο λογισμικό και υλισμικό για τον προγραμματισμό 
και θα διαθέτει κατ' ελάχιστον: 
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• CPU με μνήμη προγράμματος εφαρμογής τουλάχιστον 128Κbytes 

• 32 δυαδικές εισόδους 24VDC  

• 32 δυαδικές εξόδους ρελαί 2Α  

• 2 αναλογικές εισόδους 4-20mA 

• θύρα RS485 

• δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο Εthernet 

• ρολόι πραγματικού χρόνου 

πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική Περιγραφή και 
τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και 
μετρήσεων (όπως διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις 
διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες 
χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες 
καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. 
μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρικού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση 
συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία 
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά 
των μικροϋλικών στήριξης και σύνδεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την 
δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 4957,10 € 

Α.Τ. 254: Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π-ΔΕΞ.Κ. (Ν8840.52.3.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π-ΔΕΞ.Κ πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά 
διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα 
όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως διακόπτες, ασφάλειες, 
ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, 
κλπ), με τα απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των 
ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την 
εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρικού 
πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί 
τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και 
απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύνδεσης, καθώς και κάθε 
εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δυο χιλιάδες δέκα εννέα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 2019,55 € 

Α.Τ. 255: Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π-ΔΦ. (Ν8840.52.4.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π-ΔΦ πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά 
διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα 
όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως διακόπτες, ασφάλειες, 
ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, 
κλπ), με τα απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των 
ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την 
εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρικού 
πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί 
τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και 
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απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύνδεσης, καθώς και κάθε 
εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δυο χιλιάδες πεντακόσια τριάντα επτά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 2537,68 € 

Α.Τ. 256: Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π-1. (Ν8840.52.5.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π-1 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά 
διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα 
όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως διακόπτες, ασφάλειες, 
ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, 
κλπ), με τα απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των 
ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την 
εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρικού 
πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί 
τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και 
απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύνδεσης, καθώς και κάθε 
εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια εννιακόσια δέκα επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 1917,55 € 

Α.Τ. 257: Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π-2. (Ν8840.52.6.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π-2 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά 
διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα 
όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως διακόπτες, ασφάλειες, 
ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, 
κλπ), με τα απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των 
ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την 
εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρικού 
πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί 
τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και 
απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύνδεσης, καθώς και κάθε 
εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δυο χιλιάδες δέκα εννέα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 2019,55 € 

Α.Τ. 258: Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης, τροφοδοτούμενος από UPS UΠ-ΔΦ. 
(Ν8840.61.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης, τροφοδοτούμενος από UPS UΠ-ΔΦ πλήρης, 
σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική Περιγραφή και τις 
Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και 
μετρήσεων (όπως διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις 
διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες 
χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών τους ακροδέκτες 
καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. 
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μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρικού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση 
συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία 
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά 
των μικροϋλικών στήριξης και σύνδεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την 
δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πεντακόσια εννενήντα ένα ευρώ και πενηνταπέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 591,55 € 

Α.Τ. 259: Mονάδα αδιάλειπτης παροχής (U.P.S.), ηλεκτρικής ενέργειας, μονοφασικής 
εισόδου και εξόδου, ισχύος εξόδου 3KVA/10min. (Ν8960.24.2) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ62 

Mονάδα αδιάλειπτης παροχής (U.P.S.), ηλεκτρικής ενέργειας, μονοφασικής εισόδου και 
εξόδου, ισχύος εξόδου 3KVA/10min, αποτελούμενη από ανορθωτή, στατό μετατροπέα, 
ηλεκτρονικό μεταγωγικό διακόπτη και συστοιχία συσσωρευτών σφραγισμένου τύπου 
(χωρίς συντήρηση), με όλα τα βοηθητικά όργανα και συσκευές και τα όργανα ελέγχου, 
τηλεσήμανσης και συναγερμού και με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά, εξαιρουμένων μόνο 
των ηλεκτρικών πινάκων (πεδίων), συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος και με τα 
όργανά τους (διακόπτες, ασφάλειες, όργανα μέτρησης κλπ.), σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δυο χιλιάδες διακόσια ογδόντα τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 2283,55 € 

Α.Τ. 260: Φωτιστικό σώμα φθορισμού, αναρτημένο από την οροφή, με κάλυμμα από 
αντιθαμβωτικές περσίδες αλουμινίου , μετά των λαμπτήρων Τ16 2χ24 W. (Ν8974.41.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ59 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, αναρτημένο από την οροφή, με κάλυμμα από αντιθαμβωτικές 
περσίδες αλουμινίου , μετά των λαμπτήρων Τ16 2χ24 W με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση 
(λυχνιολαβές, διακλαδωτήρα σύνδεσης, ακροδέκτη γείωσης, εσωτερικές συρματώσεις, 
όργανα αφής και βελτίωσης συντελεστού ισχύος, κλπ), σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή 
και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή φωτιστικό σώμα, λαμπτήρες και λοιπά υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία για πλήρη εγκατάσταση. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν δεκατρία ευρώ και ογδόντα δυο λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 113,82 € 

Α.Τ. 261: Φωτιστικό σώμα φθορισμού, αναρτημένο από την οροφή, με κάλυμμα από 
αντιθαμβωτικές περσίδες αλουμινίου , μετά των λαμπτήρων Τ16 2χ49 W. (Ν8974.41.2) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ59 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, αναρτημένο από την οροφή, με κάλυμμα από αντιθαμβωτικές 
περσίδες αλουμινίου , μετά των λαμπτήρων Τ16 2χ49 W με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση 
(λυχνιολαβές, διακλαδωτήρα σύνδεσης, ακροδέκτη γείωσης, εσωτερικές συρματώσεις, 
όργανα αφής και βελτίωσης συντελεστού ισχύος, κλπ), σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή 
και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή φωτιστικό σώμα, λαμπτήρες και λοιπά υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία για πλήρη εγκατάσταση. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν τριάντα επτά ευρώ και εννενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 137,90 € 
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Α.Τ. 262: Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό (ΙΡ65), αναρτημένο από την οροφή, με 
αυτόσβηστο πολυκαρβονικό κάλυμμα, μετά των λαμπτήρων Τ16 2χ24 W. (Ν8974.42.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ59 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό (ΙΡ65), αναρτημένο από την οροφή, με αυτόσβηστο 
πολυκαρβονικό κάλυμμα, μετά των λαμπτήρων Τ16 2χ24 W με πλήρη ηλεκτρολογική 
εξάρτηση (λυχνιολαβές, διακλαδωτήρα σύνδεσης, ακροδέκτη γείωσης, εσωτερικές 
συρματώσεις, όργανα αφής και βελτίωσης συντελεστού ισχύος, κλπ), σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή φωτιστικό σώμα, λαμπτήρες και 
λοιπά υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία για πλήρη εγκατάσταση. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα δυο λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 98,52 € 

Α.Τ. 263: Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό (ΙΡ65), αναρτημένο από την οροφή, με 
αυτόσβηστο πολυκαρβονικό κάλυμμα, μετά των λαμπτήρων Τ16 2χ28 W. (Ν8974.42.2) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ59 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό (ΙΡ65), αναρτημένο από την οροφή, με αυτόσβηστο 
πολυκαρβονικό κάλυμμα, μετά των λαμπτήρων Τ16 2χ28 W με πλήρη ηλεκτρολογική 
εξάρτηση (λυχνιολαβές, διακλαδωτήρα σύνδεσης, ακροδέκτη γείωσης, εσωτερικές 
συρματώσεις, όργανα αφής και βελτίωσης συντελεστού ισχύος, κλπ), σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή φωτιστικό σώμα, λαμπτήρες και 
λοιπά υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία για πλήρη εγκατάσταση. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 118,92 € 

Α.Τ. 264: Φωτιστικό σώμα τύπου επίτοιχης απλίκας, εξωτερικού χώρου, στεγανό (ΙΡ65), 
με έναν συμπαγή λαμπτήρα φθορισμού 18W. (Ν8974.43.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ59 

Φωτιστικό σώμα τύπου επίτοιχης απλίκας, εξωτερικού χώρου, στεγανό (ΙΡ65), με έναν 
συμπαγή λαμπτήρα φθορισμού 18W με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση (λυχνιολαβές, 
διακλαδωτήρα σύνδεσης, ακροδέκτη γείωσης, εσωτερικές συρματώσεις, όργανα αφής και 
βελτίωσης συντελεστού ισχύος, κλπ), σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και 
Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή φωτιστικό σώμα, λαμπτήρες και λοιπά υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία για πλήρη εγκατάσταση. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα δυο λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 57,72 € 

Α.Τ. 265: Αυτόνομο φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας, μη συνεχούς φωτισμού, με 
λαμπτήρα φθορισμού φωτεινής ροής τουλάχιστον 250 LUMEN. (Ν8987.21.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ62 

Αυτόνομο φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας, μη συνεχούς φωτισμού, με λαμπτήρα 
φθορισμού φωτεινής ροής τουλάχιστον 250 LUMEN απλής ή διπλής όψης, με οποιαδήποτε 
σήμανση (όδευσης διαφυγής, ΕΧΙΤ κλπ), με ενσωματωμένο συσσωρευτή Νικελίου - 
Καδμίου αυτονομίας 90min, αυτόματη φόρτιση και αυτόματο μεταγωγέα σε περίπτωση 
ανάγκης, με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και κομβίο δοκιμής, πλήρες, σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και 
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, δοκιμών για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα τρία ευρώ και εικοσιδύο λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 83,22 € 

