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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Αντικείμενο του παρόντοσ τιμολογίου είναι ο κακοριςμόσ τιμϊν μονάδοσ των εργαςιϊν, που είναι 
απαραίτθτεσ για τθν ζντεχνθ ολοκλιρωςθ του Ζργου, όπωσ προδιαγράφεται ςτα λοιπά Τεφχθ 
Δθμοπράτθςθσ που ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ. 

1.1 Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ πλιρωσ περαιωμζνων 
εργαςιϊν, όπωσ περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίεσ κα εκτελεςτοφν ςτθν περιοχι του 
Ζργου. Οι τιμζσ μονάδοσ περιλαμβάνουν όλεσ τισ δαπάνεσ που αναφζρονται ςτθν περιγραφι των 
εργαςιϊν, κακϊσ και όςεσ απαιτοφνται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν, 
ςφμφωνα και με τα λοιπά Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ. 

Καμιά αξίωςθ ι αμφιςβιτθςθ δεν μπορεί να κεμελιωκεί, ωσ προσ το είδοσ και τθν απόδοςθ των 
μθχανθμάτων, τισ ειδικότθτεσ και τον αρικμό του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και τθν δυνατότθτα 
χρθςιμοποίθςθσ ι μι μθχανικϊν μζςων, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτα άρκρα του παρόντοσ. 

Σφμφωνα με τα παραπάνω, με τισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Τιμολογίου  προκφπτει το 
προχπολογιηόμενο άμεςο κόςτοσ του Ζργου, δθλαδι το ςυνολικό κόςτοσ των επί μζρουσ 
εργαςιϊν ι λειτουργιϊν, οι οποίεσ ςυνκζτουν το φυςικό αντικείμενο του Ζργου. Στισ τιμζσ 
μονάδοσ αυτζσ, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, περιλαμβάνονται τα κάτωκι: 

1.1.1 Κάκε είδουσ επιβάρυνςθ των ενςωματουμζνων υλικϊν από φόρουσ,τζλθ, δαςμοφσ, ζξοδα 
εκτελωνιςμοφ, ειδικοφσ φόρουσ κ.λπ., πλθν του Φ.Ρ.Α.Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τα τζλθ 
διοδίων των κάκε είδουσ μεταφορικϊν του μζςων.  

1.1.2 Οι δαπάνεσ προμθκείασ των πάςθσ φφςεωσ, ενςωματουμζνων και μθ, κυρίων και βοθκθτικϊν 
υλικϊν, μεταφοράσ τουσ ςτισ κζςεισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, αποκικευςθσ, φφλαξθσ, 
επεξεργαςίασ τουσ (αν απαιτείται) και προςζγγιςισ τουσ, με τισ απαιτοφμενεσ φορτοεκφορτϊςεισ, 
τισ αςφαλίςεισ των μεταφορϊν, τισ ςταλίεσ των μεταφορικϊν μζςων και τισ απαιτοφμενεσ πλάγιεσ 
μεταφορζσ, εκτόσ των ειδικϊν περιπτϊςεων, που θ μεταφορά πλθρϊνεται ιδιαιτζρωσ με 
αντίςτοιχα άρκρα του Τιμολογίου.  

 Ομοίωσ οι δαπάνεσ για τθν φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά (με τθν ςταλία μεταφορικϊν μζςων) 
των πλεοναηόντων ι/και ακατάλλθλων προϊόντων εκςκαφϊν και λοιπϊν υλικϊν, ςε κατάλλθλουσ 
χϊρουσ απόρριψθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των ιςχυόντων Ρεριβαλλοντικϊν Πρων, ςφμφωνα με 
τθν Ε.Σ.Υ. και τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

 Το κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ χϊρουσ, των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και 
κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ), όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312Β/2010) και εξειδικεφονται με τθν Εγκφκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου 
Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, δεν περιλαμβάνεται ςτισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του 
τιμολογίου. 

 Ωσ «κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ χϊρουσ» νοείται το κόςτοσ χριςθσ του ςυγκεκριμζνου 
χϊρου από τθν παράδοςθ των υλικϊν αυτϊν και τθν επζκεινα διαχείριςι τουσ. 

1.1.3 Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, υπερεργαςιϊν, αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν (ςτο 
Ι.Κ.Α., ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, ι ςε άλλουσ θμεδαποφσ ι/και αλλοδαποφσ αςφαλιςτικοφσ 
οργανιςμοφσ κλπ.), δϊρων εορτϊν, επιδομάτων που κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ εκάςτοτε 
Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ (αδείασ, οικογενειακοφ, κζςεωσ, ανκυγιεινισ εργαςίασ, 
εξαιρεςίμων αργιϊν κ.λπ.), νυκτερινισ απαςχόλθςθσ (πλθν των ζργων που θ εκτζλεςι τουσ 
προβλζπεται κατά τισ νυκτερινζσ ϊρεσ και τιμολογοφνται ιδιαιτζρωσ) κ.λπ., του πάςθσ φφςεωσ 
προςωπικοφ (εργατοτεχνικοφ όλων των ειδικοτιτων οδθγϊν και χειριςτϊν οχθμάτων και 
μθχανθμάτων, τεχνιτϊν ςυνεργείων, επιςτθμονικοφ προςωπικοφ και των επιςτατϊν με 



Τιμολόγιο Δθμοπράτθςθσ 

2 
 

εξειδικευμζνο αντικείμενο, θμεδαποφ ι αλλοδαποφ που απαςχολείται για τθν καταςκευι του 
ζργου, επί τόπου ι οπουδιποτε αλλοφ. 

1.1.4 Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ για τθν εγκατάςταςθ, εξοπλιςμό και λειτουργία εργοταξιακοφ 
εργαςτθρίου, εάν προβλζπεται, τθν λιψθ και μεταφορά των δοκιμίων και τθν εκτζλεςθ ελζγχων 
και δοκιμϊν, είτε ςτο εργοταξιακό εργαςτιριο ι ςε κρατικό ι ςε ιδιωτικό τθσ εγκρίςεωσ τθσ 
Υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

1.1.5 Οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ μονάδων παραγωγισ προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων, 
εφ’ όςον προβλζπονται από τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, ςυγκροτθμάτων παραγωγισ κραυςτϊν 
υλικϊν (ςπαςτθροτριβείο), ςκυροδζματοσ, αςφαλτομιγμάτων κ.λπ., ςτον εργοταξιακό χϊρο ι 
εκτόσ αυτοφ.  

Στισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται: θ εξαςφάλιςθ του απαιτουμζνου χϊρου, θ καταςκευι των 
υποδομϊν, κτιριακϊν και λοιπϊν ζργων των μονάδων, θ εγκατάςταςθ του απαιτουμζνου κατά 
περίπτωςθ εξοπλιςμοφ, οι λειτουργικζσ δαπάνεσ πάςθσ φφςεωσ, οι φορτοεκφορτϊςεισ και 
μεταφορζσ των πρϊτων υλϊν ςτθν μονάδα και των παραγομζνων προϊόντων μζχρι τισ κζςεισ 
ενςωμάτωςισ τουσ ςτο Ζργο, κακϊσ και θ αποςυναρμολόγθςθ των εγκαταςτάςεων μετά το πζρασ 
των εργαςιϊν, θ κακαίρεςθ των υποδομϊν τουσ (βάςεισ, τοιχία κλπ καταςκευζσ από ςκυρόδεμα ι 
οποιοδιποτε άλλο υλικό) και αποκατάςταςθσ του χϊρου ςε βακμό αποδεκτό από τθν Υπθρεςία 
και ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Ρεριβαλλοντικοφσ όρουσ.  

Οι ωσ άνω όροι για τθν αποξιλωςθ των μονάδων και αποκατάςταςθ των χϊρων ζχουν εφαρμογι 
ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

(α)  Πταν θ εγκατάςταςθ των μονάδων ζχει γίνει ςε χϊρο που ζχει παραχωρθκεί από το 
Δθμόςιο 

(β)  Πταν οι μονάδεσ ζχουν ανεγερκεί μεν ςε χϊρουσ που ζχει εξαςφαλίςει ο Ανάδοχοσ, αλλά 
ζχει δοκεί προςωρινι άδεια εγκατάςταςθσ-λειτουργίασ για τισ ανάγκεσ του ςυγκεκριμζνου 
ζργου. 

1.1.6 Τα πάςθσ φφςεωσ αςφάλιςτρα για το προςωπικό του Ζργου, τισ μεταφορζσ, τα μεταφορικά μζςα, 
τα μθχανιματα ζργων και τισ εγκαταςτάςεισ, 

1.1.7 Οι επιβαρφνςεισ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν υπό ταυτόχρονθ διεξαγωγι τθσ κυκλοφορίασ και 
τθν λιψθ των απαιτουμζνων προςτατευτικϊν μζτρων, οι δαπάνεσ των μζτρων προςταςίασ των 
όμορων καταςκευϊν των χϊρων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, τθσ πρόλθψθσ ατυχθμάτων 
εργαηομζνων ι τρίτων, τθσ αποφυγισ βλαβϊν ςε κινθτά ι ακίνθτα πράγματα τρίτων, τθσ 
αποφυγισ ρφπανςθσ ρεμάτων, ποταμϊν, ακτϊν κ.λπ., κακϊσ και οι δαπάνεσ των μζτρων 
προςταςίασ των ζργων ςε κάκε φάςθ τθσ καταςκευισ τουσ ανεξαρτιτωσ τθσ εποχισ του ζτουσ 
(εκςκαφζσ, κεμελιϊςεισ, ικριϊματα, ςκυροδετιςεισ κ.λπ.) και μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι τουσ.  

1.1.8 Οι δαπάνεσ διεξαγωγισ των ελζγχων ποιότθτοσ και οι δαπάνεσ καταςκευισ των πάςθσ φφςεωσ 
‘’δοκιμαςτικϊν τμθμάτων’’ που προβλζπονται ςτθν Τ.Σ.Υ. και τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ 
(μετριςεισ, εργαςτθριακοί ζλεγχοι και δοκιμζσ, αξία υλικϊν, χριςθ μθχανθμάτων, εργαςία κ.λπ.) 

1.1.9 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ, προςκόμιςθσ και λειτουργίασ του κυρίου και βοθκθτικοφ μθχανικοφ 
εξοπλιςμοφ και μζςων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτοφνται για ςυγκεκριμζνεσ 
εργαςίεσ/λειτουργίεσ του ζργου, ςτο πλαίςιο του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ, ςτισ οποίεσ 
περιλαμβάνονται τα μιςκϊματα, θ μεταφορά επί τόπου, θ ςυναρμολόγθςθ (όταν απαιτείται), θ 
αποκικευςθ, θ φφλαξθ, θ αςφάλιςθ, οι αποδοχζσ οδθγϊν, χειριςτϊν, βοθκϊν και τεχνιτϊν, τα 
καφςιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλϊςιμα, τα ανταλλακτικά, οι επιςκευζσ, οι μετακινιςεισ ςτον 
χϊρο του ζργου, οι θμεραργίεσ για οποιαδιποτε αιτία, οι πάςθσ φφςεωσ ςταλίεσ και 
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κακυςτεριςεισ (που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του Κυρίου του Ζργου), θ αποςυναρμολόγθςι 
τουσ (εάν απαιτείται) και θ απομάκρυνςι τουσ από το Ζργο.  

Ρεριλαμβάνονται επίςθσ οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ του εφεδρικοφ εξοπλιςμοφ που διατθρείται 
ςε ετοιμότθτα για τθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν ι για οποιαδιποτε άλλθ αιτία. 

1.1.10 Οι δαπάνεσ προμθκείασ ι παραγωγισ, φορτοεκφόρτωςθσ και μεταφοράσ ςτθ κζςθ ενςωμάτωςθσ 
και τυχόν προςωρινϊν αποκζςεων και επαναφορτϊςεων αδρανϊν υλικϊν προζλευςθσ 
λατομείων, ορυχείων κλπ. πλθν των περιπτϊςεων που ςτα οικεία άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου 
αναφζρεται ρθτά ότι θ μεταφορά πλθρϊνεται ιδιαίτερα (άρκρα που επιςθμαίνονται με αςτερίςκο 
[*]).  

  Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ πλφςεωσ, ανάμιξθσ ι εμπλουτιςμοφ των υλικϊν, ϊςτε να 
ανταποκρίνονται ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν Μελζτθ του Ζργου προδιαγραφζσ, λαμβανομζνων 
υπόψθ των ςχετικϊν περιβαλλοντικϊν όρων 

1.1.11 Οι επιβαρφνςεισ από κακυςτεριςεισ, μειωμζνθ απόδοςθ και μετακινιςεισ μθχανθμάτων και 
προςωπικοφ που οφείλονται: 

(α)  ςε εμπόδια ςτο χϊρο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν (αρχαιολογικά ευριματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
κ.λπ.),  

(β)  ςτθν μθ ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν απαλλοτρίωςθσ τμθμάτων του χϊρου εκτζλεςθσ των 
εργαςιϊν (υπό τθν προχπόκεςθ ότι παρζχεται θ δυνατότθτα τμθματικισ εκτζλεςθσ των 
εργαςιϊν),  

(γ)  ςτισ τυχόν ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ αντιμετϊπιςθσ των εμποδίων από τουσ αρμόδιουσ για 
αυτά φορείσ (ΥΡ.ΡΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  ςτθν ενδεχόμενθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κατά φάςεισ λόγω των ωσ άνω εμποδίων,  

(ε)  ςτθν διενζργεια των απαιτουμζνων μετριςεων, ελζγχων και ερευνϊν (τοπογραφικϊν, 
εργαςτθριακϊν, γεωτεχνικϊν κ.α.), κακϊσ και ςτισ λοιπζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου που 
προβλζπονται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, είτε τα ωσ άνω αποηθμιϊνονται ιδιαίτερα είτε 
είναι ανθγμζνα ςτο ποςοςτό Γ.Ε.& Ο.Ε. ι ςε άλλα άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου  

(ςτ) ςτθν λιψθ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων,  

(η) ςε προςωρινζσ ι μόνιμεσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του ζργου για 
οποιαδιποτε αιτία (π.χ. εορτζσ, εργαςίεσ ςυντιρθςθσ οδικοφ δικτφου και υποδομϊν, 
βλάβεσ ςε άλλα ζργα, εκτζλεςθ άλλων ζργων κλπ.). 

1.1.12 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν ομαλι και αςφαλι διακίνθςθ πεηϊν και οχθμάτων ςτισ κζςεισ 
εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, όπωσ ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνεσ προςωρινϊν γεφυρϊςεων ορυγμάτων πλάτουσ ζωσ 3,0 m, για τθν αποκατάςταςθ 
τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων, όταν τοφτο κρίνεται απαραίτθτο από τθν Υπθρεςία ι 
τισ αρμόδιεσ Αρχζσ  

(2) Οι δαπάνεσ λιψθσ προςτατευτικϊν μζτρων για τθν απρόςκοπτθ και αςφαλι κυκλοφορία 
πεηϊν και οχθμάτων ςτθν περίμετρο των χϊρων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, όπου απαιτείται, 
ιτοι για τθν περίφραξθ των ορυγμάτων και γενικά των χϊρων εκτζλεςθσ εργαςιϊν, τθν 
ενθμζρωςθ του κοινοφ, τθν ςιμανςθ και φωτεινι ςθματοδότθςθ του εργοταξιακοφ χϊρου 
(πλθν εκείνθσ που προκφπτει από μελζτθ ςιμανςθσ και τιμολογείται ιδιαιτζρωσ), τθν 
προςωρινι διευκζτθςθ και αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ κλπ. κακϊσ και οι δαπάνεσ για 
τθν απομάκρυνςθ των παραπάνω προςωρινϊν καταςκευϊν και ςιμανςθσ μετά τθν 
περαίωςθ των εργαςιϊν και τθν πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ αρχικισ ςιμανςθσ. 



Τιμολόγιο Δθμοπράτθςθσ 

4 
 

1.1.13 Οι δαπάνεσ των τοπογραφικϊν εργαςιϊν (αποτυπϊςεων, παςςαλϊςεων, αναπαςςαλϊςεων, 
πφκνωςθσ τριγωνομετρικοφ και πολυγωνομετρικοφ δικτφου, εγκατάςταςθσ χωροςτακμικϊν 
αφετθριϊν κ.λπ.) που απαιτοφνται για τθν χάραξθ των επιμζρουσ ςτοιχείων του ζργου, οι δαπάνεσ 
ςφνταξθσ μελετϊν εφαρμογισ (όταν απαιτείται για τθν προςαρμογι των ςτοιχείων τθσ οριςτικισ 
μελζτθσ ςτο ακριβζσ ανάγλυφο του εδάφουσ ι υφιςτάμενεσ καταςκευζσ), καταςκευαςτικϊν 
ςχεδίων και ςχεδίων λεπτομερειϊν, οι δαπάνεσ ανίχνευςθσ και εντοπιςμοφ εμποδίων ςτον χϊρο 
εκτζλεςθσ του ζργου και εκπόνθςθσ μελετϊν αντιμετϊπιςθσ αυτϊν (λ.χ. υπάρχοντα κεμζλια, 
υψθλόσ ορίηοντασ υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ *ΟΚΩ+),  

1.1.14 Οι δαπάνεσ αποτφπωςθσ τεχνικϊν ζργων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων που απαντϊνται ςτο χϊρο 
του ζργου, οι δαπάνεσ επαλικευςθσ των ςτοιχείων εδάφουσ με τοπογραφικζσ μεκόδουσ κακϊσ 
και οι δαπάνεσ λιψθσ επιμετρθτικϊν ςτοιχείων κατ’ αντιπαράςταςθ με εκπρόςωπο τθσ Υπθρεςίασ 
και ςφνταξθσ των πάςθσ φφςεωσ επιμετρθτικϊν ςχεδίων, πινάκων και υπολογιςμϊν που κα 
υποβλθκοφν ςτθν Υπθρεςία προσ ζλεγχο. 

1.1.15 Η δαπάνθ ςφνταξθσ των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαμβάνονται ςτθ μελζτθ. 

1.1.16 Οι δαπάνεσ ενθμζρωςθσ των οριηοντιογραφιϊν τθσ μελζτθσ με τα ςτοιχεία των εντοπιηομζνων με 
ερευνθτικζσ τομζσ ι κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν δικτφων Ο.Κ.Ω.  

1.1.17 Οι δαπάνεσ των αντλιςεων (πλθν των αντλιςεων κατά τθν καταςκευι τεχνικϊν εντόσ κοίτθσ 
ποταμϊν ι ςτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει δυνατότθτα παροχζτευςθσ προσ φυςικό ι τεχνθτό 
αποδζκτθ υδάτων) κακϊσ και των προςωρινϊν διευκετιςεων για τθν αντιμετϊπιςθ των 
επιφανειακϊν, υπογείων και πθγαίων νερϊν ϊςτε να προςτατεφονται τόςο τα καταςκευαηόμενα 
οςο και τα υπάρχοντα ζργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά ςτα 
τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.1.18 Οι δαπάνεσ που απορρζουν από δικαιϊματα κατοχυρωμζνων μεκόδων και ευρεςιτεχνιϊν που 
εφαρμόηονται κατά οποιονδιποτε τρόπο για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

1.1.19 Οι δαπάνεσ διαμόρφωςθσ προςβάςεων, προςπελάςεων και δαπζδων εργαςίασ ςτα διάφορα 
τμιματα του ζργου, και γενικά κάκε βοθκθτικισ καταςκευισ που κα απαιτθκεί ςε οποιοδιποτε 
ςτάδιο των εργαςιϊν, όταν δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ επιμζτρθςθ αυτϊν ςτα ςυμβατικά τεφχθ, 
κακϊσ και οι δαπάνεσ αποξιλωςθσ των προςωρινϊν καταςκευϊν και περιβαλλοντικισ 
αποκατάςταςθσ των χϊρων (προςβάςεων, προςπελάςεων, δαπζδων εργαςίασ κ.λπ.) εκτόσ εάν 
υπάρχει ζγγραφθ αποδοχι τθσ Υπθρεςίασ για τθν διατιρθςι τουσ. 

1.1.20 Οι δαπάνεσ για τθν προςταςία και τθν εξαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ των δικτφων Ο.Κ.Ω. που 
διαςχίηουν εγκάρςια τα ορφγματα ι επθρεάηονται τοπικά από τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, Τθν 
αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν πρόκλθςθ ηθμιϊν και φκορϊν ςτα δίκτυα αυτά κα φζρει, τόςο 
αςτικά όςο και ποινικά και μζχρι περαίωςθσ των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ του Ζργου. 

1.1.21 Οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ κακϊσ και οι αποηθμιϊςεισ για 
κάκε είδουσ βλάβθ ι μθ ςυνικθ φκορά επί υφιςταμζνων καταςκευϊν κατά τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν ι τθν διακίνθςθ βαρζωσ εξοπλιςμοφ του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικϊν μζςων μεγάλθσ 
χωρθτικότθτασ, ερπυςτριοφόρων μθχανθμάτων κ.λπ.) που οφείλονται ςε μθ τιρθςθ των 
ςυμβατικϊν όρων, των υποδείξεων τθσ Υπθρεςίασ, των ιςχυουςϊν διατάξεων και γενικότερα ςε 
υπαιτιότθτα του Αναδόχου. 

1.1.22 Εφ’ όςον δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι ςτα ςυμβατικά τεφχθ: Οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ 
για τισ εργοταξιακζσ οδοφσ που προκφπτουν από τθ μεκοδολογία καταςκευισ του Αναδόχου και 
απαιτοφνται για τθν αςφαλι διακίνθςθ εξοπλιςμοφ και υλικϊν καταςκευισ του Ζργου (μίςκωςθ ι 
εξαςφάλιςθ δικαιωμάτων διζλευςθσ από ιδιωτικι ζκταςθ, καταςκευι των οδϊν ι βελτίωςθ 
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υπαρχουςϊν, ςιμανςθ, ςυντιρθςθ), κακϊσ και οι δαπάνεσ εξαςφάλιςθσ των αναγκαίων χϊρων 
απόκεςθσ των πλεοναηόντων ι ακαταλλιλων προϊόντων εκςκαφϊν (καταβολι τιμιματοσ προσ 
ιδιοκτιτεσ, αν απαιτείται, εξαςφάλιςθ ςχετικϊν αδειϊν, καταςκευι οδϊν προςπζλαςθσ ι 
επζκταςθ ι βελτίωςθ υπαρχουςϊν) και θ τελικι διαμόρφωςθ των χϊρων μετά τθν περαίωςθ των 
εργαςιϊν, ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ. 

1.1.23 Οι δαπάνεσ των προεργαςιϊν ςτισ παλιζσ ι νζεσ επιφάνειεσ οδοςτρωμάτων για τθν εφαρμογι 
αςφαλτικϊν επιςτρϊςεων επ' αυτϊν, όπωσ π.χ. ςκοφπιςμα, κακαριςμόσ, δθμιουργία οπϊν 
αγκφρωςθσ (πικοφνιςμα), κακϊσ και οι δαπάνεσ μεταφοράσ και απόκεςθσ των προϊόντων που 
παράγονται ωσ αποτζλεςμα των παραπάνω εργαςιϊν. 

1.1.24 Οι δαπάνεσ διάνοιξθσ τομϊν ι οπϊν ςτα τοιχϊματα υφιςταμζνων αγωγϊν, φρεατίων, τεχνικϊν 
ζργων κ.λπ., με οποιαδιποτε μζςα, για τθ ςφνδεςθ νζων ςυμβαλλόντων αγωγϊν, εκτόσ αν 
προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.1.25 Οι δαπάνεσ των ειδικϊν μελετϊν, που προβλζπεται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ να εκπονθκοφν από 
τον Ανάδοχο χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι, όπωσ μελζτεσ ςφνκεςθσ ςκυροδεμάτων και 
αςφαλτομιγμάτων, μελζτεσ ικριωμάτων κ.λπ. 

1.1.26 Οι δαπάνεσ ζκδοςθσ των απαιτουμζνων αδειϊν εκτζλεςθσ εργαςιϊν από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ, τθν 
Ρολεοδομία και τουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφελείασ, εκτόσ αν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι 
προσ τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.1.27 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ και απρόςκοπτθσ λειτουργίασ των 
υπαρχόντων ςτθν περιοχι του Ζργου δικτφων (δίκτυα φδρευςθσ, άρδευςθσ, αποχζτευςθσ και 
αποςτράγγιςθσ, τάφροι, διϊρυγεσ, υδατορζματα κ.λπ.), τα οποία επθρεάηονται από τθν εκτζλεςθ 
των εργαςιϊν, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι ςχετικά ανεπαρκι και ευαίςκθτα ςε δυςμενι μεταχείριςθ, 

(2) κα επιβαρυνκεί υπζρμετρα θ λειτουργικότθτα των δικτφων αν ο Ανάδοχοσ δεν λάβει μζτρα 
για να αποτρζψει τθν είςοδο φερτϊν υλϊν από τισ χωματουργικζσ, κυρίωσ, ι άλλεσ 
εργαςίεσ. 

Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου προςαυξάνονται κατά το ποςοςτόΓενικϊν Εξόδων (Γ.Ε.) και 
Οφζλουσ του Αναδόχου (Ο.Ε.), ςτο οποίο περιλαμβάνονται οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ οι οποίεσ δεν 
μποροφν να κατανεμθκοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ αλλά αφοροφν ςυνολικά το κόςτοσ του ζργου όπωσ, 
κρατιςεισ ι υποχρεϊςεισ αυτοφ, όπωσ δαπάνεσ διοίκθςθσ και επίβλεψθσ του Ζργου, ςιμανςθσ εργοταξίων, 
φόροι, δαςμοί, αςφάλιςτρα, τόκοι κεφαλαίων κίνθςθσ, προμικειεσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν, ζξοδα 
λειτουργίασ γραφείων κ.λπ., τα επιςφαλι ζξοδα πάςθσ φφςεωσ κακϊσ και το προςδοκϊμενο κζρδοσ από 
τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

Το ωσ άνω ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανζρχεται ςε δζκα οκτϊ τοισ εκατό (18%) του προχπολογιςμοφ των 
εργαςιϊν, όπωσ αυτόσ προκφπτει βάςει των τιμϊν του Τιμολογίου Ρροςφοράσ του αναδόχου, ςφμφωνα με 
τισ κείμενεσ διατάξεισ, και διακρίνεται ςε: 

(α)  Στακερά ζξοδα, δθλαδι άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, τα οποία 
περιλαμβάνουν τισ δαπάνεσ: 

(1) Εξαςφάλιςθσ και διαρρφκμιςθσ εργοταξιακϊν χϊρων, για τθν ανζγερςθ κφριων και 
βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων π.χ.  γραφείων, εργαςτθρίων και λοιπϊν 
εγκαταςτάςεων του Αναδόχου ι άλλων, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

(2) Ανζγερςθσ κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων του Αναδόχου ι άλλων, 
εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
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(3) Ρερίφραξθσ ι/και διατάξεων επιτιρθςθσ εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και χϊρων 
εκτζλεςθσ εργαςιϊν εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

(4) Εξοπλιςμοφ  κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων για τθ διαςφάλιςθ 
λειτουργικισ ετοιμότθτασ, εξαςφάλιςθσ φδρευςθσ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τθλεφωνικισ 
ςφνδεςθσ και αποχζτευςθσ, κακϊσ και λοιπϊν απαιτουμζνων ευκολιϊν, ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

(5) Απομάκρυνςθσ κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων μετά τθν περαίωςθ 
του ζργου, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ των χϊρων κατά τρόπο αποδεκτό  και 
ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ Ρεριβαλλοντικοφσ Προυσ. 

(6) Κινθτοποίθςθσ (ειςκόμιςθσ ςτο εργοτάξιο) του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ γενικισ χριςθσ 
(π.χ. γερανοί, οχιματα μεταφοράσ προςωπικοφ), όπωσ προβλζπεται ςτο χρονοδιάγραμμα 
του ζργου και αποκινθτοποίθςθσ με το πζρασ του προβλεπόμενου χρόνου απαςχόλθςθσ. 

(7) Οι δαπάνεσ επιςκόπθςθσ των μελετϊν του ζργου και τυχόν ςυμπλθρϊςεισ τροποποιιςεισ, 
εφόςον δεν περιλαμβάνονται ςτο άμεςο κόςτοσ. 

(8) Οι δαπάνεσ ςυμπλιρωςθσ των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ/Φάκελοσ Αςφάλειασ 
και Υγείασ), ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

(9) Για φόρουσ. 

(10) Για εγγυθτικζσ. 

(11) Αςφάλιςθσ του ζργου. 

(12) Ρροςυμβατικοφ ςταδίου. 

(13) Διάκεςθσ μζςων ατομικισ προςταςίασ. 

(14) Για επιςφαλι ζξοδα πάςθσ φφςεωσ (π.χ. εξεφρεςθσ χϊρων γραφείων και λοιπϊν 
εγκαταςτάςεων, χρθματοοικονομικϊν εξόδων, απαιτιςεωσ για μελζτεσ που μπορεί να 
προκφψουν κατά τθν πορεία των εργαςιϊν, εκτεταμζνεσ διαφωνίεσ και απαίτθςθ ιςχυρισ 
νομικισ υποςτιριξθσ, απαιτιςεισ για μζτρα προςταςίασ από μθ λθφκείςεσ υπόψθ ακραίεσ 
επιτόπου ςυνκικεσ, κλοπζσ μθ καλυπτόμενεσ από αςφάλιςθ). 

(β)  Χρονικϊσ ςυνθρτθμζνα ζξοδα, δθλαδι εξαρτϊμενα από τθ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, τα 
οποία περιλαμβάνουν τισ δαπάνεσ: 

(1) Χριςεωσ - λειτουργίασ των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και ευκολιϊν (περιλαμβάνει τθ 
χριςθ των εγκαταςτάςεων και χϊρων κακαρϊν ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των 
εγκεκριμζνων Ρεριβαλλοντικϊν Πρων) 

(2) Ρροςωπικοφ γενικισ επιςταςίασ και διοίκθςθσ του Αναδόχου και υπό τθν προχπόκεςθ 
μόνιμθσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο (ςε περίπτωςθ μθ μόνιμθσ και 
αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ κα λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ και θ 
διακεςιμότθτα ςτο ζργο). Ανθγμζνεσ περιλαμβάνονται και οι δαπάνεσ για προβλεπόμενεσ 
νόμιμεσ αποηθμιϊςεισ. Το επιςτθμονικό προςωπικό και οι επιςτάτεσ, με εξειδικευμζνο 
αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, αςφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικισ υποςτιριξθσ  

(4) Εξωτερικϊν τεχνικϊν ςυμβοφλων με ad hoc  μετάκλθςθ 

(5) Για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ παραπάνω κατθγορίασ προςωπικοφ π.χ. χριςθ 
αυτοκινιτων 
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(6) Λειτουργίασ μθχανθμάτων γενικισ χριςθσ π.χ. γερανοί, οχιματα μεταφοράσ προςωπικοφ  

(7) Μετριςεων γενικϊν δεικτϊν και παραμζτρων που προβλζπονται ςτουσ εγκεκριμζνουσ 
περιβαλλοντικοφσ όρουσ και λιψθ μζτρων για ςυμμόρφωςθ προσ αυτοφσ 

(8) Συντιρθςθσ του ζργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνθςθσ και γενικότερα χρθματοοικονομικό κόςτοσ 

(10) Το αναλογοφν, ςε ςχζςθ με τθ ςυμμετοχι του ςτον κφκλο εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, κόςτοσ  
ζδρασ επιχείρθςθσ ι/και λειτουργίασ κοινοπραξίασ 

 Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α) επί των λογαριαςμϊν του Αναδόχου βαρφνει τον Κφριο του 
Ζργου. 

 Εάν προκφψει ανάγκθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν που παρουςιάηουν διαφορετικά χαρακτθριςτικά ζναντι 
παρεμφερϊν προσ αυτζσ εργαςιϊν που περιλαμβάνονται ςτο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμωσ 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, ι εργαςιϊν που επιμετρϊνται διαφορετικά, οι εργαςίεσ 
αυτζσ είναι δυνατόν να αναχκοφν ςε άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου με αναγωγι των μεγεκϊν 
τουσ ςφμφωνα με το ακόλουκο παράδειγμα: 

(1) Διάτρθτοι ςωλινεσ ςτραγγιςτθρίων, αγωγοί αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων από 
ςκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαςτικι διάμετρο DN χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα διαφορετικι από τισ αναφερόμενεσ ςτα 
υποάρκρα των αντιςτοίχων άρκρων του παρόντοσ Τιμολογίου και για αντίςτοιχο υλικό 
καταςκευισ, κατθγορία αντοχισ και μζκοδο προςταςίασ, κα γίνεται αναγωγι του μικουσ του 
χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα ςε μικοσ ςωλινα τθσ αμζςωσ μικρότερθσ ςτο παρόν Τιμολόγιο 
ονομαςτικισ διαμζτρου, με βάςθ το λόγο: 

     DN / DM 

  όπου  DN:  Ονομαςτικι διάμετροσ του χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα 

   DM:  Η αμζςωσ μικρότερθ διάμετροσ ςωλινα που περιλαμβάνεται ςτο παρόν 
Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερθ διάμετροσ ωσ DM κα χρθςιμοποιείται θ αμζςωσ μεγαλφτερθ 
υπάρχουςα διάμετροσ. 

(2) Μόρφωςθ αρμϊν με προκαταςκευαςμζνεσ πλάκεσ τφπου FLEXCELL ι αναλόγου 

Για πάχοσ DN χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ μεγαλφτερο από το πάχοσ τθσ ςυμβατικισ πλάκασ του 
παρόντοσ τιμολογίου (12 mm), κα γίνεται αναγωγι τθσ επιφάνειασ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ 
πλάκασ ςε επιφάνεια ςυμβατικισ πλάκασ πάχουσ 12 mm, με βάςθ το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ ςε mm. 

(3) Στεγάνωςθ αρμϊν με ταινίεσ τφπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτοσ ΒN χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ μεγαλφτερο από το πλάτοσ τθσ ςυμβατικισ ταινίασ του 
παρόντοσ Τιμολογίου (240 mm), κα γίνεται αναγωγι του μικουσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ 
ςε μικοσ ςυμβατικι ταινίασ πλάτουσ 240 mm, με βάςθ το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ ςε mm 
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Ραρεμφερισ πρακτικι μπορεί να ζχει εφαρμογι και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ άρκρων του παρόντοσ 
Τιμολογίου. 

Ππου ςτα επιμζρουσ άρκρα υπάρχει αναφορά ςε ΕΤΕΡ των οποίων ζχει αρκεί με απόφαςθ θ υποχρεωτικι 
εφαρμογι, θ ςχετικι αναφορά μπορεί να αντιςτοιχίηεται με αναφορά ςε ΡΕΤΕΡ ι άλλο πρότυπο που κα 
περιλαμβάνεται ςε ςχετικό πίνακα ςτουσ γενικοφσ όρουσ του παρόντοσ. 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΡΟΠΟΤ ΕΠΙΜΕΣΡΗΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ 
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

2.1.1 Η επιμζτρθςθ των εργαςιϊν γίνεται είτε βάςει των ςχεδίων των εγκεκριμζνων 
μελετϊν είτε βάςει μετριςεων και των ςυνταςςόμενων βάςει αυτϊν επιμετρθτικϊν 
ςχεδίων και πινάκων, λαμβανομζνων υπόψθ των ζγγραφων εντολϊν τθσ Υπθρεςίασ 
και των εκάςτοτε οριηομζνων ανοχϊν. 

2.1.2 Η Υπθρεςία δικαιοφται να ελζγξει το ςφνολο ι μζροσ του Ζργου, κατά τθν κρίςθ τθσ, 
προκειμζνου να επιβεβαιϊςει τθν ορκότθτα των επιμετρθτικϊν ςτοιχείων που 
υποβάλει ο Ανάδοχοσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με δικι του δαπάνθ να διακζςει τον 
απαιτοφμενο εξοπλιςμό και προςωπικό για τθν υποςτιριξθ τθσ Υπθρεςίασ ςτθν 
διεξαγωγι του εν λόγω ελζγχου. 

2.1.3 Η πλθρωμι των εργαςιϊν γίνεται βάςει τθσ πραγματικισ ποςότθτασ κάκε εργαςίασ, 
επιμετροφμενθσ ωσ ανωτζρω με κατάλλθλθ μονάδα μζτρθςθσ, επί τθν τιμι μονάδασ 
τθσ εργαςίασ, όπωσ αυτι κακορίηεται ςτο παρόν Ρεριγραφικό Τιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάκε εργαςία, ο τρόποσ και θ μονάδα επιμζτρθςθσ, κακϊσ και ο 
τρόποσ πλθρωμισ κακορίηονται ςτισ αντίςτοιχεσ παραγράφουσ των παρακάτω 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΩΝ και των επί μζρουσ εργαςιϊν του παρόντοσ Τιμολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ζνόσ επιμζρουσ άρκρου του παρόντοσ Τιμολογίου, που 
αναφζρεται ςε μια τιμι μονάδασ, ορίηει ότι θ εν λόγω τιμι αποτελεί πλιρθ 
αποηθμίωςθ για τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν του ςυγκεκριμζνου άρκρου, τότε οι 
ίδιεσ επιμζρουσ εργαςίεσ δεν κα επιμετρϊνται οφτε κα πλθρϊνονται ςτο πλαίςιο 
άλλου άρκρου που περιλαμβάνεται ςτο Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στθ περίπτωςθ οποιαςδιποτε διαφωνίασ με τον ςυνοπτικό πίνακα τιμϊν, 
υπεριςχφουν οι όροι του παρόντοσ. 

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

2.2.1 ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

Κατάταξθ εδαφϊν ωσ προσ τθν εκςκαψιμότθτα 

 

 Ωσ "χαλαρά εδάφθ"χαρακτθρίηονται οι φυτικζσ γαίεσ, θ ιλφσ, θ τφρφθ και λοιπά εδάφθ 
που ζχουν προζλκει από επιχωματϊςεισ με ανομοιογενι υλικά.  

 Ωσ "γαίεσ και θμίβραχοσ"χαρακτθρίηονται τα αργιλικά, αργιλοαμμϊδθ ι αμμοχαλικϊδθ 
υλικά, κακϊσ και μίγματα αυτϊν, οι μάργεσ, τα μετρίωσ τςιμεντωμζνα (cemented) 
αμμοχάλικα, ο μαλακόσ, κατακερματιςμζνοσ ι αποςακρωμζνοσ βράχοσ, και γενικά τα 
εδάφθ που μποροφν να εκςκαφκοφν αποτελεςματικά με ςυνικθ εκςκαπτικά μθχανιματα 
(εκςκαφείσ ι προωκθτζσ), χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν ι 
κρουςτικοφ εξοπλιςμοφ. 
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 Ωσ "βράχοσ"χαρακτθρίηεται το ςυμπαγζσ πζτρωμα που δεν μπορεί να εκςκαφκεί εάν δεν 
χαλαρωκεί προθγουμζνωσ με εκρθκτικζσ φλεσ, διογκωτικά υλικά ι κρουςτικό εξοπλιςμό 
(λ.χ. αερόςφυρεσ ι υδραυλικζσ ςφφρεσ). Στθν κατθγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται 
και μεμονωμζνοι ογκόλικοι μεγζκουσ πάνω από 0,50 m3. 

 Ωσ "ςκλθρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγι"χαρακτθρίηονται οι ςυμπαγείσ ςκλθροί 
βραχϊδεισ ςχθματιςμοί από πυριγενι πετρϊματα και οι ιςχυρϊσ τςιμεντωμζνεσ κροκάλεσ 
ι αμμοχάλικα, κλιπτικισ αντοχισ μεγαλφτερθσ των 150 MPa. Η εκςκαφι των ςχθματιςμϊν 
αυτϊν είναι δυςχερισ (δεν αναμοχλζυονται με το ripper των προωκθτϊν ιςχφοσ 300 Η, θ 
δε απόδοςθ των υδραυλικϊν ςφυρϊν είναι μειωμζνθ) 

2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑ  

Τα κυριότερα είδθ κιγκαλερίασ, τα οποία ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται (ενδεικτικά και όχι 
περιοριςτικά) να προμθκευτεί και να τα παραδϊςει τοποκετθμζνα και ζτοιμα προσ λειτουργία 
είναι τα ακόλουκα: 

Χειρολαβζσ 

- Ρλιρεσ ηεφγοσ χειρολαβϊν για ςτρεπτά ξφλινα κυρόφυλλα (μζςα-ζξω) με τισ ανάλογεσ 
ειδικζσ πλάκεσ ςτερζωςθσ (μζςα-ζξω) με ενςωματωμζνο ειδικό ςφςτθμα κλειδϊματοσ και 
ζνδειξθ κατάλθψθσ (πράςινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 

- Ρλιρεσ ηεφγοσ χειρολαβϊν για ςτρεπτά ξφλινα κυρόφυλλα (μζςα-ζξω) με τισ ανάλογεσ 
ειδικζσ πλάκεσ ςτερζωςθσ (μζςα-ζξω), με μθχανιςμό ρφκμιςθσ χειρολαβϊν και 
ενςωματωμζνθ οπι για κφλινδρο κλειδαριάσ αςφαλείασ. 

- Χειρολαβι (γρυλόχερο) για ςτρεπτό παράκυρο με τθν ανάλογθ πλάκα ςτερζωςθσ (μζςα), 
με μθχανιςμό ρφκμιςθσ χειρολαβισ και αντίκριςμα ςτο πλαίςιο ι ςτο άλλο φφλλο 
(δίφυλλο παράκυρο). 

- Χωνευτζσ χειρολαβζσ για ςυρόμενα κουφϊματα μπροφτηινεσ ι ανοξείδωτεσ ι χαλφβδινεσ 
ι πλαςτικζσ με κλειδαριά αςφαλείασ. 

Κλειδαριζσ - διατάξεισ αςφάλιςθσ 

- Κλειδαριζσ (χωνευτζσ ι εξωτερικζσ) και κφλινδροι αςφαλείασ 

- Κφλινδροι κεντρικοφ κλειδϊματοσ  

- Κλειδαριά αςφαλείασ, χαλφβδινθ, γαλβανιςμζνθ και χωνευτι για κφρεσ πυραςφάλειασ 

- άβδοι (μπάρεσ) πανικοφ για κφρεσ πυραςφάλειασ ςτισ εξόδουσ κινδφνου 

- Χωνευτόσ, χαλφβδινοσ (μπροφτηινοσ ι γαλβανιςμζνοσ) ςφρτθσ με βραχίονα (ντίηα) που 
αςφαλίηει επάνω - κάτω μζςα ςε διπλά αντίςτοιχα αντικρίςματα (πλαίςιο - φφλλο και 
φφλλο - δάπεδο). 

Μθχανιςμοί λειτουργίασ και επαναφοράσ κυρϊν 

- Μθχανιςμόσ επαναφοράσ ςτθν κλειςτι κζςθ με χρονικι κακυςτζρθςθ ςτρεπτισ κφρασ 
χωρίσ απαιτιςεισ πυραςφάλειασ, ςτο άνω μζροσ τθσ κφρασ. 

- Μθχανιςμόσ επαναφοράσ όπωσ παραπάνω αλλά με απαιτιςεισ πυραςφάλειασ. 

- Μθχανιςμόσ επαναφοράσ κφρασ επιδαπζδιοσ, με χρονικι κακυςτζρθςθ 

- Ρλάκα ςτο κάτω μζροσ κφρασ για προςταςία από κτυπιματα ποδιϊν κτλ. 
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- Αναςτολείσ (stoppers) 

- Αναςτολείσ κφρασ - δαπζδου 

- Αναςτολείσ κφρασ - τοίχου 

- Αναςτολείσ φφλλων ερμαρίου 

- Αναςτολείσ ςυγκράτθςθσ εξϊφυλλων παρακφρων 

- Ρλάκεσ ςτιριξθσ, ροηζτεσ κτλ 

- Σφρτεσ οριηόντιασ ι κατακόρυφθσ λειτουργίασ 

- Μθχανιςμοί ςκιαςμοφ (ρολοπετάςματα, ςκίαςτρα) 

- Ειδικόσ Εξοπλιςμόσ κουφωμάτων κάκε τφπου για ΑΜΕΑ 

- Μεταλλικά εξαρτιματα λειτουργίασ ανοιγόμενων ι ςυρόμενων κυρϊν αςφαλείασ, με 
Master Key 

- Ειδικοί μθχανιςμοί αυτόματου κλειςίματοσ κουφωμάτων κάκε τφπου 

- Μθχανιςμοί αυτόματων κυρϊν, με θλεκτρομθχανικό ςφςτθμα, με θλεκτρονικι μονάδα 
ελζγχοφ, με ςυςκευι μικροκυμάτων 

Η προμικεια των παραπάνω ειδϊν κιγκαλερίασ, κα γίνει απολογιςτικά, και ςφμφωνα με τισ 
διαδικαςίεσ ποφ προβλζπονται από τισ κείμενεσ "περί Δθμοςίων Εργων"διατάξεισ, εκτόσ εάν 
αναφζρεται διαφορετικά ςτα οικεία άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου, θ δε τοποκζτθςθ 
περιλαμβάνεται ςτθν τιμι του κάκε είδουσ κουφϊματοσ. 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΣΙΜΟΙ  

Οι εργαςίεσ χρωματιςμϊν επιμετρϊνται ςε τετραγωνικά μζτρα (m²) επιφανειϊν ι ςε μζτρα 
μικουσ (m) γραμμικϊν ςτοιχείων ςυγκεκριμζνων διαςτάςεων, πλιρωσ περαιωμζνων, ανά 
είδοσ χρωματιςμοφ. Από τισ επιμετροφμενεσ επιφάνειεσ αφαιρείται κάκε άνοιγμα, οπι ι κενό 
και από τα γραμμικά ςτοιχεία κάκε αςυνζχεια που δεν χρωματίηεται ι χρωματίηεται με άλλο 
είδοσ χρωματιςμοφ.  

Η εφαρμογι ςυντελεςτϊν κα γίνεται όπωσ ορίηεται παρακάτω, ενϊ θ αντιδιαβρωτικι 
προςταςία των ςιδθρϊν επιφανειϊν επιμετράται ανά kg βάρουσ των ςιδθρϊν καταςκευϊν, 
εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά. 

Οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν που εκτελζςτθκαν ικανοποιθτικά, όπωσ αυτζσ επιμετροφνται 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω και ζγιναν αποδεκτζσ από τθν Υπθρεςία, κα πλθρϊνονται ςφμφωνα 
με τθν παροφςα παράγραφο για τα διάφορα είδθ χρωματιςμϊν.  

Οι τιμζσ μονάδασ κα αποτελοφν πλιρθ αποηθμίωςθ για τα όςα ορίηονται ςτθν ανωτζρω 
παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντοσ άρκρου, κακϊσ και για κάκε άλλθ δαπάνθ που είναι 
αναγκαία ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο "Γενικοί Προι". 

Οι τιμζσ μονάδοσ όλων των κατθγοριϊν χρωματιςμϊν του παρόντοσ τιμολογίου αναφζρονται 
ςε πραγματικι χρωματιηόμενθ επιφάνεια και ςε φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ μζχρι 5,0 m. Οι 
τιμζσ για χρωματιςμοφσ που εκτελοφνται ςε φψοσ μεγαλφτερο, κακορίηονται ςε αντίςτοιχα 
άρκρα του παρόντοσ τιμολογίου, τα οποία ζχουν εφαρμογι όταν δεν πλθρϊνεται ιδιαιτζρωσ θ 
δαπάνθ των ικριωμάτων. 

Σε όλεσ τισ τιμζσ εργαςιϊν χρωματιςμϊν περιλαμβάνονται οι αναμίξεισ των χρωμάτων, οι 
δοκιμαςτικζσ βαφζσ για ζγκριςθ των χρωμάτων από τθν Επίβλεψθ, τα κινθτά ικριϊματα τα 
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οποία κα καταςκευάηονται ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί 
αςφαλείασ του αςχολοφμενου ςτισ οικοδομικζσ εργαςίεσ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, και θ 
εργαςία αφαιρζςεωσ και επανατοποκετιςεωσ ςτοιχείων (π.χ. ςτοιχείων κουφωμάτων κλπ) ςτισ 
περιπτϊςεισ που αυτό απαιτείται ι επιβάλλεται. 

Πταν πρόκεται για κουφϊματα και κιγκλιδϊματα τα οποία χρωματίηονται εξ ολοκλιρου, θ 
επιμετροφμενθ επιφάνεια των χρωματιςμϊν υπολογίηεται ωσ το γινόμενο τθσ απλισ 
ςυμβατικισ επιφάνειασ καταςκευαηόμενου κουφϊματοσ (βάςει των εξωτερικϊν διαςτάςεων 
του τετράξυλου ι τρίξυλου) ι τθσ καταλαμβανόμενθσ από μεταλλικι κφρα ι κιγκλίδωμα 
πλιρουσ, απλισ επιφάνειασ, επί ςυμβατικό ςυντελεςτι ο οποίοσ ορίηεται παρακάτω: 

α/
α 

Είδοσ υντελεςτισ 

1. Θφρεσ ταμπλαδωτζσ ι πρεςςαριςτζσ πλιρεισ ι με 
υαλοπίνακεσ οι οποίοι καλφπτουν λιγότερο από το 50% 
του φψουσ κάςςασ κφρασ. 

α) με κάςα καδρόνι (ι 1/4 πλίνκου) 

β) με κάςα επί δρομικοφ τοίχου 

γ) με κάςα επί μπατικοφ τοίχου 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Υαλόκυρεσ ταμπλαδωτζσ ι πρεςςαριςτζσ 

με υαλοπίνακεσ που καλφπτουν περιςςότερο από το 50% 
του φψουσ κάςςασ κφρασ. 

