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1 ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 

απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 

Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 

περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 

εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις 

δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται 

για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη 

Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 

απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 

προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν 

άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει 

το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί 

μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του 

Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα 

κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, 

έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν 

απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 

βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 

αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις 

απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των 

μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών 

περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του 

Τιμολογίου.  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία 

μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και 

λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των 

ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 

δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. 

πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου αλλά πληρώνεται 

απολογιστικά. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 

συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα 

διαχείρισή τους. 
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1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 

εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και 

αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που 

καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, 

οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής 

απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές 

ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού 

(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 

μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με 

εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την 

κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 

ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 

εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 

στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων 

παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων 

κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η 

κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση 

του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης 

φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των 

παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η 

αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση 

των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε 

άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 

σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 

εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

από το Δημόσιο 

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

Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις 

ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα 

μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 

κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες 

των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 

εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών 

σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, 

ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση 

της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, 

ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  
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1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 

φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς 

όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, 

χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 

μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για 

συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 

χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί 

τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι 

αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά 

αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι 

ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που 

δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους 

(εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 

διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 

ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών 

υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία 

άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται 

ιδιαίτερα.  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 

λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων 

και προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 

Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 

εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 

τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 

αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

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

εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 

(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 

υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε 

τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& 

Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

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

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου 

και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.). 
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1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων 

στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται 

απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 

κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των 

εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των 

χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και 

φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει 

από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση 

των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των 

εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 

εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των 

επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν 

απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 

ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 

σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 

εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 

θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 

[ΟΚΩ]),  

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται 

στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με 

τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ 

αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως 

επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία 

προς έλεγχο. 

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν 

αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 

εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων 

Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 

κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς 

φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για 

την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να 

προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το 

περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 

ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση 

των εργασιών. 
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1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 

διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί 

σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση 

αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών 

κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, 

προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 

Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. 

που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες 

εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα 

αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 

Ανάδοχος του Έργου. 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 

αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών 

κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου 

(π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων 

κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της 

Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 

δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής 

του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών 

κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική 

έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς 

και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή 

ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν 

απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή 

βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των 

εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 

εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 

δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και 

απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, 

τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων 

αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη 

δημοπράτησης. 

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 

σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες 

Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 

ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 

λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
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άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα 

οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

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

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 

λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, 

κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων 

(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες 

οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το 

κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης 

του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 

προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης 

φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

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

των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του 

αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα 

οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων 

και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και 

λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου 

ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 

χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 

διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 

ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών 

απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 

περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά 

τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού 

γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως 

προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας 

του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 

τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 
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(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 

εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που 

μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες 

και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας 

από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες 

από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της 

σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

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

ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 

αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και 

για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα 

γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της 

αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο 

παρόν Τιμολόγιο. 

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

υπάρχουσα διάμετρος. 

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

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής 

πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 

χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση 

το λόγο:  

     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. 

 

Οπου απαιτείται ο προσδιορισμός της δαπάνης της καθαρής μεταφοράς των, κατά 

περίπτωση, υλικών ή προϊόντων έχουν ληφθεί υπόψην οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε 

€/m3.km 

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   
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Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τελικής τιμής των άρθρων του 

παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), 

κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

Οι απαιτούμενες αποστάσεις που έχουν ληφθεί υπόψη στον προσδιορισμό της τελικής 

τιμής είναι οι ακόλουθες: 

Για την απομάκρυνση προίόντων εκσκαφής 10km  

 Για την προμήθεια υλικών από λατομεία 10km 

Για την προμήθεια ασφαλτοσκυροδέματος 10km   

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο, 

προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που υπάρχει μεταφορικό έργο, και 

αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 

προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των 

εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων 

βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη 

των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων 

ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την 

κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών 

στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική 

του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για 

την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε 

εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, 

επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν 

Περιγραφικό Τιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς 

και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των 

παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος 

Τιμολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που 

αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη 

αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου 

άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα 
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πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο 

Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, 

υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

 

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 

• Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά 

εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.  

• Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή 

αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως 

τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή 

αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν 

αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), 

χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού 

εξοπλισμού. 

• Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να 

εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά 

υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην 

κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους 

πάνω από 0,50 m3. 

• Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς 

σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς 

τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 

150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν 

αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση 

των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη) 

 

2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς 

λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

Χειρολαβές 

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

ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό 

σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου 

απαιτείται. 
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- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 

ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης 

χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα 

στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο 

πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 

χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος  

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες 

πυρασφάλειας 

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

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα 

(ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα 

(πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση 

στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις 

πυρασφάλειας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

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

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών 

ασφαλείας, με Master Key 

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική 

μονάδα ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων 
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Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και 

σύμφωνα με τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων 

Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος 

Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους 

κουφώματος. 

 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε 

μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως 

περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες 

αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια 

που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.  

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η 

αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους 

των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές 

επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα 

πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη 

χρωματισμών.  

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην 

ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη 

δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου 

αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο 

εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος 

μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία 

έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.  

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των 

χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα 

κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις 

ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες 

εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως 

στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται 

ή επιβάλλεται. 

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ 

ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το 

γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει 

των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης 

από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό 

συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 

 

α/α Είδος Συντελεστής 
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α/α Είδος Συντελεστής 

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 

υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του 

ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% 

του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Υαλοστάσια : 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού 

δ) παραθύρων ρολλών 

ε) σιδερένια 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 

γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 

 

3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών 

διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

 

2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 

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

δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 

2,50 

1,00 

1,60 
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α/α Είδος Συντελεστής 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 

1,00 

1,50 

9. Θερμαντικά σώματα : 

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων 

συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των 

θερμαντικών σωμάτων 

 

 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας 

και χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο 

διαδεδομένες ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση 

δεν σημαίνει ότι τα κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών 

είναι ομοιόμορφα ως προς το χρώμα, την σκληρότητα και τις λοιπές 

ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής 

διαφοροποιούνται και μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά τους. 

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με 

μάρμαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που 

επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο. 

2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης 

Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά 

περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για 

επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα 

χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα 

στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να 

διαπιστώσει την τιμή διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και 

σ' αυτήν να προσθέσει την τιμή "φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ 

ΟΙΚ.  Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει στην περιγραφή του άρθρου 

και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του μαρμάρου. 

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η 

επιλογή του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την 

Μελέτη Υπηρεσία. 

4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 

Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and 

stair - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - 

Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από 

φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις -  Απαιτήσεις και να φέρουν 
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σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 10976/244,  ΦΕΚ 973Β/18-07-

2007. 

 

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 

 

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 

11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 
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2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τήνου Πράσινο 

5 Ρόδου Μπεζ 

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 

7 Βυτίνας Μαύρο 

8 Μάνης Ερυθρό 

9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 

12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 

13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 

14 Αράχωβας καφέ 

 

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

στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 

6. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό 

τσιμέντο. 
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3 ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

3.1 ΟΜΑΔΑ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΡΓΑ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

A.T. : 1.  

Αρθρο: ΝΑΟΔΟ Α-1    ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΑΛΑΡΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 

 Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΔΟ-1110  

 

Εκσκαφή, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης και 

λοιπών επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύμφωνα με τη 

μελέτη, είτε για την έδραση επιχωμάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το διαχωρισμό τους 

από τα υπόλοιπα, κατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων, προϊόντα ορυγμάτων. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

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

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

(πλην εκείνων που θα παραδοθούν προς εκμετάλλευση),  

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

• η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής,  

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

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

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

ακατάλληλα για φυτικά, ή πλεονάζοντα, 

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

απαιτούμενος χώρος των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών, 

καθώς και διαμόρφωσή τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους μέχρι ν χρησιμοποιηθούν στο 

έργο.  

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

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

των περιβαλλοντικών όρων του έργου.  

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,22 

 (Ολογράφως): Δύο ευρώ και εικοσι δυό λεπτά 

 

A.T. : 2.  

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

ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 
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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. 

• η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης 

οδοστρώματος" μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας 

Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να 

αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που 

επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά 

ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

• οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 
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• η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος 

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

συμπύκνωσης 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε 

μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους 

τοπικούς περιορισμούς.  

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 

πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 

εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των 

γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 

παρόντος τιμολογίου. 

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

εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. 

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

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,50 

 (Ολογράφως): Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

A.T. : 3.  

Άρθρο ΝΑΟΔΟ Α-2.1  ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΕΚΣΚΑΦΩΝ   

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΔΟ-1123Α 

 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή 

με τσιμέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  προωθητή γαιών, φορτωτή ή 

εκσκαφέα, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική 

απόθεση σε χώρους καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την 

νεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή 

επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3,20 

 (Ολογράφως): Τρία ευρώ και είκοσι λεπτά 
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A.T. : 4.  

Άρθρο ΝΑΟΔΟ Α-3.2   ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩΔΕΣ. 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες με 

ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών  

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  

− 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.  
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• 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. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 5,50 

 (Ολογράφως): Πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά 

A.T. : 5.  

Άρθρο ΝΑΟΔΟ Α-3.3   ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩΔΕΣ. 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς 

χρήση εκρηκτικών 

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  

− 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,  



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.22 

• 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. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 8,70 

 (Ολογράφως): Οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 

A.T. : 6.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α-18.3   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ. Δάνεια θραυστών 

επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4  

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΔΟ-1510 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.23 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων 

είτε για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος 

επιχώματος είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ  

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου,  

• η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των 

φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η 

απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση,  

• η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,  

• οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου,  

• οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων  

Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη - 

εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων". 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη 

αρχικών και τελικών διατομών. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 6,90 

 (Ολογράφως): Εξι ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 

A.T. : 7.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α-20   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-1530 

 

Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του 

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

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

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

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

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

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

πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 

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

προδιαγράφεται στην μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα.  

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

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

την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 

• Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95% 

της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 

τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα 

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

επιφάνεια. 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.24 

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 (Αριθμητικά): 0,86 

 (Ολογράφως): Ογδοντα έξι λεπτά 

 

A.T. : 8.  

Άρθρο ΝΑΟΔΟ Α-23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΜΜΟΥ-ΣΚΥΡΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ 

ΠΑΧΟΥΣ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-3121Α 

 

Κατασκευή στρώσης μεταβλητού πάχους, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις, 

υπό τα επιχώματα και υπό τα θεμέλια τεχνικών έργων, από άμμο και σκύρα μεγίστου κόκκου 20 

cm, προερχόμενα από κοσκίνισμα φυσικών αμμοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών 

υλικών.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άμμου - σκύρων με 

βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά 

κατά την τροποποιημένη δοκιμή που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 

δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) 

• Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άμμου, των σκύρων, του 

απαιτούμενου νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου,  

• Η διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση των υλικών,  

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.25 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 8,20 

 (Ολογράφως): Οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά 

 

A.T. : 9.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α-24.1  Επένδυση πρανών με φυτική γη 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-1610 

 

Επένδυση πρανών επιχωμάτων-ορυγμάτων με κατάλληλη φυτική γη συμπυκνωμένου πάχους 

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

γη".  

• Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

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

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

έχουν αποτεθεί κατά την εκτέλεση των εκσκαφών του έργου 

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

μεταφοράς,  

• Η προετοιμασία της επιφάνειας που θα επενδυθεί,  

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

αυτής μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου.  

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

προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών. 

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

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,55 

 (Ολογράφως): Πενήντα πέντε λεπτά 

 

A.T. : 10.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α-25   ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-1620 

 

Πλήρωση κεντρικής νησίδας οδικής αρτηρίας, νησίδων κόμβων και χώρων ανάπτυξης πράσινου 

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

πλήρωση νησίδων με φυτική γη".  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

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

εκσκαφών του έργου (φορτοεκφορτώσεις, μεταφορά επί τόπου από οποιαδήποτε απόσταση 

και σταλία αυτοκινήτων) 

• Η προετοιμασία της επιφάνειας τοποθέτησης της φυτικής γης.  

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

της μέχρι τη λήξη του χρόνου εγγύησης του έργου.  



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.26 

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

πλήρωσης, με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών. 

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

και τελικών διατομών,  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,90 

 (Ολογράφως): Ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 

A.T. : 11.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Β-1  ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ 

ΠΛΑΤΟΥΣ έως 5,00 m  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-2151 

 

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

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

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

περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε 

εξοπλισμο, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-

00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων 

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

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

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

μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 

• Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του 

ορύγματος 

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

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

τεχνικών έργων, περιβλήματα αγωγών κλπ) 

• Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος 

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

προϊόντων εκσκαφών 

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

εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση 

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

προϊόντα εκσκαφής για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την 

κατασκευή του τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού  

• Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω 

καταπτώσεων των παρειών του ορύγματος. 

• Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων 

τσιμεντοστρώσεων στην θέση του ορύγματος 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.27 

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

την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες 

διατάξεις γεφύρωσης) 

• Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών 

κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με 

βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

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

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

επιφάνεια κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό 

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

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

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

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 5,30 

 (Ολογράφως): Πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά  

 

A.T. : 12.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Β-4.1   Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-3121.Β 

 

Kατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις διαμόρφωσης 

πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος" και της στάθμης 

έδρασης των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με βαθμό συμπύκνωσης 

τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 

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

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

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

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

τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η σταλία των μεταφορικών μέσων,  

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

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

συμπύκνωσης 

 

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

τελικών διατομών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 8,20 

 (Ολογράφως): Οκτω ευρώ και είκοσι λεπτά 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.28 

 

A.T. : 13.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Β-4.2  Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα 

ζώνης αγωγών  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ-6068  

 

Κατασκευή μεταβατικού επιχώματος με κοκκώδες υλικό, πίσω και πάνω από τεχνικά έργα, μέχρι 

ύψους 1,0 m από την κλείδα του τεχνικού (πλην των Cut and Cover), καθώς και επιχώματος για 

την πλήρωση της ζώνης πάσης φύσεως αγωγών-οχετών σε τάφρους εκτός οδού και για την 

πλήρωση του εναπομένοντος όγκου του σκάμματος αγωγών εντός του σώματος της οδού, 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-03-00 "Μεταβατικά επιχώματα".  

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, όταν τα 

επιχώματα ή μέρος τους εδράζονται στο φυσικό έδαφος  

• Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης, του 

κοκκώδους υλικού και των υπόλοιπων απαιτούμενων υλικών, μετά των φορτοεκφορτώσεων  

και της σταλίας του αυτοκινήτου 

• Η διάστρωση, μόρφωση, συμπλήρωση και συμπύκνωση  

• Η δαπάνη διενέργειας όλων των απαιτούμενων ελέγχων συμπύκνωσης 

• Η κατασκευή των τυχόν απαιτούμενων οριζόντιων ή κατακόρυφων αντιστηρίξεων  

• Η δαπάνη λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας των αγωγών, οχετών κλπ 

όπως και της προστατευτικής επένδυσής τους από νερά, διαβρώσεις κλπ. 

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

τελικών διατομών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής μεταβατικών επιχωμάτων ως και επιχώματος 

αγωγών-οχετών από κοκκώδες υλικό. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 11,40 

 (Ολογράφως): Εντεκα ευρώ και σαράντα λεπτά 

 

A.T. : 14.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Β-29.2.2  Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, 

εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 

C12/15  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-2531 

 

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, 

περιβλήματα και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων 

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

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

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα 

που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή 
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λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης 

κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 

υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 

 Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών 

παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση 

σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,  

• η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των 

πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων 

ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται 

κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι 

σιδηρότυποι κλπ),  

• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, 

άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος 

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

προβολοδόμηση καθώς  

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

άλλης μορφής κενών,  

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  

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

μέχρι τη σκλήρυνσή του,  

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 

• οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  

• οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών 

εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις 

μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  

• η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  

• οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα 

γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  

• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, 

χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του 

επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της 

κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη 

καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς 

όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως 

(σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών 

σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων 

όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με 

βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που 

διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
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Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του 

κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν 

διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.  

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και 

δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις 

(τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της 

κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών 

κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές 

συνθήκες κλπ). 

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

κάθε τύπο κατασκευής: 

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

01-01-02-00:  Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  

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

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώματα 

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

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

επιχρισμάτων 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 74,20 

 (Ολογράφως): Εβδομήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά 

 

A.T. : 15.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Β-29.4.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

C20/25  KAI C25/30. Κατασκευή ρείθρων, 

επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα 

κλπ. με σκυρόδεμα C20/25 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-2522 

 

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων και στερεών εγκιβωτισμού, επενδύσεις τριγωνικών και 

τραπεζοειδών τάφρων και κοίτης ρεμάτων, διαμορφώσεις πυθμένα φρεατίων προς εξασφάλιση 

ομαλής ροής, στρώσεις φθοράς μέσα σε οχετούς, διαμορφώσεις ρύσεων και στρώσεις 

προστασίας στεγάνωσης γεφυρών με σκυρόδεμα C20/25.  

Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι τάφροι, κράσπεδα, ρείθρα, κρασπεδόρειθρα κλπ, που 

κατασκευάζονται με χρήση μηχανημάτων συνεχούς διάστρωσης σκυροδέματος (slip-form pavers 

τύπου GOMACO ή αναλόγου) 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 86,00 
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 (Ολογράφως): Ογδόντα έξι ευρώ  

 

A.T. : 16.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Β-29.4.23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

C20/25  KAI C25/30. Κατασκευή ακροβάθρων, 

θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, 

κεφαλοδέσμων κ.λ.π με σκυρόδεμα C25/30 

οπλισμένο  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-2551 

 

Κατασκευή ακροβάθρων (θεμελίων και ανωδομής) οποιουδήποτε ύψους με τα συνδεδεμένα 

πτερύγιά τους από σκυρόδεμα C25/30 οπλισμένο.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 124,00 

 (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι τέσσερα ευρώ  

 

A.T. : 17.  

Άρθρο: ΝΑΥΔΡ 9.36 Τυπικά φρεάτια διακλάδωσης  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 50% ΥΔΡ-6327 + 50% 

ΥΔΡ-6311 

 

Πλήρης κατασκευή  τυπικού φρεατίου διακλάδωσης, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και 

ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων 

• οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε 

είδους εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, καθώς 

και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε 

οποιαδήποτε απόσταση 

• οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

• οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις 

• οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 

• οι κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο 

(σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικτα), σύμφωνα με 

τα σχέδια της Μελέτης   

• οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της 

Μελέτης 

• η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με  ασφαλτική επάλειψη 

• η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και του 

καλύματος του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 
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• η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, 

ειδικά τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα) 

• η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται) 

• η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό 

• η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωμα 

οδού ή πεζοδρόμιο) 

• κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου, 

σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν προβλεπόμενες συσκευές εντός του φρεατίου (δικλείδες 

και τεμάχια εξάρμωσης), που πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2.570,00 

 (Ολογράφως): Δύο χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ευρώ  

 

A.T. : 18.  

Άρθρο: ΝΑΥΔΡ 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 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 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 
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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 %. 

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 (Αριθμητικά): 95,00 

 (Ολογράφως): Ενενήντα πέντε ευρώ  

 

A.T. : 19.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Β-30.2 ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ. 

Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ 2612 

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης 

φύσεως κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή 
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του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 

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

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

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

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

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού 

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

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

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

θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  

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

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

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

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

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

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

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

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

αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμέν

α 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 

20,0      314 2,47 
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Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμέν

α προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 

τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και 

όχι εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με 

ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

• Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 

προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών 

(κατά ISO 15835-2),. 

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

δάπεδο εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης 

που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

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

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,95 

 (Ολογράφως): Ενενήντα πέντε λεπτά  

 

A.T. : 20.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Β-30.3 ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ. 

Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ 7018 

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης 

φύσεως κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή 

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

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

01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
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Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 

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

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού 

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

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

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

θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  

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

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

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

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

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

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

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

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

αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμέν

α 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 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.37 

Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμέν

α προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 

τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και 

όχι εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με 

ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

• Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 

προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών 

(κατά ISO 15835-2),. 

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

δάπεδο εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης 

που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

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

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,95 

 (Ολογράφως): Ενενήντα πέντε λεπτά  

 

 

A.T. : 21.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Β-36  ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-2411 

 

Προστατευτική επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος, σε οποιαδήποτε 

στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με ασφαλτικό γαλάκτωμα υδατικής διασποράς (black bitumen 

paint) με χρήση ρολού, βούρτσας ή πιστολέττου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας από χαλαρά υλικά και ρύπους με χρήση 

συρματόβουρτσας ή πεπιεσμένου αέρα,  



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.38 

• η εφαρμογή υποστρώματος (primer) με αραίωση του γαλακτώματος με νερό σε 

αναλογία 1:1 ή με χρήση του υλικού που συνιστά ο προμηθευτής και ανάλωση 0,10 -0,15 

lt/m2,  

• η χρήση των απαιτουμένων ικριωμάτων  

• η εφαρμογή του ασφαλτικού γαλακτώματος σε δύο στρώσεις με ανάλωση ανά στρώση 

τουλάχιστον 0,15 lt/m2 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,45 

 (Ολογράφως): Ενα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 

 

A.T. : 22.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Β-43.1  Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή 

ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ-6370 

 

Σφράγιση οριζοντίων αρμών τεχνικών έργων μικρής κινητικότητας (οχετών, επενδεδυμένων 

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

ασφάλτου, συνθετικών ελαστικών, ρητινών, πλαστικοποιητών και αδρανών -- rubber asphalt) 

εφαρμοζόμενη εν θερμώ. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• ο επιμελής καθαρισμός του αρμού με μεταλλοβολή ή συρματόβουρτσα, 

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

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

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

επιφάνεια του σκυροδέματος. 

Η σφράγιση με θερμή ασφαλτική μαστίχη προϋποθέτει απόλυτα στεγνές επιφάνειες 

σκυροδέματος και θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη από 5°C.  

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

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

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

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

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

Τιμολογίου.  

Τιμή ανά μέτρο μήκους σφραγισμένου αρμού. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3,20 

 (Ολογράφως): Τρία ευρώ και είκοσι λεπτά 

 

A.T. : 23.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Β-43.2  Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με 

πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη  



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.39 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ-6370 

 

Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών τεχνικών έργων μικρής κινητικότητας (τοιχίων 

οχετών, τοίχων αντιστήριξης, στοιχείων θεμελίωσης, οπών διέλευσης καλωδίων και σωλήνων σε 

στοιχεία από σκυρόδεμα κλπ) με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη (ασφαλτικό στόκο) 

εφαρμοζόμενη εν θερμώ. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• ο επιμελής καθαρισμός των παρειών και του διακένου του αρμού με μεταλλοβολή ή 

συρματόβουρτσα,  

• η κάλυψη των παρειών του αρμού με αυτοκόλλητης ταινία (όταν απαιτείται για την αποφυγή 

ρύπανσης της επιφανείας του σκυροδέματος),  

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

• η θέρμανση της μαστίχης σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή  

• και η εφαρμογή της στο διάκενο του αρμού με σπάτουλα (το υλικό είναι παχύρευστο και 

εύπλαστο).  

Η σφράγιση με θερμή ασφαλτική μαστίχη προϋποθέτει απόλυτα στεγνές επιφάνειες 

σκυροδέματος και θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη από 5°C.  

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

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

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

οποία τιμολογείται ιδιαίτερα με βάση το άρθρο Β-43.3 του Τιμολογίου.  

Τιμή ανά μέτρο μήκους σφραγισμένου αρμού. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3,60 

 (Ολογράφως): Τρία ευρώ και εξήντα λεπτά 

 

A.T. : 24.  

Αρθρο: ΝΑΥΔΡ 10.07 Εύκαμπτες πλάκες πλήρωσης αρμών πάχους 12 mm  

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση ευκάμπτων πλακών πλήρωσης διακένου αρμών, ενδεικτικού τύπου 

Flexcell ή αναλόγου, πάχους 12 mm, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-05-02-03 "Πλήρωση διακένου αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα".  

Περιλαμβάνεται η κοπή των φύλλων στις απαιτούμενες διαστάσεις, η στερέωση των λωρίδων 

την παρειά του αρμού για να μην μετακινηθούν κατά την σκυροδέτηση και η απόξεση 

επιφανειακής στοιβάδας σε βάθος 20-25 mm με χρήση καταλλήλων εργαλείων, μετά την 

σκλήρυνση του σκυροδέματος , για την εφαρμογή της μαστίχης σφράγισης του αρμού. 

Επιμέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα με βάση τις θεωρητικές διαστάσεις των σχεδίων 

λεπτομερειών (περιλαμβάνονται ανηγμέμες οι απομειώσεις και φθορές του υλικού). 

Σε περίπτωση εφαρμογής πλακών διαφορετικού πάχους, η παρούσα τιμή μονάδας 

προσαρμόζεται αναλογικά με το πάχος. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.40 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 11,40 

 (Ολογράφως): Έντεκα ευρώ και σαράντα λεπτά 

 

A.T. : 25.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Β-51  ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-2921 

 

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής 

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

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

ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική 

εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου 

με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  

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

καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

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

σκυροδέματος της βάσης έδρασης,  

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

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

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

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

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

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

οποία επιμετράται ιδιαιτέρως. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 9,60 

 (Ολογράφως): Εννια ευρώ και εξήντα 

 

A.T. : 26.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Β-52  ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ κλπ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-2922 

 

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

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

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

πεζοδρομίων και πλατειών’’ 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

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

στερέωσης και αρμολόγησης,  
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.41 

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

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

καθαρής άμμου και 180 kg τσιμέντου ανά m3,  

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

τσιμέντου ανά m3 μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών .  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 13,80 

 (Ολογράφως): Δεκατρία ευρώ και ογδόντα 

 

A.T. : 27.  

Άρθρο: ΣΧ ΝΑΟΔΟ Β-15.3  ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ. Αντοχής σε εφελκυσμό 

τουλάχιστον 80 kN/m 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 50%ΟΔΟ-2312 + 

50%ΟΔΟ-2653 

 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση εύκαμπτου μεταλλικού πλέγματος ενισχυμένου με 

συρματόσχοινα, για την προστασία πρανούς ορύγματος από καταπτώσεις, στις θέσεις και καθ’ 

ύψος επέκταση που καθορίζονται στην μελέτη του έργου, το οποίο περιλαμβάνει: 

α. Χαλύβδινο πλέγμα γαλβανισμένο με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (GALFAN), με 

βρόχους 80 x 100 mm, αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον ως κατωτέρω, xρώματος 

καφέ ή πράσινου, μήκους 20,0 m και πλάτους 2,50 m, ενισχυμένο με τέσσερα κατά μήκος 

και οκτώ κατά την εγκάρσια έννοια συρματόσχοινα 170/190 διατομής 1,5 cm2, το οποίο 

αγκυρώνεται σε κάνναβο κατ΄ ελάχιστον 4,00x2.50 m και συγκρατείται στα αγκύρια ή 

συρματόσχοινα με θηλιές ή κρίκους.  

β.  Ενισχύσεις άνω άκρου με γαλβανισμένο συρματόσχοινο (κατά EΛΟΤ EN 10264-2), Φ25 

mm και καλώδιο τάνυσης άνω απόληξης Φ16 mm 

γ.  Ενισχύσεις (εσωτερικές, πλευρικές και κάτω άκρου) με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα 

(κατά EΛΟΤ EN 10264-2), διαμέτρου 16 mm και καλώδιο τάνυσης κάτω απόληξης, 

διατομής Φ12 mm. 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια του ενισχυμένου με συρματόσχοινα πλέγματος, των αγκυρίων, των καλωδίων 

τάνυσης, των θηλειών και κρίκων, των υλικών αγκύρωσης (σκυρόδεμα, ένεμα κλπ) και η 

μεταφορά τους στην θέση εφαρμογής,  

• η εισκόμιση, προσέγγιση, χρήση και αποκόμιση του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού 

• η τοποθέτηση, στερέωση, αγκύρωση στο έδαφος και η σύνδεση αγκυρίων, 

συρματόσχοινων και πλέγματος   

• οι φθορές και αλληλοεπικαλύψεις των πλεγμάτων,  

• η λήψη των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών επί του πρανούς. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρως εγκατεστημένου εύκαμπτου σώματος συγκράτησης 

καταπτώσεων  
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.42 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 46,90 

 (Ολογράφως): Σαράντα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 

 

A.T. : 28.  

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

m 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-3111.Β 

 

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

αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 

οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της 

επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

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

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από 

την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,09 

 (Ολογράφως): Ενα ευρώ και εννιά λεπτά 

 

A.T. : 29.  

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

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-3211.Β 

 

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

αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 

οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της 

επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

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

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από 

την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,19 

 (Ολογράφως): Ενα ευρώ και δεκαεννιά λεπτά 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.43 

A.T. : 30.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Γ-5  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-3311.Β 

 

Κατασκευή στρώσεων ερείσματος οποιουδήποτε πάχους από θραυστό υλικό λατομείου, 

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

αδρανή υλικά". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται: 

• η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών,  

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

• οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων,  

• η διάστρωση, η διαβρoxή και η συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 

μελέτη γεωμετρική επιφάνεια και ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης.  

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

γραμμών πληρωμής που καθορίζονται στις τυπικές διατομές της μελέτης. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένων στρώσεων ερείσματος  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 12,30 

 (Ολογράφως): Δώδεκα ευρώ και τριάντα λεπτά 

 

A.T. : 31.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Δ-3  ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-4110 

 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο 

ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια 

και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου 

αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από 

οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, 

εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),  

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

χειρωνακτική υποβοήθηση,  

• η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με 

αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal),  

• 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. 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.44 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,00 

 (Ολογράφως): Ενα ευρώ  

 

A.T. : 32.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Δ-4  ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-4120 

 

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 (Αριθμητικά): 0,38 

 (Ολογράφως): Τριάντα οκτώ λεπτά  

 

A.T. : 33.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Δ-5.1  ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ. Ασφαλτική στρώση 

βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση 

κοινής ασφάλτου  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΔΟ-4521Β 

 

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  



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.45 

• 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. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 6,00 

 (Ολογράφως): Εξι ευρώ  

 

A.T. : 34.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Δ-8.1  ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Ασφαλτική 

στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 

m με χρήση κοινής ασφάλτου  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΔΟ-4521Β 

 

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

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

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

την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού 

τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 

ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

• η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 

συνθέσεως  

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

• η σταλία των μεταφορικών μέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε 

να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

• η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων 

ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 

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

και τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 6,40 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.46 

 (Ολογράφως): Εξι ευρώ και σαράντα λεπτά 

 

A.T. : 35.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Ε-1.1.4  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ). 

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, 

ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με 

έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. Στηθαίο 

ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, 

λειτουργικού πλάτους W4 

Kωδικος αναθεωρησης:  ΟΔΟ-2653 

 

1. Γενικά 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Συστημάτων Συγκράτησης 

Οχημάτων (ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύμφωνα με την βασιζόμενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ μελέτη 

σήμανσης-ασφάλισης της οδού. 

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται: στηθαία ασφαλείας μεταλλικά ή από σκυρόδεμα, 

απολήξεις αρχής και πέρατος, οι συναρμογές, τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας και τα 

Συστήματα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.).  

Τα στηθαία ασφαλείας, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 διακρίνονται με βάση τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η1, Η2, Η4b 

• Λειτουργικό πλάτος: 

o κατηγορία W1:  0,60 m 

o κατηγορία W2:  0,80 m 

o κατηγορία W3:  1,00 m 

o κατηγορία W4:  1,30 m 

o κατηγορία W5:  1,70 m 

o κατηγορία W6:  2,10 m 

o κατηγορία W7:  2,50 m 

o κατηγορία W8:  3,50 m 

• Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C 

• Διαμόρφωση: μονόπλευρα, αμφίπλευρα 

Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα 

συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο μέρος 5 του 

προτύπου. 

Οι τιμές μονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστημένα συστήματα, σύμφωνα με το 

εγχειρίδιο του κατασκευαστή (installation manual) και περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα από 

την μελέτη οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα).  
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.47 

Τα επιμετρούμενα μήκη των συναρμογών στηθαίων ασφάλειας διαφορετικού τύπου ή/και 

διαφορετικής δυναμικής λειτουργίας κατά την πρόσκρουση οχημάτων σ’ αυτά, θα 

κατατάσσονται στον βαρύτερο τύπο ικανότητας συγκράτησης. 

Τα ειδικά τεμάχια απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαμβάνονται ανηγμένα στις ανά τρέχον 

μέτρο τιμές μονάδος. Τα στοιχεία βύθισης επιμετρώνται ως μήκη των αντιστοίχων στηθαίων 

με προσαύξηση 5%. Η προσαύξηση αυτή νοείται ότι καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες δαπάνες 

διαμόρφωσης και εγκατάστασης των στοιχείων βύθισης. 

Στην τιμή μονάδας των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας περιλαμβάνεται και η δαπάνη της 

αντισκωριακής προστασίας αυτών με θερμό βαθύ γαλβάνισμα κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1461. 