Α.Τ. 266: Σύστημα φορτιστού-συσσωρευτών, για μετατροπή ενός λαμπτήρα (φθορισμού, 
πυράκτωσης ή αλογόνου) κοινού φωτιστικού σε ασφαλείας. (Ν8987.81.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ62 

Σύστημα φορτιστού-συσσωρευτών, για μετατροπή ενός λαμπτήρα (φθορισμού, 
πυράκτωσης ή αλογόνου) κοινού φωτιστικού σε ασφαλείας, με αυτόματη φόρτιση και 
αυτόματο μεταγωγέα σε περίπτωση ανάγκης, πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή 
και Προδιαγραφές της μελέτης, με τα υλικά και μικροϋλικά και εργασία επί τόπου και 
εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε λειτουργία 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξήντα ένα ευρώ και πενήντα ενα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 61,51 € 

Α.Τ. 267: Κατανεμητής φωνής - δεδομένων (DATA), βυσματικού τύπου, σύμφωνα με το 
διεθνές πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 κατηγορία 6, χωρητικότητας 16 εισερχομένων και 16 
εξερχομένων θυρών. (Ν8993.19.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ52 

Κατανεμητής φωνής - δεδομένων (DATA), βυσματικού τύπου, σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 κατηγορία 6, χωρητικότητας 16 εισερχομένων και 16 εξερχομένων 
θυρών σφηνωτής σύνδεσης, με εξόδους RJ45, κατάλληλος για τοποθέτηση σε RACK 19", 
μετά του οδηγού μικτονόμησης και των Patch cord χαλκού, πλήρης, σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης με τα εισερχόμενα και εξερχόμενα καλώδια, 
αρίθμηση καλωδίων, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια εκατό εξήντα εννέα ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 1169,18 € 

Α.Τ. 268: Δίδυμη λήψη φωνής - δεδομένων, κατηγορίας 6, με εξόδους RJ 45. (Ν8993.67.2) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ61 

Κατανεμητής φωνής - δεδομένων (DATA), βυσματικού τύπου, σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 κατηγορία 6, χωρητικότητας 16 εισερχομένων και 16 εξερχομένων 
θυρών σφηνωτής σύνδεσης, με εξόδους RJ45, κατάλληλος για τοποθέτηση σε RACK 19", 
μετά του οδηγού μικτονόμησης και των Patch cord χαλκού, πλήρης, σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης με τα εισερχόμενα και εξερχόμενα καλώδια, 
αρίθμηση καλωδίων, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκαοκτώ ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 18,54 € 

Α.Τ. 269: Σειρήνα ηλεκτρονική, σήμανσης συναγερμού, με αφεσβενόμενο φλας. 
(Ν8994.162.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ56 

Σειρήνα ηλεκτρονική, σήμανσης συναγερμού, με αφεσβενόμενο φλας με ενσωματωμένη 
μπαταρία κλειστού τύπου μολύβδου επαναφορτιζόμενη 1.9ΑΗ, προστατευόμενη εντός 
κυτίου, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, 
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δηλαδή σειρήνα και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης, 
ηλεκτρικής σύνδεσης, ρύθμισης, δοκιμών και παράδοσης σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξηνταδύο ευρώ και σαρανταέξι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 62,46 € 

Α.Τ. 270: Φωτιστικό σημείο απλό, κομιτατέρ, αλλέ ρετούρ ή χειριζόμενο από πίνακα, με 
καλώδιο AO5VV-(U,R) διατομής 3G1.5MM2, μέσου μήκους γραμμής 8 Μ. (Ν8995.72.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ49 

Φωτιστικό σημείο απλό, κομιτατέρ, αλλέ ρετούρ ή χειριζόμενο από πίνακα, με καλώδιο 
AO5VV-(U,R) διατομής 3G1.5MM2, μέσου μήκους γραμμής 8 Μ, το οποίο περιλαμβάνει 
από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι το φωτιστικό σημείο τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής 
γραμμής από πλαστικό σωλήνα βαρέως τύπου, ευθύ και σπιράλ, κατάλληλης διατομής (στις 
εκτός σχάρας οδεύσεις), τα κουτιά διακλάδωσης, το καλώδιο, τους διακλαδωτήρες και τα 
κάθε είδους λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την απαιτούμενη 
εργασία για παράδοση του φωτιστικού σημείου σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην 
τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία του φωτιστικού σώματος, του διακοπτικού υλικού και οι 
σχάρες ή τα κανάλια διέλευσης 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εικοσιεννεα ευρώ και εννενήντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 29,95 € 

Α.Τ. 271: Σημείο τροφοδοσίας ρευματοδότου, με καλώδιο AO5VV-(U,R) διατομής 
3G2.5MM2, μέσου μήκους γραμμών 10 Μ. (Ν8995.81.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ49 

Σημείο τροφοδοσίας ρευματοδότου, με καλώδιο AO5VV-(U,R) διατομής 3G2.5MM2, μέσου 
μήκους γραμμών 10 Μ, το οποίο περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι το σημείο 
ρευματοδότου τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό σωλήνα βαρέως 
τύπου ευθύ και σπιράλ κατάλληλης διατομής (στις εκτός σχάρας οδεύσεις), τα κουτιά 
διακλάδωσης, το καλώδιο, τους διακλαδωτήρες και τα κάθε είδους λοιπά υλικά και 
μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση του 
σημείου ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται 
η αξία του ρευματοδότη και οι σχάρες ή τα κανάλια διέλευσης. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 43,12 € 

Α.Τ. 272: Σημείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής συσκευής, με καλώδιο AO5VV διατομής 
3x2.5MM2, μέσου μήκους γραμμών 10 Μ. (Ν8995.82.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ49 

Σημείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής συσκευής, με καλώδιο AO5VV διατομής 3G2.5MM2, μέσου 
μήκους γραμμών 10 Μ, το οποίο περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι το σημείο 
τροφοδότησης της ηλεκτρικής συσκευής τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από 
πλαστικό σωλήνα βαρέως τύπου ευθύ και σπιράλ (στις εκτός σχάρας οδεύσεις), τα κουτιά 
διακλάδωσης, το καλώδιο, τους διακλαδωτήρες και τα κάθε είδους λοιπά υλικά και 
μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση του 
σημείου ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται 
η αξία της ηλεκτρικής συσκευής. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
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 (Αριθμητικώς): 43,12 € 

Α.Τ. 273: Σημείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής συσκευής, με καλώδιο AO5VV διατομής 
3x4ΜΜ2, μέσου μήκους γραμμών 8 Μ. (Ν8995.83.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ49 

Σημείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής συσκευής, με καλώδιο AO5VV διατομής 3G4ΜΜ2, μέσου 
μήκους γραμμών 8 Μ, το οποίο περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι το σημείο 
τροφοδότησης της ηλεκτρικής συσκευής τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από 
πλαστικό σωλήνα βαρέως τύπου ευθύ και σπιράλ (στις εκτός σχάρας οδεύσεις), τα κουτιά 
διακλάδωσης, το καλώδιο, τους διακλαδωτήρες και τα κάθε είδους λοιπά υλικά και 
μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση του 
σημείου ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται 
η αξία της ηλεκτρικής συσκευής. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα τέσσερα ευρώ και πενήντα δυο λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 44,52 € 

Α.Τ. 274: Φλοτεροδιακόπτης ένδειξης στάθμης υγρού. (Ν8998.138.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ62 

Φλοτεροδιακόπτης ένδειξης στάθμης υγρού με το αισθητήριο, το καλώδιο από το 
αισθητήριο μέχρι το σημείο λήψης του σήματος, δηλαδή τον εκάστοτε πίνακα 
αυτοματισμού, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της 
μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση και εργασία 
εγκατάστασης, συνδέσεις, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτακόσια πενήντα ένα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 751,71 € 

Α.Τ. 275: Καλώδιο τύπου XLPE/PVC/SWA/PVC (0.6/1kV), διατομής 12χ1.5mm2. 
(Ν9337.91.7) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ102 

Καλώδιο τύπου XLPE/PVC/SWA/PVC (0.6/1kV), διατομής 12χ1.5mm2 σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή αγωγός, υλικά σύνδεσης και 
επισήμανσης και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, διακλάδωσης, 
δοκιμών μόνωσης, για πλήρη και κανονική λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκαπέντε ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 15,55 € 

Α.Τ. 276: Ζυγός γείωσης χάλκινος επινικελωμένος, 10 θέσεων, διαστάσεων 50χ5χ470mm, 
σύμφωνα με το πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-2, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6620047 ή 
ισοδύναμου. (Ν9344.188.2.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ45 

Ζυγός γείωσης χάλκινος επινικελωμένος, 10 θέσεων, διαστάσεων 50χ5χ470mm, σύμφωνα 
με το πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-2, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6620047 ή ισοδύναμου 
πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή 
προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση και εργασία 
πλήρους τοποθέτησης. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν εννενήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά 
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 (Αριθμητικώς): 194,51 € 

Α.Τ. 277: Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας με αλεξικέραυνο εκπομπής πρώιμου 
οχετού, με τηλεσκοπικό ιστό ύψους 10m, ακτίνας προστασίας 107Μ, κατά NFC 17102 
(Pulsar 60), ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6022160 ή ισοδύναμου. (Ν9984.41.4.4) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ62 

Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας με αλεξικέραυνο εκπομπής πρώιμου οχετού, με 
τηλεσκοπικό ιστό ύψους 10m, ακτίνας προστασίας 107Μ, κατά NFC 17102 (Pulsar 60), 
ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6022160 ή ισοδύναμου αποτελούμενο από την κεφαλή του 
αλεξικεραύνου και τον τηλεσκοπικό μεταλλικό ιστό εδραζόμενο σε αρθρωτή βάση 90 
μοιρών, πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της 
μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
συνδέσεις, δοκιμές και παράδοση σε κανονική και πλήρη λειτουργία. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται και ο χάλκινος αγωγός διατομής 50mm2, που συνδέει την ακίδα με το 
τρίγωνο γείωσης. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δυο χιλιάδες εννιακόσια επτά ευρώ και δέκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 2907,10 € 

Α.Τ. 278: Υποδοχή γείωσης επίτοιχη, σύμφωνα με το πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-1&2, 
ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6524408 ή ισοδύναμου. (Ν9985.55.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ45 

Υποδοχή γείωσης επίτοιχη, σύμφωνα με το πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-1&2, ενδεικτικού 
τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6524408 ή ισοδύναμου, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και 
Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών και 
μικροϋλικών, προσκόμιση και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα τρία ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 13,74 € 

Α.Τ. 279: Προδιαμορφωμένος εύκαμπτος αγωγός, χάλκινος, επικασσιτερωμένος, 
διαστάσεων 23χ3χ200 Cu/eSn, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6425200 ή ισοδύναμου. 
(Ν9985.135.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ5 

Προδιαμορφωμένος εύκαμπτος αγωγός, χάλκινος, επικασσιτερωμένος, διαστάσεων 
23χ3χ200 Cu/eSn, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6425200 ή ισοδύναμου πλήρης, σύμφωνα με 
την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια όλων των 
απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών (ταινία, υλικά σύνδεσης, κλπ), προσκόμιση και 
εργασία εγκατάστασης. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα ευρώ και τριάντα επτά λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 12,37 € 

Α.Τ. 280: Αγωγός γείωσης χάλκινος ηλεκτρολυτικός, σύμφωνα με το πρότυπο 
IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-2, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6420108 ή ισοδύναμου, διαμέτρου 
50τ.χ. (Ν9985.141.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ45 

Αγωγός γείωσης χάλκινος ηλεκτρολυτικός, σύμφωνα με το πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-2, 
ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6420108 ή ισοδύναμου, διαμέτρου 50τ.χ. με τα απαιτούμενα 
στηρίγματα, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, 
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δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση προς τις διακλαδώσεις και 
προεκτάσεις. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 16,36 € 

Α.Τ. 281: Χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη ταινία με πάχος επιψευδαργύρωσης 
500gr/m2, κατάλληλη για χρήση σε περιμετρική και θεμελιακή γείωση, σύμφωνα με το 
πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-2, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6401133 ή ισοδύναμου 
διαστάσεων 30χ3,5 ΜΜ. (Ν9985.142.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ45 

Χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη ταινία με πάχος επιψευδαργύρωσης 500gr/m2, 
κατάλληλη για χρήση σε περιμετρική και θεμελιακή γείωση, σύμφωνα με το πρότυπο 
IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-2, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6401133 ή ισοδύναμου διαστάσεων 
30χ3,5 ΜΜ, με τα στηρίγματα για τοποθέτηση της ταινίας σε κατακόρυφη θέση, πλήρης, 
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια 
υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους 
εγκατάστασης. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτώ ευρώ και επτά λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 8,07 € 

Α.Τ. 282: Aκίδα επί στηρίγματος μονωμένου δώματος, χάλκινη επικασσιτερωμένη, 
σύμφωνα με το πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-2, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6401216 η 
ισοδύναμου, διαστάσεων Φ16χ600mm. (Ν9985.148.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ45 

Aκίδα επί στηρίγματος μονωμένου δώματος, χάλκινη επικασσιτερωμένη, σύμφωνα με το 
πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-2, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6401216 η ισοδύναμου, 
διαστάσεων Φ16χ600mm πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές 
της μελέτης, με τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης, δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά, τοποθέτηση, στερέωση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα επτά ευρώ και εννενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 87,90 € 

Α.Τ. 283: Χάλκινη ταινία, σύμφωνα με το πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-2, ενδεικτικού 
τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6420252 ή ισοδύναμου, διαστάσεων 25χ2 ΜΜ. (Ν9985.156.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ45 

Χάλκινη ταινία, σύμφωνα με το πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-2, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 
6420252 ή ισοδύναμου, διαστάσεων 25χ2 ΜΜ, με τα απαιτούμενα στηρίγματα, πλήρης, 
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση προς τις διακλαδώσεις και προεκτάσεις. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκαεπτά ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 17,86 € 

Α.Τ. 284: Χάλκινη ταινία, σύμφωνα με το πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-2, ενδεικτικού 
τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6420253 ή ισοδύναμου, διαστάσεων 25χ3 ΜΜ.) (Ν9985.156.2.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ45 

Χάλκινη ταινία, σύμφωνα με το πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-2, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 
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6420253 ή ισοδύναμου, διαστάσεων 25χ3 ΜΜ, με τα απαιτούμενα στηρίγματα, πλήρης, 
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση προς τις διακλαδώσεις και προεκτάσεις. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εικοσιένα ευρώ και δέκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 21,10 € 

Α.Τ. 285: Φρεάτιο γειώσεως από PVC, βαρέως τύπου, με ανάγλυφη σήμανση της γείωσης, 
διαστάσεων 25χ25mm, τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6009030.) (Ν9985.825.1) 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ45 

Φρεάτιο γειώσεως από PVC, βαρέως τύπου, με ανάγλυφη σήμανση της γείωσης, 
διαστάσεων 25χ25mm, τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6009030, πλήρες, μετά του καλύμματος, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση και εργασία εγκατάστασης. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα έξι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 98,36 € 
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4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Α.Τ. Υ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 

Δαπάνη 

Μερική (Ευρώ) Ολική (Ευρώ) 

ΟΜΑΔΑ Α. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ             

1 ΝΕΤΟΔΟ Γ\Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες  m3 74400,0 3,77 € 280.488,00 €  

2 ΝΕΤΟΔΟ Γ\Α-3.2 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών 

m3 173500,0 6,95 € 1.205.825,00 €  

3 ΝΕΤΟΔΟ Γ\Α-18.1 Προμήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4  m3 71400,0 4,05 € 289.170,00 €  

4 ΝΕΤΟΔΟ Γ\Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων m3 146600,0 0,90 € 131.940,00 €  

5 ΣΧΕΤ. ΝΕΤΟΔΟ Γ/Α-23 Κατασκευή στρώσης άμμου πάχους 0.10m m3 3360,0 9,85 € 33.096,00 €  

6 ΣΧΕΤ. ΝΕΤΟΔΟ Γ/Β-40 Αποστραγγίσεις με γεωσυνθετικά φύλλα  m2 25600,0 18,00 € 460.800,00 €  

7 ΝΕΤΟΔΟ Γ/Γ-1.2 Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m  m2 730,0 4,10 € 2.993,00 €  

8 ΝΕΤΟΔΟ Γ/Γ-2.2 Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) m2 715,0 4,20 € 3.003,00 €  

9 ΝΕΤΟΔΟ Γ/Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη m2 3215,0 1,05 € 3.375,75 €  

10 ΝΕΤ ΟΔΟ Γ/Δ-5.1 
Ασφαλτικές στρώσεις βάσης. Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου 
πάχους 0,05 m 

m2 3650,0 9,35 € 34.127,50 €  

11 ΝΕΤΟΔΟ Γ/Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη m2 3215,0 0,40 € 1.286,00 €  

12 ΝΕΤΟΔΟ Γ/Δ-8.1 
Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου  

m2 3650,0 9,85 € 35.952,50 €  

13 ΝΕΤΟΔΟ Γ/Γ-5 Κατασκευή ερεισμάτων m3 720,0 14,15 € 10.188,00 €  

14 ΝΕΤΟΔΟ Γ/Ε-17.1 
Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική 
βαφή  

m2 460,0 3,30 € 1.518,00 €  

15 ΝΕΤΟΔΟ Γ/Β-64.4.2 
Γεωυφάσματα. Γεωυφάσματα επένδυσης σηράγγων ανοικτής εκσκαφής (C&C). 
Γεωύφασμα βάρους 600 gr/m2 

m2 12100,0 2,50 € 30.250,00 € 2.524.012,75 € 

ΟΜΑΔΑ Β. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ             

16 ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ Γ/14.08.03 Τεχνητός γεωλογικός φραγμός, Γεωσυνθετικός Αργιλικός Φραγμός (G.C.L.) m2 37634,0 8,00 € 301.072,00 €  

17 ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ Γ/14.04.03 
Στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΥ με μεμβράνη πολυαιθυλενίου (PE). 
Με μεμβράνη PE πάχους 2,0 mm 

m2 37634,0 7,00 € 263.438,00 €  

18 ΝΕΤΥΔΡ Γ/5.10 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή m3 6585,0 8,60 € 56.631,00 €  

19 ΝΕΤΥΔΡ Γ/3.01.01 
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε 
εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη. Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων 
εκσκαφών 

m3 8100,0 0,57 € 4.617,00 €  
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20 ΝΕΤΥΔΡ Γ/5.03 
Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συμπύκνωσης 

m3 753,0 0,38 € 286,14 €  

21 ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.14.01.17 
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 400 mm / ΡΝ 10 atm 

m 315,0 90,00 € 28.350,00 €  

22 ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.14.01.20 
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 560 mm / ΡΝ 10 atm 

m 75,0 160,00 € 12.000,00 €  

23 ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.14.02.21 
Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 80  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 630 mm / ΡΝ 10 atm 

m 161,0 230,00 € 37.030,00 €  

24 ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.14.01.02 
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 / ΡΝ 10 atm 

m 21,0 3,20 € 67,20 €  

25 ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.14.01.03 
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 / ΡΝ 10 atm 

m 595,0 3,70 € 2.201,50 €  

26 ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.14.01.08 
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 125 mm / ΡΝ 10 atm 

m 520,0 11,00 € 5.720,00 €  

27 ΝΕΤΥΔΡ Γ/14.05.01 
Γεωϋφασμα προστασίας στεγανοποιητικής μεμβράνης (τοποθετούμενο υπό 
την μεμβράνη). Γεωύφασμα μή υφαντό, των 200 gr/m2 

m2 465,0 1,52 € 706,80 €  

28 ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ Γ/3.01.01 Τάφρος εγκιβωτισμού αγωγού τεμ. 1,0 150,00 € 150,00 €  