α) με κάςςα καδρόνι (ι 1/4 πλίνκου) 

β) με κάςςα επί δρομικοφ τοίχου 

γ) με κάςςα επί μπατικοφ τοίχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Υαλοςτάςια : 

α) με κάςςα καδρόνι (ι 1/4 πλίνκου) 

β) με κάςςα επί δρομικοφ τοίχου 

γ) με κάςςα επί μπατικοφ 

δ) παρακφρων ρολλϊν 

ε) ςιδερζνια 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4. Ραράκυρα με εξϊφυλλα οιουδιποτε τφπου (χωρικοφ, 
γαλλικοφ, γερμανικοφ) πλθν ρολλϊν 

 

3,70 
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α/
α 

Είδοσ υντελεςτισ 

5. ολλά ξφλινα, πλαίςιο και πιχεισ βάςει των εξωτερικϊν 
διαςτάςεων ςιδθροφ πλαιςίου 

 

2,60 

6. Σιδερζνιεσ κφρεσ : 

α) με μίαν πλιρθ επζνδυςθ με λαμαρίνα 

β) με επζνδυςθ με λαμαρίνα και ςτισ δφο πλευρζσ 

γ) χωρίσ επζνδφςθ με λαμαρίνα (ι μόνον με ποδιά) 

δ) με κινθτά υαλοςτάςία, κατά τα λοιπά ωσ γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Ρροπετάςματα ςιδθρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 

β) ρολλά από ςιδθρόπλεγμα 

γ) πτυςςόμενα (φυςαρμόνικασ) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κιγκλιδϊματα ξφλινα ι ςιδθρά : 

α) απλοφ ι ςυνκζτου ςχεδίου 

β) πολυςυνκζτου ςχεδίου 

 

1,00 

1,50 

9. Θερμαντικά ςϊματα : 

Ρραγματικι χρωματιηομζνθ επιφάνεια βάςει των Ρινάκων 
ςυντελεςτϊν των εργοςταςίων καταςκευισ των 
κερμαντικϊν ςωμάτων 

 

 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα αναφερόμενα ςτθν ςυνζχεια ςτοιχεία προελεφςεωσ, ςκλθρότθτασ και 
χρϊματοσ μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τισ πιο διαδεδομζνεσ ποικιλίεσ 
που παράγονται. Αυτό ςε καμμιά περίπτωςθ δεν ςθμαίνει ότι τα κοιτάςματα 
μαρμάρου των διαφόρων περιοχϊν είναι ομοιόμορφα ωσ προσ το χρϊμα, τθν 
ςκλθρότθτα και τισ λοιπζσ ιδιότθτεσ. Άλλωςτε και οι τιμζσ διάκεςθσ των μαρμάρων 
κάκε περιοχισ διαφοροποιοφνται και μάλιςτα ςθμαντικά, ανάλογα με τα 
χαρακτθριςτικά τουσ. 

Για τον λόγο αυτό τα άρκρα των διαφόρων εργαςιϊν επίςτρωςθσ με μάρμαρα των 
ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτζρωσ τιμι "φατοφρασ" που επιςθμαίνεται με διπλό 
αςτερίςκο. 

2. Οι τιμζσ για τθν πλιρθ εργαςία αναφζρονται ςε μάρμαρο προζλευςθσ Βζροιασ, 
λευκό, εξαιρετικισ ποιότθτοσ (extra), ςκλθρό ι μαλακό κατά περίπτωςθ, και είναι 



Τιμολόγιο Δθμοπράτθςθσ 

13 
 

ευνόθτο ότι είναι απλϊσ ενδεικτικζσ για επιςτρϊςεισ με μάρμαρο μζςων 
ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν. 

3. Ο Μελετθτισ αφοφ επιλζξει τα χαρακτθριςτικά του μαρμάρου που κα 
χρθςιμοποιιςει ςτο ζργο (λ.χ. χρϊμα, υφι, ςκλθρότθτα, διακεςιμότθτα ςτθν 
περιοχι του ζργου), πρζπει να κάνει ζρευνα αγοράσ, να διαπιςτϊςει τθν τιμι 
διάκεςθσ του ςυγκεκριμζνου τφπου μαρμάρου και ς' αυτιν να προςκζςει τθν τιμι 
"φατοφρασ" που προβλζπεται ςτο ΝΕΤ ΟΙΚ.  Ραράλλθλα κα πρζπει να επζμβει 
ςτθν περιγραφι του άρκρου και να ειςάγει εκεί τα επικυμθτά χαρακτθριςτικά του 
μαρμάρου. 

Επειδι οι τιμζσ των μαρμάρων διαφζρουν ςθμαντικά, είναι ςκόπμο θ επιλογι του 
τφπου να γίνεται ςε ςυνεννόθςθ με τθν Δ/νουςα τθν Μελζτθ Υπθρεςία. 

4. Επιςθμαίνεται ότι τα μάρμαρα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ των Ευρωπαϊκϊν 
Ρροτφπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and stair - Ρροϊόντα από 
φυςικοφσ λίκουσ - Ρλάκεσ για δάπεδα και ςκάλεσ - Απαιτιςεισ και ΕΛΟΤ EN 1469: 
Natural stone cladding - Ρροϊόντα από φυςικοφσ λίκουσ - Ρλάκεσ για επενδφςεισ -  
Απαιτιςεισ και να φζρουν ςιμανςθ CE, ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 10976/244,  ΦΕΚ 
973Β/18-07-2007. 

ΜΑΛΑΚΑ : ςυνθκιςμζνθσ φκοράσ και εφκολθσ κατεργαςίασ 

1 Ρεντζλθσ Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοηάνθσ Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνασ Λευκό ςυνεφϊδεσ 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαρακϊνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 

9 Μαρακϊνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βζροιασ Λευκό 

11 Θάςου Λευκό 

12 Ρθλίου Λευκό 

ΣΚΛΗΑ: ςυνθκιςμζνθσ φκοράσ και δφςκολθσ κατεργαςίασ 

1 Ερζτριασ Ερυκρότεφρο 

2 Αμαρφνκου Ερυκρότεφρο 

3 Δομβραϊνθσ Θθβϊν Μπεη 

4 Δομβραϊνθσ Θθβϊν Κίτρινο 
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5 Δομβραϊνθσ Θθβϊν Ερυκρό 

6 Στφρων Ρράςινο 

7 Λάριςασ Ρράςινο 

8 Ιωαννίνων Μπεη 

9 Φαρςάλων Γκρι 

10 Φδρασ οδότεφρο πολφχρωμο 

11 Διονφςου Χιονόλευκο 

ΕΞΑΙΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΑ: μζτριασ φκοράσ και δφςκολθσ κατεργαςίασ  

1 Ιωαννίνων οδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τινου Ρράςινο 

5 όδου Μπεη 

6 Αγίου Ρζτρου Μαφρο 

7 Βυτίνασ Μαφρο 

8 Μάνθσ Ερυκρό 

9 Ναυπλίου Ερυκρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλινθσ Ερυκρό πολφχρωμο 

12 Τρίπολθσ Γκρι με λευκζσ φζτεσ 

13 Σαλαμίνασ Γκρι ι πολφχρωμο 

14 Αράχωβασ καφζ 

5. Σε όλεσ τισ τιμζσ των μαρμαροςτρϊςεων, περιλαμβάνεται και θ ςτίλβωςθ αυτϊν 
(νερόλουςτρο) 

6. Το κονίαμα δόμθςθσ των μαρμαροςτρϊςεων, καταςκευάηεται με λευκό τςιμζντο. 

2.2.5. ΕΠΕΝΔΤΗ ΣΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΤΔΟΡΟΦΩΝ. 

Οι εργαςίεσ καταςκευισ μεταλλικϊν ςκελετϊν (εκτόσ αλουμινίου) τοίχων και 
ψευδοροφϊν τιμολογοφνται με τα άρκρα 61.30 και 61.31.  

Οι εργαςίεσ καταςκευισ επίπεδθσ επιφάνειασ γυψοςανίδωντοιχοπετάςματοσ ςε 
ζτοιμο ςκελετό τιμολογείταιμε το άρκρο 78.05. 

Οι εργαςίεσ καταςκευισ καμπφλων τοιχοπεταςμάτων αποηθμιϊνονται επιπλζον και 
με τθν πρόςκετθ τιμι του άρκρου 78.12. 
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Οι εργαςίεσ τοποκζτθςθσ γυψοςανίδων επίπεδθσ ψευδοροφισ ςε ζτοιμο ςκελετό 
αποηθμιϊνονται, μαηί με τισ εργαςίεσ αλλουμινίου, με το άρκρο 78.34 και ςτθν 
περίπτωςθ μθ επίπεδθσ με το άρκρο 78.35. Στθν περίπτωςθ χριςθσ γυψοςανίδασ 
διαφορετικοφ πάχουσ από το προβλεπόμενο ςτα παραπάνω άρκρα 78.34 και 78.35, οι 
τιμζσ προςαρμόηονται αναλογικά με τισ τιμζσ του άρκρου 61.30. 

 Σε περίπτωςθ τοποκζτθςθσ και ορυκτοβάμβακα, θ αποηθμίωςι του τιμολογείται με 
το άρκρο 79.55. 

ΓΕΝΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

Α.  Οι τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Σιμολογίου που φζρουν τθν ςιμανςθ **+ 
παραπλζυρωσ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ ςε ΕΤΡΩ δεν ςυμπεριλαμβάνουν τθν 
δαπάνθ τθσ κακαρισ μεταφοράσ των, κατά περίπτωςθ, υλικών ι προϊόντων. 

 Η Δθμοπρατοφςα Αρχι κα προςκζτει ςτισ τιμζσ αυτζσ τθν δαπάνθ του 
μεταφορικοφ ζργου, με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ και τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ 
του ζργου. 

 
 Για τον προςδιοριςμό τθσ ωσ άνω δαπάνθσ του μεταφορικοφ ζργου κακορίηονται 

οι ακόλουκεσ τιμζσ μονάδασ ςε €/m3.km 
 

ε αςτικζσ περιοχζσ   

 - απόςταςθ < 5 km 0,28 

 - απόςταςθ ≥ 5 km 0,21 

Εκτόσ πόλεωσ   

 · οδοί καλισ βατότθτασ   

 - απόςταςθ < 5 km 0,20 

 - απόςταςθ ≥ 5 km 0,19 

 · οδοί κακισ βατότθτασ   

 - απόςταςθ < 5 km 0,25 

 - απόςταςθ ≥ 5 km 0,21 

 · εργοταξιακζσ οδοί   

- απόςταςθ < 3 km 0,22 

 - απόςταςθ ≥ 3 km 0,20 

Πρόςκετθ τιμι για παρατεταμζνθ αναμονι 
φορτοεκφόρτωςθσ (αςφαλτικά, εκςκαφζσ 
κεμελίων και χανδάκων, μικρισ κλίμακασ 
εκςκαφζσ) 

0,03 

 
Oι τιμζσ αυτζσ ζχουν εφαρμογι ςτον προςδιοριςμό τθσ τιμισ του αςτερίςκου **+ 
των άρκρων του παρόντοσ τιμολογίου των οποίων οι εργαςίεσ επιμετρώνται ςε 
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κυβικά μζτρα (m3), κατά τον τρόπο που κακορίηεται ςε ζκαςτο άρκρο.  

ε καμμία περίπτωςθ δεν εφαρμόηεται ςυντελεςτισ επιπλιςματοσ ι οποιαδιποτε 
άλλθ προςαφξθςθ και ο υπολογιςμόσ γίνεται με βάςθ τα επιμετροφμενα m3 κάκε 
εργα 

Η δαπάνθ του μεταφορικοφ ζργου, όπωσ προςδιορίηεται ςτο παρόν τιμολόγιο 
(ΝΕΣ ΟΙΚ), προςτίκεται ςτθν τιμι βάςεωσ των άρκρων που επιςθμαίνονται με **+, 
και ανακεωρείται με βάςθ τον εκάςτοτε κακοριηόμενο κωδικό ανακεώρθςθσ (δεν 
προβλζπεται άλλθ, ιδιαίτερθ ανακεώρθςθ του μεταφορικοφ ζργου). 

 

Β. τισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Σιμολογίου που φζρουν τθν ςιμανςθ ***+ 
παρατίκεται θ τιμι που αναλογεί ςτθν κακαρι εργαςία (φατοφρα) και τα 
βοθκθτικά υλικά. Οταν διαφοροποιοφνται τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά των 
κυρίων ενςωματουμζνων υλικών, ζναντι αυτών που αναφζρονται ςτο 
Περιγραφικό Αρκρο, θ Δθμοπρατοφςα Αρχι κα προςαρμόηει ανάλογα τισ τιμζσ 
εφαρμογισ (περιπτώςεισ ξυλείασ, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων 
διαφόρων κατθγοριών και ποιοτιτων). 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ 

 

Α.Σ. : 1  

Άρκρο :  ΟΔΟ A-2    Γενικζσ εκςκαφζσ ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ – θμιβραχϊδεσ 

                          Κωδ. Ανακ. : ΟΔΟ 1123-Α         100% 

Γενικζσ εκςκαφζσ, με τθν μεταφορά ςε οποιαδιποτε απόςταςθ, εδαφϊν γαιωδϊν και θμιβραχωδϊν 

οποιαςδιποτε ςυςτάςεωσ, ανεξαρτιτωσ βάκουσ, πλάτουσ και κλίςεωσ πρανϊν, ςε νζο ζργο ι για 

επζκταςθ ι ςυμπλιρωςθ ι διαπλάτυνςθ υπάρχοντοσ, ανεξαρτιτωσ τθσ κζςθσ εργαςίασ και των 

δυςχερειϊν που προκαλεί (κοντά ι μακριά, χαμθλά ι υψθλά ςχετικά με το υπάρχον ζργο), για 

οποιοδιποτε ςκοπό και με οποιοδιποτε εκςκαπτικό μζςο, εν ξθρϊ ι με παρουςία νερϊν, ςφμφωνα με 

τθν ΕΤΕΡ 02-02-01-00.  

Με το άρκρο αυτό τιμολογοφνται  επίςθσ οι ακόλουκεσ εκςκαφζσ ςε εδάφθ ανάλογθσ ςκλθρότθτασ: 

- ανοιχτϊν τάφρων για το τμιμα τουσ πλάτουσ μεγαλφτερου των 5,00 m μετά τθσ μόρφωςθσ των 

πρανϊν και του πυκμζνα τουσ,  

- για τθ δθμιουργία αναβακμϊν προσ αγκφρωςθ των επιχωμάτων, 

- τριγωνικϊν τάφρων μετά τθσ μόρφωςθσ των πρανϊν, όταν αυτζσ καταςκευάηονται ςτθ ςυνζχεια 

των γενικϊν εκςκαφϊν τθσ οδοφ, 

- για τον κακαριςμό οχετϊν φψουσ και πλάτουσ μεγαλφτερου των 5,00 m, 

- τεχνικϊν Cut and Cover μετά των μζτρων προςωρινισ και μόνιμθσ αντιςτιριξθσ των πρανϊν των 

εκςκαφϊν εφόςον δεν αποηθμιϊνονται με άλλο άρκρο αυτοφ του τιμολογίου  

- για τθ δθμιουργία ςτομίων ςθράγγων και Cut and Cover  

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 
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 θ προςζγγιςθ μθχανθμάτων και μεταφορικϊν μζςων, θ εκςκαφι με οποιοδιποτε μζςο και υπό 

οποιεςδιποτε ςυνκικεσ,  

 θ αποςτράγγιςθ των υδάτων, θ μόρφωςθ των παρειϊν, των πρανϊν και του πυκμζνα τθσ ςκάφθσ 

και ο ςχθματιςμόσ των αναβακμϊν  

 θ διαλογι, φφλαξθ, φορτοεκφόρτωςθ ςε οποιοδιποτε μεταφορικό μζςο και θ μεταφορά των 

προϊόντων ςε οποιαδιποτε απόςταςθ για τθ χρθςιμοποίθςθ των κατάλλθλων ςτο ζργο (π.χ. 

καταςκευι επιχωμάτων) ι για απόρριψθ των ακατάλλθλων ι πλεοναηόντων ςε επιτρεπόμενεσ 

τελικζσ ι προςωρινζσ κζςεισ 

 θ εναπόκεςθ ςε τελικζσ ι ενδιάμεςεσ κζςεισ, θ επαναφόρτωςθ από τισ κζςεισ των προςωρινϊν 

αποκζςεων και θ εκφόρτωςθ ςε τελικζσ κζςεισ, κακϊσ και θ διάςτρωςθ και διαμόρφωςθ των 

χϊρων απόκεςθσ ςφμφωνα με τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ 

 θ αντιςτιριξθ των πρανϊν εκςκαφι όπου τυχόν αυτι απαιτείται, κακϊσ και θ εκκάμνωςθ κοπι, 

εκρίηωςθ και απομάκρυνςθ δζνδρων, ανεξαρτιτωσ περιμζτρου κορμοφ, ςε οποιαδιποτε 

απόςταςθ. 

 θ αντιμετϊπιςθ πάςθσ φφςεωσ δυςχερειϊν που προκφπτουν από τθ ςφγχρονθ κυκλοφορία, όπωσ 

περιοριςμζνα μζτωπα και όγκοι εκςκαφϊν κλπ. 

 θ ςυμπφκνωςθ τθσ ςκάφθσ των ορυγμάτων κάτω από τθ "ςτρϊςθ ζδραςθσ οδοςτρϊματοσ" μζχρι 

του βάκουσ που λαμβάνεται υπόψθ ςτον κακοριςμό τθσ Φζρουςασ Ικανότθτασ Ζδραςθσ (Φ.Ι.Ε), 

όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν μελζτθ, ςε βακμό ςυμπφκνωςθσ που να αντιςτοιχεί ςε ξθρά φαινόμενθ 

πυκνότθτα ίςθ κατ' ελάχιςτο με το 90% τθσ πυκνότθτασ που επιτυγχάνεται εργαςτθριακά κατά 

τθν τροποποιθμζνθ δοκιμι Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

 οι πάςθσ φφςεωσ ςταλίεσ του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ και των μεταφορικϊν μζςων 

 θ επανεπίχωςθ (με προϊόντα εκςκαφϊν) των κεμελίων και τάφρων εκτόσ του ςϊματοσ τθσ οδοφ, 

που οι εκςκαφζσ τουσ αποηθμιϊνονται με το άρκρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτθςθ 

ςυμπφκνωςθσ 

Επιςθμαίνεται ότι θ τιμι είναι γενικισ εφαρμογισ ανεξάρτθτα από τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ςε μια ι 

περιςςότερεσ φάςεισ που υπαγορεφονται από το πρόγραμμα εκτζλεςθσ του ζργου ι άλλουσ τοπικοφσ 

περιοριςμοφσ.  

Η αποξιλωςθ αςφαλτοταπιτων, ςτρϊςεων οδοςτρωςίασ ςτακεροποιθμζνων με τςιμζντο, 

πλακοςτρϊςεων, δαπζδων από ςκυρόδεμα, κραςπεδορείκρων και ςτερεϊν ζδραςθσ και εγκιβωτιςμοφ 

τουσ, κακϊσ και πάςθσ φφςεωσ καταςκευϊν που βρίςκονται εντόσ του όγκου των γενικϊν εκςκαφϊν, 

επιμετρϊνται και τιμολογοφνται ιδιαίτερα με βάςθ τα οικεία άρκρα του παρόντοσ τιμολογίου. 

Επιμζτρθςθ με λιψθ αρχικϊν και τελικϊν διατομϊν και μζχρι τα όρια εκςκαφισ των εγκεκριμζνων 

ςυμβατικϊν ςχεδίων και ςφμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτθριςμοφ. Διευκρινίηεται ότι ουδεμία 

αποηθμίωςθ καταβάλλεται ςτον Ανάδοχο για τισ επί πλζον των προβλεπομζνων από τθ μελζτθ εκςκαφζσ 

εκτόσ εάν ζχει δοκεί ειδικι εντολι από τθν Υπθρεςία. 

 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο. 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:Ζνα και δζκα λεπτά 

 Αρικμθτικά:        1,10[*] 

 



Τιμολόγιο Δθμοπράτθςθσ 

18 
 

Α.Σ. : 2  

Άρκρο : ΟΔΟ  Β-1    Εκςκαφι κεμελίων τεχνικϊν ζργων και τάφρων πλάτουσ ζωσ 5,0 m 

                          Κωδ. Ανακ. : ΟΔΟ 2151         100% 

Εκςκαφι ορυγμάτων πλάτουσ ζωσ 5,0 m, οποιουδιποτε βάκουσ. για τθν κεμελίωςθ τεχνικϊν ζργων 

(τοίχων, βάκρων, φρεατίων κλπ), και τθν καταςκευι αγωγϊν και οχετϊν (αποχζτευςθσ, αποςτράγγιςθσ, 

Ο.Κ.Ω.,κλπ.), ςε κάκε είδουσ ζδαφοσ (γαιοθμιβραχϊδεσ ι βραχϊδεσ, περιλαμβανομζνων και των 

γρανιτικϊν και κροκαλοπαγϊν πετρωμάτων), με οποιονδιποτε εξοπλιςμο, με ι χωρίσ χριςθ εκρθκτικϊν 

υλϊν, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν ΕΤΕΡ 02-04-00-00 "Εκςκαφζσ κεμελίων τεχνικϊν ζργων". 

Στθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνονται: 

 Οι απαιτοφμενεσ αντλιςεισ και τα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των επιφανειακϊν και υπόγειων νερϊν, 

εκτόσ άν ρθτά κακορίηεται ςτθν μελζτθ θ ιδιαίτερθ επιμζτρθςθ και πλθρωμι αυτϊν 

 Οι κάκε είδουσ απαιτοφμενεσ αντιςτθρίξεισ παρειϊν (με οριηόντιεσ ξυλοηεφξεισ ι κατακόρυφεσ 

αντιςτθρίξεισ με μεταλλικά πετάςματα κλπ), εκτόσ άν ρθτά κακορίηεται ςτθν μελζτθ θ ιδιαίτερθ 

επιμζτρθςθ και πλθρωμι αυτϊν 

 Η κοπι, εκρίηωςθ και απομάκρυνςθ δζνδρων οποιαςδιποτε περιμζτρου ςτθν κζςθ του 

ορφγματοσ 

 Η μόρφωςθ του πυκμζνα και τμιματοσ των παρειϊν του ορφγματοσ ϊςτε να είναι δυνατι θ 

διάςτρωςθ ςκυροδζματοσ χωρίσ τθ χριςθ πλευρικϊν ξυλοτφπων (π.χ. κεμζλια τεχνικϊν ζργων, 

περιβλιματα αγωγϊν κλπ) 

 Η ςυμπφκνωςθ του πυκμζνα τοφ ορφγματοσ 

 Η διαμόρφωςθ των απαιτουμζνων δαπζδων εργαςίασ για τθν εκςκαφι ι αποκομιδι των 

προϊόντων εκςκαφϊν 

 Η διαλογι, θ φορτοεκφόρτωςθ και θ μεταφορά των πλεοναηόντων προϊόντων εκςκαφϊν ςε 

οποιαδιποτε απόςταςθ 

 Η απόκεςθ παρά το ςκάμμα, εκτόσ του ςϊματοσ τθσ οδοφ, των καταλλιλων από τα προϊόντα 

εκςκαφισ για τθν επανεπίχωςθ του απομζνοντοσ όγκου του ςκάμματοσ μετά τθν καταςκευι του 

τεχνικοφ ζργου, οχετοφ ι αγωγοφ  

 Η επανόρκωςθ τυχόν ηθμιϊν ςε γειτονικζσ καταςκευζσ ι οδοςτρϊματα λόγω καταπτϊςεων των 

παρειϊν του ορφγματοσ. 

 Η αποξιλωςθ οδοςτρϊματοσ, κραςπεδορείκρων, πλακοςτρϊςεων και αόπλων 

τςιμεντοςτρϊςεων ςτθν κζςθ του ορφγματοσ 

 Οι απαιτοφμενεσ γεφυρϊςεισ του ορφγματοσ για τθν διζλευςθ πεηϊν και οχθμάτων και τθν 

εξυπθρζτθςθ των παρόδιων ιδιοκτθςιϊν (λαμαρίνεσ κατάλλθλου πάχουσ ι άλλεσ διατάξεισ 

γεφφρωςθσ) 

 Η επανεπίχωςθ του απομζνοντοσ όγκου ςκάμματοσ με κατάλλθλα προϊόντα εκςκαφϊν. 

Η κοπι υπάρχοντοσ αςφαλτικοφ τάπθτα με αςφαλτοκόφτθ και θ κακαίρεςθ τυχόν υπαρχουςϊν 

καταςκευϊν από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα ςτθν ηϊνθ του ορφγματοσ πλθρϊνεται ιδιαιτζρωσ με βάςθ τα 

οικεία άρκρα του Τιμολογίου. 