2. Επιλογή ΣΑΟ οδικών έργων στην εξωτερική οριογραμμή οδοστρώματος 

Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα οδικά έργα θα πρέπει να 

τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και 

της πλευρικής διαμόρφωσης: 

• Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη 

• Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

• Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο  

• Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ) 

σύμφωνα με τη μελέτη 

• Ελάχιστο πλάτος ζώνης, μεταξύ της εμπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφάλειας και της 

οριογραμμής του οδοστρώματος, ίσο προς το προβλεπόμενο στην εφαρμοζόμενη τυπική 

διατομή της μελέτης ή μειωμένο, το πολύ, κατά 0,10 m. 

3. Επιλογή ΣΑΟ στην οριογραμμή τεχνικών έργων 

Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα τεχνικά έργα, θα πρέπει 

να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ 

και της πλευρικής διαμόρφωσης : 

• Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη. 

• Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

• Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο 

• Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ), 

για την περίπτωση τοίχων στέψης, σύμφωνα με τη μελέτη 

• Συνολικό πλάτος πεζοδρομίου, για την περίπτωση γέφυρας, σύμφωνα με τη μελέτη 

• Ελάχιστο πλάτος λωρίδας τοποθέτησης κιγκλιδώματος 0,25 m, για την περίπτωση 

γέφυρας ή τοίχου στέψης. 

• Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου κυκλοφορίας πεζών 0,75 m (ή μεγαλύτερο αν 

προδιαγράφεται διαφορετικά) για την περίπτωση γέφυρας  

• Ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου γέφυρας, προ του ΣΑΟ, ίσο με το προβλεπόμενο στην 

εφαρμοζόμενη τυπική διατομή της μελέτης ή μειωμένο, το πολύ, κατά 0,10 m. 

Για εφαρμοζόμενα ΣΑΟ, που συνεργάζονται με το κιγκλίδωμα (εφ’ όσον το σχετικό ΣΑΟ της 

μελέτης δεν απαιτεί σχετική συνεργασία), στην τιμή μονάδας του εφαρμοζόμενου ΣΑΟ θα 

περιλαμβάνεται και η επιπλέον δαπάνη της σχετικής κατάλληλης διαμόρφωσης του 

κιγκλιδώματος (συρματόσχοινο κλπ), σε σχέση με το αντίστοιχο της μελέτης. 

4. Επιλογή ΣΑΟ στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες 
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Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στις κεντρικές και πλευρικές 

διαχωριστικές νησίδες θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά 

παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της σχετικής διαμόρφωσης της νησίδας. 

• Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη 

• Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

• Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο 

• Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης με τις επ’ αυτής κατασκευές σύμφωνα με τη μελέτη 

• Διασφάλιση της ανεμπόδιστης κατασκευασιμότητας των προβλεπόμενων κατασκευών 

(υδραυλικών,. Η/Μ κλπ.) πίσω από το ΣΑΟ, σύμφωνα με τη μελέτη και, με την 

προϋπόθεση ότι το δομικό πλάτος του εφαρμοζόμενου ΣΑΟ είναι ίσο ή, το πολύ, 

μεγαλύτερο μέχρι 0,10 m, σε σχέση με το ΣΑΟ της μελέτης. 

• Διασφάλιση του ελάχιστου πλάτους λωρίδας, της εφαρμοζόμενης τυπικής διατομής της 

μελέτης, μεταξύ της όψεως του ΣΑΟ και της οριογραμμής του οδοστρώματος 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τοποθετημένου ΣΑΟ, ανάλογα με τον τύπο και τον τρόπο 

τοποθέτησης αυτού, και υπό τις προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1 έως και 4. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 41,50 

 (Ολογράφως): Σαράντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

A.T. : 36.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Ε-8.3  Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής 

σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές, με υπόβαθρο 

τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-6541 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πινακίδων οδοσήμανσης οδών, με ανακλαστικό 

υπόβαθρο από μεμβράνη αντανακλαστικότητας τύπου Ι, κατασκευασμένων σύμφωνα με το 

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

σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’ 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

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

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

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

σύμβολα οποιουδήποτε ύψους, από αντανακλαστική μεμβράνη υψηλής 

αντανακλαστικότητας τύπου 2 για τις πληροφοριακές πινακίδες ή από μεμβράνη μαύρου 

χρώματος για τις πρόσθετες πινακίδες, η δε πίσω όψη του έχει χρώμα φαιό (γκρι) και 

φέρει τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστού και την 

ημερομηνία κατασκευής της 

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

ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της 

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

γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461. 
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• η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, 

κατάλληλα συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών 

• η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης  

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

(όταν απαιτείται) 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 76,00 

 (Ολογράφως): Εβδομήντα έξι ευρώ  

 

A.T. : 37.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ  Ε-9.4  Πινακίδες ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-6541 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με 

αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το 

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

περιεχομένου (ΠΣΠ)’’ 

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται: 

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

• η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης 

•  και η στερέωσή της επί του ιστού. 

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

Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων 

διαστάσεων: 

 

α. τριγωνικές (Ρ-1)  πλευράς 0,90 m  

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

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

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

ε. κυκλικές  διαμέτρου 0,65 m 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 44,30 

 (Ολογράφως): Σαράντα τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά 

 

A.T. : 38.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ  Ε-10.2  Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 

DN 80 mm (3’’) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-2653 

 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.50 

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, 

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

thread size R = 3’’, dεξ = 89,9 mm, πάχους τοιχώματος 4,0 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 3,30 

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

σήμανσης’’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με ηλεκτροσυγκολ-

λημένη κυκλική στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, με προδιατρημένες οπές 

Φ12 mm για κοχλίες Φ9,5 mm σε αποστάσεις 0,15 - 0,45 - 0,65 - 0,95 m από το άκρο της 

κεφαλής του, και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου 

Φ 14 mm μήκους 40 cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη ηλεκτροσυγκολημμένη λάμα 10 x 20 

cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται η ράβδος ή η 

λάμα). 

• η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 cm και 

διαμέτρου 50 cm 

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

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

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου πινακίδων 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 40,70 

 (Ολογράφως): Σαράντα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 

A.T. : 39.  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Ε-17.1  Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-7788 

 

Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, 

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

υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, 

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

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

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

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

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

προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται) 

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

των εργασιών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

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

σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 

• η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)  

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

του χρησιμοποιουμένου υλικού  

• η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  
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• η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία 

μέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3,10 

 (Ολογράφως): Τρία ευρώ και δέκα λεπτά 

 

A.T. : 40.  

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Γ2  Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΣ 1620 

 

Ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, 

οργανοχουμικά, περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο, σύμφωνα 

με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 

μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Η 

προμήθεια των βελτιωτικών εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εδάφους επεξεργασμένου με βελτιωτικά (m3) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 5,00 

 (Ολογράφως): Πέντε ευρώ  

 

A.T. : 41.  

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Δ1.2  Δένδρα κατηγορίας Δ2  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 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 (Αριθμητικά): 6,50 

 (Ολογράφως): Εξι ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

A.T. : 42.  

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Δ2.2  Θάμνοι κατηγορίας Θ2  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΣ 5210 
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Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις 

δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια 

άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη 

φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 4,30 

 (Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά 

 

A.T. : 43.  

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Ε2.1  Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με 

εργαλεία χειρός.  Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  

0,30 x 0,30 x 0,30 m 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΣ 5130 

 

Aνοιγμα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός 

και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την 

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες 

του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,75 

 (Ολογράφως): Εβδομήντα πέντε λεπτά 

 

A.T. : 44.  

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Ε2.2  Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με 

εργαλεία χειρός.  Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  

0,50 x 0,50 x 0,50 m 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΣ 5120 

 

Aνοιγμα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός 

και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την 

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες 

του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,00 

 (Ολογράφως): Δύο ευρώ 

 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.53 

A.T. : 45.  

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Ε9.4  Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 

4,00 lt 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 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 (Αριθμητικά): 1,10 

 (Ολογράφως): Ενα ευρώ και δέκα λεπτά 

 

A.T. : 46.  

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Ε9.7  Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΣ 5210 

 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή 

τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την 

επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και 

σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, 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 (Αριθμητικά): 4,00 

 (Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ  

 

A.T. : 47.  

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1  Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου. 

Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΣ 5240 

 

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 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.54 

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 (Αριθμητικά): 2,50 

 (Ολογράφως): Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

A.T. : 48.  

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Δ11  Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΣ 5340 

 

Προμήθεια επί τόπου του έργου οργανικού φυτικού υποστρώματος προερχομένου από 

ελεγχόμενη αποσύνθεση φυτικών ή και ζωικών υπολειμμάτων, σε σφραγισμένη συσκευασία, 

με αναγραφή της  εγγυημένης σύνθεσης και της περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία και 

χούμο. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 85,00 

 (Ολογράφως): Ογδοντα πέντε ευρώ  

 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.55 

 

 

3.2 ΟΜΑΔΑ 2. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΠΜ 

 

A.T. : 49.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 20.02  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για 

την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων   

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 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 (Αριθμητικά): 4,40 

 (Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά 

 

A.T. : 50.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 20.03.04  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες. Σε εδάφη 

γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών 

υλών 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΟΙΚ-2118  

 

Γενικοί εκβραχισμοί 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 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. 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.56 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 26,90 

 (Ολογράφως): Εικοσί έξι ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 

A.T. : 51.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 20.06.02  Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου 

των 2,00 m για τις εκτελούμενες με μηχανικά μέσα 

εκσκαφές θεμελίων και τάφρων  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2133  

Πρόσθετη αποζημίωση εκσκαφών ανά ζώνη πάχους 2,00 m πέραν του αρχικού βάθους των 

2,00 m. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την 

εκσκαφή.  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,50 

 (Ολογράφως): Ενα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

A.T. : 52.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 20.10  Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή 

κατεδαφίσεων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  

 

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή 

τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 

m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων 

τεχνικών έργων". 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 4,00 

 (Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ  

 

A.T. : 53.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 22.02  Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή 

λιθοδομή. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2204  

 

Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε 

στάθμη από το δάπεδο εργασίας. 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.  



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.57 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 21,90 

 (Ολογράφως): Εικοσι ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 

A.T. : 54.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 22.04  Καθαιρέσεις πλινθοδομών. 

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 (Αριθμητικά): 14,00 

 (Ολογράφως): Δεκατέσσερα ευρώ 

 

A.T. : 55.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 22.52  Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  

 

Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαμαρίνα, επίπεδη ή αυλακωτή, απλή ή με 

μόνωση, με τις αντίστοιχες τεγίδες, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την 

καταβίβαση και διαλογή των υλικών, την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, 

την ταξινόμηση χρησίμων υλικών και την μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,30 

 (Ολογράφως): Δύο ευρώ και τριάντα λεπτά 

 

A.T. : 56.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο 

σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού 

εξοπλισμού 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226  

 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των 

κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου 

δομήματος άθικτου. 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, 

των ικριωμάτων  και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο 

τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.58 

φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων 

οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη 

με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.  

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

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 26,90 

 (Ολογράφως): Εικοσι έξι ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 

A.T. : 57.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων 

καθαίρεσης  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226  

 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των 

κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου 

δομήματος άθικτου. 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, 

των μέσων κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών 

αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων 

σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη 

με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.  

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

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 51,90 

 (Ολογράφως): Πενήντα ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 

A.T. : 58.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1104  

 

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, 

χαλίκων, άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, 

επί οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου. 

Τιμή ανά τόνο (ton) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,65 

 (Ολογράφως): Ενα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά 

 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.59 

A.T. : 59.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 32.01.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 

συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C12/15  

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. 

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. 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.60 

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

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

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

τελειώματος. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 

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

της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν 

υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, 

αψίδες και τρούλους. 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 75,00 

 (Ολογράφως): Εβδομήντα πέντε ευρώ 

  

A.T. : 60.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 

συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20  

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 

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: 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.61 

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

του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, 

φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για 

την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο 

εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών 

υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη 

της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων 

χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική 

διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα 

η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 

τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος 

καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

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

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

και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

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

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

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

τελειώματος. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 

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

της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν 

υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, 

αψίδες και τρούλους. 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 80,00 

 (Ολογράφως): Ογδόντα ευρώ  

 

A.T. : 61.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 32.01.06 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 

συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C25/30  

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3215  

 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.62 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 

κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας 

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

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

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

έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

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

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

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

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

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

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

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του 

έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από 

την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη 

συνθέσεως. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

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

του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, 

φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για 

την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο 

εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών 

υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη 

της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων 

χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική 

διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα 

η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 

τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος 

καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

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

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

και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

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

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

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

τελειώματος. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 

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

της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν 

υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.63 

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, 

αψίδες και τρούλους. 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 90,00 

 (Ολογράφως): Εννενήντα ευρώ  

 

A.T. : 62.  

Αρθρο: ΣΧ/ΝΑΟΙΚ 32.01.06 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση 

και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C35/45  

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 

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. 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.64 

 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη 

της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων 

χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική 

διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα 

η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 

τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος 

καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

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

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

και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

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

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

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

τελειώματος. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 

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

της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν 

υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, 

αψίδες και τρούλους. 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 115,00 

 (Ολογράφως): Εκατόν δέκα πέντε ευρώ 

 

A.T. : 63.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 79.21  Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα 

μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

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 (Αριθμητικά): 1,20 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.65 

 (Ολογράφως): Ενα ευρώ και είκοσι λεπτά 

 

A.T. : 64.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 38.03  Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816  

 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, 

πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος 

του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα 

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και 

απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 14,00 

 (Ολογράφως): Δεκα τέσσερα ευρώ  

  

A.T. : 65.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 38.06  Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3824  

 

Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων ανά βαθμίδα ύψους 2,00 m ή κλάσμα αυτής, πέραν του 

βασικού ύψους που αναφέρεται στο οικείο άρθρο.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας ξυλοτύπου. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 7,00 

 (Ολογράφως): Επτά ευρώ  

 

A.T. : 66.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 38.10  Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος 

ξυλοτύπων  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841  

 

Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας αανιδώματος ξυλοτύπων χυτών τοίχων και συνήθων 

κατασκευών, επιπέδων ή απλής καμπυλότητας, προς απόκτηση λείων επιφανειών 

σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς 

(ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 5,00 

 (Ολογράφως): Πέντε ευρώ  



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.66 

 

A.T. : 67.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 38.13  Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841 

 

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με κόντρα 

πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση (καινουργής ξυλεία ή 

ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη του προβλεπόμενου επιφανειακού 

τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς 

(ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".   

Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η 

τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η υδατο-στεγής 

σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.,  

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

επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων" 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 18,00 

 (Ολογράφως): Δεκαοκτώ ευρώ 

 

A.T. : 68.  

Αρθρο: ΝΑΥΔΡ 10.11 Εφαρμογή προαναμεμιγμένων μη συρρικνουμένων 

κονιαμάτων σε κατασκευές από σκυρόδεμα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6320.2 

 

Πλήρωση οπών, φωλεών και ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα, πάκτωση ράβδων 

οπλισμού σε στοιχεία από σκυρόδεμα και απισωτικές στρώσεις έδρασης μεταλλικών 

κατασκευών και μηχανημάτων επί στοιχείων από σκυρόδεμα με την χρήση 

προαναμεμιγμένων, ρεοπλαστικών, μη συρρικνουμένων κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 

(για τις δομικές επισκευές) και ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-6 (για τις αγκυρώσεις ράβδων), με αντοχή σε 

θλίψη κατηγορίας R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3, με σήμανση CE. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του ετοίμου υλικού κονιάματος με σήμανση 

CE σε σάκκους, η ανάμιξη με νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή (ανάλογα με την 

εφαρμογή) και η εφαρμογή του κονιάματος στην κατασκευή, σε οποιαδήποτε θέση αυτής,. 

Επισημαίνεται ότι τα μή συρρικνούμενα κονιάματα εφαρμόζονται κατά κανόνα σε θέσεις της 

κατασκευής με ασαφή γεωμετρικά χαρακτηριστικά (οπές, κοιλότητες, ρωγμές), οπότε δεν 

είναι δυνατόν να προμετρηθεί με επαρκή ακρίβεια η εκάστοτε απιτούμενη ποσότητα. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με βάση τις ποσότητες του ενσακκισμένου υλικού που αναλώνονται 

στο έργο, με έλεγχο των δελτίων αποστολής του υλικού στο εργοτάξιο και τήρηση στοιχείων 

ημερήσιας ανάλωσης.  

To παρόν άρθρο έχει εφαρμογή για όλους τους τύπους μή συρρικνουμένων κονιαμάτων 

κατηγορίας R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3, ανεξατήτως της περιεκτικότητας και διαβάθμισης των 

εμπεριεχομένων υλικών και της σύνθεσης του συνδετικού υλικού του κονιάματος. 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.67 

 

Τιμή ανά kg ενσακκισμένου υλικού με σήμανση CE. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,76 

 (Ολογράφως): Εβδομήντα έξι λεπτά 

 

A.T. : 69.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας 

B500C  

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 

ευθυγραμμισμέν

α 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 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.68 

Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμέν

α προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

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 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης 

και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

• Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος 

από το δάπεδο εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

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

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

την μελέτη. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,95 

 (Ολογράφως): Εννενήντα πέντε λεπτά 
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A.T. : 70.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 38.45  Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 

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. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,00 

 (Ολογράφως): Δύο ευρώ 

 

A.T. : 71.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 61.06  Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς 

ύψους ή πλευράς >160 mm  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104 

 

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

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

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

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

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

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

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

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,50 

 (Ολογράφως): Δυο ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

A.T. : 72.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 61.29  Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118 

  

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού ή μεταλλικού δικτυώματος επιστέγασης, οποιουδήποτε 

ανοίγματος, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, σε υπαρχουσα υποδομή, από απλές ή 

σύνθετες διατομές (προφίλ) από χάλυβα ποιότητας S235J, σε οποιοδήποτε ύψος από το 

δάπεδο εργασίας, με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης, στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., με 

ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως ολοκληρωμένη εργασία, 

συναρμολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και μικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες 

εδράσεως, κομβοελάσματα κορυφής κ.λπ.  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετημένου μορφοσίδηρου. 
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ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3,00 

 (Ολογράφως): Τρία ευρώ 

 

A.T. : 73.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 61.30  Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118 

 

Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε 

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου 

μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες 

ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, αναρτημένου με 

γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά μορφοσίδηρος, 

στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους 

κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,80 

 (Ολογράφως): Δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 

A.T. : 74.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 61.31  Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118 

 

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με ή 

χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε ύψος από το 

δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου μορφοσιδήρου ή 

διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), στερεωμένες με 

γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά μορφοσίδηρος, στρατζαριστές 

διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, 

τοποθέτησης και στερεώσης. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,50 

 (Ολογράφως): Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

A.T. : 75.   

Αρθρο ΣΧ/Ν-ΝΑΟΙΚ 62.46  Κεντρική θύρα εισόδου πλάτους 8m, 

ηλεκτροκίνητη  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236 

 

Αφορά την εγκατάσταση της πύλης εισόδου του έργου, και περιλαμβάνει ενδεικτικά (αλλά όχι 

περιοριστικά): βάσεις και κολώνες, προστασία αυτών (π.χ. βαφές όπου απαιτείται), και λοιπά 
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μικρουλικά (π.χ. στηρίγματα, ειδικά τεμάχια, σύνδεσμοι, κοχλίες, κλπ), δηλαδή προμήθεια, 

μεταφορά, αποθήκευση, τοποθέτηση και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέα σε κανονική 

λειτουργία. 

Περιελαμβάνεται και οτιδήποτε πλέον αναφέρεται στα Τεύχη Δημοπράτησης (τεχνική 

περιγραφή-προδιαγραφές και σχέδια), όπως π.χ. σύνταξη κατασκευαστικών σχεδίων, και κάθε 

άλλη μη ρητά κατονομαζόμενη αλλά απαιτούμενη δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη 

κατασκευή των σχετικών έργων. 

Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 6000,00 

 (Ολογράφως): Εξι χιλιάδες ευρώ  

 

A.T. : 76.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 63.01  Kλίμακες σιδηρές καρφωτές 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6301  

 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών καρφωτών κλιμάκων, ευθύγραμμων, κυκλικών ή 

μικτών, οιουδήποτε πλάτους και βαθμίδες οιασδήποτε διατομής, με ή χωρίς πλατύσκαλα, 

με σκελετό από έναν ή περισσότερους ορθοστάτες από σιδηροσωλήνα διαμέτρου 

τουλάχιστον 2˝ και ράβδους μορφοσιδήρου, βαθμιδοφόρους και μέτωπα με επένδυση από 

λαμαρίνα μαύρη ή από σιδηρολάμες χωρίς επένδυση, πατήματα με μορφή σχάρας από 

ράβδους στρογγυλές ή ορθογωνικής διατομής ή από μαύρη μπακλαβωτή λαμαρίνα πάχους 

τουλάχιστον 3 mm, πλατύσκαλα και κιγκλιδώματα απλά σύμφωνα με το σχέδιο και γενικά, 

ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης με σιδηρές 

πακτωμένες διχάλες.  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 8,00 

 (Ολογράφως): Οκτώ ευρώ  

 

A.T. : 77.  

Αρθρο: ΝΑΥΔΡ 11.01.02  Καλύματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile 

iron) 

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) 
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως 

της φέρουσας ικανότητας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,70 

 (Ολογράφως): Δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 

A.T. : 78.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 64.16.03 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους. 

Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2" 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6418  

 

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες 

από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά 

σιδηροσωλήνες, ειδικά τεμάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον 

χρωματισμό.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 15,50 

 (Ολογράφως): Δεκαπέντε ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

A.T. : 79.  

Αρθρο: ΝΑΥΔΡ 11.05.01 Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, 

χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, 

επί τόπου του έργου. Κατασκευές χωρίς 

μηχανουργική επεξεργασία 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751 

 

Κατασκευή στοιχείων από δομικό χάλυβα, από τυποποιημένες ή μή διατομές και 

χαλυβδόφυλλα διαφόρων παχών, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025.  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του χάλυβα, των αναλωσίμων συγκόλλησης και κοπής, των 

εξαρτημάτων σύνδεσης στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ), η επεξεργασία, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην μελέτη, σε μόνιμη εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών ή/και εν μέρει 

επί τόπου του έργου, η προσυναρμολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση και μεταφορά τους 

επί τόπου του έργου προς οριστική συναρμολόγηση/τοποθέτηση (η οποία τιμολογείται 

ιδιαίτερα, σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 11.09). 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή: 

 (α)  στις φέρουσες και μή κατασκευές από δομικό χάλυβα, των υδραυλικών και λοιπών 

έργων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.   

 (β) στην κατασκευή θυροφραγμάτων, συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διωρύγων 

(τύπου AVIS, AVIO, AMIL κλπ), δοκών εμφράξεως ανοιγμάτων και εσχαρών 

παρακράτησης φερτών/επιπλεόντων (trash racks), βάσει εγκεκριμένων σχεδίων.  
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Επισημαίνεται ότι η δαπάνη σχεδιασμού των κατασκευών της ως άνω παραγράφου (β), καθώς 

και τα τυχόν δικαιώματα επί σχετικών ευρεσιτεχνιών, δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας 

του παρόντος άρθρου. 

Αναλόγως του απαιτούμενου βαθμού επεξεργασίας των μορφοχαλύβων και της 

προβλεπόμενης αντισκωριακής προστασίας και βαφής έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα 

επιμέρους άρθρα.   

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή 

αναλυτικών υπολογισμών του βάρους. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,52 

 (Ολογράφως): Ενα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά 

 

A.T. : 80.  

Αρθρο: ΝΑΥΔΡ 11.06  Αμμοβολή/μεταλλοβολή χαλυβδίνων κατασκευών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751 

 

Αμμοβολή ή μεταλλοβολή στοιχείων κατασκευής από χάλυβα σε βιομηχανική εγκατάσταση 

ποιότητας SA 2 ½, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1. σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". 

Επισημαίνεται ότι η αμμοβολή των κατασκευών προ της εφαρμογής των στρώσεων 

αντιδιαβρωτικής προστασίας είναι υποχρεωτική. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,19 

 (Ολογράφως): Δεκαεννιά λεπτά 

 

A.T. : 81.  

Αρθρο: ΝΑΥΔΡ 11.09  Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών 

κατασκευών  

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751 

 

Το παρόν άρθρο αναφέρεται στην τελική συναρμολόγηση επί τόπου του έργου και την 

τοποθέτηση/εγκατάσταση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θεσεις, μεταλλικών 

κατασκευών που έχουν προσκομισθεί έτοιμες ή ημιέτοιμες από το εργοστάσιο και έχουν ήδη 

βαφεί. 

Συμπεριλαμβάνονται η απασχόληση ειδικευμένου προσωπικού, γερανών κλπ ανυψωτικών 

διατάξεων, τα απαιτούμενα ικριώματα και βοηθητικές κατασκευές για την ανέγερση, η χρήση 

γρύλλων και ναυτικών κλειδιών, οι απαιτούμενες αγκυρόβιδες, το μη μή συρρικνούμενο 

κονίαμα για την έδραση των πελμάτων ή την πάκτωση στοιχείων στο σκυρόδεμα, η λήψη 

μέτρων ασφαλείας και η αποκατάσταση τυχόν φθορών στην βαφή των στοιχείων της 

κατασκευής κατά την εκτέλεση των εργασιών.  

Τα τυχόν απαιτούμενα υστερόχυτα σκυροδέματα (σκυροδέματα δευτέρου σταδίου), 

επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα, με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
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Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή για την τοποθέτηση και ρύθμιση θυροφραγμάτων και 

συσκευών ελέγχου ροής ανοικτών διωρύγων, εργασίες οι οποίες τιμολογούνται με βάση το 

άρθρο ΥΔΡ 11.10 (ανάλογα με το βάρος της κατασκευής). 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής με βάση αναλυτικούς υπολογισμούς ή ζύγιση. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,21 

 (Ολογράφως): Εικοσιένα λεπτά 

 

A.T. : 82.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 64.41  Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο 

διατομής "L" 

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 (Αριθμητικά): 2,40 

 (Ολογράφως): Δύο ευρώ και σαράντα λεπτά 

  

A.T. : 83.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 64.46  Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο  

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 (Αριθμητικά): 0,60 

 (Ολογράφως): Εξήντα λεπτά 

 

A.T. : 84.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 64.48  Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή 

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.  



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.75 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,70 

 (Ολογράφως): Δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 

A.T. : 85.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 46.10.02 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 

οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου 

(δρομικοί τοίχοι) 

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.  

α)Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οπτοπλίνθων 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 "Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο ", με σήμανση CE, η δαπάνη του 

απαιτούμενου εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, 

τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης 

φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με σήμανση CE ή ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται επί 

τόπου     

β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων 

κονιαμάτων, αλλά δεν συμπεριλαβάνεται: 

γ) Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα: 

-τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά 

στοιχεία (πλέγματα, γαλβανισμένοι συνδεμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα) 

-η τοποθέτηση  υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών 

-η πλήρωση των αρμών με μαστίχη 

-η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων 

δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη 

αντοχή σε θλίψη, οι μεν πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm2, οι δε  

διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2,5 N/mm2. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 20,00 

 (Ολογράφως): Εικοσι ευρώ  

 

A.T. : 86.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 46.10.04 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 

οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1 (μίας) 

πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4664.1 

 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.76 

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, σύμφωνα 

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση 

και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με 

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.  

α)Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οπτοπλίνθων 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 "Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο ", με σήμανση CE, η δαπάνη του 

απαιτούμενου εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, 

τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης 

φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με σήμανση CE ή ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται επί 

τόπου     

β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων 

κονιαμάτων, αλλά δεν συμπεριλαβάνεται: 

γ) Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα: 

-τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά 

στοιχεία (πλέγματα, γαλβανισμένοι συνδεμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα) 

-η τοποθέτηση  υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών 

-η πλήρωση των αρμών με μαστίχη 

-η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων 

δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη 

αντοχή σε θλίψη, οι μεν πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm2, οι δε  

διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2,5 N/mm2. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 30,00 

 (Ολογράφως): Τριάντα ευρώ  

 

A.T. : 87.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 49.01.01  Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο 

σκυρόδεμα Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών 

τοίχων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213 

 

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάτων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες 

Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, 

τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός 

του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.  

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου 

προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν προβλέπεται οπλισμός 

πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.77 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 15,00 

 (Ολογράφως): Δεκαπέντε ευρώ  

 

A.T. : 88.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 49.01.02  Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο 

σκυρόδεμα Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών 

τοίχων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213 

 

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάτων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες 

Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, 

τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός 

του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.  

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου 

προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν προβλέπεται οπλισμός 

πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 17,50 

 (Ολογράφως): Δεκαεπτά ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

A.T. : 89.  

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

τραπεζοειδείς πτυχώσεις 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231 

 

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

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

φύλλα αυτοφερόμενα", με επικάλυψη των φύλλων κατά την έννοια των πτυχώσεων κατά μία 

πτύχωση ή 10 cm, στους κορφιάδες με φύλλο επίπεδης λαμαρίνας πλάτους 0,80 m και στις 

θέσεις των υδρορροών (ντερέδων) κατά το απαιτουμενο πλάτος, με στερέωση των φύλλων 

με ειδικούς συνδέσμους στην περίπτωση μεταλλικού σκελετού ή με γαλβανισμένες ξυλόβιδες 

στην περίπτωση ξύλινου σκελετού, με παρεμβολή μεταξύ των συνδέσμων ή των 

κοχλιοφόρων ήλων και της λαμαρίνας ελαστικών παρεμβυσμάτων πάχους 2 mm.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 13,50 

 (Ολογράφως): Δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.78 

A.T. : 90.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 72.65 Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από 

γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση 

πολυουρεθάνης  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401 

 

Επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη 

λαμαρίνα προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην εσωτερική 

και εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη 

(CFC & HCFC Free), με τις προβλεπόμενες από την μελέτη απαιτήσεις ηχομόνωσης και 

πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με 

μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα". 

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

του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και  ικριώματα και εργασία  τοποθέτησης 

και στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους υψηλής αντοχής.   

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 40,00 

 (Ολογράφως): Σαράντα ευρώ  

 

A.T. : 91.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 72.70 Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά 

φύλλα  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231 

 

Επιστεγάσεις με επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχους 16 mm, άθραυστα, 

υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή φύλλα 

50% για οπάλ και 40% για φυμέ φύλλα (οι τιμές είναι ενδεικτικές), θερμομονωτικής 

ικανότητας. πυραντοχής και ηχομόνωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη, τα 

οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομή με τα ειδικά στοιχεία που συνιστά ο 

προμηθευτής των φύλλων (γενικώς σύνδεσμοι τύπου "Π"ή τύπου "Η"). 

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα απαιτούμενα 

υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και τον εξοπλισμό, σύμφωνα με 

την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 60,00 

 (Ολογράφως): Εξήντα ευρώ  

 

A.T. : 92.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 72.80 Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231 

 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.79 

Πετάσματα πλαγιοκάλυψης (πάνελς) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη λαμαρίνα 

προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή, (στην εσωτερική και 

εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC 

& HCFC Free), με τις προβλεπόμενες από την μελέτη απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής.  

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

του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και  ικριώματα και εργασία  τοποθέτησης 

και στερέωση στον υπάρχοντα σκελετό με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους υψηλής αντοχής.   

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 40,00 

 (Ολογράφως): Σαράντα ευρώ  

 

A.T. : 93.  

Αρθρο: ΣΧ/ΝΑΟΙΚ 72.80 Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich  

πυράντοχα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231 

 

Πυράντοχα πετάσματα πλαγιοκάλυψης (πάνελς) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη 

λαμαρίνα προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή, (στην εσωτερική 

και εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη 

(CFC & HCFC Free), με τις προβλεπόμενες από την μελέτη απαιτήσεις ηχομόνωσης και 

πυραντοχής.  

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

του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και  ικριώματα και εργασία  τοποθέτησης 

και στερέωση στον υπάρχοντα σκελετό με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους υψηλής αντοχής.   

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 48,00 

 (Ολογράφως): Σαράντα οκτώ ευρώ  

 

A.T. : 94.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 78.05.01 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους  12,5 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 

 

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, 

για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου 

άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως).  

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου μικρότερου 

από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του 

άρθρου 78.05.13. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.80 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 11,60 

 (Ολογράφως): Εντεκα ευρώ και εξήντα λεπτά 

 

A.T. : 95.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 78.05.04 Γυψοσανίδες άνθυγρες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 

 

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, 

για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου 

άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως).  

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου μικρότερου 

από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του 

άρθρου 78.05.13. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 13,80 

 (Ολογράφως): Δεκατρία ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 

A.T. : 96.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 78.05.04 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 

 

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, 

για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου 

άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως).  

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου μικρότερου 

από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του 

άρθρου 78.05.13. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 15,00 

 (Ολογράφως): Δεκαπέντε ευρώ  

 

A.T. : 97.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 78.30.01 Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική 

Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 

έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 

mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.81 

 

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων 

διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 

εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 

"Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση 

πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  

β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και 

τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και 

αισθητικού αποτελέσματος  

γ) Η  προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής 

της Υπηρεσίας. 