29 ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ Γ/9.10.04 Φρεάτια καθαρισμού jetting τεμ. 5,0 150,00 € 750,00 €  

30 ΝΕΤΥΔΡ Γ/3.10.01.01 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. 
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων 
εκσκαφής. για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

m3 4800,0 6,20 € 29.760,00 €  

31 ΝΕΤΥΔΡ Γ/3.10.01.02 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. 
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων 
εκσκαφής. για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m 

m3 3100,0 9,00 € 27.900,00 €  

32 ΝΕΤΥΔΡ Γ/3.10.01.03 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. 
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων 
εκσκαφής. για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m 

m3 550,0 11,90 € 6.545,00 €  

33 ΝΕΤΥΔΡ Γ/3.11.01.01 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος 

πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. για 
βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

m3 1500,0 23,80 € 35.700,00 €  

34 ΝΕΤΥΔΡ Γ/3.11.01.02 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. για 
βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m 

m3 900,0 26,10 € 23.490,00 €  

35 ΝΕΤΥΔΡ Γ/3.11.01.03 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. για 

m3 250,0 28,50 € 7.125,00 €  
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βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m 

36 ΝΕΤΥΔΡ Γ/2.01 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και 
αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 

m3 6500,0 3,48 € 22.620,00 €  

37 ΝΕΤΥΔΡ Γ/2.02 
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 
σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 

m3 2850,0 3,53 € 10.060,50 €  

38 ΝΕΤΥΔΡ Γ/9.10.03 
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

m3 9,5 71,00 € 674,50 €  

39 ΝΕΤΥΔΡ Γ/9.10.05 
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

m3 85,0 81,00 € 6.885,00 €  

40 ΝΕΤΥΔΡ Γ/7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα  m2 3100,0 31,90 € 98.890,00 €  

41 ΝΕΤΥΔΡ Γ/15.01.01 
Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων μεγάλης διαμέτρου σε μαλακά πετρώματα. 
Διαμέτρου οπής 800 mm 

m 16,0 47,50 € 760,00 €  

42 ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.01.01.05 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm 

m 506,0 67,00 € 33.902,00 €  

43 ΝΕΤΥΔΡ Γ/15.14 Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως m3 230,0 42,80 € 9.844,00 €  

44 ΝΕΤΥΔΡ Γ/14.01.01 
Κατασκευή αργιλικού υποστρώματος στεγανοποίησης. Σε επιφάνειες εδάφους 
με κλίση έως 15% 

m3 29,0 4,96 € 143,84 €  

45 ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.01.01.07 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm 

m 20,0 133,00 € 2.660,00 €  

46 ΝΕΤΥΔΡ Γ/11.01.02 Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)  kg 43,0 2,70 € 116,10 €  

47 ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.10.01 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm  

m 4,0 3,50 € 14,00 €  

48 ΝΕΤΥΔΡ Γ/5.09.02 
Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά. Εξυγιαντικές στρώσεις με 
θραυστό υλικό λατομείου 

m3 1800,0 12,65 € 22.770,00 €  

49 ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.14.01.01 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ΡΝ 10 atm 

m 50,0 2,60 € 130,00 €  

50 ΝΕΤΥΔΡ Γ/5.07 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 
λατομείου 

m3 75,0 13,65 € 1.023,75 €  

51 ΝΕΤΥΔΡ Γ/13.03.01.01 
Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm  

τεμ. 4,0 200,00 € 800,00 €  



 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Σελ. 132 

52 ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.10.02 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 

m 37,0 3,90 € 144,30 €  

53 ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.10.03 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm 

m 121,0 6,50 € 786,50 €  

54 ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.14.01.04 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 10 atm 

m 12,0 4,30 € 51,60 €  

55 ΝΕΤΥΔΡ Γ/16.14.01 
Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από 
σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών. Φρεάτιο 
εσωτ.διαμέτρου 1,20 m 

τεμ. 4,0 1.190,00 € 4.760,00 €  

56 ΝΕΤΥΔΡ Γ/11.01.01 Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)  kg 4734,0 1,71 € 8.095,14 €  

57 ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.36.01.05 

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου 
τοιχώματος με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Με σωλήνες σε κουλούρες, με 
τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική 
διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που 
καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386. Σωληνώσεις DN/ΟD 90 mm  

m 1301,0 1,43 € 1.860,43 €  

58 ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.36.01.06 

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου 
τοιχώματος με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Με σωλήνες σε κουλούρες, με 
τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική 
διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που 
καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386. Σωληνώσεις DN/ΟD 110 mm  

m 440,0 1,90 € 836,00 €  

59 ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.36.01.07 

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου 
τοιχώματος με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Με σωλήνες σε κουλούρες, με 
τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική 
διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που 
καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386. Σωληνώσεις DN/ΟD 125 mm  

m 150,0 2,50 € 375,00 €  

60 ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.36.01.09 

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου 
τοιχώματος με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Με σωλήνες σε κουλούρες, με 
τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική 
διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που 
καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386. Σωληνώσεις DN/ΟD 160 mm  

m 5356,0 4,20 € 22.495,20 €  

61 ΝΕΤΥΔΡ Γ/15.20 Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2'' (D450 mm) σε μαλακά πετρώματα   m 60,0 33,30 € 1.998,00 €  

62 ΝΕΤΥΔΡ Γ/15.25 Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας Φ 10'' (D 250 mm) πάχους 6 mm m 60,0 47,50 € 2.850,00 €  

63 ΝΕΤΥΔΡ Γ/15.26 Γαλβανισμένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας Φ10" πάχους 6 mm m 60,0 52,00 € 3.120,00 €  

64 ΝΕΤΥΔΡ Γ/15.12 Γαλβανισμένος πιεζομετρικός σωλήνας, Φ 1 1/2’’ υδρογεωτρήσεως.  m 60,0 7,10 € 426,00 €  

65 ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ Γ/10.30 Ενεμα τσιμεντομπεντονίτη m3 1,0 10,00 € 10,00 €  
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66 ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ Γ/13.17 Σύστημα δειγματοληψίας τεμ. 1,0 3.000,00 € 3.000,00 €  

67 ΝΕΤΥΔΡ Γ/15.06.01 
Διάνοιξη γεωτρήσεως Φ 146 mm σε μαλακά πετρώματα. Διάνοιξη σε βάθος 0-
20,00 m 

m 160,0 19,00 € 3.040,00 €  

68 ΝΕΤΥΔΡ Γ/15.11 Γαλβανισμένος φιλτροσωλήνας Φ 2" πιεζομετρικής γεωτρήσεως. m 120,0 17,10 € 2.052,00 €  

69 ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ Γ/10.30 Αργιλομπεντονίτης  m3 1,0 10,00 € 10,00 €  

70 ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ Γ/13.17 Σετ 24 δειγματοληπτών τύπου DΡB36 από ΡΕ με ανέμη 100m τεμ. 2,0 1.500,00 € 3.000,00 €  

71 ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ Γ/13.17 Σταθμήμετρο για ρυπασμένα ύδατα τεμ. 1,0 1.500,00 € 1.500,00 €  

72 ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ Γ/13.17 Data Logger τεμ. 1,0 1.500,00 € 1.500,00 €  

73 ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ Γ/13.17 Αισθητήριο pH τεμ. 1,0 1.500,00 € 1.500,00 €  

74 ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ Γ/13.17 Αισθητήριο αγωγιμότητας τεμ. 1,0 1.500,00 € 1.500,00 €  

75 ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ Γ/13.17 Αισθητήριο θερμοκρασίας τεμ. 1,0 1.500,00 € 1.500,00 €  

76 ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ Γ/13.17 Αισθητήριο στάθμης τεμ. 1,0 1.500,00 € 1.500,00 €  

77 ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ Γ/13.17 Λογισμικό παρακολούθησης και ελέγχου τεμ. 1,0 1.500,00 € 1.500,00 €  

78 ΝΕΤΥΔΡ Γ/9.10.06 
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 

m3 50,0 86,00 € 4.300,00 €  

79 ΝΕΤΥΔΡ Γ/12.01.01.06 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm 

m 24,0 95,00 € 2.280,00 € 1.130.823,50 € 

ΟΜΑΔΑ Γ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ             

80 ΝΕΤΟΙΚ Β/38.20.02 
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C 
(S500s) 

kg 75210,0 0,95 € 71.449,50 €  

81 ΝΕΤΟΙΚ Β/64.26.01 
Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
Φ 1'' 

μμ 85,0 6,50 € 552,50 €  

82 ΝΕΤΟΙΚ Β/64.26.03 
Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
Φ 2 '' 

μμ 90,0 11,00 € 990,00 €  

83 ΝΕΤΟΙΚ Β/20.04.01 
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη 
γαιώδη-ημιβραχώδη 

m3 372,0 21,15 € 7.867,80 €  

84 ΝΕΤΟΙΚ Β/22.15.01 
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 

m3 2,0 53,15 € 106,30 €  

85 ΝΕΤΟΙΚ Β/22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα kg 85,0 0,30 € 25,50 €  