Το παρόν άρκρο εκςκαφϊν κεμελίων τεχνικϊν ζργων και τάφρων εφαρμόηεται ςε ορφγματα επιφανείασ 

ζωσ 100 m2, ι ςε επιμικθ ορφγματα πλάτουσ ζωσ 5,00 m ανεξάρτθτα από τθν επιφάνεια κάτοψθσ. Οι 

μεγαλφτερεσ εκςκαφζσ κεμελίων και τάφρων κατατάςςονται ςτο ςφνολό τουσ ςτισ γενικζσ εκςκαφζσ και 

πλθρϊνονται με βάςθ τα οικεία άρκρα του Τιμολογίου. 
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Για τθν επιμζτρθςθ των εκςκαφϊν κεμελίων ωσ αφετθρία μζτρθςθσ του βάκουσ λαμβάνεται θ ςτάκμθ 

των γενικϊν εκςκαφϊν (όταν προβλζπονται) και οι κεωρθτικζσ γραμμζσ που κακορίηονται ςτθν μελζτθ 

(πλάτοσ πυκμζνα, κλίςεισ παρειϊν, βακμίδρεσ κακ’ φψοσ) 

 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο. 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ: Τζςςερα και ςαράντα δφο 

 Αρικμθτικά:      4,40[*] 

 

Α.Σ. : 3  

Άρκρο : ΟΙΚ  22.04    Κακαιρζςεισ πλινκοδομϊν 

                              Κωδ. Ανακ. : ΟΙΚ 2222         100% 

Κακαίρεςθ πλινκοδομϊν κάκε είδουσ. Συμπεριλαμβάνονται τα πάςθσ φφςεωσ απαιτοφμενα ικριϊματα, 

οι προςωρινζσ αντιςτθρίξεισ και θ ςυςςϊρευςθ των προϊόντων ςτισ κζςεισ φόρτωςθσ, ςφμφωνα με τθν 

μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 14-02-02-01 "Τοπικι αφαίρεςθ τοιχοποιίασ με εργαλεία χειρόσ". 

 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) πραγματικοφ όγκου προ τθσ κακαιρζςεωσ.  

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ: Δεκαπζντε και εβδομιντα 

 Αρικμθτικά:      15,70 

 

Α.Σ. : 4  

Άρκρο :  ΟΙΚ 22.15.01    Κακαίρεςθ ςτοιχείων καταςκευϊν από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. Με εφαρμογι 

ςυνικων μεκόδων κακαίρεςθσ 

                                     Κωδ. Ανακ. : ΟΙΚ 2226         100% 

Κακαίρεςθ και τεμαχιςμόσ ςτοιχείων καταςκευϊν από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα όλων των κατθγοριϊν, ςε 

οποιαδιποτε ςτάκμθ από το δάπεδο εργαςίασ, με διατιρθςθ του υπολοίπου δομιματοσ άκικτου. 

 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ του πάςθσ φφςεωσ απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ και εργαλείων, των 

μζςων κοπισ του οπλιςμοφ (με τα ςχετικά αναλϊςιμα), των ικριωμάτων και προςωρινϊν αντιςτθρίξεων 

και θ ςυςςϊρευςθ των προϊόντων ο τεμαχιςμόσ των ευμεγζκων ςτοιχείων ςκυροδζματοσ και θ 

μεταφορά τουσ ςτισ κζςεισ φόρτωςθσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 15-02-01-01 "Κακαιρζςεισ 

ςτοιχείων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με μθχανικά μζςα". 

Εφαρμογι ςυνικων τεχνικϊν κακαίρεςθσ με χριςθ υδραυλικισ ςφφρασ ςε ςυνδυαςμό ι μθ με 

πιςτολζτα πεπιεςμζνου αζρα και ςυναφι εξοπλιςμό.  

 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) πραγματικοφ όγκου προ τθσ κακαιρζςεωσ 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ: Ρενικτα οκτϊ και δζκα 

 Αρικμθτικά:      58,10 

 

Α.Σ. : 5  

Άρκρο :  ΟΙΚ 20.20    Εξυγιαντικζσ ςτρϊςεισ με κραυςτό υλικό λατομείου 
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                              Κωδ. Ανακ. : ΟΙΚ 2162         100% 

 

Καταςκευι ςτρϊςεων από κραυςτά υλικά προελζυςεωσ λατομείου (αδρανι οδοςτρωςίασ, 

λικοςυντρίματα, ςκφρα κλπ). Ρεριλαμβάνονται θ προμικεια και μεταφορά των υλικϊν επί τόπου του 

ζργου, οι πλάγιεσ μεταφορζσ εντόσ τθσ κάτοψθσ του κτιρίου με ι χωρίσ μθχανικά μζςα, θ διάςτρωςθ ςε 

πάχθ ζωσ 30 cm, θ διαβροχι και θ ςυμπφκνωςθ με οδοςτρωτιρεσ καταλλιλων διαςτάςεων ι δονθτικζσ 

πλάκεσ. 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) ςυμπυκνωμζνου όγκου, με τθν μεταφορά του κραυςτοφ υλικοφ από 

οποιαδιποτε απόςταςθ.  Επιμζτρθςθ με λιψθ διατομϊν προ και μετά τθν επίχωςθ.  

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ: Δεκαεπτά και ογδόντα 

 Αρικμθτικά:      17,60 

 

Α.Σ. : 6 

Άρκρο :  OIK10.07.01 Μεταφορζσ με αυτοκίνθτο δια μζςου οδϊν καλισ βατότθτασ 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-1136 

Μεταφορά με αυτοκίνθτο οποιουδιποτε υλικοφεπί οδοφ επιτρζπουςασ ταχφτθτα άνω των 40 km/h, ανά 

χιλιόμετρο αποςτάςεωσ 

Τιμι ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 

ΕΥΩ Ολογράφωσ: Μθδζν και τριάντα πζντε 

 Αρικμθτικά:   0,35 

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Α.Σ. : 7 

Άρκρο :ΟΙΚ32.01.01Προμικεια, μεταφορά επί τόπου, διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ με 

χριςθ αντλίασ ι πυργογερανοφ. Για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ 

C8/10 

Κωδ. Ανακ. : ΟΙΚ 3211         100% 

Ραραγωγι ι προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου ςκυροδζματοσ οποιαςδιποτε κατθγορίασ ι 

ποιότθτοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ (ΚΤΣ), με τθν 

διάςτρωςθ με χριςθ αντλίασ ςκυροδζματοσ ι πυργογερανοφ και τθν ςυμπφκνωςθ αυτοφ επί των 

καλουπιϊν ι/και λοιπϊν επιφανειϊν υποδοχισ ςκυροδζματοσ, χωρίσ τθν δαπάνθ καταςκευισ των 

καλουπιϊν, ςφμφωνα με τθν μελζτθ του ζργου,και τισ ΕΤΕΡ: 

01-01-01-00 "Ραραγωγι και μεταφορά ςκυροδζματοσ",  

01-01-02-00 "Διάςτρωςθ ςκυροδζματοσ",  

01-01-03-00 "Συντιρθςθ ςκυροδζματοσ",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ",  

01-01-05-00 "Δονθτικι ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ",  

01-01-07-00 "Σκυροδετιςεισ ογκωδϊν καταςκευϊν". 
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Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται αυςτθρά θ προςκικθ νεροφ ςτο ςκυρόδεμα επί τόπου του ζργου. 

Επίςθσ απαγορεφεται θ χριςθ του ςκυροδζματοσ μετά τθν παρζλευςθ 90 λεπτϊν από τθν ανάμιξθ, εκτόσ 

εάν εφαρμοςκοφν επιβραδυντικά πρόςκετα με βάςθ ειδικι μελζτθ ςυνκζςεωσ. 

 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται: 

α. Η προμικεια, θ μεταφορά από οποιαδιποτε απόςταςθ ςτθ κζςθ εκτζλεςθσ του ζργου, του 

ςκυροδζματοσ εφόςον πρόκειται για εργοςταςιακό ςκυρόδεμα ι θ προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ όλων 

των απαιτοφμενων υλικϊν (αδρανϊν, τςιμζντων, νεροφ) για τθν παραςκευι του ςκυροδζματοσ, εφόςον 

το ςκυρόδεμα παραςκευάηεται ςτο εργοτάξιο (εργοταξιακό ςκυρόδεμα), οι ςταλίεσ των αυτοκινιτων 

μεταφοράσ αδρανϊν υλικϊν και ςκυροδζματοσ, θ παραςκευι το μίγματοσ και θ μεταφορά του 

ςκυροδζματοσ ςτο εργοτάξιο προσ διάςτρωςθ. 

 Επιςθμαίνεται ότι ςτθν τιμι ανά κατθγορία ςκυροδζματοσ ςυμπεριλαμβάνεται θ δαπάνθ τθσ 

εκάςτοτε απαιτοφμενθσ ποςότθτασ τςιμζντου για τθν επίτευξθ των προβλεπομζνων χαρακτθριςτικϊν 

(αντοχισ, εργαςίμου κλπ) υπό τθν εφαρμοηόμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν κατά 

περίπτωςθ. Σε ουδεμία περίπτωςθ επιμετράται ιδιαίτερα θ ενςωματοφμενθ ποςότθτα τςιμζντου ςτο 

ςκυρόδεμα. 

 Η απαιτοφμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν και θ περιεκτικότθτα ςε τςιμζντο για τθν 

επίτευξθ τθσ ηθτοφμενθσ χαρακτθριςτικισ αντοχισ του ςκυροδζματοσ κακορίηεται εργαςτθριακά με 

δαπάνθ του Aναδόχου. 

β. Τα πάςθσ φφςεωσ πρόςκετα (πλιν ρευςτοποιθτικϊν και επιβραδυντικϊν πιξεωσ) που 

προβλζπονται από τθν εγκεκριμζνθ, κατά περίπτωςθ, μελζτθ ςυνκζςεωσ, επιμετρϊνται και πλθρϊνονται 

ιδιαιτζρωσ. 

γ. Η δαπάνθ χριςεωσ δονθτϊν μάηασ ι/και επιφανείασ και θ διαμόρφωςθ τθσ άνω ςτάκμθσ των 

ςκυροδοτουμζνων ςτοιχείων (τελικισ ι προςωρινισ), ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ του 

ζργου αναφορικά με τθν ποιότθτα και τισ ανοχζσ του τελειϊματοσ. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίςθσ ανθγμζνθ θ δαπάνθ ςταλίασ των οχθμάτων μεταφοράσ του 

ςκυροδζματοσ (βαρζλασ), θ δαπάνθ μετάβαςθσ επί τόπου, ςτθςίματοσ και επιςτροφισ τθσ πρζςςασ 

ςκυροδζματοσ και θ περιςυλλογι, φόρτωςθ και απομάκρυνςθ τυχόν υπερχειλίςεων ςκυροδζματοσ από 

τθν κζςθ ςκυροδζτθςθσ.  

ε. Δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ πρόςκετθ επεξεργαςία διαμόρφωςθσ δαπζδων ειδικϊν απαιτιςεων 

(λ.χ. βιομθχανικό δάπεδο). 

Οι τιμζσ ζχουν εφαρμογι ςε πάςθσ φφςεωσ καταςκευζσ από ςκυρόδεμα, εκτόσ από κελφφθ, αψίδεσ και 

τροφλουσ. 

 

Επιμζτρθςθ ανά κυβικό μζτρο καταςκευαςκζντοσ ςτοιχείου από ςκυρόδεμα, ςφμφωνα με τισ 

προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ διαςτάςεισ 

ΕΥΩ Ολογράφωσ: Εβδομιντα τρία 

 Αρικμθτικά:      73,00 

 

Α.Σ. : 8 

Άρκρο : ΟΙΚ 32.01.04Προμικεια, μεταφορά επί τόπου, διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ με 

χριςθ αντλίασ ι πυργογερανοφ. Για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ 

C16/20 
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                                     Κωδ. Ανακ. : ΟΙΚ 3214         100% 

Ραραγωγι ι προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου ςκυροδζματοσ οποιαςδιποτε κατθγορίασ ι 

ποιότθτοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ (ΚΤΣ), με τθν 

διάςτρωςθ με χριςθ αντλίασ ςκυροδζματοσ ι πυργογερανοφ και τθν ςυμπφκνωςθ αυτοφ επί των 

καλουπιϊν ι/και λοιπϊν επιφανειϊν υποδοχισ ςκυροδζματοσ, χωρίσ τθν δαπάνθ καταςκευισ των 

καλουπιϊν, ςφμφωνα με τθν μελζτθ του ζργου,και τισ ΕΤΕΡ: 

01-01-01-00 "Ραραγωγι και μεταφορά ςκυροδζματοσ",  

01-01-02-00 "Διάςτρωςθ ςκυροδζματοσ",  

01-01-03-00 "Συντιρθςθ ςκυροδζματοσ",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ",  

01-01-05-00 "Δονθτικι ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ",  

01-01-07-00 "Σκυροδετιςεισ ογκωδϊν καταςκευϊν". 

Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται αυςτθρά θ προςκικθ νεροφ ςτο ςκυρόδεμα επί τόπου του ζργου. 

Επίςθσ απαγορεφεται θ χριςθ του ςκυροδζματοσ μετά τθν παρζλευςθ 90 λεπτϊν από τθν ανάμιξθ, εκτόσ 

εάν εφαρμοςκοφν επιβραδυντικά πρόςκετα με βάςθ ειδικι μελζτθ ςυνκζςεωσ. 

 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται: 

α. Η προμικεια, θ μεταφορά από οποιαδιποτε απόςταςθ ςτθ κζςθ εκτζλεςθσ του ζργου, του 

ςκυροδζματοσ εφόςον πρόκειται για εργοςταςιακό ςκυρόδεμα ι θ προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ όλων 

των απαιτοφμενων υλικϊν (αδρανϊν, τςιμζντων, νεροφ) για τθν παραςκευι του ςκυροδζματοσ, εφόςον 

το ςκυρόδεμα παραςκευάηεται ςτο εργοτάξιο (εργοταξιακό ςκυρόδεμα), οι ςταλίεσ των αυτοκινιτων 

μεταφοράσ αδρανϊν υλικϊν και ςκυροδζματοσ, θ παραςκευι το μίγματοσ και θ μεταφορά του 

ςκυροδζματοσ ςτο εργοτάξιο προσ διάςτρωςθ. 

 Επιςθμαίνεται ότι ςτθν τιμι ανά κατθγορία ςκυροδζματοσ ςυμπεριλαμβάνεται θ δαπάνθ τθσ 

εκάςτοτε απαιτοφμενθσ ποςότθτασ τςιμζντου για τθν επίτευξθ των προβλεπομζνων χαρακτθριςτικϊν 

(αντοχισ, εργαςίμου κλπ) υπό τθν εφαρμοηόμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν κατά 

περίπτωςθ. Σε ουδεμία περίπτωςθ επιμετράται ιδιαίτερα θ ενςωματοφμενθ ποςότθτα τςιμζντου ςτο 

ςκυρόδεμα. 

 Η απαιτοφμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν και θ περιεκτικότθτα ςε τςιμζντο για τθν 

επίτευξθ τθσ ηθτοφμενθσ χαρακτθριςτικισ αντοχισ του ςκυροδζματοσ κακορίηεται εργαςτθριακά με 

δαπάνθ του Aναδόχου. 

β. Τα πάςθσ φφςεωσ πρόςκετα (πλιν ρευςτοποιθτικϊν και επιβραδυντικϊν πιξεωσ) που 

προβλζπονται από τθν εγκεκριμζνθ, κατά περίπτωςθ, μελζτθ ςυνκζςεωσ, επιμετρϊνται και πλθρϊνονται 

ιδιαιτζρωσ. 

γ. Η δαπάνθ χριςεωσ δονθτϊν μάηασ ι/και επιφανείασ και θ διαμόρφωςθ τθσ άνω ςτάκμθσ των 

ςκυροδοτουμζνων ςτοιχείων (τελικισ ι προςωρινισ), ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ του 

ζργου αναφορικά με τθν ποιότθτα και τισ ανοχζσ του τελειϊματοσ. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίςθσ ανθγμζνθ θ δαπάνθ ςταλίασ των οχθμάτων μεταφοράσ του 

ςκυροδζματοσ (βαρζλασ), θ δαπάνθ μετάβαςθσ επί τόπου, ςτθςίματοσ και επιςτροφισ τθσ πρζςςασ 

ςκυροδζματοσ και θ περιςυλλογι, φόρτωςθ και απομάκρυνςθ τυχόν υπερχειλίςεων ςκυροδζματοσ από 

τθν κζςθ ςκυροδζτθςθσ.  

ε. Δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ πρόςκετθ επεξεργαςία διαμόρφωςθσ δαπζδων ειδικϊν απαιτιςεων 

(λ.χ. βιομθχανικό δάπεδο). 
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Οι τιμζσ ζχουν εφαρμογι ςε πάςθσ φφςεωσ καταςκευζσ από ςκυρόδεμα, εκτόσ από κελφφθ, αψίδεσ και 

τροφλουσ. 

 

Επιμζτρθςθ ανά κυβικό μζτρο καταςκευαςκζντοσ ςτοιχείου από ςκυρόδεμα, ςφμφωνα με τισ 

προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ διαςτάςεισ 

ΕΥΩ Ολογράφωσ: Ενενιντα 

 Αρικμθτικά:      90,00 

 

Α.Σ. : 9 

Άρκρο :ΟΙΚ32.01.05Προμικεια, μεταφορά επί τόπου, διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ με 

χριςθ αντλίασ ι πυργογερανοφ. Για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ 

C20/25 

                                     Κωδ. Ανακ. : ΟΙΚ 3215         100% 

Ραραγωγι ι προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου ςκυροδζματοσ οποιαςδιποτε κατθγορίασ ι 

ποιότθτοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ (ΚΤΣ), με τθν 

διάςτρωςθ με χριςθ αντλίασ ςκυροδζματοσ ι πυργογερανοφ και τθν ςυμπφκνωςθ αυτοφ επί των 

καλουπιϊν ι/και λοιπϊν επιφανειϊν υποδοχισ ςκυροδζματοσ, χωρίσ τθν δαπάνθ καταςκευισ των 

καλουπιϊν, ςφμφωνα με τθν μελζτθ του ζργου,και τισ ΕΤΕΡ: 

01-01-01-00 "Ραραγωγι και μεταφορά ςκυροδζματοσ",  

01-01-02-00 "Διάςτρωςθ ςκυροδζματοσ",  

01-01-03-00 "Συντιρθςθ ςκυροδζματοσ",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ",  

01-01-05-00 "Δονθτικι ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ",  

01-01-07-00 "Σκυροδετιςεισ ογκωδϊν καταςκευϊν". 

Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται αυςτθρά θ προςκικθ νεροφ ςτο ςκυρόδεμα επί τόπου του ζργου. 

Επίςθσ απαγορεφεται θ χριςθ του ςκυροδζματοσ μετά τθν παρζλευςθ 90 λεπτϊν από τθν ανάμιξθ, εκτόσ 

εάν εφαρμοςκοφν επιβραδυντικά πρόςκετα με βάςθ ειδικι μελζτθ ςυνκζςεωσ. 

 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται: 

α. Η προμικεια, θ μεταφορά από οποιαδιποτε απόςταςθ ςτθ κζςθ εκτζλεςθσ του ζργου, του 

ςκυροδζματοσ εφόςον πρόκειται για εργοςταςιακό ςκυρόδεμα ι θ προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ όλων 

των απαιτοφμενων υλικϊν (αδρανϊν, τςιμζντων, νεροφ) για τθν παραςκευι του ςκυροδζματοσ, εφόςον 

το ςκυρόδεμα παραςκευάηεται ςτο εργοτάξιο (εργοταξιακό ςκυρόδεμα), οι ςταλίεσ των αυτοκινιτων 

μεταφοράσ αδρανϊν υλικϊν και ςκυροδζματοσ, θ παραςκευι το μίγματοσ και θ μεταφορά του 

ςκυροδζματοσ ςτο εργοτάξιο προσ διάςτρωςθ. 

 Επιςθμαίνεται ότι ςτθν τιμι ανά κατθγορία ςκυροδζματοσ ςυμπεριλαμβάνεται θ δαπάνθ τθσ 

εκάςτοτε απαιτοφμενθσ ποςότθτασ τςιμζντου για τθν επίτευξθ των προβλεπομζνων χαρακτθριςτικϊν 

(αντοχισ, εργαςίμου κλπ) υπό τθν εφαρμοηόμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν κατά 

περίπτωςθ. Σε ουδεμία περίπτωςθ επιμετράται ιδιαίτερα θ ενςωματοφμενθ ποςότθτα τςιμζντου ςτο 

ςκυρόδεμα. 

 Η απαιτοφμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν και θ περιεκτικότθτα ςε τςιμζντο για τθν 

επίτευξθ τθσ ηθτοφμενθσ χαρακτθριςτικισ αντοχισ του ςκυροδζματοσ κακορίηεται εργαςτθριακά με 

δαπάνθ του Aναδόχου. 
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β. Τα πάςθσ φφςεωσ πρόςκετα (πλιν ρευςτοποιθτικϊν και επιβραδυντικϊν πιξεωσ) που 

προβλζπονται από τθν εγκεκριμζνθ, κατά περίπτωςθ, μελζτθ ςυνκζςεωσ, επιμετρϊνται και πλθρϊνονται 

ιδιαιτζρωσ. 

γ. Η δαπάνθ χριςεωσ δονθτϊν μάηασ ι/και επιφανείασ και θ διαμόρφωςθ τθσ άνω ςτάκμθσ των 

ςκυροδοτουμζνων ςτοιχείων (τελικισ ι προςωρινισ), ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ του 

ζργου αναφορικά με τθν ποιότθτα και τισ ανοχζσ του τελειϊματοσ. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίςθσ ανθγμζνθ θ δαπάνθ ςταλίασ των οχθμάτων μεταφοράσ του 

ςκυροδζματοσ (βαρζλασ), θ δαπάνθ μετάβαςθσ επί τόπου, ςτθςίματοσ και επιςτροφισ τθσ πρζςςασ 

ςκυροδζματοσ και θ περιςυλλογι, φόρτωςθ και απομάκρυνςθ τυχόν υπερχειλίςεων ςκυροδζματοσ από 

τθν κζςθ ςκυροδζτθςθσ.  

ε. Δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ πρόςκετθ επεξεργαςία διαμόρφωςθσ δαπζδων ειδικϊν απαιτιςεων 

(λ.χ. βιομθχανικό δάπεδο). 

Οι τιμζσ ζχουν εφαρμογι ςε πάςθσ φφςεωσ καταςκευζσ από ςκυρόδεμα, εκτόσ από κελφφθ, αψίδεσ και 

τροφλουσ. 

 

Επιμζτρθςθ ανά κυβικό μζτρο καταςκευαςκζντοσ ςτοιχείου από ςκυρόδεμα, ςφμφωνα με τισ 

προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ διαςτάςεισ 

ΕΥΩ Ολογράφωσ: Ενενιντα πζντε 

 Αρικμθτικά:      95,00 

 

Α.Σ. : 10 

Άρκρο :  ΟΙΚ 38.01Ξυλότυποι χυτϊν τοίχων  

                               Κωδ. Ανακ. : ΟΙΚ 3801         100% 

Ξυλότυποι χυτϊν τοίχων εςωτερικοί και εξωτερικοί ςε οποιαδιποτε ςτάκμθ από το ζδαφοσ, ςε φψοσ 

από το δάπεδο εργαςίασ μζχρι 4,00 m, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 01-04-00-00 "Καλοφπια 

καταςκευϊν από ςκυρόδεμα (τφποι)". 

Οι διαςτάςεισ των ςτοιχείων των ικριωμάτων, ςανιδωμάτων, μεταλλικϊν πλαιςίων κλπ ςτοιχείων του 

καλουπιοφ και του ικριϊματοσ κα είναι τζτοιασ αντοχισ ϊςτε να μποροφν να παραλαμβάνουν όλα τα 

επενεργοφντα κατά τθν καταςκευι φορτία χωρίσ παραμορφϊςεισ ι υποχωριςεισ.  

Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ φκορά και απομείωςθ των χρθςιμοποιουμζνων υλικϊν, θ εργαςία 

ανζγερςθσ-ςυναρμολόγθςθσ και θ εργαςία αποξιλωςθσ του καλουπιοφ και απομάκρυνςθσ όλων των 

υλικϊν που χρθςιμοποιικθκαν για τθν διαμόρφωςι του,  

 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) επιφανείασ ςε επαφι με το ςκυρόδεμα. 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ: Δεκατρία και πενιντα 

 Αρικμθτικά:      13,50 

 

Α.Σ. : 11 

Άρκρο :  ΟΙΚ 38.13Ξυλότυποι εμφανϊν ςκυροδεμάτων 

                               Κωδ. Ανακ. : ΟΙΚ 3841         100% 

Ξυλότυποι επιπζδων, καμπφλων ι κεκλιμζνων εμφανϊν επιφανειϊν ςκυροδεμάτων, με κόντρα πλακζ 

τφπου ΒΕΤΟFORM ι πλανιςμζνεσ ςανίδεσ ςε αρίςτθ κατάςταςθ (καινουργισ ξυλεία ι ξυζία με λιγϊτερεσ 
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από πζντε χριςεισ), για τθν επίτευξθ του προβλεπόμενου επιφανειακοφ τελειϊματοσ, ςφμφωνα με τθν 

μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 01-05-00-00 "Καλοφπια εμφανοφσ (ανεπζνδυτου) ζγχυτου ςκυροδζματοσ".   