δ)Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 23,00 

 (Ολογράφως): Εικοσιτρία ευρώ  

  

A.T. : 98.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 71.22  Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7122  

 

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, εις 

τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και σε ύψος μέχρι 

4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 

"Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, 

ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 12,00 

 (Ολογράφως): Δώδεκα ευρώ 

 

A.T. : 99.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 54.46.01 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δρομική, 

πλάτους έως 13 cm 

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 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.82 

αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 

4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα "μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από 

πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές"  καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm 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 (Αριθμητικά): 105,00 

 (Ολογράφως): Εκατόν πέντε ευρώ 

 

A.T. : 100.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 62.01  Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6201  

 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρού υαλοστασίου βάρους έως 10 kg/m2 από ποικίλες σιδηρές 

διατομές απλής, διπλής ή πολλαπλής επαφής, σταθερού ή κινητού και γενικά σιδηρές 

διατομές, υλικά και εξαρτήματα συγκόλλησης, στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας και 

εργασία τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 

"Σιδηρά κουφώματα". 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 7,00 

 (Ολογράφως): Επτά ευρώ 

 

A.T. : 101.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 62.02  Υαλοστάσια σιδηρά βάρους ανω των 10 kg/m2  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6202  

 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών υαλοστασίων βάρους άνω των 10 kg/m2 από ποικίλες 

σιδηρές διατομές απλής, διπλής ή πολλαπλής επαφής, σταθερά ή κινητά και γενικά σιδηρές 

διατομές, υλικά και εξαρτήματα συγκόλλησης, στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας και 

εργασία τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 

"Σιδηρά κουφώματα". 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 6,00 

 (Ολογράφως): Εξι ευρώ 

 

A.T. : 102.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 62.30  Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6230  



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.83 

 

Κατασκευή θυρίδων εξαερισμού, αποτελουμένων από κάσσα και περσίδες από στραντζαριστή 

λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, δηλαδή λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, υλικά σύνδεσης και 

τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 10,00 

 (Ολογράφως): Δέκα ευρώ 

 

 

A.T. : 103.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 62.50 Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής 

προέλευσης 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236  

 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας βιομηχανικής προέλευσης, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα", με ή χωρίς 

φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες, ανοιγόμενες ή μη, με θυρόφυλλα από δύο φύλλα λαμαρίνας 

DKP, ελάχιστου πάχους 1,5 mm, με πλήρωση από ορυκτοβάμβακα των 50 kg/m3, κάσσα 

δρομική ή μπατική από στρατζαριστή λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, με ελαστικά 

παρεμβύσματα, αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις βερνικοχρώματος συνθετικών 

ρητινών, με την προμήθεια και τοποθέτηση των εξαρτημάτων λειτουργίας, και γενικά υλικά 

και εργασία πλήρους τοποθέτησης.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας θυροφύλλου 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 180,00 

 (Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα ευρώ 

 

A.T. : 104.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 62.60.02 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, 

μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 

60 min 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236  

 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας, 

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, 

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με 

διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου 

sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 

1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με 

συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες 

βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ 

ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.84 

επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι 

ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.  

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της 

κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg 

τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 250,00 

 (Ολογράφως): Διακόσια πενήντα ευρώ 

 

A.T. : 105.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 65.17.01 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια 

μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή 

οριζόντιο άξονα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6519  

 

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου 

κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας 

(πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 180,00 

 (Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα ευρώ 

 

A.T. : 106.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 65.17.04 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια 

δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα 

περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6522  

 

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου 

κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας 

(πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 170,00 

 (Ολογράφως): Εκατόν εβδομήντα ευρώ 

 

A.T. : 107.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 65.19 Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα 

συρόμενα, μη χωνευτά 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6530  



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.85 

 

Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα με ένα ή και περισσότερα συρόμενα, μη 

χωνευτά φύλλα, οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου και φύλλων 

συρομένων ή σταθερών, επιφανείας εξωτερικού πλαισίου μέχρι 8,00 m2, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 105,00 

 (Ολογράφως): Εκατόν πέντε ευρώ 

 

A.T. : 108.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 76.23.03 Υαλοπίνακες πυράντοχοι. Υαλοπίνακες πυράντοχοι 

κατηγορίας G60 (αντίσταση στην φωτιά 60 min) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2  

 

Υαλοπίνακες πυράντοχοι, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-03 "Πυράντοχοι 

υαλοπίνακες - Πυράντοχοι τοίχοι με υαλότουβλα",  οπλισμένοι με χαλύβδινο πλέγμα βρόχου 

10x10 mm πάχους 0,6 mm, μήκους άνω του 1,00 m. Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση στον 

μεταλλικό σκελετό μέσω ειδικών άκαυστων παρεμβυσμάτων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 185,00 

 (Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ 

 

A.T. : 109.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 76.27.01 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 

υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού 

πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, 

κρύσταλλο 5 mm) 

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 (Αριθμητικά): 45,00 

 (Ολογράφως): Σαράντα πέντε ευρώ 

 

A.T. : 110.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 73.37.02 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm  



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.86 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7338 

 

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση 

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

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

με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 11,00 

 (Ολογράφως): Εντεκα ευρώ  

 

A.T. : 111.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 73.91  Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο 

σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm 

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 μονάδος περιλαμβάνονται: 

α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα 

κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 5 cm στα σημεία απορροής και 7 έως 8 cm στις 

κορυφές και εφαρμογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού υλικού 

συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό.  

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

γ) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση στροφείου 

(ελικόπτερο), συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε ποσοστό 60% 

περίπου από χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές 

ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη. 

δ) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε 

βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές 

υλικό.  

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

νάϋλον.  

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και μικροϋλικά 

επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 20,00 

 (Ολογράφως): Εικοσι ευρώ  

 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.87 

A.T. : 112.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 35.02  Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για 

την μόνωση δωμάτων. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3504 

 

Κατασκευή στρώσεων μεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεμα βάρους 400 και 600 

kg/m3, με 250 kg τσιμέντου ανά m3, στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις για την 

μόνωση δωμάτων και την δημιουργία των απαιτουμένων ρύσεων. Συμπεριλαμβάνεται η 

προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα 

σκυροδέματος), o καθαρισμός της επιφανείας διάστρωσης (πλάκα από σκυρόδεμα), η 

διάστρωση σε πρώτη φάση στρώσης από κυψελωτό κονιόδεμα των 400 kg/m3 (σε πάχος ίσο 

προς τα 2/3 του συνολικού προβλεπομένου) και η διάστρωση, μετά την παρέλευση του 

προβλεπομένου από την μελέτη χρόνου, του υπολοίπου πάχους με κυψελωτό κονιόδεμα των 

600 kg/m3. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 100,00 

 (Ολογράφως): Εκατό ευρώ  

 

A.T. : 113.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 73.96  Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο 

(PVC). 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396 

 

Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόμοιο, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα", πάχους 2 mm, μονοπαγούς υφής (όχι 

πολλαπλών στρώσεων), οποιουδήποτε χρωματισμού, επικολλούμενου με συμβατή κόλλα σε 

λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται ο πλαστικός τάπητας, οι 

λωρίδες τερμάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής,  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 17,50 

 (Ολογράφως): Δεκαεπτά ευρώ και πενήντα λεπτά  

 

A.T. : 114.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 73.33.01  Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, 

διαστάσεων 20x20 cm. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 

 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.88 

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 (Αριθμητικά): 42,00 

 (Ολογράφως): Σαράντα δύο ευρώ 

 

A.T. : 115.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 73.33.02  Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, 

διαστάσεων 30x30 cm. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 

 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 30x30 

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 (Αριθμητικά): 42,00 

 (Ολογράφως): Σαράντα δύο ευρώ 

 

A.T. : 116.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 73.34.01  Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. 

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, 

διαστάσεων 20x20 cm. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.89 

 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη 

"GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-

07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".  

Περολαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε 

στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης 

με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την 

υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, 

μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα 

κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η 

διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών 

κ.λπ.  

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά 

πάσης φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 44,00 

 (Ολογράφως): Σαράντα τέσσερα ευρώ 

 

A.T. : 117.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 73.35  Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 

 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων, 

μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή κόλλα 

πλακιδίων.  

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά 

πάσης φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 4,00 

 (Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ 

 

A.T. : 118.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 73.36.01  Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με 

τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις 

τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7335 

 

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις 

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό 

τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.90 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 16,00 

 (Ολογράφως): Δεκαέξι ευρώ 

 

A.T. : 119.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 75.01  Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) 

επιστρώσεων από μάρμαρο. Κατώφλια από μαλακό 

μάρμαρο πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7506 

 

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  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 

εξαιρετικής ποιότητος (extra) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 90,00 

 (Ολογράφως): Ενενήντα ευρώ 

 

A.T. : 120.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 75.31.03  Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές 

παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7533 

 

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 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, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, 

λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 

εξαιρετικής ποιότητος (extra) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 80,00 

 (Ολογράφως): Ογδόντα ευρώ 
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A.T. : 121.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 75.41.02  Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με 

μάρμαρο λευκό. Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο 

πάχους 4 / 2 cm (βατήρων/μετώπων) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7542 

 

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο λευκό, 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) προσθίας ακμής βατήρων 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 40,00 

 (Ολογράφως): Σαράντα ευρώ 

 

A.T. : 122.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 75.58.01  Σκαλομέρια μαρμάρου. Σκαλομέρια από μάρμαρο 

μαλακό πάχους 2 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7558 

 

Σκαλομέρια από μαρμάρου, αποτελούμενα από ένα τραπεζοειδές τεμάχιο ή από δύο 

ορθογωνικά τεμάχια (κλιμακωτά), σύμφωνα με την μελέτη.  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λείανσης και 

καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής, 

λείανσης ή κτενισματος, τοποθέτησης, αρμολογήματος και καθαρισμού  

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 

εξαιρετικής ποιότητος (extra) 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 15,00 

 (Ολογράφως): Δεκαπέντε ευρώ 

 

A.T. : 123.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 79.01  Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό 

ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7901 

 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό υλικό εφαρμοζόμενο εν θερμώ, 

εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί 
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τόπου, θέρμανση αυτού και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως, σύμφωνα με 

τις οδηγίες του προμηθευτή. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,50 

 (Ολογράφως): Ενα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

A.T. : 124.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 79.15.01  Γεωυφάσματα μή υφαντά. Γεωϋφασμα μη υφαντό 

βάρους 125 gr/m2 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914 

 

Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις 

της κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,20 

 (Ολογράφως): Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά 

 

A.T. : 125.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 79.11.03  Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. 

Μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση 

προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 

mm. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 

 

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 

"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες". 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της 

επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη 

των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση στις απολήξεις (άκρα), 

στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, γωνίες και συναρμογές, και 

απολήξεις.    

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 11,00 

 (Ολογράφως): Εντεκα ευρώ  

 

A.T. : 126.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 79.16.01  Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά.  Με 

φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914 
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Δημιουργία φράγματος υδρατμών με διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε οποιαδήποτε 

θέση του έργου.  

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,50 

 (Ολογράφως): Πενήντα λεπτά  

 

A.T. : 127.  

Αρθρο: ΣΧ/ΝΑΟΙΚ 79.45  Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με 

φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 80 mm. 

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 (Αριθμητικά): 12,70 

 (Ολογράφως): Δώδεκα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 

A.T. : 128.  

Αρθρο: ΣΧ/ΝΑΟΙΚ 79.45  Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με 

φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 100 mm. 

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 (Αριθμητικά): 13,00 

 (Ολογράφως): Δεκατρία ευρώ  

 

A.T. : 129.  

Αρθρο: ΣΧ/ΝΑΟΙΚ 79.48  Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες 

από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 80 mm. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 

 

Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε σχήματος, με πλάκες 

από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών.  
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Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-

06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 11,20 

 (Ολογράφως): Εντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά 

 

A.T. : 130.  

Αρθρο: ΣΧ/ΝΑΟΙΚ 79.47  Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη 

εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 100 mm. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 

 

Θερμομόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη 

πολυστερίνη πάχους 50 mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία 

πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση 

εξωτερικών τοίχων". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 12,20 

 (Ολογράφως): Δώδεκα ευρώ και είκοσι λεπτά 

 

A.T. : 131.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 77.15  Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για 

χρωματισμούς. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735 

 

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".  

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμός, 

λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, 

ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα αλκάλια. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,50 

 (Ολογράφως): Ενα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

A.T. : 132.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 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. 
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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 (Αριθμητικά): 8,00 

 (Ολογράφως): Οκτώ ευρώ  

 

A.T. : 133.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 77.80.02  Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με 

χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 

Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, 

ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως. 

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 (Αριθμητικά): 9,00 

 (Ολογράφως): Εννέα ευρώ  

 

A.T. : 134.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 77.84.02  Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα 

υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή 

στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού. Με 

σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1 

 

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή 

στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-

10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 
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Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, 

αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της 

απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή 

στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 11,00 

 (Ολογράφως): Εντεκα ευρώ  

 

A.T. : 135.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 77.93  Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης επί σιδηρών 

επιφανειών.  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 

 

Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης κλάσεως πυραντοχής 60 min επί σιδηρών επιφανειών 

οποιασδήποτε μορφής και σχήματος, μετά από εφαρμογή primer (υπόστρωμα) συμβατού με 

την βασική βαφή, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 

Τα υλικά της πυρίμαχης επίστρωσης υποκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετα από 

σχετική πρόταση του Αναδόχου συνοδευόμενη από πλήρη τεχνικά στοιχεία του προϊόντος. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) ειδικού υλικού πυροπροστασίας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 20,00 

 (Ολογράφως): Είκοσι ευρώ  

 

A.T. : 136.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 79.05  Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά 

υλικά.  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903 

 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις εποξειδικές ρητίνες 

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 τιν σκληρυντή (kg) μετρούμενο προ της 

επαλείψεως 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 8,50 

 (Ολογράφως): Οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

A.T. : 137.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 79.08  Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά.  



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.97 

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 (Αριθμητικά): 5,00 

 (Ολογράφως): Πέντε ευρώ 

 

A.T. : 138.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 77.10  Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή 

τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό 

τσιμεντόχρωμα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7725  

 

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, σε 

δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και συνολικό πάχος 

ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3,50 

 (Ολογράφως): Τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

A.T. : 139.  

Αρθρο: ΝΑΥΔΡ 11.07.01  Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών. 

Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης 

(αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751  

 

Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία χαλυβδίνων κατασκευών μετά την διαμόρφωση των 

στοιχείων τους στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την προσκόμισή τους στο 

εργοτάξιο για την τελική συναρμολόγηση και ανέγερσή τους, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". 

Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, ή εάν προκληθούν εκδορές των 

επιφανειών των στοιχείων κατά την φορτοεκφόρτωσή τους, θα γίνεται τοπική αποκατάσταση 

της αντιδιαβρωτικής προστασίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 08-07-02-01 

"Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.98 

Οι δύο στρώσεις του primer, πάχους ξηρού υμένα (SFΤ) 25 ± 5 μm εκάστη, θα είναι 

διαφορετικής απόχρωσης για να είναι εφικτό να ελεγχθεί ότι εφαρμόσθηκαν. Η προστατευτική 

επάλειψη εφαρμόζεται μετά την αμμοβολή/μεταλλοβολή και πριν από την έναρξη της 

μηχανουργικής επεξεργασίας. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,11 

 (Ολογράφως): Εντεκα λεπτά 

 

A.T. : 140.  

Αρθρο: ΝΑΥΔΡ 11.08.04  Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών. Τελική βαφή 

χαλυβδίνων κατασκευών σε διαβρωτικό περιβάλλον 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751  

 

Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών στο εργοστάσιο ή το εργοτάξιο, σε δύο στρώσεις, με 

συνολικό πάχος ξηρού υμένα χρώματος (SFT) τουλάχιστον 125 μm, σε απόχρωση της 

επιλογής της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία 

σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων".    

Εφαρμογή σε χαλύβδινες κατασκευές υπό συνθήκες έκθεσης Κατηγορίας Δ, σύμφωνα με την 

ΕΤΕΠ 08-07-02-01, αφού έχει προηγηθεί γαλβάνισμα (υποχρεωτικό για τις συνθήκες αυτές 

έκθεσης). Ενδεικτικώς με χρήση κατάλληλου μέσου πρόσφυσης για γαλβανισμένες επιφάνειες 

(π.χ. wash primer) και δύο στρώσεις πολυαμιδικού υλικού εποξειδικού φωσφορικού 

ψευδαργύρου δύο συστατικών. 

Επισημαίνεται ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στην βαφή σωληνώσεων. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,29 

 (Ολογράφως): Εικοσιεννέα λεπτά 

 

A.T. : 141.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 77.55  Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με 

χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως 

νερού η διαλύτου.  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755 

 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-

03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού 

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί 

τόπου και εργασία,  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 6,00 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.99 

 (Ολογράφως): Εξι ευρώ 

 

A.T. : 142.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 56.21  Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου 

DUROPAL.  

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. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 25,00 

 (Ολογράφως): Εικοσιπέντε ευρώ 

 

A.T. : 143.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 56.23  Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα.  

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.  



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.100 

• Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, 

εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με 

περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.  

• Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων 

βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.  

• Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό 

προφίλ για την προστασία τους από την υγρασία  

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

mm.  

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα,  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 200,00 

 (Ολογράφως): Διακόσια ευρώ 

 

A.T. : 144.  

Αρθρο: ΝΑΟΙΚ 56.25  Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα.  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 

 

Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν 

συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1 mm, 

με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινία PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των 

επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και  κατάλληλες εντορμίες σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

• Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα 

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

πάχους 8 mm 

• Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα (άν προβλέπονται) από 

μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), 

συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από 

ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.  

• Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, 

εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με 

περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.  

• Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων 

βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.  

• Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό 

προφίλ για την προστασία τους από την υγρασία  

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

mm.  

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα,  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης  



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.101 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 140,00 

 (Ολογράφως): Εκατό σαράντα ευρώ 

 

A.T. : 145.  

Αρθρο: ΣΧ/ΝΑΟΙΚ 56.21  Τραπεζια και καθίσματα κουζίνας.  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617 

 

Περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση τραπεζιού και 4 καρεκλών ανά θέση. 

Τραπέζι.  

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, 

λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή 5Χ5 

εκ. το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό Ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς 

λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα της επιλογής της ομάδας διοίκησης του έργου.  

Υπάρχει η δυνατότητα το καπάκι να έχει επένδυση φορμάικας σε διάφορα χρώματα. Η 

σύνδεση του σκελετού με το καπάκι θα γίνεται με έξι βιδωτές μεταλλικές γωνίες και κόλλα για 

μεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή. Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα. Στα 

πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνηση του και για την 

προστασία του δαπέδου.  

Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον.  

Κάθισμα  

Το κάθισμα θα είναι κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης 

ποιότητας. Θα είναι λουστραρισμένο από φυσικό χρώμα του ξύλου ή σε χρωματικό 

συνδυασμό χρωματιστό το κάθισμα και η πλάτη και φυσικό χρώμα ο υπόλοιπος σκελετός.  

Ο σκελετός θα είναι τετράγωνης διατομής 3,5 Χ 3,5 εκ. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται 

με τέσσερις μορσαριστές τραβέρσες ορθογωνικής διατομής 3,5 χ2 εκ. για απεριόριστη αντοχή.  

Το κάθισμα θα συνδέεται με το σκελετό με τέσσερις μεταλλικές, βιδωτές γωνίες( τέσσερις 

βίδες η κάθε γωνία, δύο στο κάθισμα και δύο στο σκελετό) και θα ενισχύεται και με κόλλα.  

Οι τέσσερις γωνίες του θα είναι στρογγυλεμένες όπως επίσης στρογγυλεμένα θα είναι και όλα 

τα υπόλοιπα μέρη της καρέκλας. Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την 

αθόρυβη μετακίνηση του και για την προστασία του δαπέδου.  

Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον.  

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

Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 300,00 

 (Ολογράφως): Τριακόσια ευρώ 

 

A.T. : 146.  

Αρθρο: ΣΧ/ΝΑΟΙΚ 56.25  Ψυγείο.  



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.102 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση μίας (1) ηλεκτρικής συσκευής ψυγείου με τα κάτωθι 

χαρακτηριστικά:  

• Τύπος: με άνωθεν θάλαμο κατάψυξης και κάτωθεν θάλαμο συντήρησης, με δύο (2) 

αντίστοιχες ανοιγόμενες πόρτες (μία για την κατάψυξη και μία για την συντήρηση).  

• Καθαρή συνολική χωρητικότητα τουλάχιστον: 290 lt  

• Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης τουλάχιστον: 220 lt  

• Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης τουλάχιστον: 65 lt  

• Τάση λειτουργίας: 220 V – Μονοφασική παροχή / Με κινητήρα κατάλληλου μοτέρ για 

σύνδεση με μονοφασική παροχή  

• Eνεργειακή κλάση τουλάχιστον (ή περιβαλλοντικά ανώτερη από): Α  

• Κατάλληλο για ρύθμιση κατά ύψος της θέσης των σχαρών  

• Με ψηφιακό θερμόμετρο / θερμοστάτη και σύστημα για αυτόματη απόψυξη. Με 

ανεμιστήρα ταχείας ψύξης για την κυκλοφορία της ψύξης (βεβιασμένη). Με αυτόματο 

εσωτερικό φωτισμό  

• Επίπεδο εκπομπής θορύβου κατάλληλο για αυτού του τύπου τις συσκευές σύμφωνα 

με τα ευρωπαϊκά κι εγχώρια πρότυπα  

• Χρώμα : Λευκό  

Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 400,00 

 (Ολογράφως): Τετρακόσια ευρώ 

 

A.T. : 147.  

Αρθρο: ΣΧ/ΝΑΟΙΚ 56.21  Πλήρη γραφεια με καθισματα.  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617 

 

Περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση γραφείου και συρταριέρας από 

μοριοσανίδα ελάχιστου πάχους 18 mm, επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα στα ορατά μέρη, 

πάχους 1 mm, με τελείωμα σε όλα τα σόκορα από ταινία PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των 

επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα" και την προμήθεια και μεταφορα 

ανακλινόμενης καρέκλας με πλάτη και μπράτσα. 

Αναλυτικά: 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: επιφάνεια εργασίας, πλαϊνά, μετώπη, συνδετικά 

εξαρτήματα και διαστάσεων (μήκος-πλάτος-ύψος) 160εκΧ80Χ72±3εκ,και χρώμα ότι ζητηθεί 

από την ομάδα Διοίκησης έργου. 

Το γραφείο θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας Ε1, 

επενδεδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους 0,3 mm. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα 

υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm. 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.103 

Στα κατάλληλα σημεία, τα οποία δεν θα είναι άμεσα ορατά, θα βρίσκονται ενσωματωμένες 

μέσα στην επιφάνεια οι φωλιές μέσα στις οποίες θα βιδώνονται τα εξαρτήματα σύνδεσης της 

επιφάνειας εργασίας, των πλαϊνών και της βάσης. 

Κάτω από κάθε πλαϊνό θα υπάρχουν κοχλίες ρύθμισης (ρεγουλατόροι) του ύψους και της 

οριζοντίωσης. 

Στην επιφάνεια εργασίας θα υπάρχει οπή για τη διέλευση των καλωδίων των Η/Υ 

(προαιρετικά) 

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ 

 Κάθισμα εργασίας τροχήλατο (ECO) 

 Η βάση του καθίσματος να είναι πεντακτινωτή διαμέτρου 660mm από 

χυτοπρεσσαριαστό αλουμίνιο, γυαλισμένη 

 Οι τροχοί να είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο) και να 

φέρουν κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο. 

 Το έμβολο αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος να ενεργοποιείται με μοχλό 

ο οποίος να βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας. Το έμβολο να καλύπτεται από 

τηλεσκοπική καλύπτρα θερμοπλαστικού υλικού (πολυπροπυλένιο) 

 Ο μηχανισμός ανάκλησης της έδρας να είναι κατασκευασμένος από 

χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο. 

 Ο μηχανισμός να είναι τύπου relax, να επιτρέπει την αυτόματη κίνηση της πλάτης 

ώστε αυτή να ακολουθεί το σώμα και με ρυθμιζόμενη επαναφορά σύμφωνα με το 

βάρος του χρήστη 

 Να έχει πλαστικά μπράτσα 

 Οι διαστάσεις του καθίσματος να είναι 60 Χ 45 και ύψους το λιγότερο ένα (1) μέτρο 

 Να υπάρχει επιλογή χρωμάτων από ύφασμα ή δέρματος – δερματίνης 

 Θα είναι μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις γενικά, αισθητικής 

εμφάνισης 

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

Τιμή ανά τεμάχιο - σετ γραφείου και καρέκλας 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 300,00 

 (Ολογράφως): Τριακόσια ευρώ 

 

A.T. : 148.  

Αρθρο: ΣΧ/ΝΑΟΙΚ 56.25  Προκατασκευασμένο φυλάκιο.  

Κωδικός Αναθεώρησης 50% ΟΙΚ 7231, 50% ΟΙΚ 

6118 

 

Για τον οικίσκο εισόδου διαστάσεων 1,80m Χ 3,60m σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

Τεχνική Περιγραφή και στα λοιπά Συμβατικά Τεύχη 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για: 

• σκελετό και φέροντα πλαίσια από γαλβανισμένα σιδερένια προφίλ. Τα περιμετρικά 

πάνελ θα αποτελούνται από εξωτερικά πετάσματα αλουμινίου τύπου ALUCOBOND 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.104 

χρώματος RAL 7036, εσωτερικά πετάσματα από έγχρωμη μελαμίνη που θα 

περικλείουν θερμομονωτικό υλικό από πετροβάμβακα των 150 κιλών ανά Μ3. 

• δάπεδο από μεταλλικές διαδοκίδες, γαλβανισμένες εν ψυχρώ, επί των οποίων θα 

στηριχθούν πλάκες από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 30 χιλ. Οι πλάκες θα 

επενδυθούν με ελαστικά πλακίδια αντιστατικού και αντιολισθητικού τύπου. 

• στέγη από θερμομονωτικά πετάσματα λαμαρίνας με εσωτερική πλήρωση 

πολυουρεθάνης πάχους 50 mm. 

• πόρτα με χειρολαβή πανικού τύπου μπάρας και μηχανισμός αυτόματου κλεισίματος 

βαρέως τύπου και παράθυρα σταθερού και συρόμενου τύπου από διατομές 

αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής. 

• εγκατάσταση μονάδας κλιματισμού ψύξης – θέρμανσης ονομαστικής απόδοσης 9.000 

BTU/hr, ενεργειακής κλάσης A (EER > 3,2 και COP> 3,6) με inverter 

συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρολογικής της τροφοδοσίας 

• εγκατάσταση πάγκου με συρταριέρα. 

• Βάση έδρασης από σκυρόδεμα υπερυψωμένη κατά 50εκ. Η βάση έδρασης θα 

επενδυθεί με αντιολισθηρά πλακίδια 30χ30. 

• Χρωματισμός με τσιμεντόχρωμα για τις όψεις της βάσης έδρασης 

• Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου προστασιάς από τις καιρικές συνθήκες 

• Τοποθέτηση συστημάτων αναχαίτησης οχημάτων  (χαλύβδινα στηθαία μονόπλευρα)  

Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 15.000,00 

 (Ολογράφως): Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 149.  

Αρθρο: ΣΧ/ΝΑΟΙΚ 56.25  Γεφυροπλάστιγγα.  

Κωδικός Αναθεώρησης 50% ΗΛΜ 10, 50% ΟΙΚ 6104 

 

Περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση της ηλεκτρνικής γεφυροπλάστιγγας. 

Περιλαμβάνονται και όλα τα λοιπά απαιτούμενα μικρουλικά για την σύνδεση με υπολογιστή 

και εκτύπωση ζυγολογίων. Στη τιμή δεν περιλαμβάνεται η τιμή της πλάκας έδρασης και της 

πλάκας από σκυρόδεμα η οποία πληρώνεται με βάση τα αντίστοιχα άρθρα. 

Περιλαμβάνεται και οτιδήποτε πλέον αναφέρεται στα Τεύχη Δημοπράτησης (τεχνική 

περιγραφή-προδιαγραφές και σχέδια), όπως εγχειρίδια χρήσης, συντήρησης, εκπαίδευση 

προσωπικού, κλπ, και κάθε άλλη μη ρητά κατονομαζόμενη αλλά απαιτούμενη δαπάνη για την 

πλήρη και έντεχνη τοποθέτησή της. 

Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 18.000,00 

 (Ολογράφως): Δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.105 

 

 

3.3 ΟΜΑΔΑ 3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

A.T. : 150.  

Αρθρο:ΑΤΗΕ Ν8120.SWK.YΔ1  Έργα Υδρευσης εσωτερικών εγκαταστάσεων 

κτιρίου Μηχανικής Επεξεργασίας 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 5 (100%) 

 

Τιμή για το σύνολο των απαραίτητων έργων ύδρευσης, εντός του κτιρίου (μονάδας) της 

Μηχανικής Διαλογής & Επεξεργασίας (ΜΕΑ).  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία αυτοκινήτου, η μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η πλήρη τοποθέτηση όλου του 

εξοπλισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, ώστε 

με το πέρας της εργασίας το έργο να καταστεί έτοιμο για λειτουργία.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση μετά των 

εξαρτημάτων τους των κάτωθι:  

• Δίκτυο ύδρευσης νερού πόλης (πόσιμου) από το/τα φρεάτιο/-α εισόδου στο κτίριο 

μέχρι και κάθε εσωτερική κατανάλωση που απαιτεί σύνδεση. Εκτός των σωληνώσεων, 

πάσης φύσεως αναγκαία εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, κλπ) και ειδικά τεμάχια 

περιλαμβάνονται στο δίκτυο. 

• Πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά, όπως ενδεικτικά: φρεάτια, καλύμματα, ψύκτες, 

κρουνοί, βάνες, ρακόρ, φλάντζες, εξαεριστικά, κλπ. 

• Πάσης φύσεως μεταλλικά στηρίγματα ή κατασκευές, απαιτούμενα για την στήριξη 

των δικτύων και του εξοπλισμού. Τα στηρίγματα θα είναι προκατασκευασμένα 

γαλβανισμένα εν θερμώ, βαρέως τύπου, χωρίς την απαίτηση επί τόπου 

συγκολλήσεων.  

• Βαφή όλων των δικτύων από μεταλλικές σωλήνες, σε χρώμα ανάλογα με το ρευστό, 

καθώς και των μεταλλικών στηριγμάτων που απαιτούν βαφή.  

• Πάσης φύσεως σχετικές χωματουργικές εργασίες από το φρεάτιο εισόδου και 

εσωτερικά, όπως ενδεικτικά: εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων και φρεατίων, 

εργασίες επίχωσης ορυγμάτων υπογείων δικτύων, στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 

σωλήνων και φρεατίων με άμμο προελεύσεως λατομείου. 

• Πάσης φύσεως σχετικές οικοδομικές (Π/Μ) εργασίες από το φρεάτιο εισόδου και 

εσωτερικά, όπως ενδεικτικά: παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 

συντήρηση σκυροδέματος για εγκιβωτισμό ή/και αγκύρια σωλήνων όδευσης όπου 

είναι απαιτητό, διάτρηση και αποκατάσταση οπών διέλευσης, κλπ. 

όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται λοιπόν η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, οι πάσης φύσεως δοκιμές του, και εν γένει η 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.106 

δαπάνη για οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και αποδοτική λειτουργία της εν λόγω Η/Μ 

εγκατάστασης ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο, προκειµένου η όλη 

εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον αφορά την ασφάλειά της και τη λειτουργία της και γενικά 

έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα µε την εγκεκριμένη µελέτη και τους κανόνες της τέχνης και 

επιστήμης. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου 

(1 τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 24.000,00 

 (Ολογράφως): Εικοσιτέσσερεις χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 151.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8120.SWK.YΔ2 Έργα Υδρευσης εσωτερικών εγκαταστάσεων 

κτιρίου Βιολογικής Επεξεργασίας 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 5 (100%) 

 

Τιμή για το σύνολο των απαραίτητων έργων ύδρευσης, εντός του κτιρίου (μονάδας) της 

Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΒ). Περιλαμβάνεται και το κτίριο βοηθητικού εξοπλισμού 

Βιολογικής Επεξεργασίας. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία αυτοκινήτου, η μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η πλήρη τοποθέτηση όλου του 

εξοπλισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, ώστε 

με το πέρας της εργασίας το έργο να καταστεί έτοιμο για λειτουργία.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση μετά των 

εξαρτημάτων τους των κάτωθι:  

• Δίκτυο ύδρευσης νερού πόλης (πόσιμου) από το/τα φρεάτιο/-α εισόδου στο κτίριο 

μέχρι και κάθε εσωτερική κατανάλωση που απαιτεί σύνδεση. Εκτός των σωληνώσεων, 

πάσης φύσεως αναγκαία εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, κλπ) και ειδικά τεμάχια 

περιλαμβάνονται στο δίκτυο. 

• Πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά, όπως ενδεικτικά: φρεάτια, καλύμματα, ψύκτες, 

κρουνοί, βάνες, ρακόρ, φλάντζες, εξαεριστικά, κλπ. 

• Πάσης φύσεως μεταλλικά στηρίγματα ή κατασκευές, απαιτούμενα για την στήριξη 

των δικτύων και του εξοπλισμού. Τα στηρίγματα θα είναι προκατασκευασμένα 

γαλβανισμένα εν θερμώ, βαρέως τύπου, χωρίς την απαίτηση επί τόπου 

συγκολλήσεων.  

• Βαφή όλων των δικτύων από μεταλλικές σωλήνες, σε χρώμα ανάλογα με το ρευστό, 

καθώς και των μεταλλικών στηριγμάτων που απαιτούν βαφή.  

• Πάσης φύσεως σχετικές χωματουργικές εργασίες από το φρεάτιο εισόδου και 

εσωτερικά, όπως ενδεικτικά: εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων και φρεατίων, 

εργασίες επίχωσης ορυγμάτων υπογείων δικτύων, στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 

σωλήνων και φρεατίων με άμμο προελεύσεως λατομείου. 

• Πάσης φύσεως σχετικές οικοδομικές (Π/Μ) εργασίες από το φρεάτιο εισόδου και 

εσωτερικά, όπως ενδεικτικά: παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.107 

συντήρηση σκυροδέματος για εγκιβωτισμό ή/και αγκύρια σωλήνων όδευσης όπου 

είναι απαιτητό, διάτρηση και αποκατάσταση οπών διέλευσης, κλπ. 

όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται λοιπόν η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, οι πάσης φύσεως δοκιμές του, και εν γένει η 

δαπάνη για οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και αποδοτική λειτουργία της εν λόγω Η/Μ 

εγκατάστασης ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο, προκειµένου η όλη 

εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον αφορά την ασφάλειά της και τη λειτουργία της και γενικά 

έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα µε την εγκεκριμένη µελέτη και τους κανόνες της τέχνης και 

επιστήμης. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου 

(1 τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 7.000,00 

 (Ολογράφως): Επτά χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 152.  

Αρθρο :ΑΤΗΕ Ν8120.SWK.YΔ3 Έργα Υδρευσης εσωτερικών εγκαταστάσεων 

κτιρίου Ραφιναρίας 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 5 (100%) 

 

Τιμή για το σύνολο των απαραίτητων έργων ύδρευσης, εντός του κτιρίου (μονάδας) 

Ραφιναρίας.  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία αυτοκινήτου, η μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η πλήρη τοποθέτηση όλου του 

εξοπλισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, ώστε 

με το πέρας της εργασίας το έργο να καταστεί έτοιμο για λειτουργία.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση μετά των 

εξαρτημάτων τους των κάτωθι:  

• Δίκτυο ύδρευσης νερού πόλης (πόσιμου) από το/τα φρεάτιο/-α εισόδου στο κτίριο 

μέχρι και κάθε εσωτερική κατανάλωση που απαιτεί σύνδεση. Εκτός των σωληνώσεων, 

πάσης φύσεως αναγκαία εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, κλπ) και ειδικά τεμάχια 

περιλαμβάνονται στο δίκτυο. 

• Πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά, όπως ενδεικτικά: φρεάτια, καλύμματα, ψύκτες, 

κρουνοί, βάνες, ρακόρ, φλάντζες, εξαεριστικά, κλπ. 

• Πάσης φύσεως μεταλλικά στηρίγματα ή κατασκευές, απαιτούμενα για την στήριξη 

των δικτύων και του εξοπλισμού. Τα στηρίγματα θα είναι προκατασκευασμένα 

γαλβανισμένα εν θερμώ, βαρέως τύπου, χωρίς την απαίτηση επί τόπου 

συγκολλήσεων.  

• Βαφή όλων των δικτύων από μεταλλικές σωλήνες, σε χρώμα ανάλογα με το ρευστό, 

καθώς και των μεταλλικών στηριγμάτων που απαιτούν βαφή.  



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.108 

• Πάσης φύσεως σχετικές χωματουργικές εργασίες από το φρεάτιο εισόδου και 

εσωτερικά, όπως ενδεικτικά: εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων και φρεατίων, 

εργασίες επίχωσης ορυγμάτων υπογείων δικτύων, στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 

σωλήνων και φρεατίων με άμμο προελεύσεως λατομείου. 

• Πάσης φύσεως σχετικές οικοδομικές (Π/Μ) εργασίες από το φρεάτιο εισόδου και 

εσωτερικά, όπως ενδεικτικά: παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 

συντήρηση σκυροδέματος για εγκιβωτισμό ή/και αγκύρια σωλήνων όδευσης όπου 

είναι απαιτητό, διάτρηση και αποκατάσταση οπών διέλευσης, κλπ. 

όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται λοιπόν η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, οι πάσης φύσεως δοκιμές του, και εν γένει η 

δαπάνη για οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και αποδοτική λειτουργία της εν λόγω Η/Μ 

εγκατάστασης ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο, προκειµένου η όλη 

εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον αφορά την ασφάλειά της και τη λειτουργία της και γενικά 

έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα µε την εγκεκριμένη µελέτη και τους κανόνες της τέχνης και 

επιστήμης. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου 

(1 τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3.000,00 

 (Ολογράφως): Τρεις χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 153.  

Αρθρο :ΑΤΗΕ Ν8120.SWK.YΔ4 Έργα Υδρευσης εσωτερικών εγκαταστάσεων 

κτιρίου Προσωπικού 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 5 (100%) 

 

Τιμή για το σύνολο των απαραίτητων έργων ύδρευσης, εντός του κτιρίου Διοίκησης 

(προσωπικού).  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία αυτοκινήτου, η μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η πλήρη τοποθέτηση όλου του 

εξοπλισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, ώστε 

με το πέρας της εργασίας το έργο να καταστεί έτοιμο για λειτουργία.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση μετά των 

εξαρτημάτων τους των κάτωθι:  

• Δίκτυο ύδρευσης νερού πόλης (πόσιμου) από το φρεάτιο εισόδου στο κτίριο μέχρι και 

κάθε εσωτερική κατανάλωση που απαιτεί σύνδεση. Εκτός των σωληνώσεων, πάσης 

φύσεως αναγκαία εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, κλπ) και ειδικά τεμάχια 

περιλαμβάνονται στο δίκτυο. 

• Πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά, όπως ενδεικτικά: φρεάτια, καλύμματα, ψύκτες, 

κρουνοί, βάνες, μπαταρίες (αναμικτήρες), boiler, συλλέκτες, ρακόρ, φλάντζες, 

εξαεριστικά, κλπ. 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.109 

• Πάσης φύσεως μεταλλικά στηρίγματα ή κατασκευές, απαιτούμενα για την στήριξη 

των δικτύων και του εξοπλισμού. Τα στηρίγματα θα είναι προκατασκευασμένα 

γαλβανισμένα εν θερμώ, βαρέως τύπου, χωρίς την απαίτηση επί τόπου 

συγκολλήσεων.  

• Βαφή όλων των δικτύων από μεταλλικές σωλήνες, σε χρώμα ανάλογα με το ρευστό, 

καθώς και των μεταλλικών στηριγμάτων που απαιτούν βαφή.  

• Πάσης φύσεως σχετικές χωματουργικές εργασίες από το φρεάτιο εισόδου και 

εσωτερικά, όπως ενδεικτικά: εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων και φρεατίων, 

εργασίες επίχωσης ορυγμάτων υπογείων δικτύων, στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 

σωλήνων και φρεατίων με άμμο προελεύσεως λατομείου. 

• Πάσης φύσεως σχετικές οικοδομικές (Π/Μ) εργασίες από το φρεάτιο εισόδου και 

εσωτερικά, όπως ενδεικτικά: παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 

συντήρηση σκυροδέματος για εγκιβωτισμό ή/και αγκύρια σωλήνων όδευσης όπου 

είναι απαιτητό, διάτρηση και αποκατάσταση οπών διέλευσης, κλπ. 

όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται λοιπόν η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, οι πάσης φύσεως δοκιμές του, και εν γένει η 

δαπάνη για οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και αποδοτική λειτουργία της εν λόγω Η/Μ 

εγκατάστασης ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο, προκειµένου η όλη 

εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον αφορά την ασφάλειά της και τη λειτουργία της και γενικά 

έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα µε την εγκεκριμένη µελέτη και τους κανόνες της τέχνης και 

επιστήμης. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου 

(1 τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 8.000,00 

 (Ολογράφως): Οκτώ χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 154.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8120.SWK.YΔ5 Έργα Υδρευσης εσωτερικών εγκαταστάσεων 

Μ.Ε.Σ. 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 5 (100%) 

 

Τιμή για το σύνολο των απαραίτητων έργων ύδρευσης, εντός του κτιρίου εξυπηρέτησης ΜΕΣ.  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία αυτοκινήτου, η μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η πλήρη τοποθέτηση όλου του 

εξοπλισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, ώστε 

με το πέρας της εργασίας το έργο να καταστεί έτοιμο για λειτουργία.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση μετά των 

εξαρτημάτων τους των κάτωθι:  

• Δίκτυο ύδρευσης νερού πόλης (πόσιμου) από το φρεάτιο εισόδου στο κτίριο μέχρι και 

κάθε εσωτερική κατανάλωση που απαιτεί σύνδεση. Εκτός των σωληνώσεων, πάσης 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.110 

φύσεως αναγκαία εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, κλπ) και ειδικά τεμάχια 

περιλαμβάνονται στο δίκτυο. 

• Πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά, όπως ενδεικτικά: φρεάτια, καλύμματα, ψύκτες, 

κρουνοί, βάνες, μπαταρίες (αναμικτήρες), ρακόρ, φλάντζες, εξαεριστικά, κλπ. 

• Πάσης φύσεως μεταλλικά στηρίγματα ή κατασκευές, απαιτούμενα για την στήριξη 

των δικτύων και του εξοπλισμού. Τα στηρίγματα θα είναι προκατασκευασμένα 

γαλβανισμένα εν θερμώ, βαρέως τύπου, χωρίς την απαίτηση επί τόπου 

συγκολλήσεων.  

• Βαφή όλων των δικτύων από μεταλλικές σωλήνες, σε χρώμα ανάλογα με το ρευστό, 

καθώς και των μεταλλικών στηριγμάτων που απαιτούν βαφή.  

• Πάσης φύσεως σχετικές χωματουργικές εργασίες από το φρεάτιο εισόδου και 

εσωτερικά, όπως ενδεικτικά: εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων και φρεατίων, 

εργασίες επίχωσης ορυγμάτων υπογείων δικτύων, στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 

σωλήνων και φρεατίων με άμμο προελεύσεως λατομείου. 

• Πάσης φύσεως σχετικές οικοδομικές (Π/Μ) εργασίες από το φρεάτιο εισόδου και 

εσωτερικά, όπως ενδεικτικά: παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 

συντήρηση σκυροδέματος για εγκιβωτισμό ή/και αγκύρια σωλήνων όδευσης όπου 

είναι απαιτητό, διάτρηση και αποκατάσταση οπών διέλευσης, κλπ. 

όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται λοιπόν η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, οι πάσης φύσεως δοκιμές του, και εν γένει η 

δαπάνη για οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και αποδοτική λειτουργία της εν λόγω Η/Μ 

εγκατάστασης ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο, προκειµένου η όλη 

εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον αφορά την ασφάλειά της και τη λειτουργία της και γενικά 

έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα µε την εγκεκριμένη µελέτη και τους κανόνες της τέχνης και 

επιστήμης. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου 

(1 τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 700,00 

 (Ολογράφως): Επτακόσια ευρώ 

 

A.T. : 155.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8120.SWK.YΔ6 Έργα Υδρευσης περιβάλλοντος χώρου, λοιπών 

εσωτερικών εγκαταστάσεων κτιρίων/μονάδων & 

λοιπού εξοπλισμού με πόσιμο νερό 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 5 (100%) 

 

Τιμή για το σύνολο των απαραίτητων έργων ύδρευσης περιβάλλοντος χώρου, λοιπών 

εσωτερικών εγκαταστάσεων κτιρίων/μονάδων & λοιπού εξοπλισμού με πόσιμο νερό. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία αυτοκινήτου, η μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η πλήρη τοποθέτηση όλου του 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.111 

εξοπλισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, ώστε 

με το πέρας της εργασίας το έργο να καταστεί έτοιμο για λειτουργία.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση μετά των 

εξαρτημάτων τους των κάτωθι:  

• Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης νερού πόλης (πόσιμου) από το φρεάτιο υδρομετρητή 

στην είσοδο οικοπέδου μέχρι και κάθε εξωτερική κατανάλωση ή/και φρεάτιο εισόδου-

παροχής σε κτίριο που απαιτούν σύνδεση. Εκτός των σωληνώσεων, πάσης φύσεως 

αναγκαία εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, κλπ) και ειδικά τεμάχια περιλαμβάνονται στο 

δίκτυο. 

• Δίκτυο ύδρευσης νερού πόλης (πόσιμου) για την πλήρωση της δεξαμενής 

πυρόσβεσης από το φρεάτιο υδρομετρητή στην είσοδο οικοπέδου μέχρι και τους 

φλοτεροδιακόπτες. Εκτός των σωληνώσεων, πάσης φύσεως αναγκαία εξαρτήματα 

(καμπύλες, ταφ, κλπ) και ειδικά τεμάχια περιλαμβάνονται στο δίκτυο. 

• Δίκτυο ύδρευσης νερού πόλης (πόσιμου) από το εξωτερικό δίκτυο μέχρι και κάθε 

εσωτερική κτιριακή κατανάλωση που απαιτεί σύνδεση και δεν έχει περιγραφεί σε άλλα 

ειδικότερα άρθρα. Εκτός των σωληνώσεων, πάσης φύσεως αναγκαία εξαρτήματα 

(καμπύλες, ταφ, κλπ) και ειδικά τεμάχια περιλαμβάνονται στο δίκτυο. 

• Δίκτυο (σωλήνες, φρεάτια, εξοπλισμός/υλικά/μικρουλικά) άρδευσης 

• Φρεάτια υδρομετρητών ύδρευσης μετά του σχετικού εξοπλισμού (βάνες, μετρητές, 

κλπ) 

• Φρεάτια επιθεώρησης-συντήρησης εξωτερικών δικτύων, μετά του σχετικού 

εξοπλισμού (βάνες, κλπ). 

• Πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά, όπως ενδεικτικά: φρεάτια, καλύμματα, κρουνοί, 

βάνες, ανεπίστροφες, μπαταρίες (αναμικτήρες), ρακόρ, φλάντζες, εξαεριστικά, κλπ. 

• Πάσης φύσεως μεταλλικά στηρίγματα ή κατασκευές, απαιτούμενα για την στήριξη 

των δικτύων και του εξοπλισμού. Τα στηρίγματα θα είναι προκατασκευασμένα 

γαλβανισμένα εν θερμώ, βαρέως τύπου, χωρίς την απαίτηση επί τόπου 

συγκολλήσεων.  

• Βαφή όλων των δικτύων από μεταλλικές σωλήνες, σε χρώμα ανάλογα με το ρευστό, 

καθώς και των μεταλλικών στηριγμάτων που απαιτούν βαφή.  

• Πάσης φύσεως σχετικές χωματουργικές εργασίες, όπως ενδεικτικά: εκσκαφή 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων και φρεατίων, εργασίες επίχωσης ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων, στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων και φρεατίων με άμμο 

προελεύσεως λατομείου. 

• Πάσης φύσεως σχετικές οικοδομικές (Π/Μ) εργασίες, όπως ενδεικτικά: παραγωγή, 

μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για εγκιβωτισμό 

ή/και αγκύρια σωλήνων όδευσης όπου είναι απαιτητό. 

όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται λοιπόν η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, οι πάσης φύσεως δοκιμές του, και εν γένει η 

δαπάνη για οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και αποδοτική λειτουργία της εν λόγω Η/Μ 

εγκατάστασης ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο, προκειµένου η όλη 

εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον αφορά την ασφάλειά της και τη λειτουργία της και γενικά 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.112 

έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα µε την εγκεκριμένη µελέτη και τους κανόνες της τέχνης και 

επιστήμης. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου 

(1 τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 35.000,00 

 (Ολογράφως): Τριανταπέντε χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 156.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8120.SWK.ΑΠ1 Έργα Αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων 

εσωτερικών εγκαταστάσεων κτιρίου Μηχανικής 

Επεξεργασίας 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 (100%) 

 

Τιμή για το σύνολο των απαραίτητων έργων αποχέτευσης, εντός του κτιρίου (μονάδας) της 

Μηχανικής Διαλογής & Επεξεργασίας (ΜΕΑ).  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία αυτοκινήτου, η μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η πλήρη τοποθέτηση όλου του 

εξοπλισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, ώστε 

με το πέρας της εργασίας το έργο να καταστεί έτοιμο για λειτουργία.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση μετά των 

υλικών σύνδεσης και στερέωσής τους των κάτωθι:  

• Δίκτυο αποχέτευσης από κάθε εσωτερικό καταναλωτή μέχρι και το τελευταίο τελικό 

φρεάτιο εξόδου προς σύνδεση με το εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης. Εκτός των 

σωληνώσεων, πάσης φύσεως αναγκαία εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, κλπ) και ειδικά 

τεμάχια περιλαμβάνονται στο δίκτυο. 

• Αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, από την υδρορροή μέχρι και την ελεύθερη 

απορροή στο περιβάλλον χώρο. Εκτός των σωληνώσεων, πάσης φύσεως αναγκαία 

εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, κλπ) και ειδικά τεμάχια περιλαμβάνονται στο δίκτυο. 

• Αγωγοί αερισμού. Εκτός των σωληνώσεων, πάσης φύσεως αναγκαία εξαρτήματα 

(καμπύλες, ταφ, κλπ) και ειδικά τεμάχια περιλαμβάνονται στο δίκτυο. 

• Αντλιοστάσιο αποχέτευσης στραγγιδίων τάφρων, πλήρες, ήτοι: αντλίες, σωληνώσεις, 

βανοειδή, στηρίγματα, κλπ. 

• Πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά, όπως ενδεικτικά: είδη υγιεινής & παρελκόμενά 

τους (π.χ. καθρέπτης νιπτήρα, εταζέρα, χαρτοθήκες, άγκιστρα, δοχείο ρευστού 

σάπωνα, πετσετοθήκες, κλπ), σιφώνια, τάπες καθαρισμού, φρεάτια (& 

μηχανοσίφωνες όπου απαιτείται), καλύμματα, κανάλια, σχάρες, βάνες, ρακόρ, 

φλάντζες, κλπ. 

• Πάσης φύσεως μεταλλικά στηρίγματα ή κατασκευές, απαιτούμενα για την στήριξη 

των δικτύων και του εξοπλισμού. Τα στηρίγματα θα είναι προκατασκευασμένα 

γαλβανισμένα εν θερμώ, βαρέως τύπου, χωρίς την απαίτηση επί τόπου 

συγκολλήσεων.  
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• Βαφή όλων των δικτύων από μεταλλικές σωλήνες, σε χρώμα ανάλογα με το ρευστό, 

καθώς και των μεταλλικών στηριγμάτων που απαιτούν βαφή.  

• Πάσης φύσεως σχετικές εξωτερικές χωματουργικές εργασίες αφορούν την εν λόγω 

εγκατάσταση εκτός περιγράμματος κτιρίου/μονάδας, όπως ενδεικτικά: εκσκαφή 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων και φρεατίων, εργασίες επίχωσης ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων, στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων και φρεατίων με άμμο 

προελεύσεως λατομείου. 

• Πάσης φύσεως σχετικές οικοδομικές (Π/Μ) εργασίες, όπως ενδεικτικά: παραγωγή, 

μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για εγκιβωτισμό 

ή/και αγκύρια σωλήνων όδευσης όπου είναι απαιτητό, διάτρηση και αποκατάσταση 

οπών διέλευσης, κλπ. 

όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται λοιπόν η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, οι πάσης φύσεως δοκιμές του, και εν γένει η 

δαπάνη για οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και αποδοτική λειτουργία της εν λόγω Η/Μ 

εγκατάστασης ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο, προκειµένου η όλη 

εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον αφορά την ασφάλειά της και τη λειτουργία της και γενικά 

έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα µε την εγκεκριμένη µελέτη και τους κανόνες της τέχνης και 

επιστήμης. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου 

(1 τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 45.000,00 

 (Ολογράφως): Σαρανταπέντε χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 157.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8120.SWK.ΑΠ2 Έργα Αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων 

εσωτερικών εγκαταστάσεων κτιρίου Βιολογικής 

Επεξεργασίας 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 (100%) 

 

Τιμή για το σύνολο των απαραίτητων έργων αποχέτευσης, εντός του κτιρίου (μονάδας) της 

Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΒ), εκτός των στραγγιδίων των χωνευτών και δεξαμενών αυτών 

(αντικείμενο αναερόβιας χώνευσης). Περιλαμβάνεται και το κτίριο βοηθητικού εξοπλισμού 

Βιολογικής Επεξεργασίας. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία αυτοκινήτου, η μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η πλήρη τοποθέτηση όλου του 

εξοπλισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, ώστε 

με το πέρας της εργασίας το έργο να καταστεί έτοιμο για λειτουργία.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση μετά των 

υλικών σύνδεσης και στερέωσής τους των κάτωθι:  

• Δίκτυο αποχέτευσης από κάθε εσωτερικό καταναλωτή μέχρι και το τελευταίο τελικό 

φρεάτιο εξόδου προς σύνδεση με το εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης. Εκτός των 
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σωληνώσεων, πάσης φύσεως αναγκαία εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, κλπ) και ειδικά 

τεμάχια περιλαμβάνονται στο δίκτυο. 

• Αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, από την υδρορροή μέχρι και την ελεύθερη 

απορροή στο περιβάλλον χώρο. Εκτός των σωληνώσεων, πάσης φύσεως αναγκαία 

εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, κλπ) και ειδικά τεμάχια περιλαμβάνονται στο δίκτυο. 

• Αγωγοί αερισμού. Εκτός των σωληνώσεων, πάσης φύσεως αναγκαία εξαρτήματα 

(καμπύλες, ταφ, κλπ) και ειδικά τεμάχια περιλαμβάνονται στο δίκτυο. 

• Πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά, όπως ενδεικτικά: είδη υγιεινής & παρελκόμενά 

τους (π.χ. καθρέπτης νιπτήρα, εταζέρα, χαρτοθήκες, άγκιστρα, δοχείο ρευστού 

σάπωνα, πετσετοθήκες, κλπ), σιφώνια, τάπες καθαρισμού, φρεάτια (& 

μηχανοσίφωνες όπου απαιτείται), καλύμματα, κανάλια, σχάρες, βάνες, ρακόρ, 

φλάντζες, κλπ. 

• Πάσης φύσεως μεταλλικά στηρίγματα ή κατασκευές, απαιτούμενα για την στήριξη 

των δικτύων και του εξοπλισμού. Τα στηρίγματα θα είναι προκατασκευασμένα 

γαλβανισμένα εν θερμώ, βαρέως τύπου, χωρίς την απαίτηση επί τόπου 

συγκολλήσεων.  

• Βαφή όλων των δικτύων από μεταλλικές σωλήνες, σε χρώμα ανάλογα με το ρευστό, 

καθώς και των μεταλλικών στηριγμάτων που απαιτούν βαφή.  

• Πάσης φύσεως σχετικές εξωτερικές χωματουργικές εργασίες αφορούν την εν λόγω 

εγκατάσταση εκτός περιγράμματος κτιρίου/μονάδας, όπως ενδεικτικά: εκσκαφή 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων και φρεατίων, εργασίες επίχωσης ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων, στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων και φρεατίων με άμμο 

προελεύσεως λατομείου. 

• Πάσης φύσεως σχετικές οικοδομικές (Π/Μ) εργασίες, όπως ενδεικτικά: παραγωγή, 

μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για εγκιβωτισμό 

ή/και αγκύρια σωλήνων όδευσης όπου είναι απαιτητό, διάτρηση και αποκατάσταση 

οπών διέλευσης, κλπ. 

όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται λοιπόν η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, οι πάσης φύσεως δοκιμές του, και εν γένει η 

δαπάνη για οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και αποδοτική λειτουργία της εν λόγω Η/Μ 

εγκατάστασης ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο, προκειµένου η όλη 

εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον αφορά την ασφάλειά της και τη λειτουργία της και γενικά 

έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα µε την εγκεκριμένη µελέτη και τους κανόνες της τέχνης και 

επιστήμης. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου 

(1 τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 12.000,00 

 (Ολογράφως): Δώδεκα χιλιάδες ευρώ 
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A.T. : 158.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8120.SWK.ΑΠ3 Έργα Αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων 

εσωτερικών εγκαταστάσεων κτιρίου Ραφιναρίας 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 (100%) 

 

Τιμή για το σύνολο των απαραίτητων έργων αποχέτευσης, εντός του κτιρίου (μονάδας) 

Ραφιναρίας. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία αυτοκινήτου, η μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η πλήρη τοποθέτηση όλου του 

εξοπλισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, ώστε 

με το πέρας της εργασίας το έργο να καταστεί έτοιμο για λειτουργία.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση μετά των 

υλικών σύνδεσης και στερέωσής τους των κάτωθι:  

• Δίκτυο αποχέτευσης από κάθε εσωτερικό καταναλωτή μέχρι και το τελευταίο τελικό 

φρεάτιο εξόδου προς σύνδεση με το εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης. Εκτός των 

σωληνώσεων, πάσης φύσεως αναγκαία εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, κλπ) και ειδικά 

τεμάχια περιλαμβάνονται στο δίκτυο. 

• Αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, από την υδρορροή μέχρι και την ελεύθερη 

απορροή στο περιβάλλον χώρο. Εκτός των σωληνώσεων, πάσης φύσεως αναγκαία 

εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, κλπ) και ειδικά τεμάχια περιλαμβάνονται στο δίκτυο. 

• Αγωγοί αερισμού. Εκτός των σωληνώσεων, πάσης φύσεως αναγκαία εξαρτήματα 

(καμπύλες, ταφ, κλπ) και ειδικά τεμάχια περιλαμβάνονται στο δίκτυο. 

• Πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά, όπως ενδεικτικά: είδη υγιεινής & παρελκόμενά 

τους (π.χ. καθρέπτης νιπτήρα, εταζέρα, χαρτοθήκες, άγκιστρα, δοχείο ρευστού 

σάπωνα, πετσετοθήκες, κλπ), σιφώνια, τάπες καθαρισμού, φρεάτια (& 

μηχανοσίφωνες όπου απαιτείται), καλύμματα, κανάλια, σχάρες, βάνες, ρακόρ, 

φλάντζες, κλπ. 

• Πάσης φύσεως μεταλλικά στηρίγματα ή κατασκευές, απαιτούμενα για την στήριξη 

των δικτύων και του εξοπλισμού. Τα στηρίγματα θα είναι προκατασκευασμένα 

γαλβανισμένα εν θερμώ, βαρέως τύπου, χωρίς την απαίτηση επί τόπου 

συγκολλήσεων.  

• Βαφή όλων των δικτύων από μεταλλικές σωλήνες, σε χρώμα ανάλογα με το ρευστό, 

καθώς και των μεταλλικών στηριγμάτων που απαιτούν βαφή.  

• Πάσης φύσεως σχετικές εξωτερικές χωματουργικές εργασίες αφορούν την εν λόγω 

εγκατάσταση εκτός περιγράμματος κτιρίου/μονάδας, όπως ενδεικτικά: εκσκαφή 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων και φρεατίων, εργασίες επίχωσης ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων, στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων και φρεατίων με άμμο 

προελεύσεως λατομείου. 

• Πάσης φύσεως σχετικές οικοδομικές (Π/Μ) εργασίες, όπως ενδεικτικά: παραγωγή, 

μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για εγκιβωτισμό 

ή/και αγκύρια σωλήνων όδευσης όπου είναι απαιτητό, διάτρηση και αποκατάσταση 

οπών διέλευσης, κλπ. 

όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.  
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Στην τιμή περιλαμβάνεται λοιπόν η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, οι πάσης φύσεως δοκιμές του, και εν γένει η 

δαπάνη για οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και αποδοτική λειτουργία της εν λόγω Η/Μ 

εγκατάστασης ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο, προκειµένου η όλη 

εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον αφορά την ασφάλειά της και τη λειτουργία της και γενικά 

έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα µε την εγκεκριμένη µελέτη και τους κανόνες της τέχνης και 

επιστήμης. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου 

(1 τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 10.000,00 

 (Ολογράφως): Δέκα χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 159.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8120.SWK.ΑΠ4 Έργα Αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων 

εσωτερικών εγκαταστάσεων κτιρίου Προσωπικού 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 (100%) 

 

Τιμή για το σύνολο των απαραίτητων έργων αποχέτευσης, εντός του κτιρίου Διοίκησης 

(Προσωπικού). 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία αυτοκινήτου, η μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η πλήρη τοποθέτηση όλου του 

εξοπλισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, ώστε 

με το πέρας της εργασίας το έργο να καταστεί έτοιμο για λειτουργία.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση μετά των 

υλικών σύνδεσης και στερέωσής τους των κάτωθι:  

• Δίκτυο αποχέτευσης από κάθε εσωτερικό καταναλωτή μέχρι και το τελευταίο τελικό 

φρεάτιο εξόδου προς σύνδεση με το εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης. Εκτός των 

σωληνώσεων, πάσης φύσεως αναγκαία εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, κλπ) και ειδικά 

τεμάχια περιλαμβάνονται στο δίκτυο. 

• Αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, από την υδρορροή μέχρι και την ελεύθερη 

απορροή στο περιβάλλον χώρο. Εκτός των σωληνώσεων, πάσης φύσεως αναγκαία 

εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, κλπ) και ειδικά τεμάχια περιλαμβάνονται στο δίκτυο. 

• Αγωγοί αερισμού. Εκτός των σωληνώσεων, πάσης φύσεως αναγκαία εξαρτήματα 

(καμπύλες, ταφ, κλπ) και ειδικά τεμάχια περιλαμβάνονται στο δίκτυο. 

• Πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά, όπως ενδεικτικά: είδη υγιεινής & παρελκόμενά 

τους (π.χ. καθρέπτης νιπτήρα, εταζέρα, χαρτοθήκες, άγκιστρα, δοχείο ρευστού 

σάπωνα, πετσετοθήκες, κλπ), σιφώνια, τάπες καθαρισμού, φρεάτια (& 

μηχανοσίφωνες όπου απαιτείται), καλύμματα, κανάλια, σχάρες, βάνες, ρακόρ, 

φλάντζες, κλπ. 

• Πάσης φύσεως μεταλλικά στηρίγματα ή κατασκευές, απαιτούμενα για την στήριξη 

των δικτύων και του εξοπλισμού. Τα στηρίγματα θα είναι προκατασκευασμένα 

γαλβανισμένα εν θερμώ, βαρέως τύπου, χωρίς την απαίτηση επί τόπου 

συγκολλήσεων.  



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.117 

• Βαφή όλων των δικτύων από μεταλλικές σωλήνες, σε χρώμα ανάλογα με το ρευστό, 

καθώς και των μεταλλικών στηριγμάτων που απαιτούν βαφή.  

• Πάσης φύσεως σχετικές εξωτερικές χωματουργικές εργασίες αφορούν την εν λόγω 

εγκατάσταση εκτός περιγράμματος κτιρίου/μονάδας, όπως ενδεικτικά: εκσκαφή 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων και φρεατίων, εργασίες επίχωσης ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων, στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων και φρεατίων με άμμο 

προελεύσεως λατομείου. 

• Πάσης φύσεως σχετικές οικοδομικές (Π/Μ) εργασίες, όπως ενδεικτικά: παραγωγή, 

μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για εγκιβωτισμό 

ή/και αγκύρια σωλήνων όδευσης όπου είναι απαιτητό, διάτρηση και αποκατάσταση 

οπών διέλευσης, κλπ. 

όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται λοιπόν η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, οι πάσης φύσεως δοκιμές του, και εν γένει η 

δαπάνη για οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και αποδοτική λειτουργία της εν λόγω Η/Μ 

εγκατάστασης ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο, προκειµένου η όλη 

εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον αφορά την ασφάλειά της και τη λειτουργία της και γενικά 

έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα µε την εγκεκριμένη µελέτη και τους κανόνες της τέχνης και 

επιστήμης. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου 

(1 τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 8.000,00 

 (Ολογράφως): Οκτώ χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 160.  

Αρθρο :ΑΤΗΕ Ν8120.SWK.ΑΠ5 Έργα Αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων 

εσωτερικών εγκαταστάσεων Μ.Ε.Σ. 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 (100%) 

 

Τιμή για το σύνολο των απαραίτητων έργων αποχέτευσης, εντός του κτιρίου εξυπηρέτησης 

ΜΕΣ, καθώς και στα προκατασκευασμένα κτίρια-μονάδες της ΜΕΣ. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία αυτοκινήτου, η μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η πλήρη τοποθέτηση όλου του 

εξοπλισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, ώστε 

με το πέρας της εργασίας το έργο να καταστεί έτοιμο για λειτουργία.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση μετά των 

υλικών σύνδεσης και στερέωσής τους των κάτωθι:  

• Δίκτυο αποχέτευσης από κάθε εσωτερικό καταναλωτή μέχρι και το τελευταίο τελικό 

φρεάτιο εξόδου προς σύνδεση με το εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης. Εκτός των 

σωληνώσεων, πάσης φύσεως αναγκαία εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, κλπ) και ειδικά 

τεμάχια περιλαμβάνονται στο δίκτυο. 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.118 

• Αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, από την υδρορροή μέχρι και την ελεύθερη 

απορροή στο περιβάλλον χώρο. Εκτός των σωληνώσεων, πάσης φύσεως αναγκαία 

εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, κλπ) και ειδικά τεμάχια περιλαμβάνονται στο δίκτυο. 

• Αγωγοί αερισμού. Εκτός των σωληνώσεων, πάσης φύσεως αναγκαία εξαρτήματα 

(καμπύλες, ταφ, κλπ) και ειδικά τεμάχια περιλαμβάνονται στο δίκτυο. 

• Πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά, όπως ενδεικτικά: είδη υγιεινής & παρελκόμενά 

τους (π.χ. καθρέπτης νιπτήρα, εταζέρα, χαρτοθήκες, άγκιστρα, δοχείο ρευστού 

σάπωνα, πετσετοθήκες, κλπ), σιφώνια, τάπες καθαρισμού, φρεάτια (& 

μηχανοσίφωνες όπου απαιτείται), καλύμματα, κανάλια, σχάρες, βάνες, ρακόρ, 

φλάντζες, κλπ. 

• Πάσης φύσεως μεταλλικά στηρίγματα ή κατασκευές, απαιτούμενα για την στήριξη 

των δικτύων και του εξοπλισμού. Τα στηρίγματα θα είναι προκατασκευασμένα 

γαλβανισμένα εν θερμώ, βαρέως τύπου, χωρίς την απαίτηση επί τόπου 

συγκολλήσεων.  