86 ΝΕΤΟΙΚ Β/22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων m2 25,0 15,00 € 375,00 €  
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87 ΝΕΤΟΙΚ Β/22.20.01 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. 
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  

m2 57,0 7,00 € 399,00 €  

88 ΝΕΤΟΙΚ Β/22.21.01 
Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται 
προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

m2 25,0 4,00 € 100,00 €  

89 ΝΕΤΟΙΚ Β/22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών m3 1,5 14,00 € 21,00 €  

90 ΝΕΤΟΙΚ Β/20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων  m3 1200,0 4,00 € 4.800,00 €  

91 ΝΕΤΟΙΚ Β/20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου m3 27,0 17,15 € 463,05 €  

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

m3 0,5 75,00 € 37,50 €  

93 ΝΕΤΟΙΚ Β/32.01.04 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 

m3 850,0 80,00 € 68.000,00 €  

94 ΝΕΤΟΙΚ Β/38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s) kg 11355,0 0,90 € 10.219,50 €  

95 ΝΕΤΟΙΚ Β/79.21 
Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης 
υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

kg 460,0 1,20 € 552,00 €  

96 ΝΕΤΟΙΚ Β/38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών m2 3875,0 14,00 € 54.250,00 €  

97 ΝΕΤΟΙΚ Β/46.15.01 
Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή 
και μεγαλυτέρων διαστάσεων. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)  

m2 6,0 20,00 € 120,00 €  

98 ΝΕΤΟΙΚ Β/49.01.01 
Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα 
(σενάζ) δρομικών τοίχων 

m 2,0 15,00 € 30,00 €  

99 ΝΕΤΟΙΚ Β/71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα  m2 10,0 12,00 € 120,00 €  

100 NETOIK B/74.30.13 
Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου. Επιστρώσεις με 
πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε 
αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο 

m2 10,0 126,50 € 1.265,00 €  

101 ΝΕΤΟΙΚ Β/75.01.04 
Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο. 
Kατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και 
πλάτους 11 - 30 cm 

m2 0,5 130,00 € 65,00 €  

102 ΝΕΤΟΙΚ Β/75.31.04 
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από σκληρό / 
εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm 

m2 5,5 115,00 € 632,50 €  

103 ΝΕΤΟΙΚ Β/73.33.02 
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με 
πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 

m2 42,0 42,00 € 1.764,00 €  
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104 ΝΕΤΟΙΚ Β/73.31.03 
Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ). 
Επενδύσεις με πλακίδια εφυαλωμένα ή οξύμαχα 20x10 cm, κολλητά  

m2 5,0 55,00 € 275,00 €  

105 ΝΕΤΟΙΚ Β/75.11.01 
Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο. Σοβατεπιά από μαλακό μάρμαρο 
πάχους 2 cm 

μμ 43,0 14,50 € 623,50 €  

106 ΝΕΤΟΙΚ Β/73.34.01 
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με 
πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm 

m2 27,0 44,00 € 1.188,00 €  

107 ΝΕΤΟΙΚ Β/65.01.02 
Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. 
Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2 

m2 18,6 180,00 € 3.348,00 €  

108 ΝΕΤΟΙΚ Β/76.27.04 
Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί 
υαλοπίνακες συνολικού πάχους 28 mm, (κρύσταλλο 6 mm, κενό 10 mm, 
κρύσταλλο laminated 8 mm + 4 mm) 

m2 9,5 85,00 € 807,50 €  

109 ΝΕΤΟΙΚ Β/54.40.01 Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm m2 6,0 140,00 € 840,00 €  

110 ΝΕΤΟΙΚ Β/54.46.01 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm m2 4,0 180,00 € 720,00 €  

111 ΝΕΤΟΙΚ Β/64.01.01 
Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από 
ευθύγραμμες ράβδους 

kg 95,0 4,00 € 380,00 €  

112 ΝΕΤΟΙΚ Β/77.80.01 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών 
επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως 

m2 346,0 8,00 € 2.768,00 €  

113 ΝΕΤΟΙΚ Β/77.02.01 
Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών. Με επισκευές της 
επιφανείας σε ποσοστό έως 5% 

m2 65,0 2,00 € 130,00 €  

114 ΝΕΤΟΙΚ Β/22.22.02 
Καθαίρεση επικεραμώσεων . Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
σε ποσοστό άνω του 50% 

m2 87,0 8,00 € 696,00 €  

115 ΝΕΤΟΙΚ Β/72.16 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου m2 87,0 21,00 € 1.827,00 €  

116 ΝΕΤΟΙΚ Β/79.09 Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο m2 105,0 7,00 € 735,00 €  

117 ΝΕΤΟΙΚ Β/79.46 
Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη 
πολυστερίνη πάχους 50 mm 

m2 87,0 13,00 € 1.131,00 €  

118 ΝΕΤΟΙΚ Β/79.45 
Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης 
πολυστερίνης πάχους 50 mm 

m2 90,0 12,50 € 1.125,00 €  

119 ΝΕΤΟΙΚ Β/52.01.01 
Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και στέγες . Από ξυλεία ελάτου, 
πελεκητή 

m3 1,0 550,00 € 550,00 €  

120 ΝΕΤΟΙΚ Β/56.21 Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL  m2 1,5 25,00 € 37,50 €  

121 ΝΕΤΟΙΚ Β/56.23 Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα  m2 1,5 200,00 € 300,00 €  
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122 ΝΕΤΟΙΚ Β/56.24 Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα  m2 1,5 160,00 € 240,00 €  

123 ΝΕΤΟΙΚ Β/56.11 Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2  τεμ 5,0 30,00 € 150,00 €  

124 ΝΕΤΟΙΚ Β/75.71.01 
Νεροχύτης απλός, από μάρμαρο λευκό πλάτους 50 cm και πάχους 20 cm. 
Nεροχύτης από μάρμαρο λευκό, μήκους 50 cm 

τεμ 1,0 80,00 € 80,00 €  

125 ΝΕΤΟΙΚ Β/56.04.01 Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες. Ράφια ή χωρίσματα πάχους 22 mm m2 2,5 60,00 € 150,00 €  

126 ΝΕΤΟΙΚ Β/64.48 Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή m2 3170,0 2,70 € 8.559,00 €  

127 ΝΕΤΟΙΚ Β/64.41 Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής ''L'' ή ''T''  kg 7703,0 2,40 € 18.487,20 €  

128 ΣΧΕΤ. ΝΕΤΟΙΚ Β/64.46 Σύρμα ενίσχυσης γαλβανισμένο πάχους 4 mm m 4828,0 0,60 € 2.896,80 €  

129 ΝΕΤΟΙΚ Β/64.46 Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο  m 3245,0 0,60 € 1.947,00 €  

130 ΝΕΤΟΙΚ Β/61.06 
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 
mm  

kg 190,0 2,50 € 475,00 €  

131 ΝΕΤΟΙΚ Β/63.02 Βαθμίδες σιδηρές 60 έως 70 cm τεμ 27,0 50,00 € 1.350,00 €  

132 ΝΕΤΟΙΚ Β/46.15.02 
Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή 
και μεγαλυτέρων διαστάσεων. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)  

m2 25,0 35,00 € 875,00 €  

133 ΝΕΤΟΙΚ Β/49.01.02 
Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα 
(σενάζ) μπατικών τοίχων 

m 15,0 17,50 € 262,50 €  

134 ΝΕΤΟΙΚ Β/73.91 
Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου 
πάχους 5 cm 

m2 26,0 20,00 € 520,00 €  

135 ΝΕΤΟΙΚ Β/71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα m2 209,0 10,00 € 2.090,00 €  

136 ΝΕΤΟΙΚ Β/77.80.02 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών 
επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 

m2 121,0 9,00 € 1.089,00 €  

137 ΝΕΤΟΙΚ Β/62.24 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες kg 6,0 5,00 € 30,00 €  

138 ΝΕΤΟΙΚ Β/64.26.02 
Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
Φ 1 1/2 '' 

μμ 12,0 9,00 € 108,00 €  

139 ΝΕΤΟΙΚΒ Β/73.93 
Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό 
ρητινοκονίαμα 

m2 61,0 50,00 € 3.050,00 €  

140 ΝΕΤΟΙΚ Β/20.02 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία 
υπογείων κλπ χώρων 

m3 1809,0 5,65 € 10.220,85 €  

141 ΝΕΤΟΙΚ Β/10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο . δια μέσου οδών καλής βατότητας ton.km 356,0 0,30 € 106,80 €  

142 ΝΕΤΟΙΚ Β/20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα  m3 491,0 0,80 € 392,80 €  
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143 ΝΕΤΟΙΚ Β/32.01.05 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 

m3 821,0 85,00 € 69.785,00 €  

144 ΝΕΤΟΙΚ Β/38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων m2 2558,0 2,00 € 5.116,00 €  

145 ΝΕΤΟΙΚ Β/79.22 Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2 kg 1065,0 1,50 € 1.597,50 €  

146 ΝΕΤΟΙΚ Β/79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά kg 270,0 5,00 € 1.350,00 €  

147 ΝΕΤΟΙΚ Β/79.06 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά κατάλληλα για 
πόσιμο νερό 

kg 930,0 11,50 € 10.695,00 €  

148 ΝΕΤΟΙΚ Β/79.24 Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 kg 710,0 8,00 € 5.680,00 € 388.990,10 € 

ΟΜΑΔΑ Δ. ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ             

149 ΝΕΤΠΡΣ Ε2.2 
Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός. Ανοιγμα 
λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m 

τεμ 105,0 2,00 € 210,00 €  

150 ΝΕΤΠΡΣ Ε9.4 Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt τεμ 105,0 1,10 € 115,50 €  