Συμπεριλαμβάνεται θ επάλειψθ των ξυλοτφπων με κατάλλθλο αντικολλθτικό υλικό, θ τοποκζτθςθ 

πλαςτικϊν παρεμβλθμάτων ςτα δεςίματα του ξυλότυπου και θ υδατο-ςτεγισ ςφράγιςθ των αρμϊν του 

ξυλότυπου. 

Το παρόν άρκρο αποκλείει τθν ταυτόχρομθ εφαρμογι του άρκρου ΟΙΚ 38.10 "Ρρόςκετθ τιμι 

επεξεργαςίασ ςανιδϊματοσ ξυλοτφπων" 

 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) ανεπτυγμζνθσ επιφανείασ. 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ: Είκοςι και είκοςι πζντε 

 Αρικμθτικά:      20,25 

 

Α.Σ. : 12 

Άρκρο :  ΟΙΚ 38.20.02Χαλφβδινοι οπλιςμοί ςκυροδζματοσκατθγορίασ B500C 

                                    Κωδ. Ανακ. : ΟΙΚ 3873         100% 

Ρρομικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου χάλυβα οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ, μορφισ διατομϊν, 

κατθγορίασ (χάλυβασ B500A, B500C και δομικά πλζγματα) και διαμόρφωςθσ ςφμφωνα με τθν μελζτθ, 

προςζγγιςθ ςτθν κζςθ ενςωμάτωςθσ με οποιοδιποτε μζςον και τοποκζτθςι του ςφμφωνα με τα ςχζδια 

οπλιςμοφ. Εκτζλεςθ εργαςιϊν ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 01-02-01-00 "Χαλφβδινοσ οπλιςμόσ 

ςκυροδεμάτων" 

Η τοποκζτθςθ του ςιδθροπλιςμοφ κα γίνεται μόνον μετά τθν παραλαβι του ξυλοτφπου ι τθσ επιφανείασ 

ζδραςθσ του ςκυροδζματοσ (π.χ. υπόςτρωμα οπλιςμζνων δαπζδων κλπ). 

Ο χάλυβασ οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων επιμετράται ςε χιλιόγραμμα βάςει αναλυτικϊν Ρινάκων Οπλιςμοφ. 

Εάν οι πίνακεσ αυτοί δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν εγκεκριμζνθ μελζτθ του ζργου κα ςυντάςςονται με 

μζριμνα του Αναδόχου και κα υποβάλλονται ςτθν Υπθρεςία προσ ζλεγχο και κεϊρθςθ πριν από τθν 

ζναρξθ τθσ τοποκζτθςθσ του οπλιςμοφ.  

Οι Ρίνακεσ κα ςυνταςςονται βάςει των ςχεδίων τθσ μελζτθσ και κα περιλαμβάνουν λεπτομερϊσ τισ 

διαςτάςεισ των ράβδων (αναπτφγματα), τισ διαμζτρουσ, τισ κζςεισ τοποκζτθςθσ και τα μικθ 

υπερκάλυψθσ, τα βάρθ ανά τρζχον μζτρο κατά διάμετρο, τα επί μζρουσ και τα ολικά μικθ των ράβδων, 

τα μερικά βάρθ ανά διάμετρο και το ολικό βάροσ. Οι ωσ άνω Ρίνακεσ Οπλιςμοφ, μετά τθν παραλαβι των 

οπλιςμϊν, κα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και τθν Υπθρεςία και κα αποτελοφν τθν επιμζτρθςθ των 

οπλιςμϊν. 

Το ανά τρζχον μζτρο βάροσ των ράβδων οπλιςμοφ κα υπολογίηεται με βάςθ τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-

2008, ο οποίοσ παρατίκεται ςτθν ςυνζχεια. Σε καμμία περίπτωςθ δεν γίνεται αποδεκτόσ ο 

προςδιοριςμόσ του μοναδιαίου βάρουσ των ράβδων βάςει ηυγολογίου. 

Ονομ. 

διάμετροσ 

(mm) 

Πεδίοεφαρμογισ 

Ονομ.δια

τομι  

(mm2) 

Ονομ.  

μάηα/ 

μζτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλοφρεσ και 

ευκυγραμμιςμζνα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

ςυγκολλθμζνα 

πλζγματα και 

δικτυϊματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 
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Ονομ. 

διάμετροσ 

(mm) 

Πεδίοεφαρμογισ 

Ονομ.δια

τομι  

(mm2) 

Ονομ.  

μάηα/ 

μζτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλοφρεσ και 

ευκυγραμμιςμζνα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

ςυγκολλθμζνα 

πλζγματα και 

δικτυϊματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

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 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

Στισ επιμετροφμενεσ ποςότθτεσ, πζραν τθσ προμικειασ, μεταφοράσ επί τόπου, διαμόρφωςθσ και 

τοποκζτθςθσ του οπλιςμοφ, περιλαμβάνονται ανθγμζνα τα ακόλουκα: 

 Η ςφνδεςθ των ράβδων κατά τρόπο ςτερεό με ςφρμα, ςε όλεσ ανεξάρτθτα τισ διαςταυρϊςεισ και 

όχι εναλλάξ  

 Η προμικεια του ςφρματοσ πρόςδεςθσ.  

 Η προμικεια και τοποκζτθςθ αρμοκλειδϊν (κατά ISO 15835-2), εκτόσ αν ςτα ςυμβατικά τεφχθ του 

ζργου προβλζπετει ιδιαίτερθ επιμζτρθςθ και πλθρωμι αυτϊν. 

 Οι πλάγιεσ μεταφορζσ και θ διακίνθςθ του οπλιςμοφ ςε οποιοδιποτε φψοσ από το δάπεδο 

εργαςίασ.  

 Η τοποκζτθςθ υποςτθριγμάτων (καβίλιεσ, αναβολείσ) και ειδικϊν τεμαχίων ανάρτθςθσ που τυχόν 

κα απαιτθκοφν (εργαςία και υλικά). 

 Η απομείωςθ και φκορά του οπλιςμοφ κατά τθν κοπι και κατεργαςία . 

 

Τιμι ανά χιλιόγραμμο  (kg) ςιδθροφ οπλιςμοφ υδραυλικϊν ζργων τοποκετθμζνου ςφμφωνα με τθν 

μελζτθ. 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:Ζνα και επτά 

 Αρικμθτικά:      1,07 
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Α.Σ. : 13 

Άρκρο :  ΟΔΟΒ-35Αντιγραφιςτικι επάλειψθ 

                            Κωδ. Ανακ. : ΟΙΚ 7902         100% 

Aντιγραφιςτικι επάλειψθ των εμφανϊν επιφανειϊν τεχνικϊν ζργων από ςκυρόδεμα (τοίχων, βάκρων 

και φορζων γεφυρϊν, τοιχίων και οροφισ κάτω διαβάςεων κλπ) που προβλζπονται ςτθν μελζτθ, με 

ςφςτθμα υλικϊν ανκεκτικό ςτον κακαριςμό με χλιαρό νερό υπό πίεςθ ι/και κακαριςτικό ςκεφαςμα που 

ςυνιςτά ο προμθκευτισ.  

Επιςθμαίνεται ότι δεν γίνονται αποδεκτζσ οι επαλείψεισ ‘’κυςιαηομζνου’’ τφπου, οι οποίεσ 

αποςυντίκενται κατά τον κακαριςμό και απαιτοφν επανάλθψθ. 

Για τθν εφαρμογι, τον ζλεγχο και τθν παραλαβι τθσ επίςτρωςθσ ζχουν εφαρμογι τα κακοριηόμενα ςτθν 

ΕΤΕΡ 05-02-03. 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 θ προμικεια, θ προςκόμιςθ, θ προετοιμαςία και θ εφαρμογι των υλικϊν επάλειψθσ,  

 θ χριςθ μθχανθμάτων, ςυςκευϊν, βοθκθτικϊν καταςκευϊν και ικριωμάτων, 

 θ δοκιμαςτικι επάλειψθ επιφανειϊν για τθν διαπίςτωςθ των δυνατοτιτων κακαριςμοφ του 

ςυςτιματοσ υλικϊν τθσ αντιγραφιςτικισ επάλειψθσ. 

 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο. 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:Ρζντε και ογδόντα  

 Αρικμθτικά:      5,80 

 

Α.Σ. : 14 

Άρκρο Β-36 ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΔΙΡΛΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΡΑΛΕΙΨΗ 
(Ανακεωρείται με το άρκρο ΟΔΟ-2411) 

Ρροςτατευτικι επάλειψθ επιφανειϊν ςκυροδζματοσ ι τςιμεντοκονιάματοσ, ςε οποιαδιποτε ςτάκμθ 

από το δάπεδο εργαςίασ, με αςφαλτικό γαλάκτωμα υδατικισ διαςποράσ (black bitumen paint) με χριςθ 

ρολοφ, βοφρτςασ ι πιςτολζττου. 

 
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 ο επιμελισ κακαριςμόσ τθσ επιφάνειασ από χαλαρά υλικά και ρφπουσ με χριςθ ςυρματόβουρτςασ ι 
πεπιεςμζνου αζρα,  

 θ εφαρμογι υποςτρϊματοσ (primer) με αραίωςθ του γαλακτϊματοσ με νερό ςε αναλογία 1:1 ι με 
χριςθ του υλικοφ που ςυνιςτά ο προμθκευτισ και ανάλωςθ 0,10 -0,15 lt/m2,  

 θ χριςθ των απαιτουμζνων ικριωμάτων  

 θ εφαρμογι του αςφαλτικοφ γαλακτϊματοσ ςε δφο ςτρϊςεισ με ανάλωςθ ανά ςτρϊςθ τουλάχιςτον 
0,15 lt/m2 

 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο  

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ: Ζνα και εβδομιντα πζντε 
 Αρικμθτικά: 1,75 
Α.Σ. : 15 
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Άρκρο Β-43.2 Σφράγιςθ κατακόρυφων και κεκλιμζνων αρμϊν με πλαςτομερι αςφαλτικι μαςτίχθ  
(Ανακεωρείται με το άρκρο ΥΔ-6370) 

Σφράγιςθ κατακόρυφων και κεκλιμζνων αρμϊν τεχνικϊν ζργων μικρισ κινθτικότθτασ (τοιχίων οχετϊν, 
τοίχων αντιςτιριξθσ, ςτοιχείων κεμελίωςθσ, οπϊν διζλευςθσ καλωδίων και ςωλινων ςε ςτοιχεία από 
ςκυρόδεμα κλπ) με πλαςτομερι αςφαλτικι μαςτίχθ (αςφαλτικό ςτόκο) εφαρμοηόμενθ εν κερμϊ. 
 
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 ο επιμελισ κακαριςμόσ των παρειϊν και του διακζνου του αρμοφ με μεταλλοβολι ι ςυρματόβουρτςα,  

 θ κάλυψθ των παρειϊν του αρμοφ με αυτοκόλλθτθσ ταινία (όταν απαιτείται για τθν αποφυγι ρφπανςθσ 
τθσ επιφανείασ του ςκυροδζματοσ),  

 θ εφαρμογι βελτιωτικοφ πρόςφυςθσ (primer) ςυμβατοφ με τθν αςφαλτικι μαςτίχθ,  

 θ κζρμανςθ τθσ μαςτίχθσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του προμθκευτι  

 και θ εφαρμογι τθσ ςτο διάκενο του αρμοφ με ςπάτουλα (το υλικό είναι παχφρευςτο και εφπλαςτο).  

 
Η ςφράγιςθ με κερμι αςφαλτικι μαςτίχθ προχποκζτει απόλυτα ςτεγνζσ επιφάνειεσ ςκυροδζματοσ και 
κερμοκραςία περιβάλλοντοσ μεγαλφτερθ από 5°C.  
 
Η μζκοδοσ είναι κατάλλθλθ για εφροσ αρμϊν ζωσ 25 mm, ενϊ το βάκοσ πλιρωςθσ δεν πρζπει να 
υπερβαίνει τα 50 mm (ςυνιςτάται βάκοσ πλιρωςθσ 25 mm).  
 
Το υπόλοιπο διάκενο του αρμοφ ςυνιςτάται να πλθρϊνεται με εφκαμπτθ μοριοςανίδα αρμϊν, θ οποία 
τιμολογείται ιδιαίτερα με βάςθ το άρκρο Β-43.3 του Τιμολογίου.  
 
Τιμι ανά μζτρο μικουσ ςφραγιςμζνου αρμοφ. 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ: Δεκατρία και τριάντα 
 Αρικμθτικά: 13,30 
 
Α.Σ. : 16 

ΆρκροΒ-43.3 Ρλιρωςθ διακζνου αρμϊν με εφκαμπτεσ μοριοςανίδεσ εμποτιςμζνεσ με άςφαλτο, 
πάχουσ 12 mm 
(Ανακεωρείται με το άρκροΥΔ-6370) 

Ρλιρωςθ διακζνου αρμϊν τεχνικϊν ζργων πάςθσ φφςεωσ με εφκαμπτεσ μοριοςανίδεσ εμποτιςμζνεσ με 
άςφαλτο, πάχουσ 12 mm, ςυμπιζςιμεσ ςε ποςοςτό 50% του πάχουσ τουσ (φάςθ διαςτολισ) και 
ανακάμπτουςεσ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 70% του αρχικοφ τουσ πάχουσ (φάςθ ςυςτολισ), ςφμφωνα με τθν 
ΕΤΕΡ 08-05-02-03 ‘’Ρλιρωςθ διακζνου αρμϊν καταςκευϊν από ςκυρόδεμα’’ 
 
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου των εμποτιςμζνων μοριοςανίδων,  

 ο κακαριςμόσ τθσ επιφάνειασ εφαρμογισ, θ κοπι, θ τοποκζτθςθ και θ ςτερζωςθ των τεμαχίων τθσ 
μοριοςανίδασ με ατςαλόκαρφα ςτισ προβλεπόμενεσ κζςεισ (εκατζρωκεν ελαςτικϊν ταινιϊν 
ςτεγάνωςθσ ι ςε ολόκλθρθ τθν επιφάνεια του αρμοφ) και ςτάκμεσ από τθν επιφάνεια των ςτοιχείων 
από ςκυρόδεμα (διάκενο εφαρμογισ μαςτίχθσ ςφράγιςθσ αρμοφ, ςυνικωσ βάκουσ 25 mm). 
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Oταν το πλάτοσ του αρμοφ είναι μεγαλφτερο από 12 mm μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν μοριοςανίδεσ 
αναλόγου πάχουσ, ι επάλλθλεσ μοριοςανίδεσ ςυνολικοφ πάχουσ ίςου με το απαιτοφμενο, οι οποίεσ ςτισ 
αλλθλοεφαπτόμενεσ επιφάνειεσ κα επαλείφονται με αςφαλτικό γαλάκτωμα. 
 
Στθν περίπτωςθ αυτι θ επιμζτρθςθ κα γίνεται με αναγωγι τθσ επιφανείασ τουσ ςε ιςοδφναμθ επιφάνεια 
ςυμβατικοφ πάχουσ 12 mm, όπωσ ορίηεται ςτουσ γενικοφσ όρουσ του Tιμολογίου αυτοφ. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο μοριοςανίδων πλιρωςθσ αρμϊν πάχουσ 12 mm 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ: Τζςςερα και ςαράντα 
 Αρικμθτικά: 4,40 

 
Α.Σ. : 17 

Άρκρο Β-44 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΑΜΟΥ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (WATERSTOP) 
(Ανακεωρείται με το άρκρο ΥΔ-6373) 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ελαςτικισ ταινίασ ςτεγάνωςθσ αρμοφ καταςκευισ από ςκυρόδεμα, 
ενςωματοφμενθσ ςτα εκατζρωκεν του αρμοφ ςτοιχεία, από νεοπρζν ι PVC, ευκφγραμμθσ, με μία κεντρικι 
διόγκωςθ, πλάτουσ 240 mm, ςε οποιαδιποτε κζςθ και κάκε είδουσ καταςκευι, ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 08-
05-02-02 ‘’Ταινίεσ ςτεγάνωςθσ αρμϊν καταςκευϊν από ςκυρόδεμα (waterstops)’’ 
 
Στθ τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:  

 θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου τθσ ελαςτικισ ταινίασ και των προδιαμορφωμζνων 
ειδικϊν τεμαχίων τθσ,  

 θ κοπι, τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ τθσ ταινίασ ςτισ ράβδουσ οπλιςμοφ του ςκυροδζματοσ,  

 θ ςυγκόλλθςθ τμθμάτων και ειδικϊν τεμαχίων για τθν επίτευξθ ςυνεχοφσ υδροφραγμοφ,  

 θ απαιτοφμενθ ειδικι διαμόρφωςθ των ξυλοτφπων για τθν διζλευςθ του προεξζχοντοσ τμιματοσ τθσ 
ταινίασ (θ οποία είναι υποχρεωτικι). 

 
Στθν περίπτωςθ που προβλζπεται από τθν μελζτθ ταινία πλάτουσ διαφορετικοφ από το ςυμβατικό των 240 
mm, θ επιμζτρθςθ κα γίνεται με αναγωγι του μικουσ τθσ ςε ιςοδφναμο μικοσ ςυμβατικοφ πλάτουσ 240 
mm, όπωσ ορίηεται ςτουσ γενικοφσ όρουσ του παρόντοσ Τιμολογίου.  
 
Τιμι ανά μζτρο μικουσ ελαςτικισ ταινίασ ςτεγάνωςθσ αρμϊν πλάτουσ 240 mm 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ: Δεκατρία και εβδομιντα 
 Αρικμθτικά: 13,70 
 

Α.Σ. : 18 

Άρκρο : ΤΔΡ 11.02.03Εςχάρεσ καναλιϊν υδροςυλλογισ, χαλφβδινεσ, γαλβανιςμζνεσ, 

θλεκτροπρεςςαριςτζσ. 

                                        Κωδ. Ανακ. : ΥΔ 6752         100% 

Μεταλλικζσ εςχάρεσ υδροςυλλογισ, με το αντίςτοιχο πλαίςιο ζδραςθσ, πλιρωσ τοποκετθμζνεσ, 

ςφμφωνα με τα ςχζδια λεπτομερειϊν τθσ μελζτθσ. 

Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου τθσ εςχάρασ και του πλαιςίου ζδραςθσ αυτισ, θ 

ακριβισ ρφκμιςθ τθσ ςτάκμθσ και επίκλιςθσ τθσ εςχάρασ με χριςθ ςτερεϊν υποκεμάτων και ο 
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εγκιβωτιςμόσ του πλαιςίου ζδραςθσ με τςιμεντοκονία, μθ ςυρρικνοφμενο κονίαμα ι εποξειδικά 

κονιάματα. 

Το παρόν άρκρο ζχει εφαρμογι, τόςο επί νζων όςο και επί υφιαςταμζνων καταςκευϊν (αντικατάςταςθ 

εςχαρϊν). 

Επιμζτρθςθ για τισ μεν τυποποιθμζνεσ εςχάρεσ βιομθχανικισ προζλευςθσ με βάςθ τουσ πίνακεσ  βαρϊν 

του καταςκευαςτι, για τισ δε θλεκτροςυγκολλθτζσ εςχάρεσ νε βάςθ αναλυτικοφσ υπολογιςμοφσ των 

ράβδων και λοιπϊν διατομϊν μορφοχάλυβα που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι τουσ. Σε καμμία 

περίπτωςθ δεν γίνεται αποδεκτι επιμζτρθςθ με ηφγιςθ. 

Εςχάρεσ καναλιϊν υδροςυλλογισ, χαλφβδινεσ, γαλβανιςμζνεσ θλεκτρο-πρεςςαριςτζσ, ςφμφωνα με τθν 

μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 08-07-01-03 "Εςχάρεσ υδροςυλλογισ χαλφβδινεσ θλεκτροπρεςςαριςτζσ" 

 

Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) εςχάρασ και αντιςτοίχου πλαιςίου ζδραςθσ. 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:Τρία και δζκα  

 Αρικμθτικά:      3,10 

 

Α.Σ. : 19 

Άρκρο :  ΟΔΟ Β-51Πρόχυτα κράςπεδα από ςκυρόδεμα 

                            Κωδ. Ανακ. : ΟΔΟ2921         100% 

Τοποκζτθςθ προκαταςκευαςμζνων κραςπζδων από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C20/25, διατομισ πλάτουσ 

0,15 m και φψουσ 0,25 ζωσ 0,30 m, ςφμφωνα με τα ςχζδια λεπτομερειϊν τθσ μελζτθσ, με απότμθςθ, 

ευκυγράμμων ι καμπφλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προσ καταςκευι νθςίδων αςφαλείασ, πεηοδρομίων, 

κόμβων κ.λ.π., τα οποία κα παραςκευάηονται ςε βιομθχανικι εγκατάςταςθ με δόνθςθ και ςυμπίεςθ, 

αποκλειομζνθσ τθσ παραςκευισ τουσ επί τόπου του ζργου με αυτοςχζδιουσ ξυλότυπουσ.  

 

Εκτζλεςθ εργαςιϊν ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 05-02-01-00 ‘’Κράςπεδα, ρείκρα και τάφροι ομβρίων 

καταςτρϊματοσ οδϊν επενδεδυμζνεσ με ςκυρόδεμα’’. 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:  

 θ προμικεια και μεταφορά των κραςπζδων και όλων των απαιτοφμενων υλικϊν πλθν του 

ςκυροδζματοσ τθσ βάςθσ ζδραςθσ,  

 θ τοποκζτθςι τουσ ςε ευκυγραμμία ι καμπφλθ ςτισ προβλεπόμενεσ κζςεισ από τα ςχζδια 

οριηοντιογραφικά και υψομετρικά, με χριςθ τεμαχίων μικουσ όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία 

επιφάνεια, θ ςτερζωςθ των κραςπζδων με καταςκευι πίςω από αυτά ςυνεχοφσ πρίςματοσ διατομισ 

0,10x0,20 m από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C8/10, ο εγκιβωτιςμόσ τουσ και θ αρμολόγθςι τουσ με 

τςιμεντοκονία αναλογίασ 650 kg τςιμζντου ανά m3 άμμου. 

 

Τιμι ανά μζτρο μικουσ πλιρωσ τοποκετθμζνου κραςπζδου χωρίσ τθν βάςθ ζδραςισ του, θ οποία 

επιμετράται ιδιαιτζρωσ. 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:Εννζα και εξιντα  

 Αρικμθτικά:      9,60 
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ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΡΩΙΕ & ΕΠΙΣΡΩΕΙ 

 

Α.Σ. : 20 

Άρκρο :  ΟΔΟ Γ-1.1Τπόβαςθ οδοςτρωςίασ μεταβλθτοφ πάχουσ 

                            Κωδ. Ανακ. : ΟΔΟ 3121.Β         100% 

Καταςκευι υπόβαςθσ οδοςτρωςίασ μεταβλθτοφ πάχουσ από κραυςτά αδρανι υλικά 

ςτακεροποιουμζνου τφπου ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 05-03-03-00 "Στρϊςεισ οδοςτρωμάτων από αςφνδετα 

αδρανι υλικά", με ςυμπφκνωςθ κατά ςτρϊςεισ μεγίςτου ςυμπυκνωμζνου πάχουσ κάκε ςτρϊςθσ 0,10 m, 

ανεξάρτθτα από τθ μορφι και τθν ζκταςθ τθσ επιφάνειασ καταςκευισ, ςε υπαίκρια ι υπόγεια ζργα. 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 θ προμικεια των αδρανϊν και του νεροφ διαβροχισ, 

 θ μεταφορά τουσ επί τόπου του ζργου από οποιαδιποτε απόςταςθ, 

 θ διάςτρωςθ, διαβρoxι και πλιρθσ ςυμπφκνωςθ, ϊςτε να προκφψει θ προβλεπόμενθ από τθν 

μελζτθ γεωμετρικι επιφάνεια. 

Η επιμζτρθςθ κα γίνεται με γεωμετρικι χωροςτάκμθςθ κατά διατομζσ πριν και μετά τθν καταςκευι τθσ 

ςτρϊςεωσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ.  

 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο ςυμπυκνωμζνθσ υπόβαςθσ μεταβλθτοφ πάχουσ 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:Δεκατρία και εξιντα  

 Αρικμθτικά:      13,40 

 

Α.Σ. : 21 

Άρκρο : ΟΔ Γ-2.2Βάςθ πάχουσ 0,10 m (ΠΣΠ Ο-155) 

                            Κωδ. Ανακ. : ΟΔΟ 3211.Β         100% 

Καταςκευι ςτρϊςθσ βάςθσ οδοςτρωςίασ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,10 m από κραυςτά αδρανι υλικά 

ςτακεροποιουμζνου τφπου ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 05-03-03-00 "Στρϊςεισ οδοςτρωμάτων από αςφνδετα 

αδρανι υλικά", ανεξάρτθτα από τθ μορφι και τθν ζκταςθ τθσ επιφάνειασ καταςκευισ, ςε υπαίκρια ι 

υπόγεια ζργα. 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 θ προμικεια των αδρανϊν και του νεροφ διαβροχισ,  

 θ μεταφορά τουσ επί τόπου του ζργου από οποιαδιποτε απόςταςθ,  

 θ διάςτρωςθ, διαβρoxι και πλιρθσ ςυμπφκνωςθ, ϊςτε να προκφψει θ προβλεπόμενθ από τθν 

μελζτθ γεωμετρικι επιφάνεια. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο ςτρϊςθσ βάςθσ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0.10 m 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:Ζνα και ςαράντα ζνα.  