• Βαφή όλων των δικτύων από μεταλλικές σωλήνες, σε χρώμα ανάλογα με το ρευστό, 

καθώς και των μεταλλικών στηριγμάτων που απαιτούν βαφή.  

• Πάσης φύσεως σχετικές εξωτερικές χωματουργικές εργασίες αφορούν την εν λόγω 

εγκατάσταση εκτός περιγράμματος κτιρίου/μονάδας, όπως ενδεικτικά: εκσκαφή 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων και φρεατίων, εργασίες επίχωσης ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων, στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων και φρεατίων με άμμο 

προελεύσεως λατομείου. 

• Πάσης φύσεως σχετικές οικοδομικές (Π/Μ) εργασίες, όπως ενδεικτικά: παραγωγή, 

μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για εγκιβωτισμό 

ή/και αγκύρια σωλήνων όδευσης όπου είναι απαιτητό, διάτρηση και αποκατάσταση 

οπών διέλευσης, κλπ. 

όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται λοιπόν η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, οι πάσης φύσεως δοκιμές του, και εν γένει η 

δαπάνη για οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και αποδοτική λειτουργία της εν λόγω Η/Μ 

εγκατάστασης ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο, προκειµένου η όλη 

εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον αφορά την ασφάλειά της και τη λειτουργία της και γενικά 

έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα µε την εγκεκριμένη µελέτη και τους κανόνες της τέχνης και 

επιστήμης. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου 

(1 τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.000,00 

 (Ολογράφως): Χίλια ευρώ 

 

A.T. : 161.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8120.SWK.ΑΠ6 Έργα Αποχέτευσης ακαθάρτων περιβάλλοντος 

χώρου, καθώς και αποχέτευσης ακαθάρτων και 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.119 

ομβρίων λοιπών εσωτερικών εγκαταστάσεων 

κτιρίων/μονάδων & λοιπού εξοπλισμού. 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 (100%) 

 

Τιμή για το σύνολο των απαραίτητων έργων αποχέτευσης ακαθάρτων περιβάλλοντος χώρου, 

καθώς και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων λοιπών εσωτερικών εγκαταστάσεων 

κτιρίων/μονάδων (οικίσκος Πυρόσβεσης, Υποσταθμός, Φυλάκιο, Κτίριο ΔΕΔΔΗΕ) & λοιπού 

εξοπλισμού. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία αυτοκινήτου, η μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η πλήρη τοποθέτηση όλου του 

εξοπλισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, ώστε 

με το πέρας της εργασίας το έργο να καταστεί έτοιμο για λειτουργία.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση μετά των 

υλικών σύνδεσης και στερέωσής τους των κάτωθι:  

• Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης μέχρι και τη σύνδεση με την ΜΕΣ. Εκτός των 

σωληνώσεων, πάσης φύσεως αναγκαία εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, κλπ) και ειδικά 

τεμάχια περιλαμβάνονται στο δίκτυο. 

• Δίκτυο αποχέτευσης από το τελευταίο τελικό φρεάτιο εξόδου κτιρίου που αναλύθηκε 

σε ξεχωριστό άρθρο μέχρι και τη σύνδεση με το εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης. 

Εκτός των σωληνώσεων, πάσης φύσεως αναγκαία εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, κλπ) 

και ειδικά τεμάχια περιλαμβάνονται στο δίκτυο. 

• Αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων υδάτων κτιρίων, από την υδρορροή μέχρι και την 

ελεύθερη απορροή στο περιβάλλον χώρο. Εκτός των σωληνώσεων, πάσης φύσεως 

αναγκαία εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, κλπ) και ειδικά τεμάχια περιλαμβάνονται στο 

δίκτυο. 

• Αγωγοί αερισμού. Εκτός των σωληνώσεων, πάσης φύσεως αναγκαία εξαρτήματα 

(καμπύλες, ταφ, κλπ) και ειδικά τεμάχια περιλαμβάνονται στο δίκτυο. 

• Πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά εξωτερικής εγκατάστασης, καθώς και όποιας 

κτιριακής εσωτερικής εγκατάστασης δεν αναλύθηκε σε ξεχωριστό άρθρο, όπως 

ενδεικτικά: είδη υγιεινής & παρελκόμενά τους (π.χ. καθρέπτης νιπτήρα, εταζέρα, 

χαρτοθήκες, άγκιστρα, δοχείο ρευστού σάπωνα, πετσετοθήκες, κλπ), σιφώνια, τάπες 

καθαρισμού, φρεάτια (& μηχανοσίφωνες όπου απαιτείται), καλύμματα, κανάλια, 

σχάρες, βάνες, ρακόρ, φλάντζες, κλπ. 

• Πάσης φύσεως μεταλλικά στηρίγματα ή κατασκευές, απαιτούμενα για την στήριξη 

των δικτύων και του εξοπλισμού. Τα στηρίγματα θα είναι προκατασκευασμένα 

γαλβανισμένα εν θερμώ, βαρέως τύπου, χωρίς την απαίτηση επί τόπου 

συγκολλήσεων.  

• Βαφή όλων των δικτύων από μεταλλικές σωλήνες, σε χρώμα ανάλογα με το ρευστό, 

καθώς και των μεταλλικών στηριγμάτων που απαιτούν βαφή.  

• Πάσης φύσεως σχετικές χωματουργικές εργασίες αφορούν την εν λόγω εγκατάσταση 

εκτός περιγράμματος κτιρίου/μονάδας, όπως ενδεικτικά: εκσκαφή ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων και φρεατίων, εργασίες επίχωσης ορυγμάτων υπογείων δικτύων, 

στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων και φρεατίων με άμμο προελεύσεως 

λατομείου. 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.120 

• Πάσης φύσεως σχετικές οικοδομικές (Π/Μ) εργασίες, όπως ενδεικτικά: παραγωγή, 

μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για εγκιβωτισμό 

ή/και αγκύρια σωλήνων όδευσης όπου είναι απαιτητό, διάτρηση και αποκατάσταση 

οπών διέλευσης, κλπ. 

όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται λοιπόν η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, οι πάσης φύσεως δοκιμές του, και εν γένει η 

δαπάνη για οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και αποδοτική λειτουργία της εν λόγω Η/Μ 

εγκατάστασης ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο, προκειµένου η όλη 

εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον αφορά την ασφάλειά της και τη λειτουργία της και γενικά 

έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα µε την εγκεκριμένη µελέτη και τους κανόνες της τέχνης και 

επιστήμης. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου 

(1 τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 80.000,00 

 (Ολογράφως): Ογδόντα χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 162.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8120.SWK.ΠΥ1 Έργα πυροπροστασίας (ενεργητική) κτιρίου 

Μηχανικής Επεξεργασίας 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 19 (100%) 

 

Τιμή για το σύνολο των απαραίτητων έργων ενεργητικής πυροπροστασίας, εντός του κτιρίου 

(μονάδας) της Μηχανικής Διαλογής & Επεξεργασίας (ΜΕΑ).  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία αυτοκινήτου, η μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η πλήρη τοποθέτηση όλου του 

εξοπλισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, ώστε 

με το πέρας της εργασίας το έργο να καταστεί έτοιμο για λειτουργία.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση μετά των 

εξαρτημάτων τους των κάτωθι:  

• Δίκτυο πυρόσβεσης από τη σύνδεση με το εξωτερικό δίκτυο του περιβάλλοντος 

χώρου μέχρι και κάθε εσωτερική κατανάλωση που απαιτεί σύνδεση. Εκτός των 

σωληνώσεων, πάσης φύσεως αναγκαία εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, κλπ) και ειδικά 

τεμάχια περιλαμβάνονται στο δίκτυο. 

• Πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά, όπως ενδεικτικά: φωτιστικά σήμανσης οδεύσεων 

διαφυγής και εξόδου, πυροσβεστήρες, πυροσβεστικοί σταθμοί, πυροσβεστικές 

φωλεές, πυροσβεστικά ερμάρια σύνδεσης με ύδρευση, καταιονιστήρες (sprinklers), 

συλλέκτες, μειωτές πίεσης, βαλβίδες ελέγχου & συναγερμού, ανιχνευτές ροής, 

αποστραγγίσεις, κρουνοί, βάνες, ανεπίστροφα, ρακόρ, φλάντζες, εξαεριστικά, κλπ. 

• Πλήρης εγκατάσταση πυρανίχνευσης (ενδεικτικά: πίνακες πυρανίχνευσης, ανιχνευτές, 

καλωδιώσεις, σειρήνες, κομβία, κλπ), εκτός εσχαρών/σωληνώσεων/καναλιών 

οδεύσεων καλωδιώσεων (περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα έργα ηλεκτρικών). 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.121 

• Πάσης φύσεως μεταλλικά στηρίγματα ή κατασκευές, απαιτούμενα για την στήριξη 

των δικτύων και του εξοπλισμού. Τα στηρίγματα θα είναι προκατασκευασμένα 

γαλβανισμένα εν θερμώ, βαρέως τύπου, χωρίς την απαίτηση επί τόπου 

συγκολλήσεων.  

• Βαφή όλων των δικτύων από μεταλλικές σωλήνες, σε χρώμα ανάλογα με το ρευστό, 

καθώς και των μεταλλικών στηριγμάτων που απαιτούν βαφή.  

• Πάσης φύσεως σχετικές οικοδομικές (Π/Μ) εργασίες εσωτερικά, όπως ενδεικτικά: 

διάτρηση και αποκατάσταση οπών διέλευσης, κλπ. 

όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται λοιπόν η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, οι πάσης φύσεως δοκιμές του, και εν γένει η 

δαπάνη για οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και αποδοτική λειτουργία της εν λόγω Η/Μ 

εγκατάστασης ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο, προκειµένου η όλη 

εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον αφορά την ασφάλειά της και τη λειτουργία της και γενικά 

έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα µε την εγκεκριμένη µελέτη και τους κανόνες της τέχνης και 

επιστήμης. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου 

(1 τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 500.000,00 

 (Ολογράφως): Πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 163.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8120.SWK.ΠΥ2 Έργα πυροπροστασίας (ενεργητική) κτιρίου 

Βιολογικής Επεξεργασίας 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 19 (100%) 

 

Τιμή για το σύνολο των απαραίτητων έργων ενεργητικής πυροπροστασίας, εντός του κτιρίου 

(μονάδας) της Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΒ). Περιλαμβάνεται και το κτίριο βοηθητικού 

εξοπλισμού Βιολογικής Επεξεργασίας. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία αυτοκινήτου, η μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η πλήρη τοποθέτηση όλου του 

εξοπλισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, ώστε 

με το πέρας της εργασίας το έργο να καταστεί έτοιμο για λειτουργία.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση μετά των 

εξαρτημάτων τους των κάτωθι:  

• Δίκτυο πυρόσβεσης από τη σύνδεση με το εξωτερικό δίκτυο του περιβάλλοντος 

χώρου μέχρι και κάθε πιθανή εσωτερική κατανάλωση που απαιτεί σύνδεση. Εκτός των 

σωληνώσεων, πάσης φύσεως αναγκαία εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, κλπ) και ειδικά 

τεμάχια περιλαμβάνονται στο δίκτυο. 

• Πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά, όπως ενδεικτικά: φωτιστικά σήμανσης οδεύσεων 

διαφυγής και εξόδου, πυροσβεστήρες, πυροσβεστικοί σταθμοί, πυροσβεστικές 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.122 

φωλεές, πυροσβεστικά ερμάρια σύνδεσης με ύδρευση, αποστραγγίσεις, κρουνοί, 

βάνες, ανεπίστροφα, ρακόρ, φλάντζες, εξαεριστικά, κλπ. 

• Πλήρης εγκατάσταση πυρανίχνευσης (ενδεικτικά: πίνακες πυρανίχνευσης, ανιχνευτές, 

καλωδιώσεις, σειρήνες, κομβία, κλπ), εκτός εσχαρών/σωληνώσεων/καναλιών 

οδεύσεων καλωδιώσεων (περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα έργα ηλεκτρικών) και των 

όποιων συστημάτων επιτήρησης-ανίχνευσης επικίνδυνων αερίων (περιλαμβάνονται 

στην αναερόβια χώνευση ως διατάξεις ασφαλείας και συστήματα προστασίας). 

• Πλήρης εγκατάσταση τοπικού/-ών συστήματος/-ων κατάσβεσης (ολικής κατάκλυσης 

με aerosol).  

• Πάσης φύσεως μεταλλικά στηρίγματα ή κατασκευές, απαιτούμενα για την στήριξη 

των δικτύων και του εξοπλισμού. Τα στηρίγματα θα είναι προκατασκευασμένα 

γαλβανισμένα εν θερμώ, βαρέως τύπου, χωρίς την απαίτηση επί τόπου 

συγκολλήσεων.  

• Βαφή όλων των δικτύων από μεταλλικές σωλήνες, σε χρώμα ανάλογα με το ρευστό, 

καθώς και των μεταλλικών στηριγμάτων που απαιτούν βαφή.  

• Πάσης φύσεως σχετικές οικοδομικές (Π/Μ) εργασίες εσωτερικά, όπως ενδεικτικά: 

διάτρηση και αποκατάσταση οπών διέλευσης, κλπ. 

όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται λοιπόν η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, οι πάσης φύσεως δοκιμές του, και εν γένει η 

δαπάνη για οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και αποδοτική λειτουργία της εν λόγω Η/Μ 

εγκατάστασης ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο, προκειµένου η όλη 

εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον αφορά την ασφάλειά της και τη λειτουργία της και γενικά 

έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα µε την εγκεκριμένη µελέτη και τους κανόνες της τέχνης και 

επιστήμης. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου 

(1 τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 15.000,00 

 (Ολογράφως): Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 164.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8120.SWK.ΠΥ3 Έργα πυροπροστασίας (ενεργητική) κτιρίου 

Ραφιναρίας 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 19 (100%) 

 

Τιμή για το σύνολο των απαραίτητων έργων ενεργητικής πυροπροστασίας, εντός του κτιρίου 

(μονάδας) της Ραφιναρίας. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία αυτοκινήτου, η μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η πλήρη τοποθέτηση όλου του 

εξοπλισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, ώστε 

με το πέρας της εργασίας το έργο να καταστεί έτοιμο για λειτουργία.  



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.123 

Στην τιμή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση μετά των 

εξαρτημάτων τους των κάτωθι:  

• Δίκτυο πυρόσβεσης από τη σύνδεση με το εξωτερικό δίκτυο του περιβάλλοντος 

χώρου μέχρι και κάθε πιθανή εσωτερική κατανάλωση που απαιτεί σύνδεση. Εκτός των 

σωληνώσεων, πάσης φύσεως αναγκαία εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, κλπ) και ειδικά 

τεμάχια περιλαμβάνονται στο δίκτυο. 

• Πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά, όπως ενδεικτικά: φωτιστικά σήμανσης οδεύσεων 

διαφυγής και εξόδου, πυροσβεστήρες, πυροσβεστικοί σταθμοί, πυροσβεστικές 

φωλεές, πυροσβεστικά ερμάρια σύνδεσης με ύδρευση, αποστραγγίσεις, κρουνοί, 

βάνες, ανεπίστροφα, ρακόρ, φλάντζες, εξαεριστικά, κλπ. 

• Πλήρης εγκατάσταση πυρανίχνευσης (ενδεικτικά: πίνακες πυρανίχνευσης, ανιχνευτές, 

καλωδιώσεις, σειρήνες, κομβία, κλπ), εκτός εσχαρών/σωληνώσεων/καναλιών 

οδεύσεων καλωδιώσεων (περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα έργα ηλεκτρικών). 

• Πάσης φύσεως μεταλλικά στηρίγματα ή κατασκευές, απαιτούμενα για την στήριξη 

των δικτύων και του εξοπλισμού. Τα στηρίγματα θα είναι προκατασκευασμένα 

γαλβανισμένα εν θερμώ, βαρέως τύπου, χωρίς την απαίτηση επί τόπου 

συγκολλήσεων.  

• Βαφή όλων των δικτύων από μεταλλικές σωλήνες, σε χρώμα ανάλογα με το ρευστό, 

καθώς και των μεταλλικών στηριγμάτων που απαιτούν βαφή.  

• Πάσης φύσεως σχετικές οικοδομικές (Π/Μ) εργασίες εσωτερικά, όπως ενδεικτικά: 

διάτρηση και αποκατάσταση οπών διέλευσης, κλπ. 

όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται λοιπόν η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, οι πάσης φύσεως δοκιμές του, και εν γένει η 

δαπάνη για οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και αποδοτική λειτουργία της εν λόγω Η/Μ 

εγκατάστασης ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο, προκειµένου η όλη 

εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον αφορά την ασφάλειά της και τη λειτουργία της και γενικά 

έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα µε την εγκεκριμένη µελέτη και τους κανόνες της τέχνης και 

επιστήμης. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου 

(1 τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.000,00 

 (Ολογράφως): Χίλια ευρώ 

 

A.T. : 165.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8120.SWK.ΠΥ4 Έργα πυροπροστασίας (ενεργητική) κτιρίου 

Προσωπικού 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 19 (100%) 

 

Τιμή για το σύνολο των απαραίτητων έργων ενεργητικής πυροπροστασίας, εντός του κτιρίου 

Διοίκησης (Προσωπικού). 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.124 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία αυτοκινήτου, η μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η πλήρη τοποθέτηση όλου του 

εξοπλισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, ώστε 

με το πέρας της εργασίας το έργο να καταστεί έτοιμο για λειτουργία.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση μετά των 

εξαρτημάτων τους των κάτωθι:  

• Δίκτυο πυρόσβεσης από τη σύνδεση με το εξωτερικό δίκτυο του περιβάλλοντος 

χώρου μέχρι και κάθε πιθανή εσωτερική κατανάλωση που απαιτεί σύνδεση. Εκτός των 

σωληνώσεων, πάσης φύσεως αναγκαία εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, κλπ) και ειδικά 

τεμάχια περιλαμβάνονται στο δίκτυο. 

• Πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά, όπως ενδεικτικά: φωτιστικά σήμανσης οδεύσεων 

διαφυγής και εξόδου, πυροσβεστήρες, πυροσβεστικοί σταθμοί, πυροσβεστικές 

φωλεές, πυροσβεστικά ερμάρια σύνδεσης με ύδρευση, αποστραγγίσεις, κρουνοί, 

βάνες, ανεπίστροφα, ρακόρ, φλάντζες, εξαεριστικά, κλπ. 

• Πλήρης εγκατάσταση πυρανίχνευσης (ενδεικτικά: πίνακες πυρανίχνευσης, ανιχνευτές, 

καλωδιώσεις, σειρήνες, κομβία, κλπ), εκτός εσχαρών/σωληνώσεων/καναλιών 

οδεύσεων καλωδιώσεων (περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα έργα ηλεκτρικών). 

• Πάσης φύσεως μεταλλικά στηρίγματα ή κατασκευές, απαιτούμενα για την στήριξη 

των δικτύων και του εξοπλισμού. Τα στηρίγματα θα είναι προκατασκευασμένα 

γαλβανισμένα εν θερμώ, βαρέως τύπου, χωρίς την απαίτηση επί τόπου 

συγκολλήσεων.  

• Βαφή όλων των δικτύων από μεταλλικές σωλήνες, σε χρώμα ανάλογα με το ρευστό, 

καθώς και των μεταλλικών στηριγμάτων που απαιτούν βαφή.  

• Πάσης φύσεως σχετικές οικοδομικές (Π/Μ) εργασίες εσωτερικά, όπως ενδεικτικά: 

διάτρηση και αποκατάσταση οπών διέλευσης, κλπ. 

όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται λοιπόν η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, οι πάσης φύσεως δοκιμές του, και εν γένει η 

δαπάνη για οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και αποδοτική λειτουργία της εν λόγω Η/Μ 

εγκατάστασης ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο, προκειµένου η όλη 

εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον αφορά την ασφάλειά της και τη λειτουργία της και γενικά 

έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα µε την εγκεκριμένη µελέτη και τους κανόνες της τέχνης και 

επιστήμης. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου 

(1 τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3.000,00 

 (Ολογράφως): Τρεις χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 166.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8120.SWK.ΠΥ5 Έργα πυροπροστασίας (ενεργητική) κτιρίου 

Υποσταθμού 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 19 (100%) 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.125 

 

Τιμή για το σύνολο των απαραίτητων έργων ενεργητικής πυροπροστασίας, εντός του κτιρίου 

Υποσταθμού. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία αυτοκινήτου, η μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η πλήρη τοποθέτηση όλου του 

εξοπλισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, ώστε 

με το πέρας της εργασίας το έργο να καταστεί έτοιμο για λειτουργία.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση μετά των 

εξαρτημάτων τους των κάτωθι:  

• Δίκτυο πυρόσβεσης από τη σύνδεση με το εξωτερικό δίκτυο του περιβάλλοντος 

χώρου μέχρι και κάθε πιθανή εσωτερική κατανάλωση που απαιτεί σύνδεση. Εκτός των 

σωληνώσεων, πάσης φύσεως αναγκαία εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, κλπ) και ειδικά 

τεμάχια περιλαμβάνονται στο δίκτυο. 

• Πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά, όπως ενδεικτικά: φωτιστικά σήμανσης οδεύσεων 

διαφυγής και εξόδου, πυροσβεστήρες, πυροσβεστικοί σταθμοί, πυροσβεστικές 

φωλεές, πυροσβεστικά ερμάρια σύνδεσης με ύδρευση, αποστραγγίσεις, κρουνοί, 

βάνες, ανεπίστροφα, ρακόρ, φλάντζες, εξαεριστικά, κλπ. 

• Πλήρης εγκατάσταση πυρανίχνευσης (ενδεικτικά: πίνακες πυρανίχνευσης, ανιχνευτές, 

καλωδιώσεις, σειρήνες, κομβία, κλπ), εκτός εσχαρών/σωληνώσεων/καναλιών 

οδεύσεων καλωδιώσεων (περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα έργα ηλεκτρικών). 

• Πλήρης εγκατάσταση τοπικού/-ών συστήματος/-ων κατάσβεσης (ολικής κατάκλυσης 

με aerosol).  

• Πάσης φύσεως μεταλλικά στηρίγματα ή κατασκευές, απαιτούμενα για την στήριξη 

των δικτύων και του εξοπλισμού. Τα στηρίγματα θα είναι προκατασκευασμένα 

γαλβανισμένα εν θερμώ, βαρέως τύπου, χωρίς την απαίτηση επί τόπου 

συγκολλήσεων.  

• Βαφή όλων των δικτύων από μεταλλικές σωλήνες, σε χρώμα ανάλογα με το ρευστό, 

καθώς και των μεταλλικών στηριγμάτων που απαιτούν βαφή.  

• Πάσης φύσεως σχετικές οικοδομικές (Π/Μ) εργασίες εσωτερικά, όπως ενδεικτικά: 

διάτρηση και αποκατάσταση οπών διέλευσης, κλπ. 

όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται λοιπόν η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, οι πάσης φύσεως δοκιμές του, και εν γένει η 

δαπάνη για οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και αποδοτική λειτουργία της εν λόγω Η/Μ 

εγκατάστασης ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο, προκειµένου η όλη 

εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον αφορά την ασφάλειά της και τη λειτουργία της και γενικά 

έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα µε την εγκεκριμένη µελέτη και τους κανόνες της τέχνης και 

επιστήμης. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου 

(1 τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 21.000,00 

 (Ολογράφως): Εικοσιένα χιλιάδες ευρώ 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.126 

 

A.T. : 167.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8120.SWK.ΠΥ6 Έργα πυροπροστασίας (ενεργητική) 

εγκατάστασης Μ.Ε.Σ. 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 19 (100%) 

 

Τιμή για το σύνολο των απαραίτητων έργων ενεργητικής πυροπροστασίας, εντός του κτιρίου 

εξυπηρέτησης ΜΕΣ και των υπόλοιπων προκατασκευασμένων κτιρίων αυτής (containers). 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία αυτοκινήτου, η μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η πλήρη τοποθέτηση όλου του 

εξοπλισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, ώστε 

με το πέρας της εργασίας το έργο να καταστεί έτοιμο για λειτουργία.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση μετά των 

εξαρτημάτων τους των κάτωθι:  

• Δίκτυο πυρόσβεσης από τη σύνδεση με το εξωτερικό δίκτυο του περιβάλλοντος 

χώρου μέχρι και κάθε πιθανή εσωτερική κατανάλωση που απαιτεί σύνδεση. Εκτός των 

σωληνώσεων, πάσης φύσεως αναγκαία εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, κλπ) και ειδικά 

τεμάχια περιλαμβάνονται στο δίκτυο. 

• Πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά, όπως ενδεικτικά: φωτιστικά σήμανσης οδεύσεων 

διαφυγής και εξόδου, πυροσβεστήρες, πυροσβεστικοί σταθμοί, πυροσβεστικές 

φωλεές, πυροσβεστικά ερμάρια σύνδεσης με ύδρευση, αποστραγγίσεις, κρουνοί, 

βάνες, ανεπίστροφα, ρακόρ, φλάντζες, εξαεριστικά, κλπ. 

• Πάσης φύσεως μεταλλικά στηρίγματα ή κατασκευές, απαιτούμενα για την στήριξη 

των δικτύων και του εξοπλισμού. Τα στηρίγματα θα είναι προκατασκευασμένα 

γαλβανισμένα εν θερμώ, βαρέως τύπου, χωρίς την απαίτηση επί τόπου 

συγκολλήσεων.  

• Βαφή όλων των δικτύων από μεταλλικές σωλήνες, σε χρώμα ανάλογα με το ρευστό, 

καθώς και των μεταλλικών στηριγμάτων που απαιτούν βαφή.  

• Πάσης φύσεως σχετικές οικοδομικές (Π/Μ) εργασίες εσωτερικά, όπως ενδεικτικά: 

διάτρηση και αποκατάσταση οπών διέλευσης, κλπ. 

όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται λοιπόν η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, οι πάσης φύσεως δοκιμές του, και εν γένει η 

δαπάνη για οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και αποδοτική λειτουργία της εν λόγω Η/Μ 

εγκατάστασης ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο, προκειµένου η όλη 

εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον αφορά την ασφάλειά της και τη λειτουργία της και γενικά 

έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα µε την εγκεκριμένη µελέτη και τους κανόνες της τέχνης και 

επιστήμης. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου 

(1 τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 700,00 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.127 

 (Ολογράφως): Επτακόσια ευρώ 

 

A.T. : 168.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8120.SWK.ΠΥ7 Έργα πυροπροστασίας (ενεργητική) 

περιβάλλοντος χώρου, λοιπών εσωτερικών 

εγκαταστάσεων κτιρίων/μονάδων & λοιπού 

εξοπλισμού 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 19 (100%) 

 

Τιμή για το σύνολο των απαραίτητων έργων ενεργητικής πυροπροστασίας περιβάλλοντος 

χώρου, λοιπών εσωτερικών εγκαταστάσεων κτιρίων/μονάδων (οικίσκος Πυρόσβεσης, 

Φυλάκιο, Κτίριο ΔΕΔΔΗΕ) & λοιπού εξοπλισμού. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία αυτοκινήτου, η μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η πλήρη τοποθέτηση όλου του 

εξοπλισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, ώστε 

με το πέρας της εργασίας το έργο να καταστεί έτοιμο για λειτουργία.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση μετά των 

εξαρτημάτων τους των κάτωθι:  

• Πυροσβεστικό συγκρότημα κατά EN12845, πλήρες (ηλεκτροκίνητη αντλία, 

πετρελαιοκίνητη αντλία, αντλία jockey, πιεστικό δοχείο, ηλεκτρικός πίνακας με τοπικό 

plc, σωληνώσεις, βανοειδή, συλλέκτες, όργανα, κλπ) 

• Δίκτυο/-α πυρόσβεσης από τη σύνδεση με τον συλλέκτη κατάθλιψης του 

πυροσβεστικού συγκροτήματος μέχρι και τη σύνδεση σε κάθε κτίριο που έχει ήδη 

περιγραφεί σε ανεξάρτητο άρθρο ή/και κατανάλωση (π.χ. πυροσβεστική φωλεά) 

περιβάλλοντος χώρου που απαιτεί σύνδεση. Εκτός των σωληνώσεων, πάσης φύσεως 

αναγκαία εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, κλπ) και ειδικά τεμάχια περιλαμβάνονται στο 

δίκτυο. 

• Πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά, όπως ενδεικτικά: πυροσβεστήρες, 

πυροσβεστικοί σταθμοί, πυροσβεστικές φωλεές, πυροσβεστικά ερμάρια σύνδεσης με 

ύδρευση, αποστραγγίσεις, κρουνοί, βάνες, ανεπίστροφα, ρακόρ, φλάντζες, 

εξαεριστικά, διατάξεις ασφαλείας, κλπ. 

• Πάσης φύσεως μεταλλικά στηρίγματα ή κατασκευές, απαιτούμενα για την στήριξη 

των δικτύων και του εξοπλισμού. Τα στηρίγματα θα είναι προκατασκευασμένα 

γαλβανισμένα εν θερμώ, βαρέως τύπου, χωρίς την απαίτηση επί τόπου 

συγκολλήσεων.  

• Βαφή όλων των δικτύων από μεταλλικές σωλήνες, σε χρώμα ανάλογα με το ρευστό, 

καθώς και των μεταλλικών στηριγμάτων που απαιτούν βαφή.  

• Πάσης φύσεως σχετικές χωματουργικές εργασίες αφορούν την εν λόγω εγκατάσταση, 

όπως ενδεικτικά: εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων και φρεατίων, εργασίες 

επίχωσης ορυγμάτων υπογείων δικτύων, στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 

σωλήνων και φρεατίων με άμμο προελεύσεως λατομείου. 

• Πάσης φύσεως σχετικές οικοδομικές (Π/Μ) εργασίες, όπως ενδεικτικά: παραγωγή, 

μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για εγκιβωτισμό 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.128 

ή/και αγκύρια σωλήνων όδευσης όπου είναι απαιτητό, διάτρηση και αποκατάσταση 

οπών διέλευσης, κλπ. 

όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται λοιπόν η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, οι πάσης φύσεως δοκιμές του, και εν γένει η 

δαπάνη για οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και αποδοτική λειτουργία της εν λόγω Η/Μ 

εγκατάστασης ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο, προκειµένου η όλη 

εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον αφορά την ασφάλειά της και τη λειτουργία της και γενικά 

έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα µε την εγκεκριμένη µελέτη και τους κανόνες της τέχνης και 

επιστήμης. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου 

(1 τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 80.000,00 

 (Ολογράφως): Ογδόντα χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 169.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8120.SWK.ΘΨ0 Έργα ψύξης-θέρμανσης-αερισμού κτιρίων 

(κτιρίου Προσωπικού, καμπίνας χειριστή 

γερανογέφυρας, οικίσκου εξυπηρέτησης Μ.Ε.Σ.) 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 28 (100%) 

 

Τιμή για το σύνολο των απαραίτητων έργων ψύξης-θέρμανσης-αερισμού κτιρίου Προσωπικού, 

καμπίνας χειριστή γερανογέφυρας και οικίσκου εξυπηρέτησης Μ.Ε.Σ.. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία αυτοκινήτου, η μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η πλήρη τοποθέτηση όλου του 

εξοπλισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, ώστε 

με το πέρας της εργασίας το έργο να καταστεί έτοιμο για λειτουργία.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση μετά των 

εξαρτημάτων τους των κάτωθι:  

• Κλιματιστικά (split units) πλήρη (εσωτερική & εξωτερική μονάδα, αποχετεύσεις, 

ηλεκτρικές συνδέσεις, ψυκτικό υγρό, σωληνώσεις, μονώσεις, τηλεχειριστήριο, κλπ) 

κτιρίων 

• Εγκατάσταση ενδοδαπέδιας θέρμανσης κτιρίου Προσωπικού, πλήρης, ήτοι: λέβητας, 

καυστήρας, κυκλοφορητές, πιεστικά δοχεία, καπναγωγός, δεξαμενή πετρελαίου, 

συλλέκτες, σωληνώσεις, μονώσεις, θερμοστάτες, θερμαντικά σώματα, βανοειδή, κλπ 

• Εγκατάσταση αερισμού-εξαερισμού κτιρίου Προσωπικού, πλήρης, ήτοι: εναλλάκτες 

αέρα-αέρα με ανεμιστήρες, αεραγωγοί, μονώσεις, στόμια, κλπ. 

• Εγκατάσταση αερισμού-εξαερισμού καμπίνας χειριστή γερανογέφυρας, πλήρης, ήτοι: 

εναλλάκτης αέρα-αέρα με ανεμιστήρες, αεραγωγοί, μονώσεις, στόμια, κλπ. 

• Πάσης φύσεως μεταλλικά στηρίγματα ή κατασκευές, απαιτούμενα για την στήριξη 

των δικτύων και του εξοπλισμού. Τα στηρίγματα θα είναι προκατασκευασμένα 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.129 

γαλβανισμένα εν θερμώ, βαρέως τύπου, χωρίς την απαίτηση επί τόπου 

συγκολλήσεων.  

• Βαφή όλων των δικτύων από μεταλλικές σωλήνες, σε χρώμα ανάλογα με το ρευστό, 

καθώς και των μεταλλικών στηριγμάτων που απαιτούν βαφή.  

• Πάσης φύσεως σχετικές οικοδομικές (Π/Μ) εργασίες, όπως ενδεικτικά: διάτρηση και 

αποκατάσταση οπών διέλευσης, βάσεις, κλπ. 

όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται λοιπόν η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, οι πάσης φύσεως δοκιμές του, και εν γένει η 

δαπάνη για οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και αποδοτική λειτουργία της εν λόγω Η/Μ 

εγκατάστασης ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο, προκειµένου η όλη 

εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον αφορά την ασφάλειά της και τη λειτουργία της και γενικά 

έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα µε την εγκεκριμένη µελέτη και τους κανόνες της τέχνης και 

επιστήμης. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου 

(1 τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 45.000,00 

 (Ολογράφως): Σαρανταπέντε χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 170.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8120.SWK.ΗΙ1 Έργα Ηλεκτρικών (ισχυρά) κτιρίου Μηχανικής 

Επεξεργασίας 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 46 (100%) 

 

Τιμή για το σύνολο των απαραίτητων έργων Ηλεκτρικών (ισχυρών), εντός του κτιρίου 

(μονάδας) της Μηχανικής Διαλογής & Επεξεργασίας (ΜΕΑ).  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία αυτοκινήτου, η μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η πλήρη τοποθέτηση όλου του 

εξοπλισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, ώστε 

με το πέρας της εργασίας το έργο να καταστεί έτοιμο για λειτουργία.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση μετά των 

εξαρτημάτων τους των κάτωθι:  

• Πάσης φύσεως ηλεκτρικοί πίνακες ισχυρών, με ή ανευ pillar, χωροθετημένοι εντός 

του κτιρίου (εκτός τους τοπικούς πίνακες του εξοπλισμού που αποτελούν τμήμα του 

εν λόγω εξοπλισμού). 

• Πάσης φύσεως διακοπτικά υλικά και καλωδιώσεις αφορούν τους παραπάνω 

ηλεκτρικούς πίνακες (αφίξεις πινάκων και αναχωρήσεις από αυτούς προς καταναλωτές 

και τοπικούς καταναλωτές) 

• Εσωτερική εγκατάσταση φωτισμού-ρευματοδοτών, αποτελούμενη από φωτιστικά 

σώματα, διακόπτες, ρευματοδότες, κλπ 

• Πάσης φύσεως φρεάτια έλξης & επιθεώρησης καλωδιώσεων 
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• Πάσης φύσεως σωληνώσεις, εσχάρες, κανάλια για την όδευση και προστασία 

καλωδιώσεων ισχυρών 

• Πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά, όπως ενδεικτικά: κυτία, ταυ, μανιτάρια, 

στυπιοθλίπτες, κλπ. 

• Πάσης φύσεως μεταλλικά στηρίγματα ή κατασκευές, απαιτούμενα για την στήριξη 

των δικτύων και του εξοπλισμού. Τα στηρίγματα θα είναι προκατασκευασμένα 

γαλβανισμένα εν θερμώ, βαρέως τύπου, χωρίς την απαίτηση επί τόπου 

συγκολλήσεων.  

• Πάσης φύσεως σχετικές οικοδομικές (Π/Μ) εργασίες εσωτερικά, όπως ενδεικτικά: 

διάτρηση και αποκατάσταση οπών διέλευσης, βάσεις π.χ. για Pillars, κλπ. 

όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται λοιπόν η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, οι πάσης φύσεως δοκιμές του, και εν γένει η 

δαπάνη για οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και αποδοτική λειτουργία της εν λόγω Η/Μ 

εγκατάστασης ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο, προκειµένου η όλη 

εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον αφορά την ασφάλειά της και τη λειτουργία της και γενικά 

έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα µε την εγκεκριμένη µελέτη και τους κανόνες της τέχνης και 

επιστήμης. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου 

(1 τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 110.000,00 

 (Ολογράφως): Εκατόν δέκα χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 171.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8120.SWK.ΗΙ2 Έργα Ηλεκτρικών (ισχυρά) κτιρίου Βιολογικής 

Επεξεργασίας 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 46 (100%) 

 

Τιμή για το σύνολο των απαραίτητων έργων Ηλεκτρικών (ισχυρών), εντός του κτιρίου 

(μονάδας) της Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΒ). Περιλαμβάνεται και το κτίριο βοηθητικού 

εξοπλισμού Βιολογικής Επεξεργασίας. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία αυτοκινήτου, η μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η πλήρη τοποθέτηση όλου του 

εξοπλισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, ώστε 

με το πέρας της εργασίας το έργο να καταστεί έτοιμο για λειτουργία.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση μετά των 

εξαρτημάτων τους των κάτωθι:  

• Εγκατάσταση Υποσταθμού ανύψωσης τάσης (πεδία, μετασχηματιστής, καλωδιώσεις 

εντός Υ/Σ, κλπ) από την παραγωγή ενέργειας (CHP) 

• Πάσης φύσεως ηλεκτρικοί πίνακες ισχυρών, με ή ανευ pillar, χωροθετημένοι εντός 

του κτιρίου (εκτός τους τοπικούς πίνακες του εξοπλισμού που αποτελούν τμήμα του 
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εν λόγω εξοπλισμού). Οι υποπίνακες κελιών (αντιδραστήρων) αναερόβιας χώνευσης 

περιλαμβάνονται. 

• Πάσης φύσεως διακοπτικά υλικά και καλωδιώσεις αφορούν τους παραπάνω 

ηλεκτρικούς πίνακες (αφίξεις πινάκων και αναχωρήσεις από αυτούς προς καταναλωτές 

και τοπικούς καταναλωτές) 

• Εσωτερική εγκατάσταση φωτισμού-ρευματοδοτών, αποτελούμενη από φωτιστικά 

σώματα, διακόπτες, ρευματοδότες, κλπ 

• Πάσης φύσεως φρεάτια έλξης & επιθεώρησης καλωδιώσεων 

• Πάσης φύσεως σωληνώσεις, εσχάρες, κανάλια για την όδευση και προστασία 

καλωδιώσεων ισχυρών 

• Πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά, όπως ενδεικτικά: κυτία, ταυ, μανιτάρια, 

στυπιοθλίπτες, κλπ. 

• Πάσης φύσεως μεταλλικά στηρίγματα ή κατασκευές, απαιτούμενα για την στήριξη 

των δικτύων και του εξοπλισμού. Τα στηρίγματα θα είναι προκατασκευασμένα 

γαλβανισμένα εν θερμώ, βαρέως τύπου, χωρίς την απαίτηση επί τόπου 

συγκολλήσεων.  

• Πάσης φύσεως σχετικές οικοδομικές (Π/Μ) εργασίες εσωτερικά, όπως ενδεικτικά: 

διάτρηση και αποκατάσταση οπών διέλευσης, βάσεις π.χ. για Pillars, κλπ. 

όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται λοιπόν η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, οι πάσης φύσεως δοκιμές του, και εν γένει η 

δαπάνη για οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και αποδοτική λειτουργία της εν λόγω Η/Μ 

εγκατάστασης ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο, προκειµένου η όλη 

εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον αφορά την ασφάλειά της και τη λειτουργία της και γενικά 

έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα µε την εγκεκριμένη µελέτη και τους κανόνες της τέχνης και 

επιστήμης. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου 

(1 τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 280.000,00 

 (Ολογράφως): Διακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 172.  

Αρθρο :  ΑΤΗΕ Ν8120.SWK.ΗΙ3 Έργα Ηλεκτρικών (ισχυρά) κτιρίου Ραφιναρίας 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 46 (100%) 

 

Τιμή για το σύνολο των απαραίτητων έργων Ηλεκτρικών (ισχυρών), εντός του κτιρίου 

(μονάδας) της Ραφιναρίας.  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία αυτοκινήτου, η μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η πλήρη τοποθέτηση όλου του 

εξοπλισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, ώστε 

με το πέρας της εργασίας το έργο να καταστεί έτοιμο για λειτουργία.  
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Στην τιμή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση μετά των 

εξαρτημάτων τους των κάτωθι:  

• Πάσης φύσεως ηλεκτρικοί πίνακες ισχυρών, με ή ανευ pillar, χωροθετημένοι εντός 

του κτιρίου (εκτός τους τοπικούς πίνακες του εξοπλισμού που αποτελούν τμήμα του 

εν λόγω εξοπλισμού). 

• Πάσης φύσεως διακοπτικά υλικά και καλωδιώσεις αφορούν τους παραπάνω 

ηλεκτρικούς πίνακες (αφίξεις πινάκων και αναχωρήσεις από αυτούς προς καταναλωτές 

και τοπικούς καταναλωτές) 

• Εσωτερική εγκατάσταση φωτισμού-ρευματοδοτών, αποτελούμενη από φωτιστικά 

σώματα, διακόπτες, ρευματοδότες, κλπ 

• Πάσης φύσεως φρεάτια έλξης & επιθεώρησης καλωδιώσεων 

• Πάσης φύσεως σωληνώσεις, εσχάρες, κανάλια για την όδευση και προστασία 

καλωδιώσεων ισχυρών 

• Πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά, όπως ενδεικτικά: κυτία, ταυ, μανιτάρια, 

στυπιοθλίπτες, κλπ. 

• Πάσης φύσεως μεταλλικά στηρίγματα ή κατασκευές, απαιτούμενα για την στήριξη 

των δικτύων και του εξοπλισμού. Τα στηρίγματα θα είναι προκατασκευασμένα 

γαλβανισμένα εν θερμώ, βαρέως τύπου, χωρίς την απαίτηση επί τόπου 

συγκολλήσεων.  

• Πάσης φύσεως σχετικές οικοδομικές (Π/Μ) εργασίες εσωτερικά, όπως ενδεικτικά: 

διάτρηση και αποκατάσταση οπών διέλευσης, βάσεις π.χ. για Pillars, κλπ. 

όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται λοιπόν η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, οι πάσης φύσεως δοκιμές του, και εν γένει η 

δαπάνη για οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και αποδοτική λειτουργία της εν λόγω Η/Μ 

εγκατάστασης ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο, προκειµένου η όλη 

εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον αφορά την ασφάλειά της και τη λειτουργία της και γενικά 

έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα µε την εγκεκριμένη µελέτη και τους κανόνες της τέχνης και 

επιστήμης. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου 

(1 τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 50.000,00 

 (Ολογράφως): Πενήντα χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 173.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8120.SWK.ΗΙ4 Έργα Ηλεκτρικών (ισχυρά) κτιρίου 

Προσωπικού 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 46 (100%) 

 

Τιμή για το σύνολο των απαραίτητων έργων Ηλεκτρικών (ισχυρών), εντός του κτιρίου 

Προσωπικού (Διοίκησης).  
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Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία αυτοκινήτου, η μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η πλήρη τοποθέτηση όλου του 

εξοπλισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, ώστε 

με το πέρας της εργασίας το έργο να καταστεί έτοιμο για λειτουργία.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση μετά των 

εξαρτημάτων τους των κάτωθι:  

• Πάσης φύσεως ηλεκτρικοί πίνακες ισχυρών, χωροθετημένοι εντός του κτιρίου (εκτός 

τους τοπικούς πίνακες του εξοπλισμού που αποτελούν τμήμα του εν λόγω 

εξοπλισμού). 

• Πάσης φύσεως διακοπτικά υλικά και καλωδιώσεις αφορούν τους παραπάνω 

ηλεκτρικούς πίνακες (αφίξεις πινάκων και αναχωρήσεις από αυτούς προς καταναλωτές 

και τοπικούς καταναλωτές) 

• Εσωτερική εγκατάσταση φωτισμού-ρευματοδοτών, αποτελούμενη από φωτιστικά 

σώματα, διακόπτες, ρευματοδότες, κλπ 

• Πάσης φύσεως φρεάτια έλξης & επιθεώρησης καλωδιώσεων 

• Πάσης φύσεως σωληνώσεις, εσχάρες, κανάλια για την όδευση και προστασία 

καλωδιώσεων ισχυρών 

• Πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά, όπως ενδεικτικά: κυτία, ταυ, μανιτάρια, 

στυπιοθλίπτες, κλπ. 

• Πάσης φύσεως μεταλλικά στηρίγματα ή κατασκευές, απαιτούμενα για την στήριξη 

των δικτύων και του εξοπλισμού. Τα στηρίγματα θα είναι προκατασκευασμένα 

γαλβανισμένα εν θερμώ, βαρέως τύπου, χωρίς την απαίτηση επί τόπου 

συγκολλήσεων.  

• Πάσης φύσεως σχετικές οικοδομικές (Π/Μ) εργασίες εσωτερικά, όπως ενδεικτικά: 

διάτρηση και αποκατάσταση οπών διέλευσης, κλπ. 

όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται λοιπόν η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, οι πάσης φύσεως δοκιμές του, και εν γένει η 

δαπάνη για οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και αποδοτική λειτουργία της εν λόγω Η/Μ 

εγκατάστασης ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο, προκειµένου η όλη 

εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον αφορά την ασφάλειά της και τη λειτουργία της και γενικά 

έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα µε την εγκεκριμένη µελέτη και τους κανόνες της τέχνης και 

επιστήμης. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου 

(1 τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 40.000,00 

 (Ολογράφως): Σαράντα χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 174.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8120.SWK.ΗΙ5 Έργα Ηλεκτρικών (ισχυρά) εγκατάστασης 

Μ.Ε.Σ. 
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Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 46 (100%) 

 

Τιμή για το σύνολο των απαραίτητων έργων Ηλεκτρικών (ισχυρών) της όλης εγκατάστασης 

Μ.Ε.Σ. (κτίρια, δεξαμενές, αντλιοστάσια, κλπ).  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία αυτοκινήτου, η μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η πλήρη τοποθέτηση όλου του 

εξοπλισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, ώστε 

με το πέρας της εργασίας το έργο να καταστεί έτοιμο για λειτουργία.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση μετά των 

εξαρτημάτων τους των κάτωθι:  

• Πάσης φύσεως ηλεκτρικοί πίνακες ισχυρών, με ή άνευ pillar, χωροθετημένοι εντός 

της ΜΕΣ (εκτός τους τοπικούς πίνακες του εξοπλισμού που αποτελούν τμήμα του εν 

λόγω εξοπλισμού). 

• Πάσης φύσεως διακοπτικά υλικά και καλωδιώσεις αφορούν τους παραπάνω 

ηλεκτρικούς πίνακες (αφίξεις πινάκων και αναχωρήσεις από αυτούς προς καταναλωτές 

και τοπικούς καταναλωτές) 

• Εσωτερικές εγκαταστάσεις φωτισμού-ρευματοδοτών, αποτελούμενη από φωτιστικά 

σώματα, διακόπτες, ρευματοδότες, κλπ 

• Πάσης φύσεως φρεάτια έλξης & επιθεώρησης καλωδιώσεων εντός κτιρίων ή/και 

μονάδων της ΜΕΣ 

• Πάσης φύσεως σωληνώσεις, εσχάρες, κανάλια για την όδευση και προστασία 

καλωδιώσεων ισχυρών εντός κτιρίων ή/και μονάδων της ΜΕΣ 

• Πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά, όπως ενδεικτικά: κυτία, ταυ, μανιτάρια, 

στυπιοθλίπτες, κλπ. 

• Πάσης φύσεως μεταλλικά στηρίγματα ή κατασκευές, απαιτούμενα για την στήριξη 

των δικτύων και του εξοπλισμού. Τα στηρίγματα θα είναι προκατασκευασμένα 

γαλβανισμένα εν θερμώ, βαρέως τύπου, χωρίς την απαίτηση επί τόπου 

συγκολλήσεων.  

• Πάσης φύσεως σχετικές οικοδομικές (Π/Μ) εργασίες εσωτερικά, όπως ενδεικτικά: 

διάτρηση και αποκατάσταση οπών διέλευσης, βάσεις π.χ. για Pillars, κλπ. 

όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται λοιπόν η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, οι πάσης φύσεως δοκιμές του, και εν γένει η 

δαπάνη για οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και αποδοτική λειτουργία της εν λόγω Η/Μ 

εγκατάστασης ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο, προκειµένου η όλη 

εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον αφορά την ασφάλειά της και τη λειτουργία της και γενικά 

έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα µε την εγκεκριμένη µελέτη και τους κανόνες της τέχνης και 

επιστήμης. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου 

(1 τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 90.000,00 
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 (Ολογράφως): Ενενήντα χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 175.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8120.SWK.ΗΙ6 Έργα Ηλεκτρικών (ισχυρά) κτιρίου 

Υποσταθμού 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 46 (100%) 

 

Τιμή για το σύνολο των απαραίτητων έργων Ηλεκτρικών (ισχυρών), εντός του κτιρίου 

Υποσταθμού.  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία αυτοκινήτου, η μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η πλήρη τοποθέτηση όλου του 

εξοπλισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, ώστε 

με το πέρας της εργασίας το έργο να καταστεί έτοιμο για λειτουργία.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση μετά των 

εξαρτημάτων τους των κάτωθι:  

• Εγκατάσταση Υποσταθμού υποβιβασμού τάσης (πεδία μέσης τάσης, μετασχηματιστές, 

καλωδιώσεις εντός Υ/Σ, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, εξαεριστήρες, κλπ) 

• Πάσης φύσεως ηλεκτρικοί πίνακες ισχυρών, χωροθετημένοι εντός του κτιρίου (εκτός 

τους τοπικούς πίνακες του εξοπλισμού που αποτελούν τμήμα του εν λόγω 

εξοπλισμού). 

• Πάσης φύσεως διακοπτικά υλικά και καλωδιώσεις αφορούν τους παραπάνω 

ηλεκτρικούς πίνακες (αφίξεις πινάκων και αναχωρήσεις από αυτούς προς καταναλωτές 

και τοπικούς καταναλωτές) 

• Εσωτερική εγκατάσταση φωτισμού-ρευματοδοτών, αποτελούμενη από φωτιστικά 

σώματα, διακόπτες, ρευματοδότες, κλπ 

• Πάσης φύσεως φρεάτια έλξης & επιθεώρησης καλωδιώσεων 

• Πάσης φύσεως σωληνώσεις, εσχάρες, κανάλια για την όδευση και προστασία 

καλωδιώσεων ισχυρών 

• Πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά, όπως ενδεικτικά: κυτία, ταυ, μανιτάρια, 

στυπιοθλίπτες, κλπ. 

• Πάσης φύσεως μεταλλικά στηρίγματα ή κατασκευές, απαιτούμενα για την στήριξη 

των δικτύων και του εξοπλισμού. Τα στηρίγματα θα είναι προκατασκευασμένα 

γαλβανισμένα εν θερμώ, βαρέως τύπου, χωρίς την απαίτηση επί τόπου 

συγκολλήσεων.  

• Πάσης φύσεως σχετικές οικοδομικές (Π/Μ) εργασίες εσωτερικά, όπως ενδεικτικά: 

διάτρηση και αποκατάσταση οπών διέλευσης, κλπ. 

όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται λοιπόν η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, οι πάσης φύσεως δοκιμές του, και εν γένει η 

δαπάνη για οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και αποδοτική λειτουργία της εν λόγω Η/Μ 

εγκατάστασης ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο, προκειµένου η όλη 
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εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον αφορά την ασφάλειά της και τη λειτουργία της και γενικά 

έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα µε την εγκεκριμένη µελέτη και τους κανόνες της τέχνης και 

επιστήμης. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου 

(1 τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 430.000,00 

 (Ολογράφως): Τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 176.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8120.SWK.ΗΙ7 Έργα Ηλεκτρικών (ισχυρά) περιβάλλοντος 

χώρου, λοιπών εσωτερικών εγκαταστάσεων 

κτιρίων/μονάδων & λοιπού εξοπλισμού 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 46 (100%) 

 

Τιμή για το σύνολο των απαραίτητων έργων Ηλεκτρικών Ισχυρών περιβάλλοντος χώρου, 

λοιπών εσωτερικών εγκαταστάσεων κτιρίων/μονάδων (κτίριο ΔΕΔΔΗΕ, δεξαμενή-οικίσκος 

Πυρόσβεσης) & λοιπού εξοπλισμού.  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία αυτοκινήτου, η μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η πλήρη τοποθέτηση όλου του 

εξοπλισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, ώστε 

με το πέρας της εργασίας το έργο να καταστεί έτοιμο για λειτουργία.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση μετά των 

εξαρτημάτων τους των κάτωθι:  

• Πάσης φύσεως ηλεκτρικοί πίνακες διανομής ισχυρών, χωροθετημένοι στον 

περιβάλλων χώρο και εντός των κτιρίων του παρόντος άρθρου (εκτός τους τοπικούς 

πίνακες του εξοπλισμού που αποτελούν τμήμα του εν λόγω εξοπλισμού). 

• Πάσης φύσεως διακοπτικά υλικά και καλωδιώσεις αφορούν τους παραπάνω 

ηλεκτρικούς πίνακες (αφίξεις πινάκων και αναχωρήσεις από αυτούς προς καταναλωτές 

και τοπικούς καταναλωτές) 

• Καλωδιώσεις, σωληνώσεις και φρεάτια μέσης τάσης 

• Εγκατάσταση εξωτερικού φωτισμού πλήρης (ιστοί, φωτιστικά, βάσεις, κλπ) 

• Εσωτερική εγκατάσταση φωτισμού-ρευματοδοτών εντός των κτιρίων του παρόντος 

άρθρου, αποτελούμενη από φωτιστικά σώματα, διακόπτες, ρευματοδότες, κλπ 

• Πάσης φύσεως φρεάτια έλξης & επιθεώρησης καλωδιώσεων στον περιβάλλων-

εξωτερικό χώρο 

• Πάσης φύσεως σωληνώσεις, εσχάρες, κανάλια για την όδευση και προστασία 

καλωδιώσεων ισχυρών 

• Πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά, όπως ενδεικτικά: κυτία, ταυ, μανιτάρια, 

στυπιοθλίπτες, κλπ. 

• Πάσης φύσεως μεταλλικά στηρίγματα ή κατασκευές, απαιτούμενα για την στήριξη 

των δικτύων και του εξοπλισμού. Τα στηρίγματα θα είναι προκατασκευασμένα 
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γαλβανισμένα εν θερμώ, βαρέως τύπου, χωρίς την απαίτηση επί τόπου 

συγκολλήσεων.  

• Πάσης φύσεως σχετικές χωματουργικές εργασίες αφορούν την εν λόγω εγκατάσταση, 

όπως ενδεικτικά: εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων και φρεατίων, εργασίες 

επίχωσης ορυγμάτων υπογείων δικτύων, στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 

σωλήνων και φρεατίων με άμμο προελεύσεως λατομείου. 

• Πάσης φύσεως σχετικές οικοδομικές (Π/Μ) εργασίες, όπως ενδεικτικά: παραγωγή, 

μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για εγκιβωτισμό 

ή/και αγκύρια σωλήνων όδευσης όπου είναι απαιτητό, διάτρηση και αποκατάσταση 

οπών διέλευσης, βάσεις, κλπ. 

όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται λοιπόν η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, οι πάσης φύσεως δοκιμές του, και εν γένει η 

δαπάνη για οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και αποδοτική λειτουργία της εν λόγω Η/Μ 

εγκατάστασης ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο, προκειµένου η όλη 

εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον αφορά την ασφάλειά της και τη λειτουργία της και γενικά 

έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα µε την εγκεκριμένη µελέτη και τους κανόνες της τέχνης και 

επιστήμης. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου 

(1 τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 230.000,00 

 (Ολογράφως): Διακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 177.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8120.SWK.ΗΑ0 Έργα Ηλεκτρικών (ασθενή) κτιρίων & 

περιβάλλοντος χώρου 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 48 (100%) 

 

Τιμή για το σύνολο των απαραίτητων έργων Ηλεκτρικών Ασθενών (εκτός συστήματος 

αυτοματισμού και ελέγχου) κτιρίων & περιβάλλοντος χώρου: 

- κτιρίου Μηχανικής Επεξεργασίας 

- κτιρίου Βιολογικής Επεξεργασίας 

- κτιρίου Ραφιναρίας 

- κτιρίου Προσωπικού 

- εγκατάστασης Μ.Ε.Σ. 

- κτιρίων Υποσταθμών & ΔΕΔΔΗΕ 

- Οικίσκου/Δεξαμενής Πυρόσβεσης 

- λοιπού εξοπλισμού & περιβάλλοντος χώρου 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία αυτοκινήτου, η μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η πλήρη τοποθέτηση όλου του 
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εξοπλισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, ώστε 

με το πέρας της εργασίας το έργο να καταστεί έτοιμο για λειτουργία.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση μετά των 

εξαρτημάτων τους των κάτωθι:  

• Πάσης φύσεως κατανεμητές τηλεφωνίας (voice) ή/και δεδομένων data. 

• Πάσης φύσεως υλικά (π.χ. racks, hubs, κλπ) και καλωδιώσεις αφορούν τους 

παραπάνω κατανεμητές (αφίξεις και αναχωρήσεις προς/από αυτούς) 

• Εγκατάσταση καμερών CCTV (κάμερες, καλωδιώσεις, πολυπλέκτης, οθόνη, κλπ) 

• Εγκατάσταση θυροτηλεόρασης πύλης εισόδου (καλωδιώσεις, συσκευές, κλπ) 

• Εσωτερική εγκατάσταση ρευματοληπτών τηλεφώνου ή/και data εντός των κτιρίων 

• Πάσης φύσεως σωληνώσεις, εσχάρες, κανάλια για την όδευση και προστασία 

καλωδιώσεων (αφορούν και το σύστημα αυτοματισμού & ελέγχου του έργου) 

• Πάσης φύσεως μεταλλικά στηρίγματα ή κατασκευές, απαιτούμενα για την στήριξη 

των δικτύων και του εξοπλισμού. Τα στηρίγματα θα είναι προκατασκευασμένα 

γαλβανισμένα εν θερμώ, βαρέως τύπου, χωρίς την απαίτηση επί τόπου 

συγκολλήσεων.  

• Πάσης φύσεως σχετικές χωματουργικές εργασίες αφορούν την εν λόγω εγκατάσταση, 

όπως ενδεικτικά: εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων και φρεατίων, εργασίες 

επίχωσης ορυγμάτων υπογείων δικτύων, στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 

σωλήνων και φρεατίων με άμμο προελεύσεως λατομείου. 

• Πάσης φύσεως σχετικές οικοδομικές (Π/Μ) εργασίες, όπως ενδεικτικά: παραγωγή, 

μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για εγκιβωτισμό 

ή/και αγκύρια σωλήνων όδευσης όπου είναι απαιτητό, διάτρηση και αποκατάσταση 

οπών διέλευσης, βάσεις, κλπ. 

όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται λοιπόν η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, οι πάσης φύσεως δοκιμές του, και εν γένει η 

δαπάνη για οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και αποδοτική λειτουργία της εν λόγω Η/Μ 

εγκατάστασης ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο, προκειµένου η όλη 

εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον αφορά την ασφάλειά της και τη λειτουργία της και γενικά 

έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα µε την εγκεκριμένη µελέτη και τους κανόνες της τέχνης και 

επιστήμης. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου 

(1 τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 80.000,00 

 (Ολογράφως): Ογδόντα χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 178.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8120.SWK.ΗΓ0 Έργα Ηλεκτρικών (γειώσεις-αντικεραυνική) 

κτιρίων & περιβάλλοντος χώρου: 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 45 (100%) 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

Κεντρική Μοναδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  σελ.139 

 

Τιμή για το σύνολο των απαραίτητων έργων Ηλεκτρικών Γειώσεων-Αντικεραυνικής 

Προστασίας κτιρίων & περιβάλλοντος χώρου: 

- κτιρίου Μηχανικής Επεξεργασίας 

- κτιρίου Βιολογικής Επεξεργασίας 

- κτιρίου Ραφιναρίας 

- κτιρίου Προσωπικού 

- εγκατάστασης Μ.Ε.Σ. 

- κτιρίων Υποσταθμών & ΔΕΔΔΗΕ 

- Οικίσκου Πυρόσβεσης 

- λοιπού εξοπλισμού & περιβάλλοντος χώρου 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία αυτοκινήτου, η μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η πλήρη τοποθέτηση όλου του 

εξοπλισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, ώστε 

με το πέρας της εργασίας το έργο να καταστεί έτοιμο για λειτουργία.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση μετά των 

εξαρτημάτων τους των κάτωθι:  

• Πάσης φύσεως Γειώσεις (προστασίας, λειτουργίας, ισοδυναμικές, θεμελιακές, τρίγωνα, 

γεφυρώσεις, κλπ) πλήρεις με όλα τα υλικά και μικρουλικά (π.χ. ταινίες, καλωδιώσεις, 

ζυγοί, σφιγκτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, κλπ) 

• Εξωτερική Αντικεραυνική προστασία με αλεξικέραυνα ιονισμού, πλήρης με όλα τα 

υλικά και μικρουλικά (π.χ. ιστοί, αγωγοί γειώσεων, σπινθηριστές, κάρτες καταγραφής 

κεραυνικών πληγμάτων, κλπ) 

• Εσωτερική Αντικεραυνική προστασία ηλεκτρικών πινάκων και κρίσιμου 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, πλήρης με όλα τα υλικά και μικρουλικά (π.χ. 

απαγωγείς, πολύπριζα, κλπ) 

• Πάσης φύσεως μεταλλικά στηρίγματα ή κατασκευές, απαιτούμενα για την στήριξη 

των δικτύων και του εξοπλισμού. Τα στηρίγματα θα είναι προκατασκευασμένα 

γαλβανισμένα εν θερμώ, βαρέως τύπου, χωρίς την απαίτηση επί τόπου 

συγκολλήσεων.  

• Πάσης φύσεως σχετικές χωματουργικές εργασίες αφορούν την εν λόγω εγκατάσταση 

στον περιβάλλων χώρο, όπως ενδεικτικά: εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων και 

φρεατίων, εργασίες επίχωσης ορυγμάτων υπογείων δικτύων, στρώσεις έδρασης και 

εγκιβωτισμός σωλήνων και φρεατίων με άμμο προελεύσεως λατομείου. 

• Πάσης φύσεως σχετικές οικοδομικές (Π/Μ) εργασίες, όπως ενδεικτικά: διάτρηση και 

αποκατάσταση οπών διέλευσης, κλπ. 

όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται λοιπόν η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, οι πάσης φύσεως δοκιμές του, και εν γένει η 

δαπάνη για οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και αποδοτική λειτουργία της εν λόγω Η/Μ 

εγκατάστασης ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο, προκειµένου η όλη 

εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον αφορά την ασφάλειά της και τη λειτουργία της και γενικά 
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έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα µε την εγκεκριμένη µελέτη και τους κανόνες της τέχνης και 

επιστήμης. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου 

(1 τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 77.000,00 

 (Ολογράφως): Εβδομήντα επτά χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 179.  

Αρθρο : ΑΤΗΕ Ν8120.SWK.ΑΥ0 Κεντρικό σύστημα παρακολούθησης και 

ελέγχου 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 (100%) 

 

Τιμή για το σύνολο των απαραίτητων έργων Ηλεκτρικών-Συστήματος αυτοματισμού και 

ελέγχου κτιρίων/μονάδων & περιβάλλοντος χώρου 

- κτιρίου Μηχανικής Επεξεργασίας 

- κτιρίου Βιολογικής Επεξεργασίας 

- κτιρίου Ραφιναρίας 

- κτιρίου Προσωπικού 

- κτιρίου Φυλακίου 

- εγκατάστασης Μ.Ε.Σ. 

- κτιρίων Υποσταθμών & ΔΕΔΔΗΕ 

- Οικίσκου/Δεξαμενής Πυρόσβεσης 

- λοιπού εξοπλισμού & περιβάλλοντος χώρου 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία αυτοκινήτου, η μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η πλήρη τοποθέτηση όλου του 

εξοπλισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, ώστε 

με το πέρας της εργασίας το έργο να καταστεί έτοιμο για λειτουργία.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση μετά των 

εξαρτημάτων τους των κάτωθι:  

• Τοπικοί σταθμοί ελέγχου (PLC) & Τοπικοί σταθμοί ελέγχου (REMOTE I/O), εκτός 

αυτών που αποτελούν τμήμα-αντικείμενο του προς προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού. 

• Όργανα Ανάλυσης Ηλεκτρικής Παροχής και Κατανάλωσης (ΟΑΗΠΚ).  

• Oθόνες χειρισμού (HMI). 

• Λογισμικό εποπτικού ελέγχου SCADA για το κέντρο ελέγχου του έργου. 

• Λογισμικό εποπτικού ελέγχου SCADA για την Μ.Ε.Σ. 

• Κεντρικός Η/Υ server του SCADA με οθόνη 24’’ για το κέντρο ελέγχου του έργου. 

• Η/Υ redundant PC του SCADA με οθόνη 21’’ για το κέντρο ελέγχου του έργου. 

• Κεντρικός Η/Υ server του SCADA με οθόνη 24’’ για την Μ.Ε.Σ. 

• Εκτυπωτής Laser A4 για το κέντρο ελέγχου του έργου. 

• Εκτυπωτής Laser A4 για την Μ.Ε.Σ. 
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• Τοπικές μονάδες αδιάλειπτης παροχής ρεύματος UPS για τον εξοπλισμό των τοπικών 

σταθμών ελέγχου.  

• Καλωδιώσεις (π.χ. PROFINET) για την διασύνδεση του εξοπλισμού παραγωγής.  

• Καλωδιώσεις Οπτικής ίνας 8/62.5/125, με τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την 

επικοινωνιακή διασύνδεση των τοπικών σταθμών ελέγχου. 

• Πάσης φύσεως σχετικές οικοδομικές (Π/Μ) εργασίες, όπως ενδεικτικά: παραγωγή, 

μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για εγκιβωτισμό 

ή/και αγκύρια σωλήνων όδευσης όπου είναι απαιτητό, διάτρηση και αποκατάσταση 

οπών διέλευσης, βάσεις, κλπ. 

όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται λοιπόν η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, οι πάσης φύσεως δοκιμές του, και εν γένει η 

δαπάνη για οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και αποδοτική λειτουργία της εν λόγω Η/Μ 

εγκατάστασης ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο, προκειµένου η όλη 

εγκατάσταση να είναι πλήρης όσον αφορά την ασφάλειά της και τη λειτουργία της και γενικά 

έτοιµη και παραδοτέα σύµφωνα µε την εγκεκριμένη µελέτη και τους κανόνες της τέχνης και 

επιστήμης. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου 

(1 τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 220.000,00 

 (Ολογράφως): Διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ 
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3.4 ΟΜΑΔΑ 4. ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ 

A.T. : 180.   

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8222.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΑΕΡΙΩΝ 

Κωδικοί αναθεώρησης: ΥΔΡ 6751 15%, ΗΛΜ 39 

35%, ΗΛΜ 34 45%, ΗΛΜ 35 5%  

 

Α. Δίκτυο Κτιρίου Μηχανικής Διαλογής: 

Τιμή για το σύνολο των απαραίτητων εργασιών εγκατάστασης συστήματος συλλογής 

απαερίων μονάδας , που αναπτύσσονται στο κτίριο της Μηχανικής Διαλογής. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία αυτοκινήτου, η μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η πλήρη τοποθέτηση όλου του 

εξοπλισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, ώστε 

με το πέρας της εργασίας το έργο να καταστεί έτοιμο για λειτουργία. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση μετά των 

εξαρτημάτων τους των εξής: 

1. Δίκτυο αεραγωγών συλλογής (εξαερισμού) απαερίων από τον χώρο υποδοχής 

απορριμμάτων, μέχρι και την είσοδο στο αντίστοιχο σακκόφιλτρο. Το δίκτυο 

αποτελείται από αεραγωγούς κυκλικής διατομής από γαλβανισμένη λαμαρίνα. 

2. Δίκτυο αεραγωγών συλλογής (εξαερισμού) απαερίων τοπικά από τον εξοπλισμό, μέχρι 

την είσοδο στο αντίστοιχο σακκόφιλτρο. Το δίκτυο αποτελείται από αεραγωγούς 

κυκλικής διατομής από γαλβανισμένη λαμαρίνα. 

3. Δίκτυο αεραγωγών συλλογής (γενικού εξαερισμού) απαερίων από τους χώρους 

παραγωγής της Μηχανικής Διαλογής, μέχρι και τον αντίστοιχο ανεμιστήρα. Το δίκτυο 

αποτελείται από αεραγωγούς κυκλικής διατομής από γαλβανισμένη λαμαρίνα. 

4. Ανεμιστήρες απαγωγής για τα παραπάνω δίκτυα συλλογής απαερίων, φυγοκεντρικοί 

μονής αναρρόφησης, βιομηχανικού τύπου με οπισθοκλινή πτερύγια. 

5. Στόμια βαρέως τύπου με ρυθμιστικό διάφραγμα, για τα δίκτυα συλλογής απαερίων 

χώρων. 

6. Χοάνες- συνδέσεις και εύκαμπτοι αεραγωγοί σύνδεσης με εξοπλισμό για το δίκτυο 

συλλογής απαερίων από εξοπλισμό. 

7. Διαφράγματα πυρκαϊάς (Fire Damper) ευτήκτου συνδέσμου, με θυρίδα επίσκεψης, για 

τα δίκτυα που διαπερνούν πυράντοχα διαμερίσματα. 

8. Αποστραγγιστικές διατάξεις στα δίκτυα. 

9. Πάσης φύσεως μεταλλικά στηρίγματα ή κατασκευές, απαιτούμενα για την στήριξη 

των δικτύων. Τα στηρίγματα θα είναι προκατασκευασμένα γαλβανισμένα εν θερμώ, 

βαρέως τύπου, χωρίς την απαίτηση επί τόπου συγκολλήσεων. 

10. Σήμανση όλων των δικτύων, καθώς και βαφή των μεταλλικών στηριγμάτων που 

απαιτούν βαφή. 
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όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, καθώς και κάθε υλικό που απαιτείται για την πλήρη και 

αποδοτική λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων και δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, ώστε το έργο του αντικειμένου να καταστεί έτοιμο 

για λειτουργία, καθώς και θέση του αντικειμένου σε αποδοτική λειτουργία όλου του Η/Μ 

εξοπλισμού. 

Β. Δίκτυο Κτιρίου Βιολογικής Επεξεργασίας 

Τιμή για το σύνολο των απαραίτητων εργασιών εγκατάστασης συστήματος συλλογής 

απαερίων μονάδας , που αναπτύσσονται στο κτίριο της Βιολογικής Επεξεργασίας. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία αυτοκινήτου, η μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η πλήρη τοποθέτηση όλου του 

εξοπλισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, ώστε 

με το πέρας της εργασίας το έργο να καταστεί έτοιμο για λειτουργία. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση μετά των 

εξαρτημάτων τους των εξής: 

1. Δίκτυο αεραγωγών συλλογής απαερίων από χώρο-διάδρομο ελιγμών & εισόδου στα 

κελιά της Βιολογικής Επεξεργασίας,  μέχρι και τον κεντρικό συλλέκτη απαερίων πριν 

από τη πλυντηρίδα. Το δίκτυο αποτελείται από αεραγωγούς κυκλικής διατομής από 

ανοξείδωτη λαμαρίνα. 

2. Ανεμιστήρας απαγωγής για το παραπάνω δίκτυο συλλογής απαερίων, φυγοκεντρικός 

μονής αναρρόφησης, βιομηχανικού τύπου με οπισθοκλινή πτερύγια. 

3. Στόμια βαρέως τύπου με ρυθμιστικό διάφραγμα, για τα δίκτυα συλλογής απαερίων 

χώρων. 

4. Διαφράγματα πυρκαϊάς (Fire Damper) ευτήκτου συνδέσμου, με θυρίδα επίσκεψης, για 

τα δίκτυα που διαπερνούν πυράντοχα διαμερίσματα. 

5. Αποστραγγιστικές διατάξεις στα δίκτυα. 

6. Πάσης φύσεως μεταλλικά στηρίγματα ή κατασκευές, απαιτούμενα για την στήριξη 

των δικτύων. Τα στηρίγματα θα είναι προκατασκευασμένα γαλβανισμένα εν θερμώ, 

βαρέως τύπου, χωρίς την απαίτηση επί τόπου συγκολλήσεων. 

7. Σήμανση όλων των δικτύων, καθώς και βαφή των μεταλλικών στηριγμάτων που 

απαιτούν βαφή. 

όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, καθώς και κάθε υλικό που απαιτείται για την πλήρη και 

αποδοτική λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων και δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, ώστε το έργο του αντικειμένου να καταστεί έτοιμο 

για λειτουργία, καθώς και θέση του αντικειμένου σε αποδοτική λειτουργία όλου του Η/Μ 

εξοπλισμού. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 450.000,00 

 (Ολογράφως): Τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ 
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A.T. : 181.  

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8222 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΕΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 8 100%  

Το άρθρο περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών προμήθειας, τοποθέτησης – 

εγκατάστασης, έως και την θέση σε αποδοτική λειτουργία του εξοπλισμού της γραμμής 

επεξεργασίας απαερίων από το κτίριο υποδοχής και μηχανικής επεξεργασίας. Πιο 

συγκεκριμένα, το άρθρο του τιμολογίου περιλαμβάνει τα εξής: 

1. Σακόφιλτρο για την αποκονίωση των απαερίων από το χώρο της υποδοχής της 

Μηχανικής Διαλογής & Επεξεργασίας (ΜΕΑ), ελάχιστης παροχή αέρα 32.300 m3/h και 

ελάχιστης επιφάνειας φίλτρανσης 341m2. Το σακόφιλτρο θα διαθέτει ακροφύσια 

παροχής πεπιεσμένου αέρα και πιεστικά δοχεία, αεροσυμπιεστή με τις απαιτούμενες 

διατάξεις για τον αέρα, ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες και βαλβίδες μεμβράνης, κοχλία 

συγκέντρωσης υλικού, αεροφράκτη, φιλτρόπανα και κλωβούς, κουβούκλιο και κώνο 

συγκέντρωσης υλικού, όργανα και συσκευές ελέγχου για ρύθμιση της λειτουργίας 

του, μεταλλικό σκελετό έδρασης, σκάλα και προστατευτικά κιγκλιδώματα οροφής και 

πασαρέλα επιθεώρησης βαλβίδων. 

2. Σακόφιλτρο για την αποκονίωση των απαερίων από τα σημεία τοπικού εξαερισμού, 

ελάχιστης παροχή αέρα 21.700 m3/h και ελάχιστης επιφάνειας φίλτρανσης 229m2. Το 

σακόφιλτρο θα διαθέτει ακροφύσια παροχής πεπιεσμένου αέρα και πιεστικά δοχεία, 

αεροσυμπιεστή με τις απαιτούμενες διατάξεις για τον αέρα, ηλεκτρομαγνητικές 

βαλβίδες και βαλβίδες μεμβράνης, κοχλία συγκέντρωσης υλικού, αεροφράκτη, 

φιλτρόπανα και κλωβούς, κουβούκλιο και κώνο συγκέντρωσης υλικού, όργανα και 

συσκευές ελέγχου για ρύθμιση της λειτουργίας του, μεταλλικό σκελετό έδρασης, 

σκάλα και προστατευτικά κιγκλιδώματα οροφής και πασαρέλα επιθεώρησης βαλβίδων. 

3. Βιόφιλτρο ελάχιστης συνολικής παροχής αέρα 109.400 m3/h, ελάχιστης συνολικής 

επιφάνειας φίλτρανσης 784 m2 και με ύψος πληρωτικού υλικού 1,5m. Το βιόφιλτρο 

θα είναι 2 διαμερισμάτων, θα διαθέτει βιολογικά ενεργό πληρωτικό υλικό, αλλά 

σταθεροποιημένο από compost και προϊόντα από φλοιούς, διάτρητο δίκτυο για την 

ισοκατανεμημένη ροή του οσμηρού αέρα σε όλο τον όγκο φίλτρανσης, σύστημα 

ψεκασμού για την ύγρανση του πληρωτικού υλικού, σύστημα συλλογής 

στραγγισμάτων και τα απαιτούμενα όργανα μέτρησης για τη ρύθμιση της λειτουργίας 

του. 

4. Τον απαιτούμενο εξοπλισμό, δίκτυα και εξαρτήματα για τη σύνδεση των παραπάνω 

συστημάτων μεταξύ τους και εν γένει με το δίκτυο συλλογής απαερίων της ΜΕΑ, 

ήτοι: 

- Το δίκτυο αεραγωγών από το κάθε σακόφιλτρο μέχρι και την απόρριψη στο 

βιόφιλτρο 

- Το δίκτυο αεραγωγών από την έξοδο του ανεμιστήρα γενικού εξαερισμού της 

ΜΕΑ μέχρι και την απόρριψη στο βιόφιλτρο 

- Τους όποιους απαιτούμενους ανεμιστήρες και λοιπά υλικά-μικρουλικά για την 

πλήρη, ασφαλή και λειτουργική εγκατάσταση. 
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όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, καθώς και κάθε υλικό που απαιτείται για την πλήρη και 

αποδοτική λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων και δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, ώστε το έργο του αντικειμένου να καταστεί έτοιμο 

για λειτουργία, καθώς και θέση του αντικειμένου σε αποδοτική λειτουργία όλου του Η/Μ 

εξοπλισμού. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 550.000,00 

 (Ολογράφως): Πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 182.  

Άρθρο: ΑΤΗΕ ΣΧ.8222.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΕΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 8 100%  

 

Το άρθρο περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών προμήθειας, τοποθέτησης – 

εγκατάστασης, έως και την θέση σε αποδοτική λειτουργία του εξοπλισμού της γραμμής 

επεξεργασίας απαερίων από την μονάδα βιολογικής επεξεργασίας.  

Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο του τιμολογίου περιλαμβάνει τα εξής: 

1. Πλυντηρίδα για την επεξεργασία των απαερίων της μονάδας, ελάχιστης παροχής αέρα 

31.200 m3/h. Η πλυντηρίδα θα διαθέτει δεξαμενή αποθήκευσης του υγρού έκπλυσης, 

αγωγό εισόδου και εξόδου του αερίου με φλάντζα, διάταξη ψεκασμού με ακροφύσια, 

αντλία για την ανακυκλοφορία του υγρού έκπλυσης και τον απαιτούμενο εξοπλισμό 

μέτρησης και ελέγχου. 

2. Βιόφιλτρο ελάχιστης συνολικής παροχής αέρα 32.300 m3/h, ελάχιστης συνολικής 

επιφάνειας φίλτρανσης 425m2 και με ύψος πληρωτικού υλικού 1,5m. Το βιόφιλτρο θα 

είναι 2 διαμερισμάτων, θα διαθέτει βιολογικά ενεργό πληρωτικό υλικό, αλλά 

σταθεροποιημένο από compost και προϊόντα από φλοιούς, διάτρητο δίκτυο για την 

ισοκατανεμημένη ροή του οσμηρού αέρα σε όλο τον όγκο φίλτρανσης, σύστημα 

ψεκασμού για την ύγρανση του πληρωτικού υλικού, σύστημα συλλογής 

στραγγισμάτων και τα απαιτούμενα όργανα μέτρησης για τη ρύθμιση της λειτουργίας 

του. 

3. Τον απαιτούμενο εξοπλισμό, δίκτυα και εξαρτήματα για τη σύνδεση των παραπάνω 

συστημάτων μεταξύ τους, ήτοι το δίκτυο απόρριψης απαερίων από την πλυντηρίδα 

μέχρι και την απόρριψη στο βιόφιλτρο. 

όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και στα 

εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, καθώς και κάθε υλικό που απαιτείται για την πλήρη και 

αποδοτική λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων και δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για το σύνολο των απαραίτητων Η/Μ υλικών, 

μικρουλικών, εργασιών και μικροεργασιών, ώστε το έργο του αντικειμένου να καταστεί έτοιμο 

για λειτουργία, καθώς και θέση του αντικειμένου σε αποδοτική λειτουργία όλου του Η/Μ 

εξοπλισμού. 
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Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 340.000,00 

 (Ολογράφως): Τριακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 183.   

Άρθρο: ΑΤΗΕ ΣΧ.8218 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%  

Το άρθρο περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών προμήθειας, τοποθέτησης – 

εγκατάστασης, έως και την θέση σε αποδοτική λειτουργία του εξοπλισμού της γραμμής 

μηχανικής διαλογής των σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα, το 

άρθρο του τιμολογίου περιλαμβάνει τα εξής: 

1. 1 Σχίστη σάκων για τη διάνοιξη και την απελευθέρωση του περιεχομένου των 

εισερχόμενων κλειστών σάκων, ελάχιστης δυναμικότητας 23 tons/h και ελάχιστης απόδοσης 

σε άνοιγμα σάκων 95%. Ο σχίστης σάκων θα διαθέτει σύστημα δοσομετρικού τροφοδότη και 

χοάνη τροφοδοσίας χωρητικότητας τουλάχιστον 20 m3, μονάδα διάνοιξης σάκων 

αποτελούμενος από ένα ή δύο άξονες με κοπτικά στοιχεία και μεταλλικό σκελετό έδρασης 

εξοπλισμού. 

2.  1 Καμπίνα χειροδιαλογής 6 αντικριστών θέσεων εργασίας, 6 αντίστοιχων χοανών 

απόρριψης υλικών και ελάχιστης δυναμικότητας 23 tons/h. Η καμπίνα θα διαθέτει 

υγρομόνωση, θερμομόνωση, αεροστεγάνωση και σύστημα κλιματισμού με ψύξη-θέρμανση. 

3. 1 Περιστροφικό κόσκινο κατάλληλο για το διαχωρισμό ανάλογα με τον μέγεθος του υλικού 

των σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων, ελάχιστης δυναμικότητας 21 tons/h. To 

περιστρεφόμενο τύμπανο του κόσκινου θα αποτελείται από στιβαρό σκελετό κυκλικής 

διατομής, θα έχει μήκος τουλάχιστον 10 m, διάμετρο τουλάχιστον 2.5 m και θα φέρει οπές 80 

mm. Το κόσκινο θα διαθέτει επιπλέον μεταλλικό πλαίσιο από συγκολλητά χαλύβδινα ελάσματα 

με ενισχύσεις, μεταλλικό σκελετό έδρασης και εξέδρα επίσκεψης για τη συντήρησή του με 

προστατευτικό κιγκλίδωμα και πρόσβαση με μεταλλική χαλύβδινη σκάλα. 

4. 1 Μαγνητικό διαχωριστή για την απομάκρυνση των σιδηρούχων υλικών από το κυρίως 

ρεύμα του λεπτού (οργανικού) κλάσματος του δονητικού κόσκινου, ελάχιστης δυναμικότητας 

10 tons/h, ελάχιστου βαθμού ανάκτησης 90% και ελάχιστης καθαρότητας ανακτώμενου 

υλικού 90%. Η διάταξη θα διαθέτει μόνιμο μαγνήτη ή ηλεκτρομαγνήτη, μεταφορική ταινία για 

την απομάκρυνση των μαγνητιζόμενων μετάλλων πλάτους κατ’ ελάχιστο 1.000 mm, πλαίσιο 

έδρασης και εξέδρα επίσκεψης με προστατευτικό κιγκλίδωμα και πρόσβαση με μεταλλική 

χαλύβδινη σκάλα. 

5. 1 Δονητικό κόσκινο για τον διαχωρισμό ανάλογα με το μέγεθος του οργανικού κλάσματος 

των σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων, ελάχιστης δυναμικότητας 12 tons/h. Το συνολικό 

πλάτος του κόσκινου θα είναι τουλάχιστον 1200 mm και το μήκος του τουλάχιστον 4000 mm, 

με οπές διαχωρισμού 20 mm. To κόσκινο θα διαθέτει μεταλλικό σκελετό έδρασης και εξέδρα 

επίσκεψης για τη συντήρησή του με προστατευτικό κιγκλίδωμα και πρόσβαση με μεταλλική 

χαλύβδινη σκάλα. 

6. 1 Βαλλιστικό διαχωριστή για το διαχωρισμό του ευμεγέθους κλάσματος από το 

περιστροφικό κόσκινο σε 3 κλάσματα, το δισδιάστατο (2D) και το τρισδιάστατο (3D) κλάσμα 
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που προκύπτουν από την μετακίνηση του υλικού και το λεπτόκοκκο κλάσμα που διέρχεται 

από τις οπές του διαχωριστή (<10mm). O διαχωριστής θα είναι ελάχιστης δυναμικότητας 12 

tons/h και θα έχει ελάχιστο πλάτος 2700 mm. Θα διαθέτει συστοιχία διαμηκών δοκών 

ώθησης, πλαίσιο στιβαρής κατασκευή με ενισχύσεις και εξέδρα επίσκεψης για τη συντήρησή 

του με προστατευτικό κιγκλίδωμα, πρόσβαση με μεταλλική χαλύβδινη σκάλα και μεταλλικό 

σκελετό έδρασης εξοπλισμού. 

7. 1 οπτικό διαχωριστή για την ανάκτηση LDPE πλαστικών από τη γραμμή των δισδιάστατων 

υλικών, ελάχιστης δυναμικότητας 7 tons/h, ελάχιστου βαθμού ανάκτησης 40% και ελάχιστης 

καθαρότητας ανακτώμενου υλικού 80%. Το πλάτος της ταινίας τροφοδοσίας καθώς και της 

μονάδας διαχωρισμού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2800 mm. Η ανάπτυξη του υλικού 

ανάντη της διάταξης στην ταινία υψηλής ταχύτητας επιτυγχάνεται  με τη βοήθεια δονητικού 

τροφοδότη. Ο οπτικός διαχωριστής θα διαθέτει μεταλλικό σκελετό έδρασης και εξέδρα 

επίσκεψης για τη συντήρησή του με προστατευτικό κιγκλίδωμα και πρόσβαση με μεταλλική 

χαλύβδινη σκάλα. 

8. 1 οπτικό διαχωριστή για την ανάκτηση χαρτιού/χαρτονιού από τη γραμμή των 

δισδιάστατων υλικών, ελάχιστης δυναμικότητας 6 tons/h, ελάχιστου βαθμού ανάκτησης 40% 

και ελάχιστης καθαρότητας ανακτώμενου υλικού 80%. Το πλάτος της ταινίας τροφοδοσίας 

καθώς και της μονάδας διαχωρισμού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2400 mm. Ο οπτικός 

διαχωριστής θα διαθέτει μεταλλικό σκελετό έδρασης και εξέδρα επίσκεψης για τη συντήρησή 

του με προστατευτικό κιγκλίδωμα και πρόσβαση με μεταλλική χαλύβδινη σκάλα. 

9. 1 οπτικό διαχωριστή για την ανάκτηση ανάμικτων πλαστικών από τη γραμμή των 

τρισδιάστατων υλικών, ελάχιστης δυναμικότητας 2,7 tons/h και ελάχιστου βαθμού ανάκτησης 

40%. Το πλάτος της ταινίας τροφοδοσίας καθώς και της μονάδας διαχωρισμού θα πρέπει να 

είναι τουλάχιστον 2000 mm. Η ανάπτυξη του υλικού ανάντη της διάταξης στην ταινία υψηλής 

ταχύτητας επιτυγχάνεται  με τη βοήθεια δονητικού τροφοδότη. Ο οπτικός διαχωριστής θα 

διαθέτει μεταλλικό σκελετό έδρασης και εξέδρα επίσκεψης για τη συντήρησή του με 

προστατευτικό κιγκλίδωμα και πρόσβαση με μεταλλική χαλύβδινη σκάλα. 

10. 1 οπτικό διαχωριστή διπλού περάσματος για την ανάκτηση PET και HDPE από τη γραμμή 

των τρισδιάστατων υλικών, ελάχιστης δυναμικότητας 1 tons/h, ελάχιστου βαθμού ανάκτησης 

90% και ελάχιστης καθαρότητας ανακτώμενου υλικού 90%. Το πλάτος της ταινίας 

τροφοδοσίας καθώς και της μονάδας διαχωρισμού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1600 mm. 

Ο οπτικός διαχωριστής θα διαθέτει μεταλλικό σκελετό έδρασης και εξέδρα επίσκεψης για τη 

συντήρησή του με προστατευτικό κιγκλίδωμα και πρόσβαση με μεταλλική χαλύβδινη σκάλα. 

11. 1 Μαγνητικό διαχωριστή για την απομάκρυνση των σιδηρούχων υλικών από τη γραμμή 

των τρισδιάστατων υλικών, ελάχιστης δυναμικότητας 3 tons/h, ελάχιστου βαθμού ανάκτησης 

90% και ελάχιστης καθαρότητας ανακτώμενου υλικού 90%. Η διάταξη θα διαθέτει μόνιμο 

μαγνήτη ή ηλεκτρομαγνήτη, μεταφορική ταινία για την απομάκρυνση των μαγνητιζόμενων 

μετάλλων πλάτους κατ’ ελάχιστο 1.000 mm, πλαίσιο έδρασης και εξέδρα επίσκεψης με 

προστατευτικό κιγκλίδωμα και πρόσβαση με μεταλλική χαλύβδινη σκάλα. 

12. 1 Επαγωγικό διαχωριστή για την απομάκρυνση των αλουμινούχων μετάλλων από τη 

γραμμή των τρισδιάστατων υλικών, ελάχιστης δυναμικότητας 2,5 tons/h, ελάχιστου βαθμού 

ανάκτησης 90% και ελάχιστης καθαρότητας ανακτώμενου υλικού 90%. Η διάταξη θα διαθέτει 

ρότορα από μόνιμο μαγνήτη, τύμπανο κύλισης της ελαστικής ταινίας, η οποία μεταφέρει τα 

υλικά προς διαχωρισμό, μεταφορική ταινία με πλευρικά προστατευτικά χαλύβδινα ελάσματα, 

πλαίσιο έδρασης και εξέδρα επίσκεψης με προστατευτικό κιγκλίδωμα και πρόσβαση με 

μεταλλική χαλύβδινη σκάλα. 
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13. 1 Πρέσα συμπίεσης και δεματοποίησης των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί/χαρτόνι, 

πλαστικά κ.α.), ελάχιστης δυναμικότητας 2 tons/h και ελάχιστης δύναμης συμπίεσης 90 tons. 

Η πρέσα θα είναι εφοδιασμένη με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό τροφοδοσίας του προς 

συμπίεση υλικού και απομάκρυνσης των δεμάτων. 

14. Μεταφορικές ταινίες ή αλυσομεταφορέας σύνδεσης του προαναφερόμενου εξοπλισμού 

της γραμμής μηχανικής επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων, για τη 

μεταφορά των αποβλήτων και τη τροφοδοσία τους στην κατάντη διεργασία. Η ταχύτητα των 

μεταφορικών ταινιών δεν θα υπερβαίνει τα 1,2 m/sec, ενώ η ανώτατη επιτρεπόμενη κλίση θα 

είναι οι 18ο. οι ταινιόδρομοι χειροδιαλογής θα έχουν ρυθμιζόμενη ταχύτητα 0,1- 0,5 m/sec. 

Τα σημεία εξόδου και τροφοδοσίας του εξοπλισμού θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένα ώστε 

το υλικό να κατευθύνεται επί της μεταφορικής ταινίας ή εντός του εξοπλισμού και να 

αποτρέπεται ο διασκορπισμός του. 

Τέλος, περιλαμβάνεται και όλες οι βοηθητικές εγκαταστάσεις που απαιτουνται για την πλήρη 

λειτουργία του εξοπλισμού. 

Ο εξοπλισμός κατά τα λοιπά θα είναι σύμφωνος με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του 

Τεύχους 4.3 της Οριστικής Μελέτης του Έργου. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.700.000,00 

 (Ολογράφως): Ενα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 184.  

Άρθρο: ΑΤΗΕ ΣΧ.8218.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%  

Το άρθρο περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών προμήθειας, τοποθέτησης – 

εγκατάστασης, έως και την θέση σε αποδοτική λειτουργία του εξοπλισμού της γραμμής 

μηχανικής διαλογής των προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 

του τιμολογίου περιλαμβάνει τα εξής: 

1. 1 Σχίστη σάκων για τη διάνοιξη και την απελευθέρωση του περιεχομένου των 

εισερχόμενων κλειστών σάκων, ελάχιστης δυναμικότητας 3 tons/h και ελάχιστης απόδοσης σε 

άνοιγμα σάκων 95%. Ο σχίστης σάκων θα διαθέτει σύστημα δοσομετρικού τροφοδότη και 

χοάνη τροφοδοσίας χωρητικότητας τουλάχιστον 5 m3, μονάδα διάνοιξης σάκων 

αποτελούμενος από ένα ή δύο άξονες με κοπτικά στοιχεία και μεταλλικό σκελετό έδρασης 

εξοπλισμού. 

2. 1 Μαγνητικό διαχωριστή για την απομάκρυνση των σιδηρούχων υλικών από τα 

προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα, ελάχιστης δυναμικότητας 3 tons/h, ελάχιστου βαθμού 

ανάκτησης 90% και ελάχιστης καθαρότητας ανακτώμενου υλικού 90%. Η διάταξη θα διαθέτει 

μόνιμο μαγνήτη ή ηλεκτρομαγνήτη, μεταφορική ταινία για την απομάκρυνση των 

μαγνητιζόμενων μετάλλων πλάτους κατ’ ελάχιστο 1.000 mm, πλαίσιο έδρασης και εξέδρα 

επίσκεψης με προστατευτικό κιγκλίδωμα και πρόσβαση με μεταλλική χαλύβδινη σκάλα. 

3. 1 Περιστροφικό κόσκινο κατάλληλο για το διαχωρισμό ανάλογα με τον μέγεθος του υλικού 

των προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, ελάχιστης δυναμικότητας 3 tons/h. To 

περιστρεφόμενο τύμπανο του κόσκινου θα αποτελείται από στιβαρό σκελετό κυκλικής 
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διατομής, θα έχει μήκος τουλάχιστον 6 m, διάμετρο τουλάχιστον 2 m και θα φέρει οπές 80 

mm. Το κόσκινο θα διαθέτει επιπλέον μεταλλικό πλαίσιο από συγκολλητά χαλύβδινα ελάσματα 

με ενισχύσεις, μεταλλικό σκελετό έδρασης και εξέδρα επίσκεψης για τη συντήρησή του με 

προστατευτικό κιγκλίδωμα και πρόσβαση με μεταλλική χαλύβδινη σκάλα. 

4. Μεταφορικές ταινίες ή αλυσομεταφορείς σύνδεσης του προαναφερόμενου εξοπλισμού της 

γραμμής μηχανικής επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, για τη μεταφορά 

των αποβλήτων και τη τροφοδοσία τους στην κατάντη διεργασία. Η ταχύτητα των 

μεταφορικών ταινιών δεν θα υπερβαίνει τα 1,2 m/sec, ενώ η ανώτατη επιτρεπόμενη κλίση θα 

είναι οι 18ο. οι ταινιόδρομοι χειροδιαλογής θα έχουν ρυθμιζόμενη ταχύτητα 0,1- 0,5 m/sec. 

Τα σημεία εξόδου και τροφοδοσίας του εξοπλισμού θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένα ώστε 

το υλικό να κατευθύνεται επί της μεταφορικής ταινίας ή εντός του εξοπλισμού και να 

αποτρέπεται ο διασκορπισμός του. 

Τέλος, περιλαμβάνεται και όλες οι βοηθητικές εγκαταστάσεις που απαιτουνται για την πλήρη 

λειτουργία του εξοπλισμού. 

Ο εξοπλισμός κατά τα λοιπά θα είναι σύμφωνος με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του 

Τεύχους 4.3 της Οριστικής Μελέτης του Έργου. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 370.000,00 

 (Ολογράφως): Τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 185.  

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8218.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ - ΑΡΠΑΓΗΣ 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%  

Προμήθεια, τοποθέτηση – εγκατάσταση και θέση σε αποδοτική λειτουργία του συστήματος 

γερανογέφυρας – αρπάγης, για τη μεταφορά και τροφοδοσία των αποβλήτων στις γραμμές 

μηχανικής επεξεργασίας και την απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων. Η γερανογέφυρα θα 

είναι ηλεκτροκίνητη, με διπλό φορέα και επικαθήμενο φορείο, ώστε να είναι δυνατή η κίνηση 

της και κατά μήκος και κατά πλάτος του κτιρίου. Επί της γερανογέφυρας φέρεται βαρούλκο 

δυναμικότητας 5 τόνων για την ανέλκυση και καθέλκυση της αρπάγης. Από το βαρούλκο της 

γερανογέφυρας αναρτάται αρπάγη κλειστού τύπου με βραχίονες, χωρητικότητας τουλάχιστον 

3 m3. Η σιδηροκατασκευή φέρει πλήρη αντιδιαβρωτική προστασία με αμμοβολή SA2½ και με 

βαφή TDF 120 μm τουλάχιστον. Η λειτουργία της γερανογέφυρας- αρπάγης θα εκτελείται από 

χειριστή, μέσω θέση και πάνελ χειρισμού σε ειδική καμπίνα. Το σύστημα γερανογέφυρας – 

αρπάγης κατά τα λοιπά θα είναι σύμφωνο με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του 

Τεύχους 4.3 της Οριστικής Μελέτης του Έργου. 

Τέλος, περιλαμβάνεται και όλες οι βοηθητικές εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την πλήρη 

λειτουργία του εξοπλισμού. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 170.000,00 

 (Ολογράφως): Εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ 
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A.T. : 186.  

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8218.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%  

Το άρθρο περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών προμήθειας, τοποθέτησης – 

εγκατάστασης, έως και την θέση σε αποδοτική λειτουργία του εξοπλισμού της γραμμής 

ραφιναρίας των κομποστοποιημένων υλικών. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο του τιμολογίου 

περιλαμβάνει τα εξής: 

1. 1 Περιστροφικό κόσκινο κατάλληλο για το διαχωρισμό ανάλογα με τον μέγεθος του υλικού 

των κομποστοποιημένων υλικών, ελάχιστης δυναμικότητας 6,5 tons/h. To περιστρεφόμενο 

τύμπανο του κόσκινου θα αποτελείται από στιβαρό σκελετό κυκλικής διατομής, θα έχει μήκος 

τουλάχιστον 6 m, διάμετρο τουλάχιστον 1,5 m και θα φέρει οπές 20 mm. Το κόσκινο θα 

διαθέτει επιπλέον μεταλλικό πλαίσιο από συγκολλητά χαλύβδινα ελάσματα με ενισχύσεις, 

μεταλλικό σκελετό έδρασης και εξέδρα επίσκεψης για τη συντήρησή του με προστατευτικό 

κιγκλίδωμα και πρόσβαση με μεταλλική χαλύβδινη σκάλα. 

2. 1 Βαρυμετρική τράπεζα για τον διαχωρισμό ελαφριού και βαρέως κλάσματος του 

λεπτόκοκκου υλικού του περιστροφικού κόσκινου, ελάχιστης δυναμικότητας 4,5 tons/h. Η 

διάταξη θα περιλαμβάνει δονητικό τροφοδότη, δονούμενη τράπεζα ρευστοποίησης, πιεστικό 

θάλαμο εισαγωγής αέρα, φυγοκεντρικό ανεμιστήρα ρευστοποίησης υλικού και σύστημα 

φυγοκεντρικού ανεμιστήρα αναρρόφησης, αεραγωγών και κυκλώνα. Ο εξοπλισμός θα 

εδράζεται επί μεταλλικού σκελετού και θα διαθέτει εξέδρα επίσκεψης με προστατευτικό 

κιγκλίδωμα και πρόσβαση με μεταλλική χαλύβδινη σκάλα. 