151 ΝΕΤΠΡΣ Δ1.5 Δένδρα . Δένδρα κατηγορίας Δ5 τεμ 105,0 45,00 € 4.725,00 €  

152 ΝΕΤΠΡΣ ΣΤ1.1 Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών. Διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m τεμ 105,0 0,20 € 21,00 €  

153 ΝΕΤΠΡΣ Ε11.1.1 
Υποστύλωση δένδρων. Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου. Για 
μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m 

τεμ 105,0 2,50 € 262,50 €  

154 ΝΕΤΠΡΣ Η1.2.3 
 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ). Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 
ονομαστικής πίεσης 10 atm. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32  

m 250,0 0,80 € 200,00 €  

155 ΝΕΤΠΡΣ Η8.1.1 ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ. Σταλάκτες. Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος  τεμ 120,0 0,22 € 26,40 €  

156 ΝΕΤΠΡΣ Η.9.2.1 
Προγραμματιστές - εξαρτήματα. Οικιακός προγραμματιστής μπαταρίας μιας 
στάσης 

τεμ 1,0 60,00 € 60,00 €  

157 ΝΕΤΠΡΣ H9.1.1.1  
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ. Ηλεκτροβάνες. Ηλεκτροβάνες ελέγχου 
άρδευσης, ΡΝ 10 atm, πλαστικές. Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1''  

τεμ 1,0 32,00 € 32,00 €  

158 ΝΕΤΠΡΣ Η.9.2.13.1 Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών. 6'', μιας ηλεκτροβάνας τεμ 1,0 8,50 € 8,50 €  

159 ΝΕΤΠΡΣ Η7.2.2  
ΦΙΛΤΡΑ – ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ. Φίλτρα νερού σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής 
πίεσης 10 atm. Φ 1'' κοντό  

τεμ 1,0 50,00 € 50,00 €  

160 ΝΕΤΠΡΣ Η5.7.1  Bαλβίδες εξαερισμού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή μεταλλικές . Φ 1''  τεμ 1,0 25,00 € 25,00 €  

161 ΝΕΤΠΡΣ Η5.1.3  Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16. Φ 1''  τεμ 5,0 9,80 € 49,00 €  

162 ΝΕΤΠΡΣ Η5.1.2  Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16. Φ 3/4''  τεμ 3,0 7,70 € 23,10 € 5.808,00 € 
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ΟΜΑΔΑ E. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ             

163 ΣΧΕΤ Αντλία απαγωγής στραγγισμάτων τεμ. 2,0 3.300,00 € 6.600,00 €  

164 ΣΧΕΤ 

Φυγοκεντρικό, υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων με σύστημα 
τεμαχισμού στερεών, παροχής >3m³/h και μανομετρικού ύψους >5 μΥΣ. Στο 
άρθρο περιλαμβάνεται η πλήρης τοποθέτηση με το αντίστοιχο μήκος του inox 
καταθλιπτικού αγωγού, τη δικλείδα απομόνωσης και το αντεπίστροφο σε κάθε 
σωληνογραμμή. 

τεμ. 2,0 1.500,00 € 3.000,00 €  

165 ΣΧΕΤ 
Φυγοκεντρικός, υποβρύχιος αεριστήρας (Venturi-jet), παροχής αέρα >180m³/h 
σε βάθος υγρού 3μ και εγκατεστημένης ισχύος 8kW<P2<10 kW 

τεμ. 1,0 7.000,00 € 7.000,00 €  

166 ΣΧΕΤ 
Υποβρύχιος αναδευτήρας για την ανάδευση των στραγγιδίων, εγκατεστημένης 
ισχύος 2,50kW<P2<3 kW, από ανοξείδωτο χάλυβα  

τεμ. 1,0 4.000,00 € 4.000,00 €  

167 ΣΧΕΤ Ανοξείδωτη χειροκαθαριζόμενη εσχάρα, με διάκενα 12mm τεμ. 1,0 100,00 € 100,00 €  

168 ΝΈΟ Μονάδα λεπτοκοσκίνισης τεμ. 1,0 30.000,00 € 30.000,00 €  

169 ΝΈΟ Βιολογικές δεξαμενές  τεμ. 1,0 150.000,00 € 150.000,00 €  

170 ΝΈΟ Σύστημα διαχωρισμού βιομάζας με μεμβράνες UF - MBR τεμ. 1,0 280.000,00 € 280.000,00 €  

171 ΝΈΟ Μονάδα αντίστροφης όσμωσης (RO) τεμ. 1,0 345.000,00 € 345.000,00 €  

172 ΝΈΟ Μονάδα χλωρίωσης τεμ. 1,0 13.500,00 € 13.500,00 €  

173 ΝΈΟ Μονάδα πάχυνσης - αποθήκευσης ιλύος τεμ. 1,0 27.000,00 € 27.000,00 €  

174 ΣΧΕΤ Πυρσός 200 m3/ώρα τεμ. 1,0 80.000,00 € 80.000,00 €  

175 ΣΧΕΤ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΝΤΛΙΑ Q=12m³/h, P=15bar, 11kW τεμ. 1,0 5.000,00 € 5.000,00 €  

176 ΣΧΕΤ ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ, DN150, PN6 τεμ. 2,0 21,19 € 42,38 €  

177 ΣΧΕΤ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΦΡΕΑΤΙΟ 40x40 τεμ. 1,0 150,00 € 150,00 €  

178 ΣΧΕΤ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/4 '' τεμ. 37,0 2,00 € 74,00 €  

179 ΣΧΕΤ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑ DN50 τεμ. 1,0 21,19 € 21,19 €  

180 ΣΧΕΤ Προμήθεια και εγκατάσταση γεφυροπλάστιγγας διαστάσεων 18,00x3,00μ  τεμ. 1,0 50.000,00 € 50.000,00 €  

181 ΣΧΕΤ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ τεμ. 1,0 3.000,00 € 3.000,00 €  
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182 ΣΧΕΤ 

Προκάτ φρεάτιο τοποθέτησης δικλείδων απομόνωσης δικτύου, εσωτερικών 
διαστάσεων κάτοψης περίπου 35x35 εκ. και βάθους περίπου 30εκ, με 
κάλυμμα κλάσης Β125 από σφαιροειδή γραφίτη διαστάσεων περίπου 
400x400mm (φρεάτιο σύνδεσης μονάδων). 

τεμ. 3,0 100,00 € 300,00 €  

183 ΣΧΕΤ 

Προκάτ φρεάτιο τοποθέτησης δικλείδων απομόνωσης δικτύου, εσωτερικών 
διαστάσεων κάτοψης περίπου 60x60 εκ. και βάθους περίπου 80εκ, με 
κάλυμμα κλάσης D400 από σφαιροειδή γραφίτη διαστάσεων περίπου 
700x700mm (φρεάτιο στον κεντρικό αγωγό, επί του οδοστρώματος).  

τεμ. 2,0 300,00 € 600,00 €  

184 ΣΧΕΤ 

Πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης αποτελούμενο από 2 ηλεκτροκίνητες αντλίες 
(1+1εφ.), παροχής 4,5 m³/h και μανομετρικού 50mΥΣ με πιεστικό δοχείο 50lt 
πάνω σε ενιαία βάση, πλήρες, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση προς τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικροϋλικό 
και εργασία γιά την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 

τεμ. 1,0 3.000,00 € 3.000,00 €  

185 ΣΧΕΤ 

Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 80lt/4kW, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού 
ρεύματος, με κάθε μικροϋλικό και εργασία γιά την πλήρη εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία, σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή - 
προδιαγραφές. 

τεμ. 1,0 150,00 € 150,00 €  

186 ΣΧΕΤ 
Πλήρης κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του υποστέγου 
συντήρησης οχημάτων 

τεμ. 1,0 2.000,00 € 2.000,00 €  

187 ΣΧΕΤ 
Αντλία συστήματος έκπλυσης τροχών, πλήρως τοποθετημένη με όλα τα 
μικρουλικά. 

τεμ. 1,0 2.000,00 € 2.000,00 €  

188 ΣΧΕΤ Προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο συλλογής και ανύψωσης λυμάτων ΑΣ-1. τεμ. 1,0 4.000,00 € 4.000,00 €  

189 ΣΧΕΤ Πυροσβεστικός σταθμός τεμ. 4,0 300,00 € 1.200,00 €  

190 ΣΧΕΤ Πυροσβεστικό ερμάριο τεμ. 3,0 200,00 € 600,00 €  

191 ΣΧΕΤ Τροχήλατος πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως, τύπου Ρα, γομώσεως 25kg  τεμ. 3,0 300,00 € 900,00 €  

192 ΣΧΕΤ Πυροσβεστήρας κόνεως, τύπου Ρα, γομώσεως 6kg τεμ. 6,0 50,00 € 300,00 €  

193 ΣΧΕΤ 
Αυτοδιεγειρόμενος πυροσβεστήρας οροφής, ξηράς κόνεως, τύπου Ρα, 
γομώσεως 12kg 

τεμ. 1,0 100,00 € 100,00 €  

194 ΣΧΕΤ Αυτόνομο φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας, με ένδειξη πορείας εξόδου  τεμ. 6,0 50,00 € 300,00 €  

195 ΣΧΕΤ 
Τοπική κλιματιστική μονάδα split-unit ονομαστικής ισχύος 12.000BTU 
(INVERTER) 

τεμ. 3,0 500,00 € 1.500,00 €  

196 ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ Γ/13.17 Φορητός αναλυτής βιοαερίου  τεμ. 1,0 12.000,00 € 12.000,00 €  