 Αρικμθτικά:      1,39 

 

Α.Σ. : 22 

Άρκρο :  ΟΔΟ Δ-3Αςφαλτικι προεπάλειψθ 

                         Κωδ. Ανακ. : ΟΔΟ 4110         100% 
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Ρροεπάλειψθ αναςφάλτωτθσ επιφάνειασ με αςφαλτικό διάλυμα τφπου ΜΕ-0 ι με όξινο αςφαλτικό 

γαλάκτωμα, ανεξάρτθτα από τθν ζκταςθ και τθ μορφι τθσ επιφάνειασ, ςε υπαίκρια και υπόγεια ζργα, 

ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 05-03-11-01 "Αςφαλτικι προεπάλειψθ". 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 θ προμικεια τθσ αςφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτοφμενου αντιυδρόφιλου 

παραςκευάςματοσ και θ μεταφορά τουσ επί τόπου του ζργου από οποιαδιποτε απόςταςθ,  

 θ διακίνθςθ των υλικϊν και θ παραςκευι του αςφαλτικοφ διαλφματοσ (κζρμανςθ, 

εναποκικευςθ, φφλαξθ κλπ.),  

 ο κακαριςμόσ τθσ επιφάνειασ που κα προεπαλειφκεί με μθχανικό ςάρωκρο και χειρωνακτικι 

υποβοικθςθ,  

 θ μεταφορά και διάχυςθ του αςφαλτικοφ διαλφματοσ ι του γαλακτϊματοσ με αυτοκiνοφμενο 

διανομζα αςφάλτου (Federal),  

 θ επανακζρμανςθ του διαλφματοσ πριν από τθ διάχυςθ (όταν απαιτείται),  

 θ ενδεχόμενθ διάςτρωςθ αδρανοφσ υλικοφ επικάλυψθσ με τθν αξία παραγωγισ ι προμικειασ 

και μεταφοράσ αυτοφ ςτον τόπο διάςτρωςθσ. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο αςφαλτικισ προεπάλειψθσ. 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:Ζνα και είκοςι.  

 Αρικμθτικά:      1,20 

 

Α.Σ. : 23 

Άρκρο :  ΟΔΟ Δ-4Αςφαλτικι ςυγκολλθτικι επάλειψθ 

                         Κωδ. Ανακ. : ΟΔΟ 4120         100% 

Συγκολλθτικι επάλειψθ επί αςφαλτικισ ςτρϊςθσ ι επί ςκυροδζματοσ (π.χ. προςταςίασ μεμβρανϊν 

ςτεγανοποίθςθσ τεχνικϊν ςτζψθσ), με αςφαλτικό διάλυμα τφπου ΜΕ-5 ι κακαρι άςφαλτο ι αςφαλτικό 

γαλάκτωμα ταχείασ διάςπαςθσ, ανεξάρτθτα από τθν ζκταςθ και τθ μορφι τθσ επιφάνειασ, ςε υπόγεια 

και υπαίκρια ζργα. 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 θ προμικεια τθσ αςφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτοφμενου αντιυδρόφιλου 

παραςκευάςματοσ και θ μεταφορά τουσ επί τόπου του ζργου από οποιαδιποτε απόςταςθ,  

 θ διακίνθςθ των υλικϊν και θ παραςκευι του αςφαλτικοφ διαλφματοσ (κζρμανςθ, 

εναποκικευςθ, φφλαξθ κλπ.), ο κακαριςμόσ τθσ επιφάνειασ που κα προεπαλειφκεί με μθχανικό 

ςάρωκρο και χειρωνακτικι υποβοικθςθ, 

 θ μεταφορά και διάχυςθ του αςφαλτικοφ διαλφματοσ ι του γαλακτϊματοσ με αυτοκiνοφμενο 

διανομζα αςφάλτου (Federal) και θ επανακζρμανςθ του διαλφματοσ πριν από τθ διάχυςθ (όταν 

απαιτείται).  

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο αςφαλτικισ ςυγκολλθτικισ επάλειψθσ. 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Μθδζν και ςράντα πζντε.  

 Αρικμθτικά:      0,45 

 

Α.Σ. : 24 
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Άρκρο : ΟΔΟ Δ-7Αςφαλτικζσ ςυνδετικζσ (ιςοπεδωτικζσ)  ςτρϊςεισ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,05 m 

                         Κωδ. Ανακ. : ΟΔΟ 4421Β         100% 

Καταςκευι αςφαλτικισ ςυνδετικισ (ιςοπεδωτικισ) ςτρϊςθσ, ςε υπόγεια και υπαίκρια ζργα, ανεξάρτθτα 

από τθν ζκταςθ και τθ μορφι τθσ επιφάνειασ, με αςφαλτόμιγμα παραςκευαηόμενο εν κερμϊ ςε μόνιμθ 

εγκατάςταςθ με κραυςτά αδρανι υλικά λατομείου, τφπου ΑΣ 12,5, ΑΣ 20 ι ΑΣ 31,5, ςφμφωνα με τθν 

εγκεκριμζνθ μελζτθ ςυνκζςεωσ και τθν ΕΤΕΡ 05-03-11-04 "Αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ κλειςτοφ τφπου 

αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ".  

 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 θ παραγωγι ι προμικεια και μεταφορά των κατάλλθλων αδρανϊν υλικϊν και τθσ αςφάλτου 

μζχρι τθν εγκατάςταςθ παραγωγισ του αςφαλτομίγματοσ 

 θ παραγωγι του αςφαλτομίγματοσ, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ ςυνκζςεωσ  

 θ μεταφορά του κερμοφ αςφαλτομίγματοσ επί τόπου, θ διάςτρωςι του με fιnisher 

 θ ςταλία των μεταφορικϊν μζςων 

 θ κυλίνδρωςθ του αςφαλτομίγματοσ (αρχικι, ενδιάμεςθ-εντατικι και τελικι), ϊτε να προκφψει 

θ προδιαγραφόμενθ επιφανειακι υφι και ομαλότθτα 

 θ πλιρθσ ςυμπφκνωςθ και επιμελισ ιςοπζδωςθ των διαμικων και εγκαρςίων ενϊςεων για τθν 

εξάλειψθ των επιφανειακϊν ιχνϊν. 

 οι προεργαςίεσ ςε νζα ι παλαιά αςφαλτικά οδοςτρϊματα (όπωσ π.χ. δθμιουργία τριγωνικϊν 

εγκοπϊν κοντά ςε ρείκρα και φρεάτια, ςκοφπιςμα, απομάκρυνςθ των προϊόντων, που 

προζρχονται από αυτζσ τισ εργαςίεσ κλπ.).  

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται και θ αξία τθσ αςφάλτου. Η τυχόν απαιτοφμενθ αςφαλτικι 

προεπάλλειψθ ι ςυγκολλθτικι επάλειψθ, τιμολογοφνται ιδιαίτερα. 

 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο ςτρϊςθσ, αποδεκτισ ποιότθτασ και χαρακτθριςτικϊν ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 

05-03-11-04. 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Επτά και εξιντα τρία.  

 Αρικμθτικά:      7,46 

 

Α.Σ. : 25 

Άρκρο :  Χ.ΟΔΟ Δ-8.1Αςφαλτικι ςτρϊςθ κυκλοφορίασ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,035 m με χριςθ 

κοινισ αςφάλτου 

                         Κωδ. Ανακ. : ΟΔΟ 4521Β         100% 

Καταςκευι αςφαλτικισ ςτρϊςθσ κυκλοφορίασ, ςε υπόγεια και υπαίκρια ζργα, ανεξάρτθτα από τθν 

ζκταςθ και τθ μορφι τθσ επιφάνειασ, με αςφαλτόμιγμα παραςκευαηόμενο εν κερμϊ ςε μόνιμθ 

εγκατάςταςθ με κραυςτά αδρανι υλικά λατομείου, τφπου ΑΣ 12,5 ι ΑΣ 20, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ 

μελζτθ ςυνκζςεωσ και τθν ΕΤΕΡ 05-03-11-04 "Αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ κλειςτοφ τφπου αςφαλτικοφ 

ςκυροδζματοσ".  

 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 
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 θ παραγωγι ι προμικεια και μεταφορά των κατάλλθλων αδρανϊν υλικϊν και τθσ αςφάλτου 

μζχρι τθν εγκατάςταςθ παραγωγισ του αςφαλτομίγματοσ 

 θ παραγωγι του αςφαλτομίγματοσ, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ ςυνκζςεωσ  

 θ μεταφορά του κερμοφ αςφαλτομίγματοσ επί τόπου, θ διάςτρωςι του με fιnisher 

 θ ςταλία των μεταφορικϊν μζςων 

 θ κυλίνδρωςθ του αςφαλτομίγματοσ (αρχικι, ενδιάμεςθ-εντατικι και τελικι), ϊτε να προκφψει 

θ προδιαγραφόμενθ επιφανειακι υφι και ομαλότθτα 

 θ πλιρθσ ςυμπφκνωςθ και επιμελισ ιςοπζδωςθ των διαμικων και εγκαρςίων ενϊςεων για τθν 

εξάλειψθ των επιφανειακϊν ιχνϊν. 

Στισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνεται και θ αξία τθσ ενςωματουμζνθσ αςφάλτου 

 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο αςφαλτικισ ςτρϊςθσ κυκλοφορίασ, αποδεκτισ ποιότθτασ και 

χαρακτθριςτικϊν ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 05-03-11-04, ανάλογα με το ςυμπυκνωμζνο πάχοσ τθσ και τον 

τφπο τθσ χρθςιμοποιουμζνθσ αςφάλτου, ωσ εξισ: 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Επτά και εξιντα τρία.  

 Αρικμθτικά:      5,65 

 

Α.Σ. : 26 

Άρκρο :  Χ. ΟΙΚ73.96 Επίςτρωςθ επιφανειϊν ςτίβου με ςυνκετικό τάπθτα πάχουσ 13 ωσ 15 χιλ 

Κωδ. Ανακ. : ΟΙΚ7396        100% 

Επίςτρωςθ επιφανειϊν ςτίβου με ςυνκετικό τάπθτα τελικοφ ελαχίςτου πάχουσ 13-15 χιλ., χρϊματοσ 

ερυκροφαίου ι πραςίνου, που ανικει ςτθν κατθγορία των ταπιτων τθσ παρ. 2.1 των προδιαγραφϊν του 

ςυνκετικοφ τάπθτα τθσ Γ.Γ.Α, ς' ότι αφορά τθν υδατοπερατότθτα και ςτθν κατθγορία των ταπιτων τθσ 

παρ. 3.4.α των προδιαγραφϊν του ςυνκετικοφ τάπθτα τθσ Γ.Γ.Α (παρ.3.4.α.). Στουσ ςυνκετικοφσ τάπθτεσ 

που αποτελοφνται ςχεδόν κακ’ ολοκλθρίαν από κόκκουσ ανακυκλωμζνου λάςτιχου ι κόκκουσ E.P.D.M 

ςυνδεδεμζνουσ ςυνικωσ με κόλλα πολυουρεκάνθσ (P.U.) και με χρωματιςμό τθσ επιφάνειασ χριςθσ 

τουσ με βαφι πολυουρεκάνθσ ςτθν επικυμθτι απόχρωςθ. Τθν αντιολιςκθρι επιφάνεια χριςθσ αυτϊν 

των ςυνκετικϊν ταπιτων αποτελοφν οι κόκκοι τθσ ίδιασ τθσ μάηασ τουσ και τα κενά που υπάρχουν ι και 

κόκκοι E.P.D.M. με μορφι ςκόνθσ που ενςωματϊνονται ςτθν τελικι ςφραγιςτικι βαφι P.U. 

Η εργαςία τοποκζτθςθσ του ςυνκετικοφ τάπθτα ταρτάν περιλαμβάνει τα εξισ: 

Αρχικά θ τελικι επιφάνεια τθσ αςφάλτου που ζχει τοποκετιςει ο ανάδοχοσ κα ψεκαςτεί με 

πολυουρεκανικό primer, χρθςιμοποιϊντασ ψεκαςτικό εξοπλιςμό ι βοφρτςεσ για να επιτευχκεί ζτςι θ 

ςωςτι πρόςφυςθ μεταξφ τθσ επιφάνειασ αυτισ και του ςυνκετικοφ τάπθτα ταρτάν. Το ςτρϊμα βάςθσ 

του ςυςτιματοσ καταςκευάηεται όςο το primer είναι ακόμθ κολλϊδεσ, εντόσ 12 ωρϊν από τθν εφαρμογι 

τθσ πρϊτθσ επίςτρωςθσ. Η ςτερεοποίθςθ  λαμβάνει χϊρα ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ, με τθν 

εξάτμιςθ του διαλφτθ και τθν αντίδραςθ του υλικοφ με τθν ατμοςφαιρικι υγραςία.  

Εν ςυνεχεία κα καταςκευαςκεί επί τόπου ζνα ςτρϊμα μίγματοσ πολυουρεκάνθσ, με κόκκουσ 

ανακυκλωμζνου καουτςοφκ κοκκομετρίασ 1-4 mm πάχουσ περίπου 10 χιλ.  

Αφοφ θ επιφάνεια ςτερεοποιθκεί εντελϊσ, κα ακολουκιςει θ εφαρμογι τθσ τελικισ επικάλυψθσ 

επιφάνειασ με ψεκαςμό του ςυςτιματοσ ςταυρωτά πλζον, ςε δφο κάκετεσ επιςτρϊςεισ, προκειμζνου να 
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εξαςφαλιςτεί άρτια κάλυψθ, ζγχρωμθσ πολυουρεκάνθσ και EPDM 0,5 – 1,5 mm ςε πάχοσ περίπου 4 χιλ 

ϊςτε θ επιφάνεια να αποκτιςει τθν τελικι κοκκϊδθ μορφι.  

Ο τάπθτασ κα ζχει τισ προβλεπόμενεσ πιςτοποιιςεισ απο το Τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 

Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια και μεταφορά όλων των απαιτοφμενων υλικϊν και των 

απαραίτθτων μθχανθμάτων ςτον τόπο παράδοςθσ, με τθν πλιρθ τοποκζτθςθ του ςυςτιματοσ, 

ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των υλικϊν και θ εργαςία και τα υλικά τθσ  γραμμογράφθςθσ όπωσ αυτι 

κακορίηεται ςτθν παράγραφο 6.12 τθσ πρότυπθσ προδιαγραφισ τθσ Γ.Γ.Α. . Ο χρωματιςμόσ ι ο 

ψεκαςμόσ με χρϊμα, τθσ γραμμογράφθςθσ των διαδρομϊν του ςτίβου ι τθσ γραμμογράφθςθσ των 

γθπζδων ακλοπαιδιϊν, πρζπει να είναι ματ και άρρθκτα ςυγκολλθμζνοσ με τον ςυνκετικό τάπθτα. Το 

υλικό που χρθςιμοποιείται για τον ςκοπό αυτό, πρζπει να εναρμονίηεται, ςε ςχζςθ με τθν ςκλθρότθτα 

και τισ ιδιότθτεσ του ςυνκετικοφ τάπθτα. 

Κατα τα λοιπά ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο ολοκλθρωμζνθσ εργαςίασ 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Τριάντα πζντε.  

 Αρικμθτικά:      35,00 

 

Α.Σ. : 27 

Άρκρο :  Χ. ΟΙΚ73.96   Επίςτρωςθ επιφανειϊν ςτίβου με ςυνκετικό τάπθτα πάχουσ 20 χιλ 

 Κωδ. Ανακ. : ΟΙΚ7396.         100% 

Επίςτρωςθ επιφανειϊν ςτίβου με ςυνκετικό τάπθτα τελικοφ ελαχίςτου πάχουσ 20 χιλ., χρϊματοσ 

ερυκροφαίου ι πραςίνου, που ανικει ςτθν κατθγορία των ταπιτων τθσ παρ. 2.1 των προδιαγραφϊν του 

ςυνκετικοφ τάπθτα τθσ Γ.Γ.Α, ς' ότι αφορά τθν υδατοπερατότθτα και ςτθν κατθγορία των ταπιτων τθσ 

παρ. 3.4.α των προδιαγραφϊν του ςυνκετικοφ τάπθτα τθσ Γ.Γ.Α (παρ.3.4.α.). Στουσ ςυνκετικοφσ τάπθτεσ 

που αποτελοφνται ςχεδόν κακ’ ολοκλθρίαν από κόκκουσ ανακυκλωμζνου λάςτιχου ι κόκκουσ E.P.D.M 

ςυνδεδεμζνουσ ςυνικωσ με κόλλα πολυουρεκάνθσ (P.U.) και με χρωματιςμό τθσ επιφάνειασ χριςθσ 

τουσ με βαφι πολυουρεκάνθσ ςτθν επικυμθτι απόχρωςθ. Τθν αντιολιςκθρι επιφάνεια χριςθσ αυτϊν 

των ςυνκετικϊν ταπιτων αποτελοφν οι κόκκοι τθσ ίδιασ τθσ μάηασ τουσ και τα κενά που υπάρχουν ι και 

κόκκοι E.P.D.M. με μορφι ςκόνθσ που ενςωματϊνονται ςτθν τελικι ςφραγιςτικι βαφι P.U. 

Η εργαςία τοποκζτθςθσ του ςυνκετικοφ τάπθτα ταρτάν περιλαμβάνει τα εξισ: 

Αρχικά θ τελικι επιφάνεια τθσ αςφάλτου που ζχει τοποκετιςει ο ανάδοχοσ κα ψεκαςτεί με 

πολυουρεκανικό primer, χρθςιμοποιϊντασ ψεκαςτικό εξοπλιςμό ι βοφρτςεσ για να επιτευχκεί ζτςι θ 

ςωςτι πρόςφυςθ μεταξφ τθσ επιφάνειασ αυτισ και του ςυνκετικοφ τάπθτα ταρτάν. Το ςτρϊμα βάςθσ 

του ςυςτιματοσ καταςκευάηεται όςο το primer είναι ακόμθ κολλϊδεσ, εντόσ 12 ωρϊν από τθν εφαρμογι 

τθσ πρϊτθσ επίςτρωςθσ. Η ςτερεοποίθςθ  λαμβάνει χϊρα ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ, με τθν 

εξάτμιςθ του διαλφτθ και τθν αντίδραςθ του υλικοφ με τθν ατμοςφαιρικι υγραςία.  

Εν ςυνεχεία κα καταςκευαςκεί επί τόπου ζνα ςτρϊμα μίγματοσ πολυουρεκάνθσ, με κόκκουσ 

ανακυκλωμζνου καουτςοφκ κοκκομετρίασ 1-4 mm πάχουσ περίπου 10 χιλ.  

Αφοφ θ επιφάνεια ςτερεοποιθκεί εντελϊσ, κα ακολουκιςει θ εφαρμογι τθσ τελικισ επικάλυψθσ 

επιφάνειασ με ψεκαςμό του ςυςτιματοσ ςταυρωτά πλζον, ςε δφο κάκετεσ επιςτρϊςεισ, προκειμζνου να 

εξαςφαλιςτεί άρτια κάλυψθ, ζγχρωμθσ πολυουρεκάνθσ και EPDM 0,5 – 1,5 mm ςε πάχοσ περίπου 10 χιλ 

ϊςτε θ επιφάνεια να αποκτιςει τθν τελικι κοκκϊδθ μορφι.  
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Ο τάπθτασ κα ζχει τισ προβλεπόμενεσ πιςτοποιιςεισ απο το Τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 

Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια και μεταφορά όλων των απαιτοφμενων υλικϊν και των 

απαραίτθτων μθχανθμάτων ςτον τόπο παράδοςθσ, με τθν πλιρθ τοποκζτθςθ του ςυςτιματοσ, 

ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των υλικϊν και θ εργαςία και τα υλικά τθσ  γραμμογράφθςθσ όπωσ αυτι 

κακορίηεται ςτθν παράγραφο 6.12 τθσ πρότυπθσ προδιαγραφισ τθσ Γ.Γ.Α. . Ο χρωματιςμόσ ι ο 

ψεκαςμόσ με χρϊμα, τθσ γραμμογράφθςθσ των διαδρομϊν του ςτίβου ι τθσ γραμμογράφθςθσ των 

γθπζδων ακλοπαιδιϊν, πρζπει να είναι ματ και άρρθκτα ςυγκολλθμζνοσ με τον ςυνκετικό τάπθτα. Το 

υλικό που χρθςιμοποιείται για τον ςκοπό αυτό, πρζπει να εναρμονίηεται, ςε ςχζςθ με τθν ςκλθρότθτα 

και τισ ιδιότθτεσ του ςυνκετικοφ τάπθτα. 

Κατα τα λοιπά ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο ολοκλθρωμζνθσ εργαςίασ 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Σαράντα 

 Αρικμθτικά:      40,00   

 

Α.Σ. : 28 

Άρκρο :  Χ. ΟΙΚ 22.60Αποξιλωςθ ςυνκετικοφ τάπθτα και λοιπϊν λεπτϊν επιςτρϊςεων,  

φορτοεκφόρτωςθ, μεταφορά και απόρριψθ προϊόντων αποξιλωςθσ. 

   Κωδ. Ανακ. : ΟΙΚ2236.         100% 

Αποξιλωςθ ςυνκετικοφ τάπθτα και λοιπϊν επιςτρϊςεων του, με πλιρθ απόξεςθ/αφαίρεςθ τθσ ςτρϊςθσ 

ςυγκολλθτικοφ υλικοφ με διαλφτεσ ι αποξεςτικά εργαλεία κατά περίπτωςθ, και φορτοεκφόρτωςθ, 

μεταφορά και απόρριψθ προϊόντων αποξιλωςθσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο ολοκλθρωμζνθσ εργαςίασ 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Ζνα 

 Αρικμθτικά:      1,00 

 

Α.Σ. : 29 

Άρκρο :  Χ. ΟΙΚ73.96Επίςτρωςθ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα τελευταίασ γενιάσ φψουσ 60mm 

 Κωδ. Ανακ. : ΟΙΚ7396      100% 

Για τθν προμικεια, μεταφορά, τοποκζτθςθ, γραμμογράφθςθ, πλιρωςθ και παράδοςθ ζτοιμου για 

χριςθ, ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα τελευταίασ γενιάσ, ανκεκτικό ςτθν υπεριϊδθ UV ακτινοβολία, με 

ελαςτικι υπόβαςθ τοποκετθμζνου ςτθ ιδθ ζτοιμθ αποςτραγγιςτικι ςτρϊςθ του γθπζδου ςφμφωνα με 

τθ μελζτθ τθσ υπθρεςίασ. Ο ςυνκετικόσ χλοοτάπθτασ κα πρζπει να είναι πλιρωσ ομοιόμορφοσ ιδιαίτερα 

ςτον χρωματιςμό του, να ζχει τθ μορφι λωρίδων και μετά τθν επίςτρωςι του κα γίνει γζμιςθ του πζλουσ 

με χαλαηιακι άμμο και κόκκουσ καουτςοφκ ϊςτε θ επιφάνεια που κα διαμορφωκεί να απορροφά 

μεγάλο μζροσ των κραδαςμϊν και να μειϊνει τθν πικανότθτα μικροτραυματιςμϊν και μυϊκϊν 

ατυχθμάτων. 

Η εγκατάςταςθ του ποδοςφαιρικοφ τάπθτα εκτελείται με ανάπτυξθ των ρολϊν ςτον εγκάρςιο άξονα του 

γθπζδου, αρχισ γενομζνθσ από το ρολό τθσ ςζντρασ. Η ςυγκόλλθςθ των φφλλων (ρολϊν) του τάπθτα κα 

γίνει με ταινία ςτθν κάτω επιφάνειά τουσ και ειδικι πολυουρεκανικι κόλλα δφο ςυςτατικϊν, ςφμφωνα 

με τισ οδθγίεσ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ του χλοοτάπθτα και τθσ επίβλεψθσ, με ςτόχο τθν άρρθκτθ 

ςφνδεςθ μεταξφ τουσ και τθ δθμιουργία ενιαίασ επιφάνειασ.   
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Η γραμμογράφθςθ του αγωνιςτικοφ χϊρου κα γίνει με λωρίδεσ λευκοφ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα πλάτουσ 

10 cm, ίδιασ ακριβϊσ ποιότθτασ με τον υπόλοιπο ςυνκετικό χλοοτάπθτα και θ χάραξθ κα είναι ςφμφωνα 

με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ του ακλιματοσ.  O ςυνκετικόσ χλοοτάπθτασ και το υλικό πλιρωςθσ, κα 

πρζπει να είναι του τφπου Table A.7 του πλθροφοριακοφ τεφχουσ Annex A όπωσ περιγράφεται ςτο 

πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ 153301:2013.   