3. Μεταφορικές ταινίες σύνδεσης του προαναφερόμενου εξοπλισμού της γραμμής ραφιναρίας, 

για τη μεταφορά των υλικών και τη τροφοδοσία τους στην κατάντη διεργασία. Η ταχύτητα 

των μεταφορικών ταινιών δεν θα υπερβαίνει τα 1,2 m/sec, ενώ η ανώτατη επιτρεπόμενη 

κλίση θα είναι οι 18ο. Τα σημεία εξόδου και τροφοδοσίας του εξοπλισμού θα είναι κατάλληλα 

διαμορφωμένα ώστε το υλικό να κατευθύνεται επί της μεταφορικής ταινίας ή εντός του 

εξοπλισμού και να αποτρέπεται ο διασκορπισμός του. 

Ο εξοπλισμός κατά τα λοιπά θα είναι σύμφωνος με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του 

Τεύχους 4.3 της Οριστικής Μελέτης του Έργου. 

Τέλος, περιλαμβάνεται και όλες οι βοηθητικές εγκαταστάσεις που απαιτουνται για την πλήρη 

λειτουργία του εξοπλισμού. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 420.000,00 

 (Ολογράφως): Τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 187.  

Άρθρο: ΑΤΗΕ ΣΧ.8218.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%  

Το άρθρο «σύστημα αναερόβιας χώνευσης» περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων 

εργασιών προμήθειας, τοποθέτησης – εγκατάστασης, έως και την θέση σε αποδοτική 

λειτουργία του εξοπλισμού της μονάδας αναερόβιας χώνευσης. 

Η βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων πραγματοποιείται εντός 12 αντιδραστήρων 

αναερόβιας χώνευσης, 8 για την αναερόβια χώνευση των σύμμεικτων απορριμμάτων και 4 για 
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την αναερόβια χώνευση των προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα, το 

άρθρο του τιμολογίου περιλαμβάνει τα εξής: 

1. Δίκτυα συλλογής στραγγισμάτων από τους αντιδραστήρες αναερόβιας χώνευσης και 

δεξαμενές αποθήκευσης συνολικής χωρητικότητας 480 m3. 

2. Δίκτυο επανακυκλοφορίας στραγγισμάτων από τη δεξαμενή αποθήκευσης στους 

αντιδραστήρες αναερόβιας χώνευσης και δίκτυο διαβροχής που εγκαθίσταται στην οροφή 

έκαστου αντιδραστήρα αναερόβιας χώνευσης, αποτελούμενα από αγωγούς μεταφοράς 

ακροφύσια και αντλία. 

3. 1 Δίκτυο αερισμού για έκαστο αντιδραστήρα αναερόβιας χώνευσης. Κάθε χωνευτής 

διαθέτει ανεμιστήρα για την παροχή αέρα και δίκτυο παράλληλους αγωγούς εγκιβωτισμένους 

στο δάπεδο, με κατάλληλες διαμορφωμένες εξόδους για την ομοιόμορφη κατανομή του αέρα 

εντός του απορριμματικού όγκου. 

4. 1 Δίκτυο θέρμανσης. Έκαστος αντιδραστήρας διαθέτει σύστημα θέρμανσης που 

αποτελείται από δίκτυο αγωγών εγκιβωτισμένων στο σκυρόδεμα στο δάπεδο των 

αντιδραστήρων ή στα πλευρικά τοιχώματα ή και στα δύο. Το δίκτυο θέρμανσης 

τροφοδοτείται με ζεστό νερό από τον εναλλάκτη θερμότητας της μηχανή συμπαραγωγής 

ενέργειας και εκτείνεται από τους αντιδραστήρες αναερόβιας χώνευσης έως τον εναλλάκτη 

θερμότητας. Το δίκτυο θέρμανσης συμπεριλαμβάνει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό 

(κυκλοφορητές, εναλλάκτες κλπ) 

5. 1 Δίκτυο απαγωγής και διαχείρισης βιοαερίου. Το δίκτυο μεταφέρει το βιοαέριο μέσω 

αγωγών αναρρόφησης από έκαστο αντιδραστήρας αναερόβιας χώνευσης και έως την είσοδο 

του αεριοφυλακίου και του πυρσού καύσης. 

6. 1 Αεριοφυλάκιο προσωρινής αποθήκευσης βιοαερίου ελάχιστης χωρητικότητας 1.100 m3 με 

όλα τα συστήματα ασφαλείας και ελέγχου. 

7. 1 Πυρσό καύσης βιοαερίου ελάχιστης δυναμικότητας 300 m3 /h, με τον αντίστοιχο 

εξοπλισμός τροφοδοσίας του βιοαερίου. 

8. Διατάξεις ασφαλείας και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες 

ατμόσφαιρες, σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. 

9. Όργανα μέτρησης και ρύθμισης της διεργασίας για έκαστο αντιδραστήρα αναερόβιας 

χώνευσης και για τα κεντρικά συστήματα των δικτύων. 

Οι αντιδραστήρες αναερόβιας χώνευσης έχουν καθαρές εσωτερικές διαστάσεις 30,00 x 6,00 x 

5,50 m (Μήκος x Πλάτος x Ύψος), ωφέλιμου όγκου 456 m3. Κάθε αντιδραστήρας σχεδιάζεται 

να λειτουργεί αυτόνομα και το σύνολο του εξοπλισμού εξυπηρέτησης του να είναι απολύτως 

ανεξάρτητο. Έτσι, κάθε αντιδραστήρας εξοπλίζεται με συστήματα διαχείρισης βιοαερίου, 

αερισμού, εξαερισμού, στραγγισμάτων διαβροχής και αεροστεγή θύρα θερμομωνομένη, 

ερμητικής σφράγισης, , για την ελεγχόμενη λειτουργία των κελιών αναερόβιας χώνευσης. Ο 

αντιδραστήρας είναι εξοπλισμένος με όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία του εξαρτήματα 

όπως συστήματα παρακολούθηση και λειτουργίας. Κάθε αντιδραστήρας διαθέτει κατ’ 

ελάχιστον εξοπλισμό μέτρησης θερμοκρασίας, υγρασίας, πίεσης, συγκέντρωσης οξυγόνου και 

σύνθεσης βιοαερίου. Τα εξαρτήματα του αντιδραστήρα που έρχονται σε επαφή με τα 

οργανικά προς χώνευση, με τα υπολείμματα της χώνευσης ή το βιοαέριο είναι 

κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά με υψηλή αντοχή σε διάβρωση. Οι αναερόβιοι χωνευτές 

καθώς και οι συνοδές αυτών εγκαταστάσεις θα είναι απολύτως στεγανές (gas tight) για την 

αποφυγή διαρροών βιοαερίου. 
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Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές των αντιδραστήρων αναερόβιας χώνευσης, καθώς επίσης 

των συνοδών δικτύων και τεμαχίων εξοπλισμού θα είναι σύμφωνος με τα όσα ορίζονται στο 

Τεύχος 4.3 της Οριστικής Μελέτης του Έργου. 

Τέλος, περιλαμβάνονται και όλες οι βοηθητικές εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την πλήρη 

λειτουργία του εξοπλισμού. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.600.000,00 

 (Ολογράφως): Ενα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 188.  

Άρθρο: ΑΤΗΕ ΣΧ.8218.7 ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΣΩΡΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - 

ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%  

Προμήθεια, τοποθέτηση – εγκατάσταση και θέση σε αποδοτική λειτουργία αναστροφέα 

σωρών κομποστοποίησης – ωρίμανσης του χωνεμένου υλικού των ΑΣΑ και των 

προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων. Το μηχάνημα θα είναι αυτοκινούμενο, θα εδράζεται 

σε κατάλληλο πλαίσιο και θα έχει την ικανότητα διαχειρισμού - διαμόρφωσης και αναστροφής 

σωρών ελάχιστου πλάτους 3,6 m και ελάχιστου ύψους 1,8 m. Ο αναστροφέας θα διαθέτει 

κινητήρα εσωτερικής καύσης ντιζελοκίνητο και θάλαμο οδήγησης ασφαλείας, κλειστού τύπου. 

Το μηχάνημα επιπλέον θα φέρει κατάλληλο σύστημα για το άπλωμα και περιτύλιξη της 

μεμβράνης κομποστοποίησης και κατάλληλο σύνδεσμο για την σύνδεσή του με τύμπανο 

περιέλιξης σωλήνα παροχής για τη διαβροχή των σειραδίων. Ο αναστροφέας σωρών κατά τα 

λοιπά θα είναι σύμφωνος με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Τεύχους 4.3 της 

Οριστικής Μελέτης του Έργου. 

Τέλος, περιλαμβάνεται και όλες οι βοηθητικές εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την πλήρη 

λειτουργία του εξοπλισμού. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 358.000,00 

 (Ολογράφως): Τριακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 189.  

Άρθρο: ΑΤΗΕ ΣΧ.8218.8 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΣΩΡΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - 

ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%  

Προμήθεια καλυμμάτων για την προστασία των σωρών κομποστοποίησης – ωρίμανσης των 

χωνεμένων σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων και των προδιαλεγμένων αποβλήτων. 

Το κάλυμμα θα αποτελείται από αδιαπέρατη και διαπνέουσα  μεμβράνη ειδικής σύνθεσης στο 

κεντρικό τμήμα του καλύμματος (ελάχιστου πλάτους 4 m)  και ενισχυμένο πολυαιθυλένιο 

περιφερειακά.  Τα καλύμματα σωρών κομποστοποίησης – ωρίμανσης κατά τα λοιπά θα είναι 

σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Τεύχους 4.3 της Οριστικής Μελέτης 

του Έργου. 
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Τέλος, περιλαμβάνεται και όλες οι βοηθητικές εγκαταστάσεις που απαιτουνται για την πλήρη 

λειτουργία του εξοπλισμού. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 16,00 

 (Ολογράφως): Δεκα έξι ευρώ 

 

A.T. : 190.  

Άρθρο: ΝΑΟΙΚ ΣΧ.21.01.02 Φυγοκεντρικό, υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα 

ακαθάρτων αποτελούμενο από δύο αντλίες (η μία 

εκ των οποίων εφεδρική) παροχής ≥3m³/h και 

μανομετρικού ύψους >10μΥΣ. 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%  

 

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός φυγοκεντρικού, υποβρύχιου αντλητικού συγκρότηματος 

ακαθάρτων αποτελούμενο από δύο υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες, παροχής ≥3m³/h και 

μανομετρικού ύψους >10μΥΣ. 

Στο άρθρο περιλαμβάνεται η πλήρης τοποθέτηση και των δύο αντλιών με τα αντίστοιχα μήκοι 

του inox καταθλιπτικού αγωγού τους, τη δικλείδα απομόνωσης και το αντεπίστροφο σε κάθε 

σωληνογραμμή καθώς και τον inox συλλέκτη τους μετά των απαραίτητων ειδικών τεμαχίων 

και εξαρτημάτων. Επίσης στο άρθρο περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση του καταθλιπτικού 

αγωγού τροφοδοσίας της πρώτης βιολογικής δεξαμενής (δεξαμενή απονιτροποίησης) καθώς 

και το ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο το οποίο τοποθετείται επί του αγωγού αυτού. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 10.000,00 

 (Ολογράφως): Δέκα χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 191.  

Άρθρο: ΝΑΟΙΚ ΣΧ.21.01.03 Φυγοκεντρικός, υποβρύχιος αεριστήρας (Venturi-

jet), παροχής αέρα >180m³/h σε βάθος υγρού 2μ 

και εγκατεστημένης ισχύος >6 ΚW 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%  

 

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός φυγοκεντρικού, υποβρύχιου αεριστήρα (Venturi-jet), 

παροχής αέρα >100m³/h σε βάθος υγρού 3μ. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση 

του συνόλου των εξαρτημάτων (αγωγοί, αντλία, τζιφάρι, ειδικά τεμάχια κλπ.) εντός της 

δεξαμενής. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 7.000,00 

 (Ολογράφως): Επτά χιλιάδες ευρώ 
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A.T. : 192.  

Άρθρο: ΝΑΟΙΚ ΣΧ.21.01.04 Υποβρύχιος αναδευτήρας για την ανάδευση των 

στραγγιδίων, εγκατεστημένης ισχύος >1,5KW από 

ανοξείδωτο χάλυβα 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%  

 

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός υποβρύχιου αναδευτήρα για την ανάδευση των 

στραγγιδίων, εγκατεστημένης ισχύος > 1,5KW από ανοξείδωτο χάλυβα 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 4.000,00 

 (Ολογράφως): Τέσσερις χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 193.  

Άρθρο: ΝΑΥΔΡ ΣΧ.11.02.02 Ανοξείδωτη χειροκαθαριζόμενη εσχάρα, με 

διάκενα 12mm 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%  

Προμήθεια και εγκατάσταση μίας ανοξείδωτης χειροκαθαριζόμενης εσχάρας, με διάκενα 12mm 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.500,00 

 (Ολογράφως): Χίλια πεντακόσια ευρώ 

 

A.T. : 194.   

Άρθρο: ΑΤΗΕ ΣΧ.8216 Μονάδα λεπτοκοσκίνισης διαμέτρου οπών μεγέθους 

0,25mm 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%  

 

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). 

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. 
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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.) 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 20.000,00 

 (Ολογράφως): Είκοσι χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 195.   

Άρθρο: ΑΤΗΕ ΣΧ.8216.1 Βιολογικές δεξαμενές 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%  

 

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 προκατασκευασμένες – μεταλλικές και εγκαθίστανται πάνω σε 

βάση από 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. Η ανοξική δεξαμενή θα έχει ωφέλιμο όγκο 75m3 

τουλάχιστον, με κατάλληλες διαστάσεις επιλογής του αναδόχου, και τροφοδοτείται απευθείας 

από την εκροή του λεπτοκόσκινου. Πιο συγκεκριμένα, το αντλιοστάσιο τροφοδοσίας από τη 

δεξαμενή εξισορρόπησης τροφοδοτεί το λεπτοκόσκινο, η εκροή του οποίου καταλήγει στην 

ανοξική δεξαμενή. Τα στραγγίσματα από την ανοξική δεξαμενή οδηγούνται στην κατάντη 

δεξαμενή αερισμού μέσω του αντλιοστασίου ανακυκλοφορίας αναμίκοτυ υγρού. Πιο 

συγκεκριμένα, σε στεγασμένο υπαίθριο χώρο δίπλα από τη δεξαμενή βρίσκεται αντλιοστάσιο 

αποτελούμενο από δύο (η μία εφεδρική) φυγοκεντρικές αντλίες ξηρής εγκατάστασης 

δυναμικότητας τουλάχιστον 4m3/hr, ικανής να μεταφέρει παροχή ίση με την εισερχόμενη συν 

την ανακυκλοφορία νιτρικών (δηλαδή Q+Qr) στην δεξαμενή αερισμού. Η ανακυκλοφορία 

τελικά επιτυγχάνεται μέσω βαρυτικού αγωγού που επιστρέφει την ανακυκλοφορούσα παροχή 

νιτρικών πίσω στην ανοξική δεξαμενή (αφού η δεξαμενή αερισμού είναι ψηλότερη από την 

ανοξική). 

Η δεξαμενή αερισμού θα έχει ωφέλιμο όγκο άνω των 180m3 και θα είναι προκατασκευασμένη 

μεταλλική δεξαμενή με κατάλληλες διαστάσεις επιλογής του αναδόχου,  ώστε να μπορεί να 

εφοδιαστεί με κατάλληλο σύστημα αερισμού για την ολοκλήρωση των απαραίτητων 

βιοχημικών διεργασιών. Το σύστημα αερισμού θα αποτελείται από εξοπλισμό εμφύσησης και 
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διάχυσης αέρα και θα αποτελεί επιλογή του αναδόχου αρκεί να καλύπτει τουλάχιστον την 

απαίτηση παροχής οξυγόνου σύμφωνα με την οριστική μελέτη, ίση με 30kgO2/hr σε 

πραγματικές συνθήκες (AOTR). 

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, 

ηλεκτρομηχανολογικές, και ηλεκτρολογικές εργασίες (συνδέσεις με άλλες μονάδες, ηλεκτρική 

τροφοδότηση και αυτοματισμοί λειτουργίας κλπ.) 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 200.000,00 

 (Ολογράφως): Διακόσιες χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 196.   

Άρθρο: ΑΤΗΕ ΣΧ.8216.2 Σύστημα διαχωρισμού με μεμβράνες UF – M.B.R. 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%  

 

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, 

ηλεκτρομηχανολογικές, 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. 

Το σύστημα μεμβρανών υπερδιήθησης που θα χρησιμοποιηθεί για το διαχωρισμό και τη 

διαύγαση του ανάμικτου υγρού κατά τη βιολογική επεξεργασία των στραγγισμάτων, θα 

χρησιμοποιηθεί σύστημα μεμβρανών υπερδιήθησης (ονομαστικό μέγεθος πόρων μέχρι και 

0,1μm το πολύ) το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει είτε βυθιζόμενες μεμβράνες εντός 

δεξαμενής (iMBR) είτε μεμβράνες εντός πιεστικών δοχείων σε εξωτερικό σύστημα (exMBR) 

και θα είναι απολύτως σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές. 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 και τα 

απαραίτητα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας. 

Το παραγόμενο διήθημα από την διάταξη μεμβρανών καταλήγει μέσω κοινού συλλεκτήριου 

αγωγού σε δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης. Το ρεύμα συμπυκνώματος που εξέρχεται από 

το σύστημα, διαχωρίζεται σε δύο επιμέρους ρεύματα, ήτοι το ρεύμα ανακυκλοφορίας ιλύος 

που εκφορτίζεται στην είσοδο της ανοξικής ζώνης του βιοαντιδραστήρα και το ρεύμα 

απομάκρυνσης περίσσειας ιλύος που απομακρύνεται προς την τελική της διάθεση. 

Η απόρριψη περίσσειας ιλύος από το σύστημα γίνεται άπαξ ημερησίως με προσωρινό κλείσιμο 

της γραμμής ανακυκλοφορίας ιλύος και αντίστοιχο άνοιγμα της γραμμής απόρριψης. Ως εκ 
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τούτου, δεν απαιτούνται ξεχωριστές αντλίες για το σκοπό αυτό. Η περίσσεια ιλύς συλλέγεται 

σε δεξαμενή συλλογής με ωφέλιμο όγκο αποθήκευσης, τουλάχιστον 20m3, ικανό για την 

παραμονή της  περί τις δύο (2) ημέρες. 

Η όλη εγκατάσταση συμπληρώνεται από το σύστημα επιτόπου χημικού καθαρισμού (CIP) των 

μεμβρανών, Το σύστημα CIP περιλαμβάνει τη δεξαμενή CIP (εκτός container) και τις αντλίες 

δοσομέτρησης χημικών. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 350.000,00 

 (Ολογράφως): Τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 197.   

Άρθρο: ΑΤΗΕ ΣΧ.8216.3 Μονάδα αντίστροφης όσμωσης – RO 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%  

 

Θα εγκατασταθεί μονάδα αντίστροφης όσμωσης με τα κάτωθι χαρακτηριστικά (σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές): 

• Θερμοκρασία σχεδιασμού:     20 ºC 

• Δυναμικότητα της αντίστροφης όσμωσης  (όταν εργάζεται) : 3,0 m3/h στην είσοδο  

• Ονομαστική δυναμικότητα επεξεργασίας της RO , για 23 ώρες λειτουργίας το 24ωρο: 

69m3/ημέρα 

• Λόγος ανάκτησης όλης της μονάδας της αντίστροφης όσμωσης, στην δυναμικότητα 

σχεδιασμού και σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των στραγγιδίων ≥0,65 και 

στους 25 ºC 

• Τουλάχιστον δύο (2) διακριτών υποσυστημάτων μεμβρανών  

• Εγκατάσταση συστήματος έκπλυσης με νερό και χημικής πλύσης των μεμβρανών 

• Η διαστασιολόγηση της επιφάνειας μεμβρανών του 1ου σταδίου θα γίνει με ταχύτητα 

ροής (flux) στην είσοδο, όχι μεγαλύτερη από 13 l/(m2h) και στους 25ºC 

• Ποσοστό συγκράτησης ρύπων : 

• BOD5      ≥ 99,7 

• COD     ≥ 99,7 

• TN και λοιπών διαλυτών στερεών ≥ 99,5 

• Η εγκατάσταση θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη 

• Τα νερά πλύσης της μονάδας με νερό θα επιστρέφουν στη δεξαμενή εξισορρόπησης. 

Τα νερά που προκύπτουν από τον χημικό καθαρισμό των μεμβρανών θα επιστρέφουν στη 

δεξαμενή εξισορρόπησης. 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος από το σύστημα θα πρέπει να τηρούνται για το 

θερμοκρασιακό εύρος 16ºC – 25ºC.  

Τα κύρια φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του προς επεξεργασία στραγγίσματος (pH, ORP-

REDOX, ΠΑΡΟΧΗ) ελέγχονται από το PLC της μονάδος. 
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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. 

Συνολικά η μονάδα αντίστροφης όσμωσης μαζί με όλο τον παρελκόμενο εξοπλισμό της 

τοποθετείται εντός συμπαγούς εμπορευματοκiβωτίου (container) και ελέγχεται από τοπικό 

πίνακα με σύστημα ελέγχου PLC.  

Το διήθημα της μονάδας οδηγείται προς την κατάντη μονάδα απολύμανσης ενώ το 

συμπύκνωμα του πρώτου σταδίου που απορρίπτεται, οδηγείται στην δεξαμενή προσωρινής 

αποθήκευσής του μέχρι την αππομάκρυνση από την εγκατάσταση με ειδικό βυτιοφόρο όχημα. 

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, 

ηλεκτρομηχανολογικές, και ηλεκτρολογικές εργασίες (συνδέσεις με άλλες μονάδες, ηλεκτρική 

τροφοδότηση και αυτοματισμοί λειτουργίας κλπ.) 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 435.000,00 

 (Ολογράφως): Τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 198.  

Άρθρο: ΑΤΗΕ ΣΧ.8216.4 Μονάδα απολύμανσης 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%  

Τα καθαρά πλέον υγρά (διήθημα αντίστροφης όσμωσης) οδηγούνται, στη μονάδα 

απολύμανσης και πιο συγκεκριμένα στη δεξαμενή χλωρίωσης. Η προσθήκη της κατάλληλης 

δόσης χλωρίου θα πραγματοποιείται μέσω του συστήματος δοσομέτρησης χλωρίου. 

Το σύστημα δοσομέτρησης χλωρίου αποτελείται από ζεύγος δοσιμετρικών αντλιών τύπου 

διαφράγματος (εκ των οποίων η μία εφεδρική) και πλαστικού δοχείου αποθήκευσης του 

διαλύματος που εγκαθίστανται στον οικίσκο εξυπηρέτησης της ΜΕΣ. 

Τα απολυμασμένα στραγγίδια οδηγούνται σε φρεάτιο αποχλωρίωσης, το οποίο είναι 

εφοδιασμένο με κατακόρυφο αναδευτήρα και στη συνέχεια σε φρεάτιο εξόδου – καθαρών και 

από εκεί καταλήγει με βαρυτικό αγωγό σε δεξαμενή καθαρών – άρδευσης. 

Για την αποχλωρίωση χρησιμοποιείται διάλυμα μεταδιθειώδους νατρίου. Το σύστημα 

δοσομέτρησης μεταδιθειώδους νατρίου αποτελείται από ζεύγος δοσιμετρικών αντλιών τύπου 

διαφράγματος (εκ των οποίων η μία εφεδρική) και πλαστικού δοχείου αποθήκευσης του 

διαλύματος που εγκαθίστανται στον οικίσκο εξυπηρέτησης της ΜΕΣ. 

Το άρθρο είναι περιγραφικό και περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών 

προμήθειας, τοποθέτησης – εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (σύστημα 

δοσομέτρησης χλωρίου, σύστημα δοσομέτρησης μεταδιθειώδους νατρίου, αναδευτήρας 

αποχλωρίωσης), έως και την θέση σε αποδοτική λειτουργία της μονάδας. Συμπεριλαμβάνονται 

δηλαδή και όλες οι απαιτούμενες υδραυλικές, ηελκτρομηχανολογικές, και ηλεκτρολογικές 
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εργασίες (συνδέσεις με άλλες μονάδες, ηλεκτρική τροφοδότηση και αυτοματισμοί λειτουργίας 

κλπ.) 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 22.500,00 

 (Ολογράφως): Είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

 

A.T. : 199.  

Άρθρο: ΑΤΗΕ ΣΧ.8216.5 Μονάδα αποθήκευσης ιλύος 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%  

Η περίσσεια βιολογική ιλύς από την βιολογική βαθμίδα (συμπύκνωμα MBR) οδηγείται σε 

μονάδα συλλογής – προσωρινής αποθήκευσης κατάλληλου όγκου ώστε να παρέχει χρόνο 

παραμονής της παραγόμενης ιλύος περί τις δύο (2) ημέρες. Για το λόγο αυτό θα εγκατασταθεί 

προκατασκευασμένη πλαστική δεξαμενή συνολικού ωφέλιμου όγκου περί τα 20m3. Η 

δεξαμενή θα φέρει κατάλληλη φλάντζα, στην οποία θα συνδέεται ταχυσύνδεσμος για 

βυτιοφόρα οχήματα. 

Η ιλύς από τον πυθμένα της δεξαμενής θα αναρροφάται με τη βοήθεια βυτιοφόρων οχημάτων 

και θα απομακρύνεται περιοδικά από την εγκατάσταση. 

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.) 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 8.500,00 

 (Ολογράφως): Οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

 

A.T. : 200.  

Άρθρο: ΑΤΗΕ ΣΧ.8216.6 Μονάδα αποθήκευσης άλμης RO 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%  

Η παραγόμενη άλμη από τη μονάδα αντίστροφης όσμωσης οδηγείται σε μονάδα συλλογής – 

προσωρινής αποθήκευσης κατάλληλου όγκου ώστε να παρέχει χρόνο παραμονής της 

παραγόμενης ιλύος τουλάχιστον δύο (2) ημερών. Για το λόγο αυτό θα εγκατασταθεί 

προκατασκευασμένη δεξαμενή συνολικού ωφέλιμου όγκου περί τα 20m3. Η δεξαμενή θα 

φέρει κατάλληλη φλάντζα, στην οποία θα συνδέεται ταχυσύνδεσμος για βυτιοφόρα οχήματα. 

Η άλμη από τον πυθμένα της δεξαμενής θα αναρροφάται με τη βοήθεια βυτιοφόρων 

οχημάτων και θα απομακρύνεται περιοδικά από την εγκατάσταση. 

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, 

ηλεκτρομηχανολογικές, και ηλεκτρολογικές εργασίες (συνδέσεις με άλλες μονάδες, ηλεκτρική 

τροφοδότηση και αυτοματισμοί λειτουργίας κλπ.) 
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Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 8.500,00 

 (Ολογράφως): Οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
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3.5 ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

 

A.T. : 201.   

Άρθρο  : ΑΤΗΕ ΣΧ.8218.9 Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού μονάδας 

παραγωγής ενέργειας 

Κωδικοί  αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100% 

Περιλαμβάνει την προμήθεια όλων των επιμέρους μηχανημάτων και εξοπλισμού για την 

παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο και την έντεχνη τοποθέτηση στο έργο, ώστε να 

εξασφαλίζεται η παραγωγή ενέργειας σύμφωνα με τις εγγυήσεις απόδοσης του αναδόχου.  

Κατ ελάχιστον το άρθρο περιλαμβάνει: Σε κοινή μεταλλική βάση περιλαμβάνεται ο παρακάτω 

εξοπλισμός : 

Εναλλάκτης αερίου / νερού σωληνωτού τύπου , κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Το αέριο διέρχεται διαμέσω των σωλήνων και το ψυκτικό υγρό διαμέσω του κελύφους. Με 

τον εναλλάκτη αυτό επιτυγχάνεται η ψύξη του αερίου και η μείωση της απόλυτης υγρασίας 

του . 

Ψυκτική μονάδα για την ψύξη του ψυκτικού υγρού εφοδιασμένη με κατάλληλο 

μικροεπεξεργαστή για έλεγχο της θερμοκρασίας λειτουργίας και προστασία της λειτουργίας 

της μονάδας. 

Dernister, για την απομάκρυνση έως και 99% των συμπυκνωμάτων από τις σταγόνες. Σιφόνι 

για τη διοχέτευση των συμπυκνωμάτων. 

Κοινή μεταλλική βάση που περιλαμβάνει όλο τον εξοπλισμό συμπεριλαμβανομένου του 

συμπιεστή και των σωληνώσεων. 

Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας, ένας συμπιεστής καυσίμου για την ανύψωση της πίεσης του 

καυσίμου. Ο εξοπλισμός που μονώνεται είναι το gas cooler , το air-cooled liquid chiller , το 

siphon 

Σύστημα αποθείωσης 

Αναλυτής καυσίμου σχεδιασμένος για ανάλυση των βασικών συνιστωσών του παραγόμενου 

βιοαερίου οι οποίες είναι το μεθάνιο CH4 ,το υδρόθειο H2S, το διοξείδιο του άνθρακα C02 και 

το οξυγόνο 02. 

Η/Ζ με τον κατωθι ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό: 

Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος αποτελούμενο από τον αεριοκινητήρα και τη γεννήτρια , 

τοποθετημένα σε κοινή μεταλλική βάση . 

Το σύστημα παροχής καυσίμου βιοαερίου με ενσωματωμένη 

διάταξη ανίχνευσης διαρροής αερίου. 

Το κύκλωμα λιπαντικού λαδιού του κινητήρα αποτελούμενο από :  

ο Δεξαμενές φρέσκου και χρησιμοποιημένου λιπαντικού λαδιού 

o Αντλία πλήρωσης φρέσκου λαδιού 

o Σύστημα αυτόματης αναπλήρωσης λιπαντικού λαδιού του κινητήρα 

o Μετρητικά όργανα στάθμης λαδιού δεξαμενών και προειδοποιητική

 σειρήνα υπερπλήρωσης δεξαμενής χρησιμοποιημένου λαδιού 
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Τα υδραυλικά κυκλώματα νερού ψύξεως και ανάκτηση θερμότητας αποτελούμενα από :  

ο Το κύκλωμα ψύξεως μείγματος 

o Το κύκλωμα ψύξες κινητήρα 

o Το κύκλωμα έκτακτης ψύξης κινητήρα ο Το κύκλωμα ανάκτησης θερμότητας 

Η ανάκτηση της παραγόμενης θερμότητας από την ψύξη του κινητήρα και της θερμική 

ενέργεια των καυσαερίων πραγματοποιείται μέσω πλακοειδή εναλλάκτη (νερού-νερού). 

Στα παραπάνω αναφερόμενα κυκλώματα περιλαμβάνεται όλος ο 

απαραίτητος μηχανολογικός εξοπλισμός. 

o σύστημα ανίχνευσης διαρροής αερίου και καπνού . 

o Το σύστημα αερισμού και προσαγωγής αέρα αποτελούμενο από : 

• Φίλτρο εισαγωγής αέρα με ενσωματωμένο αισθητήρα μετρήσεως διαφορικής πίεσης. 

• Σιγαστήρα τοποθετημένο στην εισαγωγή του  συστήματος αερισμού καθώς και 

γρίλιες τοποθετημένες στην είσοδο και έξοδο, αντίστοιχα . 

• Ανεμιστήρα ελεγχόμενο μέσω μετατροπέα συχνότητας (inverter). 

• Κατάλληλο σύστημα ανακυκλοφορίας ζεστού αέρα για κατάλληλη ρύθμιση της 

θερμοκρασίας του χώρου και του εισερχόμενου προς καύση αέρα στον κινητήρα . 

Στο χώρο ελέγχου της μονάδας συμπαραγωγής, εγκαθίσταται οι κάτωθι ηλεκτρολογικοί 

πίνακες : 

• ο ηλεκτρολογικός πίνακας με τον διακόπτη της γεννήτριας και το σύστημα ελέγχου 

λειτουργίας του αεριοκινητήρα. Ο χειρισμός και η λειτουργία του προγράμματος 

ελέγχου γίνεται μέσω οθόνης η οποία είναι τοποθετημένη στην προσοψη του πίνακα. 

• Ο ηλεκτρολογικός πίνακας για τον έλεγχο και την λειτουργία του περιφερειακού 

εξοπλισμού της μονάδας συμπαραγωγής 

Στην οροφή του container τοποθετείται ο παρακάτω εξοπλισμός: 

• Οι τραπεζοειδείς ψύκτες των κυκλωμάτων μείγματος και έκτακτης ψύξης του 

κινητήρα οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την απόρριψη της μη ανακτώμενης θερμότητας 

στο περιβάλλον. 

• Το σύστημα καυσαερίων αποτελούμενο από: 

o σιγαστήρα καυσαερίων 

o τον εναλλάκτη καυσαερίων (εφόσον απαιτείται) για την μείωση των 

εκπομπών του μονοξειδίου του θείου 

o την καμινάδα μήκους περίπου 7 μέτρων 

o την μόνωση όλου του εξοπλισμού του συστήματος καυσαερίων 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 560.000,00 

 (Ολογράφως): Πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 202.  

Άρθρο: ΑΤΗΕ ΣΧ.8218.10 ΕΡΓΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%  
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Περιλαμβάνει όλες τις εργασίες για την σύνδεση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, την 

αυτοματοποίηση του έργου, την αντικεραυνική και αντιπυρική προστασία του έργου και την 

κατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων για την πλήρη λειτουργικότητα του εξοπλισμού 

του έργου. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 80.000,00 

 (Ολογράφως): Ογδόντα χιλιάδες ευρώ 

 

A.T. : 203.  

Άρθρο: ΑΤΗΕ ΣΧ.8218.11 ΕΡΓΑ Π/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%  

 

Περιλαμβάνει τις χωματουργικές εργασίες, την κατασκευή κτιρίου στέγασης εξοπλισμού, την 

κατασκευή μεταλλικών τμημάτων και όλων των απαιτούμενων αρχιτεκτονικών στατικών 

υποδομών του έργου. 

Τιμή του κατά αποκοπή αντικειμένου. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 40.000,00 

 (Ολογράφως): Σαράντα χιλιάδες ευρώ 
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