197 ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ Γ/13.17 Δειγματολήπτης βιοαερίου για μεσοπρόθεσμη ανάλυση  τεμ. 1,0 3.500,00 € 3.500,00 €  
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198 ΣΧΕΤ Μάρτυρες καθίζησης τεμ. 17,0 2.750,00 € 46.750,00 €  

199 ΑΤΗΕ 80.62.1 Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτή ημικυκλική  kgr 21,0 24,70 € 518,70 €  

200 ATHE N8062.40.1.8 
Υδρορροή κυκλικής διατομής με τα εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης και 
την βαφή, σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής, μέσου βάρους 
(κόκκινη ετικέττα), ονομ. διατομής DN80 (3ins) 

kgr 6,0 13,29 € 79,74 €  

201 ATHE Ν9000.1 
Αποξήλωση υφιστάμενης εγκατάστασης ύδρευσης, αποχέτευσης και ειδών 
υγιεινής 

τμχ 1,0 150,00 € 150,00 €  

202 ATHE Ν9000.2 Αποκατάσταση εγκατάστασης Ύδρευσης τμχ 5,0 150,00 € 750,00 €  

203 ATHE Ν9000.3 Αποκατάσταση εγκατάστασης Αποχέτευσης τμχ 5,0 150,00 € 750,00 €  

204 ATHE 8160.1 Νιπτήρας από προσελάνη τμχ 2,0 161,36 € 322,72 €  

205 ATHE Ν8151.1 Λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως με πλαστικό κάθισμα  τμχ 1,0 150,47 € 150,47 €  

206 ATHE Ν8141.1 
Αναμικτήρας θερμού – Ψυχρού ύδατος νεροχύτη ή νιπτήρα, ορειχάλκινος 
επιχρωμιωμένος 

τμχ 3,0 15,10 € 45,30 €  

207 ATHE Ν8141.1 
Αναμικτήρας θερμού – Ψυχρού ύδατος ντουζιέρας, ορειχάλκινος 
επιχρωμιωμένος 

τμχ 1,0 15,10 € 15,10 €  

208 ATHE Ν8154.3 Βαλβίδα έκπλυσης λεκάνης ή ουρητήριού αποχωρητηρίου τμχ 1,0 28,30 € 28,30 €  

209 ATHE Ν8151.1 Ντουζιέρα τμχ 1,0 15,10 € 15,10 €  

210 ΝΕΤΗΛΜ 60.10.01.02 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m.  Τεμ. 63,0 1.200,00 € 75.600,00 €  

211 ΝΕΤΗΛΜ 60.10.20.03 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα Νατρίου 
υψηλής πίεσης (NaHP), τύπου semi cut-off, ισχύος 150 W. 

 Τεμ. 63,0 300,00 € 18.900,00 €  

212 NΕΤΗΛΜ 60.10.85.01 Φρεάτιο έλξης καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων 50x50 cm.  Τεμ. 12,0 100,00 € 1.200,00 €  

213 ΝΕΤΗΛΜ 60.10.85.02 Φρεάτιο έλξης καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων 70x70 cm.  Τεμ. 24,0 130,00 € 3.120,00 €  

214 ΝΕΤΗΛΜ 60.10.85.03 Φρεάτιο έλξης καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων 90x90 cm.  Τεμ. 18,0 150,00 € 2.700,00 €  

215 NΕΤΗΛΜ 60.20.40.91 
Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα 
διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσματος 5 mm. 

 Τεμ. 19,0 153,00 € 2.907,00 €  

216 ΝΕΤΗΛΜ 62.10.48.03 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι πολύκλωνοι, διατομής 25 mm². m 1498,0 5,70 € 8.538,60 €  

217 ΝΕΤΗΛΜ 65.80.40.162 
Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, με κάλυμμα, πλάτους 100mm, ύψους 
60mm και πάχους λαμαρίνας έως 1,5mm. 

m 3,0 16,50 € 49,50 €  
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218 Ν8733.22.5 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς ή σπιράλ, βαρέως τύπου, 
ορατός ή εντοιχισμένος, ενδεικτικού τύπου CONDUR ή CONFLEX, διαμέτρου 25 
ΜΜ. 

m 55,0 5,11 € 281,05 €  

219 Ν8741.21.2 
Κανάλι πλαστικό καλωδίων από σκληρό PVC, επίτοιχο, διμερές, διαστάσεων 
130χ50 ΜΜ. 

m 8,0 26,18 € 209,44 €  

220 Ν8741.23.1 Κανάλι πλαστικό καλωδίων από σκληρό PVC, επίτοιχο, διαστάσεων 40χ16 ΜΜ. m 50,0 8,04 € 402,00 €  

221 Ν8750.51.1.1 
Τριγωνική γείωση αποτελούμενη από 3 ηλεκτρόδια χάλκινα με χαλύβδινη 
ψυχή, διαμέτρου Φ17 και μήκους 3m. 

 τεμ. 2,0 567,47 € 1.134,94 €  

222 Ν8757.91.1 Καλώδιο χαλκού τύπου HO7V-R κιτρινοπράσινο, διατομής 1χ16 ΜΜ2. m 10,0 7,13 € 71,30 €  

223  8766.3.1 
Καλώδιο τύπου AO5VV-(U ή R) (NYM) χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, 
τριπολικό, διατομής 3G1,5 ΜΜ². 

m 28,0 5,07 € 141,96 €  

224  8766.3.2 
Καλώδιο τύπου AO5VV-(U ή R) (NYM) χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, 
τριπολικό, διατομής 3G2,5 ΜΜ². 

m 17,0 5,42 € 92,14 €  

225  8774.1.7 
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, μονοπολικό, 
διατομής 1χ25 ΜΜ2. 

m 400,0 9,01 € 3.604,00 €  

226  8774.1.8 
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, μονοπολικό, 
διατομής 1χ35 ΜΜ2. 

m 715,0 10,93 € 7.814,95 €  

227  8774.1.10 
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, μονοπολικό, 
διατομής 1χ70 ΜΜ2. 

m 75,0 16,61 € 1.245,75 €  

228  8774.1.11 
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, μονοπολικό, 
διατομής 1χ95 ΜΜ2. 

m 160,0 20,40 € 3.264,00 €  

229  8774.2.1 
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, διπολικό, διατομής 
2χ1,5 ΜΜ2. 

m 50,0 4,17 € 208,50 €  

230  8774.2.5 
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, διπολικό, διατομής 
2χ10 ΜΜ2. 

m 75,0 7,84 € 588,00 €  

231  8774.3.2 
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 
3G2,5 ΜΜ². 

m 10,0 5,48 € 54,80 €  

232  8774.3.3 
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 
3G4 ΜΜ2. 

m 6,0 6,86 € 41,16 €  

233  8774.3.5 
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 
3G10 ΜΜ². 

m 145,0 10,70 € 1.551,50 €  

234  8774.4.3 
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, με 
ουδέτερο μειωμένης διατομής, διατομής 3G50+25 ΜΜ². 

m 400,0 35,98 € 14.392,00 €  

235  8774.4.4 
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, με 
ουδέτερο μειωμένης διατομής, διατομής 3G70+35 ΜΜ². 

m 715,0 46,40 € 33.176,00 €  
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236  8774.4.8 
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, με 
ουδέτερο μειωμένης διατομής, διατομής 3G185+95 MM². 

m 160,0 101,37 € 16.219,20 €  

237  8774.5.5 
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, τετραπολικό, 
διατομής 4χ10 ΜΜ². 

m 1278,0 12,53 € 16.013,34 €  

238  8774.6.3 
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, 
διατομής 5G4 ΜΜ². 

m 65,0 9,35 € 607,75 €  

239  8774.6.4 
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, 
διατομής 5G6 ΜΜ². 

m 130,0 11,43 € 1.485,90 €  

240  8774.6.5 
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, 
διατομής 5G10 ΜΜ2. 

m 755,0 13,74 € 10.373,70 €  

241 Ν8774.6.6 
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, 
διατομής 5G16 ΜΜ2. 

m 125,0 19,00 € 2.375,00 €  

242 Ν8780.61.4 Καλώδιο τύπου 2ΧSY διατομής 1x70mm2/16mm2 (12/20kV). m 150,0 35,80 € 5.370,00 €  

243 Ν8798.11.1 
Καλώδιο τύπου UTP Cat 6, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801 & EIA/TIA 
568B, 4". 

m 70,0 2,56 € 179,20 €  

244 Ν8801.21.1 
Διακόπτης επίτοιχος με πλήκτρο, έντασης 10Α, τάσης 250V, με το κουτί, απλός 
μονοπολικός. 

 τεμ. 3,0 5,18 € 15,54 €  

245 Ν8801.21.4 
Διακόπτης επίτοιχος με πλήκτρο, έντασης 10Α, τάσης 250V, με το κουτί, 
κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ. 

 τεμ. 2,0 7,27 € 14,54 €  

246 Ν8811.11.4 
Διακόπτης στεγανός, επίτοιχος, πλήκτρου, έντασης 10Α, τάσης 250V, κομιτατέρ 
ή αλλέ-ρετούρ. 

 τεμ. 2,0 18,94 € 37,88 €  

247 Ν8826.23.2 Ρευματοδότης επίτοιχος, SCHUKO, έντασης 16Α.  τεμ. 4,0 10,25 € 41,00 €  

248 Ν8826.41.2 Διπλός ρευματοδότης επίτοιχος, SCHUKO, έντασης 16 A.  τεμ. 9,0 22,42 € 201,78 €  

249 Ν8826.42.2 Διπλός στεγανός ρευματοδότης επίτοιχος, SCHUKO, έντασης 16 A.  τεμ. 1,0 33,45 € 33,45 €  

250 Ν8827.23.2 Ρευματοδότης στεγανός, επίτοιχος, SCHUKO, έντασης 16 Α.  τεμ. 4,0 18,09 € 72,36 €  

251 Ν8827.31.1 
Μονοφασικός ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου, με ακροδέκτες κατά IEC 
309-1/309-2, με ουδέτερο και επαφή γείωσης, έντασης 16 A. 