Η πλιρωςθ του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα κα γίνει με προςκικθ χαλαηιακισ άμμου κοκκομετρίασ 0,3 - 0,9 

mm, με κατανάλωςθ 14 ζωσ 20kg/m2 και κόκκων καουτςοφκ κοκκομετρίασ 0,5 mm ζωσ 2,5 mm, με 

κατανάλωςθ 10 ζωσ 16 kg/m2.  Η πλιρωςθ κα γίνει ςε καλζσ καιρικζσ ςυνκικεσ (ςτεγνι επιφάνεια), με 

εξειδικευμζνα μθχανικά μζςα τα οποία τοποκετοφν ομοιογενϊσ τθν απαιτοφμενθ ποςότθτα υλικοφ ςε 

κάκε τετραγωνικό μζτρο επιφάνειασ. Η ομοιογζνεια επιτυγχάνεται με μθχανικό ινιδιςμό για τθ 

ςτακεροποίθςθ τθσ γζμιςθσ τθν ενςωμάτωςθ των υλικϊν ςε κατάλλθλο βάκοσ και τθν ανόρκωςθ του 

πζλουσ.   

Ο ςυνκετικόσχλοοτάπθτασ κα πρζπει να χαρακτθρίηεται ςαν “Fifa quality ι Fifa quality pro” ςφμφωνα 

μετο: Assessment of the Artificial Turf System in accordance with FIFA Quality Programme for Football 

Turf Handbook of Test Methods (October 2015 Edition) ι νεότερο.Ρροσ απόδειξθ κα προςκομιςτοφν όλα 

τα απαιτοφμενα labreports. Επίςθσ θ εταιρεία παραγωγισ του χλοοτάπθτα κα πρζπει να ςυγκαταλζγεται 

ςτθν αντίςτοιχθ λίςτα προτίμθςθσ τθσ FIFA ςαν “FIFApreferredproducer”. Ρροσ απόδειξθ κα 

προςκομιςτεί κατάλλθλο πιςτοποιθτικό. 

Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια και μεταφορά κακϊσ και όλεσ οι εργαςίεσ τοποκζτθςθσ, 

γραμμογράφθςθσ του τεχνθτοφ χλοοτάπθτα και παράδοςθσ του ζτοιμου προσ χριςθ. Κατά τα λοιπά 

ςφμφωνα με το τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

 

Η τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα περιλαμβάνει τα εξισ: 

 Ρρομικεια, μεταφορά και εγκατάςταςθ του νζου ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα με πλιρθ και 
μακρόχρονθ ςυνοχι των ενϊςεων (θ ζνωςθ των ρολϊν και θ ςυγκόλλθςθ τουσ ςτθν κάτω 
πλευρά κα γίνει με χριςθ ειδικϊν ταινιϊν και κόλλασ, ανκεκτικϊν ςε υγραςία υψθλζσ και 
χαμθλζσ κερμοκραςίεσ και γιρανςθ. Τα ρολά κα πρζπει κατά τθν τοποκζτθςθ τουσ να 
απλωκοφν και να τεντωκοφν με ειδικά εργαλεία – μθχανιματα, ϊςτε να μθν υπάρχουν 
ανωμαλίεσ ι ‘’κυματιςμόσ’’ ςτον αγωνιςτικό χϊρο, ιδιαίτερα ςτισ μεταξφ τουσ ενϊςεισ.  

 Γραμμογράφθςθ του αγωνιςτικοφ χϊρου  

 Αμμοδιανομι και διανομι ελαςτικϊν μικροςφαιριδίων SBR ςε κατά βάροσ αναλογία ςφμφωνθ 
με τισ καταναλϊςεισ που υπάρχουν ςτο πιςτοποιθτικό εργαςτθριακισ εξζταςθσ (Laboratory 
test report) του τάπθτα. Για τθν επίτευξθ τθσ ιςοκατανομισ είναι απολφτωσ απαραίτθτθ θ 
χριςθ ειδικοφ μθχανιματοσ διάςτρωςθσ τφπου SMG, το οποίο παράλλθλα να βουρτςίηει τθν 
επιφάνεια του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα δίνοντασ του, τθν τελικι του μορφι. Η διανομι των 
ανωτζρω υλικϊν θ οποία κα γίνει ςε επάλλθλεσ ςτρϊςεισ και κα καλφπτει ςε ποςοςτό 80% το 
φψοσ του πζλματοσ του χλοοτάπθτα. 

 Το χτζνιςμα των ινϊν. 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) τοποκετθμζνου ςυνκετικοφ (τεχνθτοφ) χλοοτάπθτα. 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Είκοςι 

 Αρικμθτικά:      20,00   

 

Α.Σ. : 30 
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Άρκρο :  Χ. ΟΙΚ73.96Διάςτρωςθ ακλθτικοφ δαπζδου αντιολιςκθτικισ υφισ, ακρυλικισ βάςθσ χυτό, 

ελαςτικό. 

Κωδ. Ανακ. : ΟΙΚ7396         100% 

Διάςτρωςθ χυτοφ ςυνκετικοφ ελαςτικοφ τάπθτα τφπου PRECOAT πάχουσ 1,6-2mm από λεπτόκοκκα 

ςκλθρά αδρανι  και πλαςτικά χρωματιςμζνα υλικά ςε ςταυροειδείσ ςτρϊςεισ ζτςι ϊςτε να προκφψει μία 

ομοιόμορφθ ςτακερι επιφάνεια με εμφάνιςθ ελαφρά κοκκϊδθ. Το δάπεδο κα πρζπει να είναι ζνα 6 

ςτρϊςεων ακρυλικό ςφςτθμα τοποκετθμζνο ςε αςφαλτικι επιφάνεια. 

Στθ τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

• Ρριν τθν ζναρξθ τθσ διάςτρωςθσ, επιμελισ κακαριςμόσ του υποςτρϊματοσ απο ςκόνεσ και τυχόν 

υπολείμματα.  

 Εξομάλυνςθ τθσ αςφαλτικισ επιφάνειασ με μίγμα αςφαλτικοφ γαλακτϊματοσ, αδρανοφσ 

απαλλαγμζνου από άργιλο, τςιμζντο κ.λ.π 

• Εφαρμογι δφο ςτρϊςεων από μείγμα αςφαλτικοφ   γαλακτϊματοσ   και   χαλαηιακισ   άμμου 

(κοκκομετρία χαλαηιακισ άμμου 0,2 - 0,4mm) μαφρου χρϊματοσ. Απλϊνονται χειρωνακτικά ςτθν 

επιφάνεια του γθπζδου με ρακλζτα, παράλλθλα και κατακόρυφα. Κατανάλωςθ : 0,90kg/m2 

• Διπλι ςτρϊςθ από μείγμα ςυνκετικϊν ρθτινϊν, χαλαηιακισ άμμου προκειμζνου να επιτφχουμε τθν 

αντιολιςκθτικι υφι (κοκκομετρία χαλαηιακισ άμμου 0,25 -1,00mm) και ειδικισ κόλλασ. Το μείγμα 

ζχει τθ μορφι πυκνόρρευςτθσ αλοιφισ και κα χρθςιμοποιθκεί προκειμζνου να γίνουν οι 2 

επικαλφψεισ. Απλϊνεται χειρωνακτικά ςτθν επιφάνεια ταυ γθπζδου με ρακλζτα, παράλλθλα και 

κατακόρυφα με κατανάλωςθ τουλάχιςτον 500gr/m2. 

• Στρϊςθ από μείγμα χρωματιςτϊν ςυνκετικϊν ρθτινϊν, χαλαηιακισ άμμου (κοκκομετρία χαλαηιακισ 

άμμου 0,1 – 0,2mm) και πόςιμου νεροφ. Η επίςτρωςθ γίνεται χειρωνακτικά με ρακλζτα με 

κατανάλωςθ τουλάχιςτον 400gr/m2. Ρριν από κάκε επικάλυψθ πρζπει να βεβαιωκοφμε ότι θ 

προθγοφμενθ επιφάνεια είναι ξερι, κακαρι χωρίσ ξζνα υλικά. Κατανάλωςθ : 1,40kg/m2 

Στθν τιμι περιλαμβάνεται και θ γραμμογράφθςθτων γθπζδων που κα γίνει με λευκό χρϊμα υψθλϊν 

αντοχϊν κατάλλθλο για εξωτερικζσ επιφάνειεσ και ανκεκτικό ςτθν χριςθ και τθν υπεριϊδθ ακτινοβολία. 

Κατά τα λοιπά ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι. 

Ρλιρθσ περαιωμζνθ εργαςία με τθν προμικεια και μεταφορά όλων των απαιτοφμενων υλικϊν και των 

απαραίτθτων μθχανθμάτων , με τθν πλιρθ τοποκζτθςθ του ςυςτιματοσ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ 

των υλικϊν και τθν  εργαςία και τα υλικά τθσ  γραμμογράφθςθσ. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) χυτοφ ελαςτικοφ δαπζδου. 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Δϊδεκα 

 Αρικμθτικά:      12,00   

 

Α.Σ. : 31 

Άρκρο :  Χ.ΟΙΚ 78.95 Καταςκευι ςταμπωτϊν δαπζδων εξωτερικϊν χϊρων 

 Κωδ. Ανακ. : ΟΙΚ7316         100% 

Σταμπωτό δάπεδο από ςκυρόδεμα πάχουσ 10 cm ποιότθτασ C16/20, με δομικό πλζγμα Τ131 ποιότθτασ 

Β500C και ίνεσ πολυπροπυλενίου ςε αναλογία 0,60 kg/m3, ζγχρωμο, με επίπαςθ ςκλθρυντικοφ 

χρϊματοσ, και χρϊματοσ αρμϊν, ςταμπαριςμζνο με ειδικά καλοφπια, οποιουδιποτε ςχεδίου κατ' 

επιλογι τθσ Υπθρεςίασ. 
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Ρλιρθσ περαιωμζνθ εργαςία και υλικά επί τόπου, ςυμπεριλαμβανομζνων των ξυλοτφπων, ςφμφωνα με 

τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ παραςκευισ και διάςτρωςθσ ςκυροδζματοσ, τισ οδθγίεσ τθσ 

καταςκευάςτριασ εταιρείασ και τθν αρχιτεκτονικι μελετθ. 

 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:  

 θ ςκυροδζτθςθ (αφοφ πρϊτα τακτοποιθκοφν τα φρεάτια των Η/Μ εγκαταςτάςεων 
και τυχόν άλλεσ καταςκευζσ),  

 θ επίπαςθ ςτο νωπό ςκυρόδεμα του ςκλθρυντικοφ χρϊματοσ (ςε ςκόνθ) ςε δφο 
ςτρϊςεισ κάκετεσ μεταξφ τουσ (ςυνολικά 3 kg/m2) και θ τελικι επεξεργαςία τθσ 
προκφπτουςασ επιφάνειασ. 

 θ αποτφπωςθ του επιλεγμζνου ςχεδίου με τθν ειςπίεςθ των ειδικων καλουπιϊν 
ςτθν επιφάνεια του ςκυροδζματοσ. 

 θ κοπι των αρμϊν διαςτολισ ςε κάνναβο περίπου 4,0 x 4,0 m, ςφμφωνα με τθν 
αρχιτεκτονικι μελζτθ, μετά τθν πάροδο 12 ωρϊν 

 θ πλφςθ με νερό και διάλυμα οξζων για τθν απομάκρυνςθ του πλεονάηοντοσ 
χρϊματοσ αρμϊν και τθν αποκάλυψθ τθσ τελικισ επιφάνειασ. 

 θ προςταςία τθσ τελικισ επιφάνειασ με μία ςτρϊςθ από ειδικό ςφραγιςτικό βερνίκι 
(sealer) με ανάλωςθ 200 ml/m2. 

 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Τριάντα.  

 Αρικμθτικά:     30,00 

 

ΟΜΑΔΑ 4: ΜΕΣΑΛΛΙΚΑ 

 

Α.Σ. : 32 

Άρκρο :  Χ. ΟΙΚ 62.41   Μεταλλικι πινακίδα ειςόδου γθπζδου από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα  

                                             Κωδ. Ανακ. : ΟΔΟ 6439         100% 

Καταςκευι και τοποκζτθςθ πινακίδασ ειςόδου γθπζδου διαςτάςεων περίπου 4,00Χ 0,80 μ. από 

γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ 2χιλ. ςε πλαίςιο από γαλβανιςμζνεσ ςτραντηαριςτζσ δοκοφσ διατομισ 

60Χ60 χιλ και πάχουσ 2,5χιλ. Ρεριλαμβάνεται θ πλιρθσ εργαςία καταςκευισ, θ βαφι και αναγραφι 

κειμζνου ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ κακϊσ και θ εργαςία τοποκζτθςθσ και ςτερζωςθσ  

άνωκεν τθσ ειςόδου του γθπζδου, με όλα τα απαιτοφμενα μικρουλικά. 

 

Τιμι τεμαχίου  

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Τριακόςια πενιντα  

 Αρικμθτικά:    350,00 

 

Α.Σ. : 33 

Άρκρο : 62.21   Θφρεσ ςιδθρζσ απλοφ ςχεδίου από ευκφγραμμεσ ράβδουσ 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 6221  
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Καταςκευι και τοποκζτθςθ ςιδθρϊν κυρϊν, απλοφ ςχεδίου από ευκφγραμμεσ ράβδουσ οποιαςδιποτε 

διατομισ, καρφωτϊν, με ι χωρίσ εντορμίεσ, με όλα τα εξαρτιματα ςτερζωςθσ, ανάρτθςθσ και 

λειτουργίασ, με κοινι κλειδαριά και ορειχαλκίνεσ χειρολαβζσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-

08-02-00 "Σιδθρά κουφϊματα".  

Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Ρζντε 

 Αρικμθτικά:    5,00 

 

Α.Σ. : 34 

Άρκρο: 64.01.01ιδθρά κιγκλιδϊματα από ράβδουσ ςυνικων διατομϊν Απλοφ ςχεδίου από 

ευκφγραμμεσ ράβδουσ 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 6401  

 Καταςκευι και τοποκζτθςθ ςιδθρϊν κιγκλιδωμάτων εξωςτϊν, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από 

ράβδουσ ςυνικων διατομϊν. Συμπεριλαμβάνεται θ προμικεια του μορφοςιδιρου και των υλικϊν 

ιλωςθσ και ςτερζωςθσ κακϊσ και θ εργαςία για τθν πλιρθ καταςκευι, τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ των 

κιγκλιδωμάτων. 

Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Τζςςερα και πενιντα 

 Αρικμθτικά:    4,50 

Α.Σ. : 35 

Άρκρο :  Χ. ΟΙΚ 64.26.03  Πόρτα δίφυλθ ανοιγόμενθ,  περίφραξθσ γθπζδου διαςτάςεων 3,00x2,00 

  Κωδ. Ανακ. : ΟΔΟ 6428         100% 

Καταςκευι και τοποκζτθςθ δίφυλλθσ πόρτασ ανοιγόμενθσ προσ τα ζξω, με ςκελετό από γαλβανιςμζνουσ 

ςιδροςωλινεσ Φ2ϋϋ βαρζωσ τφπου. 

Η πόρτα ςυμπλθρϊνεται με γαλβανιςμζνο πλζγμα με οπζσ 4x4cm και πάχουσ 4mm όμοιο με τθσ 

περίφραξθσ. 

Θα φζρει μεντεςζδεσ βαρζωσ τφπου, ςφρτθ και υποδοχείσ λουκζτου. Επίςθσ κα υπάρχει κατακόρυφοσ 

ςφρτθσ για τθν ακινθτοποίθςι τθσ. 

Στθν τιμι του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνεται θ δαπάνθ προμικειασ, εγκατάςταςθσ, τοποκζτθςθσ, 

ευκυγράμμιςθσ, ςτερζωςθσ τθσ πόρτασ, θ δαπάνθ προμικειασ και εφαρμογισ τςιμεντοκονίασ πάκτωςθσ   

των υποςτυλωμάτων, ςφμφωνα με το πρότυπο ςχζδιο τθσ μελζτθσ, τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. 

Τιμι τεμαχίου  

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Ρεντακόςια 

 Αρικμθτικά:    500,00 

 

Α.Σ. : 36 

Άρκρο : 77.55Ελαιοχρωματιςμοί κοινοί ςιδθρϊν επιφανειϊν με χρϊματα αλκυδικϊν ι  ακρυλικϊν 
ρθτινϊν, βάςεωσ νεροφ θ διαλφτου 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7755  
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Ελαιοχρωματιςμοί κοινοί ςιδθρϊν επιφανειϊν, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-10-03-00 

"Αντιςκωριακι προςταςία και χρωματιςμόσ ςιδθρϊν επιφανειϊν". 

Απόξεςθ και κακαριςμόσ με ψικτρα και ςμυριδόπανο, μία ςτρϊςθ αντιδιαβρωτικοφ υποςτρϊματοσ ενόσ 

ςυςτατικοφ και δφο ςτρϊςεισ ελαιοχρϊματοσ. Υλικά και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία,  

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Ζξι και εβδομιντα 

 Αρικμθτικά:    6,70 

 

Α.Σ. : 37 

Άρκρο :  Χ.ΟΙΚ  77.67.02υντιρθςθ και  βαφι περίφραξθσ 

Κωδ. Ανακ. : ΟΙΚ 7767       100% 

Τοπικζσ εργαςίεσ επιςκευισ τθσ υπάρχουςασ (εςωτερικισ και εξωτερικισ) περίφραξθσ του 

γθπζδου(αλλαγι ςυρματοπλζγματοσ, ενίςχυςθ πάκτωςθσ ορκοςτατϊν εκ ςιδθροςωλινων, 

αντικατάςταςθ ακατάλλθλων – φκαρμζνων ορκοςτατϊν και οριηόντιων μεταλλικϊν ςτοιχείων) όπου 

απαιτείται,  ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ, και βαφι του ςυνόλου των μεταλλικϊν ςτοιχείων 

τθσ περίφραξθσςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 03-10-03-00, πλιν του ςυρματοπλζγματοσ. Εργαςίεσ επιςκευισκαι 

βαφισ με όλα τα απαραίτθτα υλικά και μικροχλικά. 

Επίςθσ περιλαμβάνεται ανθγμζνθ ανά μζτρο μικουσ και θ καταςκευι νζασ περίφραξθσ όμοιασ με τθν 

υπάρχουςα ςε μικοσ 2,00μ ςτο Ανατολικό όριο του ςταδίου, μεταξφ τθσ νζασ μεταλλικισ κφρασ και τθσ 

υφιςτάμενθσ περίφραξθσ τυο γθπζδου 5x5 κακϊσ και θ ςυμπλιρωςθ των κενϊν που δθμιουργοφνται 

ςτθν εςωτερικι περίφραξθ απο τθν κακαίρεςθ των οικίςκων που ςτεγάηουν τουσ πάγκουσ. 

Τιμι ανά μζτρο μικουσ περίφραξθσ   

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Δϊδεκα 

 Αρικμθτικά:    12,00 

 

Α.Σ. : 38 

Άρκρο :  ΟΙΚ 77.67.02Χρωματιςμόσ ςωλθνϊςεων διαμζτρου από 1 1/4 ζωσ 2'' 

                         Κωδ. Ανακ. : ΟΙΚ 7767.4         100% 

Χρωματιςμοί ςωλθνϊςεων, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-10-03-00 "Αντιςκωριακι προςταςία 

και χρωματιςμόσ ςιδθρϊν επιφανειϊν". 

 

Τιμι ανά τρζχον μζτρο (μμ) ςωλινων 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Δφο και είκοςι πζντε 

 Αρικμθτικά:  2,25 

 

ΟΜΑΔΑ 5: ΛΟΙΠΑ  

Α.Σ. : 39 

Άρκρο :  Χ. ΟΙΚ 20.20 κάμμα αλμάτων διαςτάςεων 3,00x9,00 

  Κωδ. Ανακ. :  ΟΙΚ 2162      100% 
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Καταςκευι ςκάµµατοσ µικουσ µε άµµο καλάςςθσ, κακαρϊν εςωτερικϊν διαςτάςεων 3,00X9,00µ., 

καταςκευαηόµενα ςφµφωνα µε τισ προδιαγραφζσ τθσ ΙΑΑF, τθν αντίςτοιχθ πρότυπθ τεχνικι περιγραφι, 

και τθν τεχνικι περιγραφι του ζργου, πλιρθ και ζτοιµα για χριςθ. 

Αναλυτικότερα προβλζπονται, µαηί µε τθν αξία όλων των απαιτουµζνων υλικϊν και µικροχλικϊν επί 

τόπου, οι ακόλουκεσ εργαςίεσ: 1. Εργαςία εκςκαφισ και µόρφωςθσ µε τθν αποµάκρυνςθ των 

πλεοναηόντων τθσ ςκάφθσ υποδοχισ, τθσ υπόβαςθσ και του χαντακιοφ αποςτράγγιςθσ ςε όλο το µικοσ 

του ςκάµµατοσ και τοποκζτθςθ διάτρθτου τςιµεντοςωλινα αποςτράγγιςθσ Φ 12 εκ. και ςφνδεςθ µε το 

αποςτραγγιςτικό δίκτυο. 2. Ρλιρωςθ του χαντακιοφ µε ςκφρα οδοςτρωςίασ τθσ Ρ.Τ.Ρ. Ο180 ςε ςτρϊςθ 

πάχουσ 20 εκ. και µε ςφντριµµα (γαρµπίλι) ςε ςτρϊςθ 0,10 µ. 3. Καταςκευι κραςπζδου περιµετρικά του 

ςκάµµατοσ εκτόσ από το τµιµα που εφάπτεται µε τον διάδροµο. 4. Εξαςφάλιςθ του εγκιβωτιςµοφ του 

ςκάµµατοσ µε τοποκζτθςθ χοντροςανίδασ όπωσ αναφζρεται αναλυτικά ςτθν αντίςτοιχθ πρότυπθ τεχνικι 

περιγραφι τθσ Γ.Γ.Α. 5. Ρλιρωςθ του ςκάµµατοσ µε χαλαηιακι άµµο κακαρι, πλιρουσ διαβάκµιςθσ, µε 

οριηόντια επάνω επιφάνεια, απόλυτα ιςόπεδθ µε τον περιβάλλοντα χϊρο. Στθν τιµι περιλαµβάνονται 

όλεσ οι απαιτοφµενεσ εργαςίεσ και υλικά. ∆θλαδι όλα τα αναγκαία υλικά και µικροχλικά ςτον τόπο του 

ζργου και εργαςία για πλιρθ και ζντεχνθ καταςκευι ςφµφωνα µε τισ προδιαγραφζσ τθσ ΙΑΑF, µε τθν 

αντίςτοιχθ πρότυπθ τεχνικι περιγραφι και το αντίςτοιχο πρότυπο ςχζδιο τθσ µελζτθσ. 

 

Τιμι τεμαχίου 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Χίλια τριακόςια 

 Αρικμθτικά:  1.300,00 

 

Α.Σ. : 40 

Άρκρο :  Χ. ΟΙΚ 55.01.   Βατιρασ αλμάτων μικουσ αναςτρεφόμενοσ 

 Κωδ. Ανακ. :ΟΙΚ 5501.01        100% 

Βατιρασ αλµάτων µικουσ αναςτρεφόµενοσ από ξυλεία δρυόσ ι οξιάσ, µικουσ 1,22 µ. ςφµφωνα µε τθν 

τεχνικι περιγραφι και το ςχζδιο, πλιρθσ και ζτοιµοσ για χριςθ. Αναλυτικότερα προβλζπονται, µαηί µε 

τθν αξία όλων των απαιτουµζνων υλικϊν και µικροχλικϊν επί τόπου του ζργου, οι ακόλουκεσ εργαςίεσ. 

1. Καταςκευι του βατιρα από ξυλεία δρυόσ ι οξιάσ, αρίςτθσ ποιότθτασ, αποτελοφµενου από το 

κφριο ςϊµα ςφνκεςθσ τελικισ διατοµισ, τθ βάςθ τθσ κινθτισ ςανίδασ ςυνδεοµζνθσ µε εντορµία µε το 

κφριο ςϊµα του βατιρα και το γωνιακό υποδοχισ 

τθσ κινθτισ ςανίδασ που βιδϊνει ςτθ βάςθ τθσ κινθτισ ςανίδασ 

2. Τοποκζτθςθ του βατιρα ςτθ κζςθ που προβλζπεται, µε τθν επάνω επιφάνεια ιςόπεδθ µε τθν 

επιφάνεια του διαδρόµου φοράσ, ςτερζωςθ µε δφο ηευγάρια τηινζτια και πάκτωςθ ςε ςκυρόδεµα 

κατθγορίασ C20/25. 

3. Τοποκζτθςθ τθσ κινθτισ ςανίδασ υποδοχισ του υλικοφ ελζγχου εγκυρότθτασ των αλµάτων από 

ξυλεία δρυόσ ι οξυάσ άριςτθσ ποιότθτασ, διατοµισ όπωσ φαίνεται ςτο ςχζδιο. 