 τεμ. 2,0 16,57 € 33,14 €  

252 Ν8840.52.1.1 Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π-ΔΕΞ.Π.  τεμ. 1,0 2.509,10 € 2.509,10 €  

253 Ν8840.52.2.1 Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π-ΔΕΞ.Σ.  τεμ. 1,0 4.957,10 € 4.957,10 €  

254 Ν8840.52.3.1 Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π-ΔΕΞ.Κ.  τεμ. 1,0 2.019,55 € 2.019,55 €  

255 Ν8840.52.4.1 Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π-ΔΦ.  τεμ. 1,0 2.537,68 € 2.537,68 €  

256 Ν8840.52.5.1 Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π-1.  τεμ. 1,0 1.917,55 € 1.917,55 €  

257 Ν8840.52.6.1 Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π-2.  τεμ. 1,0 2.019,55 € 2.019,55 €  
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258 Ν8840.61.1 Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης, τροφοδοτούμενος από UPS UΠ-ΔΦ.  τεμ. 1,0 591,55 € 591,55 €  

259 Ν8960.24.2 
Mονάδα αδιάλειπτης παροχής (U.P.S.), ηλεκτρικής ενέργειας, μονοφασικής 
εισόδου και εξόδου, ισχύος εξόδου 3KVA/10min. 

 τεμ. 1,0 2.283,55 € 2.283,55 €  

260 Ν8974.41.1 
Φωτιστικό σώμα φθορισμού, αναρτημένο από την οροφή, με κάλυμμα από 
αντιθαμβωτικές περσίδες αλουμινίου , μετά των λαμπτήρων Τ16 2χ24 W.  

 τεμ. 1,0 113,82 € 113,82 €  

261 Ν8974.41.2 
Φωτιστικό σώμα φθορισμού, αναρτημένο από την οροφή, με κάλυμμα από 
αντιθαμβωτικές περσίδες αλουμινίου , μετά των λαμπτήρων Τ16 2χ49 W.  

 τεμ. 5,0 137,90 € 689,50 €  

262 Ν8974.42.1 
Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό (ΙΡ65), αναρτημένο από την οροφή, με 
αυτόσβηστο πολυκαρβονικό κάλυμμα, μετά των λαμπτήρων Τ16 2χ24 W. 

 τεμ. 2,0 98,52 € 197,04 €  

263 Ν8974.42.2 
Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό (ΙΡ65), αναρτημένο από την οροφή, με 
αυτόσβηστο πολυκαρβονικό κάλυμμα, μετά των λαμπτήρων Τ16 2χ28 W.  

 τεμ. 6,0 118,92 € 713,52 €  

264 Ν8974.43.1 
Φωτιστικό σώμα τύπου επίτοιχης απλίκας, εξωτερικού χώρου, στεγανό (ΙΡ65), 
με έναν συμπαγή λαμπτήρα φθορισμού 18W. 

 τεμ. 12,0 57,72 € 692,64 €  

265 Ν8987.21.1 
Αυτόνομο φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας, μη συνεχούς φωτισμού, με 
λαμπτήρα φθορισμού φωτεινής ροής τουλάχιστον 250 LUMEN. 

 τεμ. 6,0 83,22 € 499,32 €  

266 Ν8987.81.1 
Σύστημα φορτιστού-συσσωρευτών, για μετατροπή ενός λαμπτήρα 
(φθορισμού, πυράκτωσης ή αλογόνου) κοινού φωτιστικού σε ασφαλείας.  

 τεμ. 3,0 61,51 € 184,53 €  

267 Ν8993.19.1 
Κατανεμητής φωνής - δεδομένων (DATA), βυσματικού τύπου, σύμφωνα με το 
διεθνές πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 κατηγορία 6, χωρητικότητας 16 εισερχομένων και 
16 εξερχομένων θυρών. 

 τεμ. 1,0 1.169,18 € 1.169,18 €  

268 Ν8993.67.2 Δίδυμη λήψη φωνής - δεδομένων, κατηγορίας 6, με εξόδους RJ 45.  τεμ. 4,0 18,54 € 74,16 €  

269 Ν8994.162.1 Σειρήνα ηλεκτρονική, σήμανσης συναγερμού, με αφεσβενόμενο φλας.  τεμ. 2,0 62,46 € 124,92 €  

270 Ν8995.72.1 
Φωτιστικό σημείο απλό, κομιτατέρ, αλλέ ρετούρ ή χειριζόμενο από πίνακα, με 
καλώδιο AO5VV-(U,R) διατομής 3x1.5MM2, μέσου μήκους γραμμής 8 Μ. 

 τεμ. 32,0 29,95 € 958,40 €  

271 Ν8995.81.1 
Σημείο τροφοδοσίας ρευματοδότου, με καλώδιο AO5VV-(U,R) διατομής 
3x2.5MM2, μέσου μήκους γραμμών 10 Μ. 

 τεμ. 20,0 43,12 € 862,40 €  

272 Ν8995.82.1 
Σημείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής συσκευής, με καλώδιο AO5VV διατομής 
3x2.5MM2, μέσου μήκους γραμμών 10 Μ. 

 τεμ. 4,0 43,12 € 172,48 €  
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273 Ν8995.83.1 
Σημείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής συσκευής, με καλώδιο AO5VV διατομής 
3χ4ΜΜ2, μέσου μήκους γραμμών 8 Μ. 

 τεμ. 1,0 44,52 € 44,52 €  

274 Ν8998.138.1 Φλοτεροδιακόπτης ένδειξης στάθμης υγρού.  τεμ. 4,0 751,71 € 3.006,84 €  

275 Ν9337.91.7 Καλώδιο τύπου XLPE/PVC/SWA/PVC (0.6/1kV), διατομής 12χ1.5mm2. m 530,0 15,55 € 8.241,50 €  

276 Ν9344.188.2.1 
Ζυγός γείωσης χάλκινος επινικελωμένος, 10 θέσεων, διαστάσεων 
50χ5χ470mm, σύμφωνα με το πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-2, ενδεικτικού 
τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6620047 ή ισοδύναμου. 

 τεμ. 3,0 194,51 € 583,53 €  

277 Ν9984.41.4.4 
Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας με αλεξικέραυνο εκπομπής πρώιμου 
οχετού, με τηλεσκοπικό ιστό ύψους 10m, ακτίνας προστασίας 107Μ, κατά NFC 
17102 (Pulsar 60), ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6022160 ή ισοδύναμου.  

 τεμ. 8,0 2.907,10 € 23.256,80 €  

278 Ν9985.55.1 
Υποδοχή γείωσης επίτοιχη, σύμφωνα με το πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-1&2, 
ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6524408 ή ισοδύναμου. 

 τεμ. 7,0 13,74 € 96,18 €  

279 Ν9985.135.1 
Προδιαμορφωμένος εύκαμπτος αγωγός, χάλκινος, επικασσιτερωμένος, 
διαστάσεων 23χ3χ200 Cu/eSn, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6425200 ή 
ισοδύναμου. 

 τεμ. 5,0 12,37 € 61,85 €  

280 Ν9985.141.1 
Αγωγός γείωσης χάλκινος ηλεκτρολυτικός, σύμφωνα με το πρότυπο 
IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-2, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6420108 ή ισοδύναμου, 
διαμέτρου 50τ.χ. 

m 130,0 16,36 € 2.126,80 €  

281 Ν9985.142.1 

Χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη ταινία με πάχος επιψευδαργύρωσης 
500gr/m2, κατάλληλη για χρήση σε περιμετρική και θεμελιακή γείωση, 
σύμφωνα με το πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-2, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 
6401133 ή ισοδύναμου διαστάσεων 30χ3,5 ΜΜ. 

m 44,0 8,07 € 355,08 €  

282 Ν9985.148.1 
Aκίδα επί στηρίγματος μονωμένου δώματος, χάλκινη επικασσιτερωμένη, 
σύμφωνα με το πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-2, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 
6401216 η ισοδύναμου, διαστάσεων Φ16χ600mm. 

 τεμ. 2,0 87,90 € 175,80 €  

283 Ν9985.156.1 
Χάλκινη ταινία, σύμφωνα με το πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-2, ενδεικτικού 
τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6420252 ή ισοδύναμου, διαστάσεων 25χ2 ΜΜ. 

m 50,0 17,86 € 893,00 €  

284 Ν9985.156.2.1 
Χάλκινη ταινία, σύμφωνα με το πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-2, ενδεικτικού 
τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6420253 ή ισοδύναμου, διαστάσεων 25χ3 ΜΜ. 

m 100,0 21,10 € 2.110,00 €  

285 Ν9985.825.1 
Φρεάτιο γειώσεως από PVC, βαρέως τύπου, με ανάγλυφη σήμανση της 
γείωσης, διαστάσεων 25χ25mm, τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6009030. 

 τεμ. 1,0 98,36 € 98,36 € 1.387.213,17 € 

              5.436.928,52 € 
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    ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΓΕ και ΟΕ) 18% 978.647,13 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 1 6.415.575,65 € 

      ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (9%) 577.401,81 € 

      ΣΥΝΟΛΟ 2 6.992.977,46 € 

     ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 209.789,33 € 

      ΣΥΝΟΛΟ 3 7.202.766,79 € 

      ΦΠΑ 24% 1.728.664,03 € 

      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.931.430,82 € 
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό πρωτ. 169-9/21-01-2020 απόφαση 
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