4. Εµποτιςµόσ όλων των µθ χρωµατιηόµενων ξφλινων επιφανειϊν του βατιρα και τθσ κινθτισ 

ςανίδασ µε κρεόηωτο ι άλλο ανάλογο υλικό τθσ ζγκριςθσ τθσ επίβλεψθσ πριν από τθν τοποκζτθςθ του 

ςιδερζνιου γωνιακοφ υποδοχισ τθσ κινθτισ ςανίδασ και 

χρωµατιςµόσ του γωνιακοφ µε δφο ςτρϊςεισ αντιςκωριακοφ χρϊµατοσ και τθσ ορατισ επιφάνειασ του 

βατιρα µε λευκό πλαςτικό χρϊµα. ∆θλαδι όλα τα αναγκαία υλικά και µικροχλικά ςτόν τόπο του ζργου 
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και εργαςία για πλιρθ και ζντεχνθ καταςκευι ςφµφωνα µε τθντεχνικι περιγραφι και το ςχζδιο τθσ 

µελζτθσ. 

 

Τιμι τεμαχίου 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Επτακόςια 

 Αρικμθτικά:  700,00 

 

Α.Σ. : 41 

Άρκρο : Χ.ΟΙΚ 65.60   Προμικεια και εγκατάςταςθ εςτίασ ποδοςφαίρου από αλουμίνιο (ηεφγοσ) 

Κωδ. Ανακ. : ΟΙΚ 6542100%    

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εςτίασ ποδοςφαίρου από αλουμίνιο (ηεφγοσ) τφπου κλωβοφ διαςτάςεων 

7,32 Χ 2,44μ., πακτωμζνθ ςτο ζδαφοσ, επαγγελματικι με ζγκριςθ από FIFA, καταςκευαςμζνθ από οβάλ 

προφίλ αλουμινίου 120 Χ 105 mm και πάχουσ 2,50 mm. Κατά τα λοιπά ςφμφωνα με το τεφχοσ τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν. 

Στθν τιμι περιλαμβάνεται οι βάςεισ και θ πάκτωςθ ςτο ζδαφοσ, οι αντθρίδεσ ςτιριξθσ για το δίχτυ, το 

δίχτυ, θ θλεκτροςτατικι τθσ βαφι ςε λευκό χρϊμα κακϊσ και τα υλικά και μικροχλικά ςτον τόπο του 

ζργου και θ εργαςία πλιρουσ τοποκζτθςθσ. 

 

Τιμι ανά ηεφγοσ εςτιϊν πλιρωσ εγκατεςτθμζνο. 

ΕΥΩ  

(Αρικμθτικά): 3.000,00  

(Ολογράφωσ) : τρείσ χιλιάδεσ 

 

Α.Σ. : 42 

Άρκρο :  Χ. ΟΙΚ61.29Πάγκοσ αναπλθρωματικϊν  για το γιπεδο ποδοςφαιρου 

Κωδ. Ανακ. : ΟΙΚ 6118   50%    ΟΙΚ 7231 50% 

Στακερόσ πάγκοσ αναπλθρωματικϊν μικουσ 6,00μ., 12 κζςεων με πλαςτικά κακίςματα με προςταςία 

UV. Καταςκευαςμζνοσ από μεταλλικό ςκελετό από δοκοφσ ορκογωνικισ διατομισ πάχουσ 2χιλ. και 

κάλυψθ από κυψελωτό πολυκαρμπονικό πάχουσ 6χιλ. με προςταςία UV.Στθν τιμι περιλαμβάνται τα 

υλικά και θ εργαςία βαφισ των μεταλλικϊν μερϊν (θλεκτροςτατικι ι ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 03-10-03-

00) 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ με όλα τα απαιτοφμενα υλικά και μικρουλικά για τθν πάκτωςθ ςτο ζδαφοσ. 

 

Τιμι τεμαχίου. 

ΕΥΩ  

(Αρικμθτικά): 2.000,00  

(Ολογράφωσ) : Δφο χιλιάδεσ 

 

Α.Σ. : 43 

Άρκρο :  Χ. ΟΙΚ61.29  Πάγκοσ διαιτθτϊν για το γιπεδο ποδοςφαιρου 

                                          Κωδ. Ανακ. : ΟΙΚ 6118   50%    ΟΙΚ 7231   50% 

Στακερόσ πάγκοσ διαιτθτϊν μικουσ 3,00μ., 6 κζςεων με πλαςτικά κακίςματα με προςταςία UV. 

Καταςκευαςμζνοσ από μεταλλικό ςκελετό από δοκοφσ ορκογωνικισ διατομισ πάχουσ 2χιλ. και κάλυψθ 
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από κυψελωτό πολυκαρμπονικό πάχουσ 6χιλ. με προςταςία UV. Στθν τιμι περιλαμβάνται τα υλικά και θ 

εργαςία βαφισ των μεταλλικϊν μερϊν (θλεκτροςτατικι ι ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 03-10-03-00) 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ με όλα τα απαιτοφμενα υλικά και μικρουλικά για τθν πάκτωςθ ςτο ζδαφοσ. 

 

Τιμι τεμαχίου. 

ΕΥΩ  

(Αρικμθτικά): 1.000,00  

(Ολογράφωσ) : Χίλια 

 

Α.Σ. : 44 

Άρκρο :  Χ. ΟΙΚ61.29 Πάγκοσ αναπλθρωματικϊν γθπζδου 5x5 

Κωδ. Ανακ. : ΟΙΚ 6118   50%    ΟΙΚ 7231   50% 

Στακερόσ πάγκοσ αναπλθρωματικϊν γθπζδου 5Χ5 μικουσ 2,00μ., 4 κζςεων με πλαςτικά κακίςματα με 

προςταςία UV. Καταςκευαςμζνοσ από μεταλλικό ςκελετό από δοκοφσ ορκογωνικισ διατομισ πάχουσ 

2χιλ. και κάλυψθ από κυψελωτό πολυκαρμπονικό πάχουσ 6χιλ. με προςταςία UV. Στθν τιμι 

περιλαμβάνται τα υλικά και θ εργαςία βαφισ των μεταλλικϊν μερϊν (θλεκτροςτατικι ι ςφμφωνα με τθν 

ΕΤΕΡ 03-10-03-00) 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ με όλα τα απαιτοφμενα υλικά και μικρουλικά για τθν πάκτωςθ ςτο ζδαφοσ. 

Τιμι τεμαχίου. 

ΕΥΩ  

(Αρικμθτικά): 700,00  

(Ολογράφωσ) : Επτακόςια 

 

Α.Σ. : 45 

Άρκρο :  Χ.ΟΙΚ 62.41Προμικεια και εγκατάςταςθ μπαςκζτασ καλακοςφαίριςθσ ολυμπιακοφ τφπου 

Κωδ. Ανακ. :  ΟΙΚ 6239  100% 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ µπαςκζτασ καλακοςφαίριςθσ ολυµπιακοφ τφπου (Ριςτοποιθμζνθ με 

EN1270) Η βάςθ του αποτελείτΑΙ από ορκογϊνιο πλαίςιο διαςτάςεων 50,5 x 33,5 cm από μορφοςίδθρο 

γωνία 60 x 60 x 6mm. 

Στθν επιφάνεια τθσ υπάρχουν 7 μπουλόνια W, 5/8" x 35 mm, για τθ ςτιριξθ του ςτυλοβάτθ. 

Στο κάτω μζροσ του πλαιςίου υπάρχουν τηινζτια μικουσ 60cm από μορφοςίδθρο γωνιά 50 x 50 x 5 mm. 

Ρακτϊνεται ςτο ζδαφοσ ςε βάκοσ 60 cm. 

Ο ςτυλοβάτθσ καταςκευάηεται από χαλυβδοζλαςμα πάχουσ 3mm. 

Τρεισ βραχίονεσ με πριςματικι μορφι ενϊνονται μεταξφ τουσ και ςχθματίηουν τεκλαςμζνθ. Ο πρϊτοσ 

είναι κατακόρυφοσ και το φψοσ του είναι 200cm, ακολουκεί ο δεφτεροσ με γωνία 

120 μοιρϊν και μικοσ 170 cm, ςυνεχίηει ο τρίτοσ με γωνία 150 μοιρϊν και μικοσ 95 cm. Η διατομι του 

ςτυλοβάτθ είναι ορκογωνικι με ςτρογγυλεμζνεσ τισ ακμζσ και μεταβάλλεται ομαλά από 20 χ 38 cm, ςτθ 

Θζςθ τθσ βάςθσ, ςε 20Χ15cm, ςτθ κζςθ του ταμπλό. 

Εςωτερικά και ςε όλο του το μικοσ ενιςχφεται με μεταλλικά ελάςματα πάχουσ 3 mm, ϊςτε να 

αποφεφγονται ςτρεβλϊςεισ και ταλαντϊςεισ. 

Στθν κάτω πλευρά ενςωματϊνετάι μεταλλικό πλαίςιο όμοιο με αυτό τθσ βάςθσ (οι 7 τρφπεσ που 

υπάρχουν αντιςτοιχοφν ςτα μπουλόνια τθσ βάςθσ). 

Στθν επάνω πλευρά υπάρχουν 4 μπουλόνια W 5/8"Χ40 mm για τθν υποδοχι του ταμπλό. 



Τιμολόγιο Δθμοπράτθςθσ 

45 
 

Το ταμπλό αποτελείται από 2 ορκογϊνια πλαίςια: το εξωτερικό με διαςτάςεισ 180 χ 120 cm και το 

εςωτερικό με διαςτάςεισ 59 x 45 cm. 

Το υλικό καταςκευισ τουσ είναι ενιςχυμζνθ κοιλοδοκόσ 50 χ 25 mm. 

Τα δφο πλαίςια ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ςφςτθμα γλιςιζρασ που τοποκετείται ςτο πίςω μζροσ. 

Ο πίνακασ είναι διαφανισ από κακαρό πλεξιγκλάσ, ζχει πάχοσ 12 mm και ςτερεϊνεται ςτα πλαίςια με 

βίδεσ φραιηάτεσ. 

Μεταξφ των πλαιςίων και του πίνακα παρεμβάλλεται λάςτιχο, διατομισ 50 χ 3 mm για τθν απορρόφθςθ 

των κραδαςμϊν. 

Το ταμπλό βιδϊνεται ςτο ςτυλοβάτθ. Ραράλλθλα, δφο αντθρίδεσ από ενιςχυμζνο ςωλινα γαλβάνιηε, 

ενϊνουν 

αρκρωτά και αντιςτθρίηουν τισ δφο επάνω άκρεσ του ταμπλό με το ςτυλοβάτθ. 

Το ςτεφάνι με εςωτερικι διάμετρο 45 cm και καταςκευάηεται από χαλφβδινο άξονα διαμζτρου 20 mm. 

Ρεριμετρικά, ςτο κάτω μζροσ, ζχει 12 γαντηάκια για το δζςιμο του διχτφου. Στερεϊνεται ςτο ταμπλό με 4 

μπουλόνια Μ 10 x 70 mm. 

Οι βίδεσ και τα μπουλόνια που χρθςιμοποιοφνται είναι γαλβανιηζ. Ταμπλό 120 Χ 180 εκ. Ρλεξιγκλασ 

12 χιλ.Ρρόβολοσ 235 εκ. 

Στεφάνι μαςίφ με δίχτυ.Φψοσ 305 εκ. Με βάςθ πάκτωςθσ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνεται το προςτατευτικό του ςιδερζνιου κορμοφ τθσ μπαςκζτασ 

με Velcro διαςτάςεων 175cm x 122cm πάχουσ 5cm και κάλυμμα από ςυνκετικι δερμάτινθ 

υψθλισ αντοχισ κακϊσ και τα υλικά και μικροχλικά ςτον τόπο του ζργου και εργαςία πλιρουσ 

καταςκευισ. 

 

Τιμι ανά τεμάχιο πλιρωσ εγκατεςτθμζνο 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Χίλια Εξακόςια  

 Αρικμθτικά:  1600,00 

 

Α.Σ. : 46 

Άρκρο :  Χ. ΟΙΚ 64.26Προμικεια και τοποκζτθςθ λυομζνου ςυγκροτιματοσ πετοςφαίριςθσ 

(βόλεχ) 

Κωδ. Ανακ. :  ΟΙΚ 6428 100%  

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ λυομζνου ςυγκροτιματοσ πετοςφαίριςθσ (βόλεχ), ςφμφωνα με το ςχζδιο Ρ-

2/Τ-Α3 τθσ Γ.Γ.Α. μετά του φιλζ, αποτελοφμενο από δφο μεταλλικοφσ ορκοςτάτεσ απόςιδθροςωλινεσ. 

Κάκε ορκοςτάτθσ αποτελείται από δφο ςωλινεσ τφπου Μάνεςμαν διαφορετικισ διατομισ που 

ςυνδζονται και εγκιβωτίηονται μζςα ςε ςτζρεο εγκιβωτιςμό από ςκυρόδεμα των 300 χγρ. τςιμζντου, με 

ςτακερι υποδοχι και λυόμενο κυλινδρικό ςτοιχείο ςτερζωςθσ (μανςόν). Η ςτακερι αυτι υποδοχι και 

το μανςόν είναι από ςιδθροςωλινεσ τφπου Μάνεςμαν. Στο άρκρο αυτό περιλαμβάνεται επί πλζον: 

α) Το ςυρματόςχοινο τζντωςθσ του φιλζ, μαηί με τα ςτθρίγματα και τον οδθγό 

β) Το ςφςτθμα απομείωςθσ τθσ τζντωςθσ και οι τροχαλίεσ ςτερεϊνονται ςε ζναν από τουσ ορκοςτάτεσ 

γ) Δφο πϊματα ιςόπεδθσ απόφραξθσ των οπϊν υποδοχισ των ορκοςτατϊν 

δ) ο χρωματιςμόσ των μεταλλικϊν ςτοιχείων με δφο ςτρϊςεισ αντιςκωριακοφ μινίου και δφο ςτρϊςεισ 

χρϊματοσ ντοφκο (με πιςτολζτο ι πινζλλο) και 
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ε) το προςτατευτικό των Ορκοςτατϊν με Velcro 200cm x 60cm x 5cm και κάλυμμα από ςυνκετικι 

δερμάτινθ υψθλισ αντοχισ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται τα υλικά και μικροχλικά ςτον τόπο του ζργου, καταςκευι του ςτερεοφ 

εγκιβωτιςμοφ από ςκυρόδεμα, εργαςία πλιρουσ καταςκευισ, τοποκζτθςθσ και χρωματιςμοφ του 

ςυγκροτιματοσ ορκοςτατϊν, δαπάνθ απομείωςθσ, φκοράσ, ςυγκόλλθςθσ, μικροχλικϊν, εξαρτθμάτων, 

υλικϊν ςτερζωςθσ κακϊσ και θ δαπάνθ προμικειασ φιλζ και οποιαδιποτε άλλθ δαπάνθ που κα 

απαιτθκεί ϊςτε το ςυγκρότθμα να αποδοκεί ζτοιμο να λειτουργιςει. 

 

Τιμι ανά τεμάχιο πλιρουσ εγκατάςταςθσ λυομζνου ςυγκροτιματοσ πετοςφαίριςθσ (βόλεχ) 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Ρεντακόςια  

 Αρικμθτικά:  500,00 

 

Α.Σ. : 47 

ΆρκροΒ-66.1 ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΑ ΦΕΑΤΙΑ ΑΡΟΣΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΙΩΝ (ΡΚΕ) 
Φρεάτιο υδροςυλλογισ τφπου Φ1Ν (ΡΚΕ) 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΔΟ-2548 

Φρεάτια υδροςυλλογισ και επίςκεψθσ δικτφων αποχζτευςθσ ομβρίων ι ςτραγγιςτθρίων, πλιρωσ ι εν 

μζρει προκαταςκευαςμζνα ι με επί τόπου ζγχυςθ, ςφμφωνα τθν μελζτθ και τα εγκεκριμζνα Ρρότυπα 

Καταςκευισ Εργων (ΡΚΕ), ςυνδεδεμζνα με τουσ αγωγοφσ ειςροισ ι εκροισ και ζτοιμα για λειτουργία. 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:  

 θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου των απαιτουμζνων υλικϊν, προκαταςκευαςμζνων 
ςτοιχείων και εξαρτθμάτων για τθν πλιρθ διαμόρφωςθ των φρεατίων ςφμφωνα με τα ΡΚΕ 

 το προςωπικό, ο εξοπλιςμόσ και τα μζςα για τθν πλιρθ καταςκευι των φρεατίων και τον χειριςμό των 
προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων (υποχρεωτικι θ χριςθ κατάλλθλου γερανοφ)  

 θ εκςκαφι του ορφγματοσ κεμελίωςθσ ςε κάκε είδουσ ζδαφοσ 

 θ τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ των προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων ι/και θ τοποκζτθςθ οπλιςμοφ, θ 
καταςκευι ξυλοτφπων και θ ζγχυςθ του ςκυροδζματοσ 

 θ διαμόρφωςθ ι θ διάνοιξθ οπϊν ςφνδεςθσ των ςωλινων 

 θ ςφνδεςθ των ςωλινων και θ ςφράγιςθσ του διακζνου μεταξφ οπϊν και ςωλινων με μθ 
ςυρικνοφμενο τςιμεντοκονίαμα  

 θ προμικεια και πάκτωςθ των βακμίδων επίςκεψθσ,  

 θ προμικεια και τοποκζτθςθ ςχαρϊν, καλυμμάτων και πλαιςίων 

 θ επαναπλιρωςθ του ορφγματοσ με κραυςτό υλικό λατομείου  

 θ επί τόπου ςκυροδζτθςθ τμιματοσ των φρεατίων υδροςυλλογισ για προςαρμογι τθσ ςτζψθσ τουσ 
ςτθν κλίςθ ι επίκλιςθ τθσ οδοφ 

Στθ τιμι μονάδασ δεν περιλαμβάνονται: 

 θ τοποκζτθςθ ςιδθροπλιςμοφ ςτα φρεάτια υδροςυλλογισ τφπου Φ1Ν  

 θ επί τόπου ςκυροδζτθςθ τμιματοσ των φρεατίων υδροςυλλογισ για αφξθςθ του εςωτερικοφ φψουσ 
τουσ πζραν των 1200 mm  

 θ καταςκευισ λαιμοφ φψουσ h ≥1,00 m ςε φρεάτια επίςκεψθσ υπονόμων ι ςτραγγιςτθρίων 
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Τιμι ανά τεμάχιο πλιρωσ καταςκευαςμζνου φρεατίου 

ΕΥΩ Ολογράφωσ: Τετρακόςςια τριαντα οκτϊ 
Αρικμθτικά:  438,00 

 
Α.Σ. : 48 

Αρκρο 12.10.06 Αγωγοί αποχζτευςθσ από ςωλινεσ PVC-U ςυμπαγοφσ τοιχϊματοσ 

Αγωγοί αποχζτευςθσ από ςωλινεσ PVC-U, SDR 41, DN 315 mm 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ 6711.4 

Αγωγοί αποχζτευςθσ ακακάρτων με ςωλινεσ από μθ πλαςτικοποιθμζνο PVC-Uςυμπαγοφσ τοιχϊματοσ, 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχζτευςθσ από 

ςωλινεσ PVC-U". 

Οι ςωλινεσ χαρακτθρίηονται με βάςθ τθν ονομαςτικι διάμετρο DN (ταυτίηεται με τθν εξωτερικι 

διάμετρο), τον τυποποιθμζνο λόγο διαςτάςεων SDR (StandardDimensionRatio: λόγοσ τθσ εξωτερικισ 

διαμζτρου του ςωλινα προσ το πάχοσ του τοιχϊματοσ) και τον δείκτθ δακτυλιοειδοφσ ακαμψίασ SN. 

Το παρόν άρκρο ζχει εφαρμογι τόςο για ςωλινεσ με απόλθξθ τφπου καμπάνασ με ελαςτικό δακτφλιο 

ςτεγανοποίθςθσ (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όςο και για ςωλινεσ με ευκφγραμμα άκρα που ςυνδζονται με 

ςυγκολλοφμενο δακτφλιο (μοφφα). 

Στισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμικεια,  μεταφορά επί τόπου, προςωρινι αποκικευςθ, προςταςία και πλάγιεσ μεταφορζσ  

των ςωλινων και των δακτυλίων ςτεγάνωςθσ ι ςυγκόλλθςθσ (και τθσ απαιτοφμενθσ προσ τοφτο 

κόλλασ). 

β. Η διάκεςθ του απαιτουμζνου εξοπλιςμοφ και μζςων για τον χειριςμό και τθν ςφνδεςθ των 

ςωλινων. 

γ. Η προςζγγιςθ των ςωλινων ςτθν κζςθ τοποκζτθςθσ, οι ςυνδζςεισ των ςωλινων μεταξφ τουσ, οι 

ςυνδζςεισ του αγωγοφ με τα φρεάτια του δικτφου, κακϊσ και θ δοκιμαςία του δικτφου κατά 

τμιματα. 

Δεν ςυμπεριλαμβάνονται και επιμετρϊνται ιδιαίτερα με βάςθ τα οικεία άρκρα του τιμολογίου: 

 Οι ςτρϊςεισ ζδραςθσ και εγκιβωτιςμοφ των ςωλινων και θ επανεπίχωςθ του ορφγματοσ, 
ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ 

 Τα ειδικά τεμάχια ςφνδεςθσ των παροχϊν ςτο δίκτυο ακακάρτων (ςαμάρια με μοφφα) 

 Τα ειδικά τεμάχια του αγωγοφ (γωνίεσ, ταφ, πϊματα κλπ) από PVC ι χυτοςίδθρο   
 

Τιμι ανά τρζχον μζτρο (μμ) αξονικοφ μικουσ ςωλινωςθσ, αφαιρουμζνου του μικουσ των φρεατίων και 

των ειδικϊν τεμαχίων. 

ΕΥΩ Ολογράφωσ: Είκοςι δφο και ογδόντα 
  Αρικμθτικά: 22,80 

Α.Σ. : 49 
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Αρκρο 12.10.09 Αγωγοί αποχζτευςθσ από ςωλινεσ PVC-U ςυμπαγοφσ τοιχϊματοσ 

Αγωγοί αποχζτευςθσ από ςωλινεσ PVC-U, SDR 41, DN500mm 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ 6711.4 

Αγωγοί αποχζτευςθσ ακακάρτων με ςωλινεσ από μθ πλαςτικοποιθμζνο PVC-Uςυμπαγοφσ τοιχϊματοσ, 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχζτευςθσ από 

ςωλινεσ PVC-U". 

Οι ςωλινεσ χαρακτθρίηονται με βάςθ τθν ονομαςτικι διάμετρο DN (ταυτίηεται με τθν εξωτερικι 

διάμετρο), τον τυποποιθμζνο λόγο διαςτάςεων SDR (StandardDimensionRatio: λόγοσ τθσ εξωτερικισ 

διαμζτρου του ςωλινα προσ το πάχοσ του τοιχϊματοσ) και τον δείκτθ δακτυλιοειδοφσ ακαμψίασ SN. 

Το παρόν άρκρο ζχει εφαρμογι τόςο για ςωλινεσ με απόλθξθ τφπου καμπάνασ με ελαςτικό δακτφλιο 

ςτεγανοποίθςθσ (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όςο και για ςωλινεσ με ευκφγραμμα άκρα που ςυνδζονται με 

ςυγκολλοφμενο δακτφλιο (μοφφα). 

Στισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμικεια,  μεταφορά επί τόπου, προςωρινι αποκικευςθ, προςταςία και πλάγιεσ μεταφορζσ  

των ςωλινων και των δακτυλίων ςτεγάνωςθσ ι ςυγκόλλθςθσ (και τθσ απαιτοφμενθσ προσ τοφτο 

κόλλασ). 

β. Η διάκεςθ του απαιτουμζνου εξοπλιςμοφ και μζςων για τον χειριςμό και τθν ςφνδεςθ των 

ςωλινων. 

γ. Η προςζγγιςθ των ςωλινων ςτθν κζςθ τοποκζτθςθσ, οι ςυνδζςεισ των ςωλινων μεταξφ τουσ, οι 

ςυνδζςεισ του αγωγοφ με τα φρεάτια του δικτφου, κακϊσ και θ δοκιμαςία του δικτφου κατά 

τμιματα. 

Δεν ςυμπεριλαμβάνονται και επιμετρϊνται ιδιαίτερα με βάςθ τα οικεία άρκρα του τιμολογίου: 

 Οι ςτρϊςεισ ζδραςθσ και εγκιβωτιςμοφ των ςωλινων και θ επανεπίχωςθ του ορφγματοσ, 
ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ 

 Τα ειδικά τεμάχια ςφνδεςθσ των παροχϊν ςτο δίκτυο ακακάρτων (ςαμάρια με μοφφα) 

 Τα ειδικά τεμάχια του αγωγοφ (γωνίεσ, ταφ, πϊματα κλπ) από PVC ι χυτοςίδθρο   
 

Τιμι ανά τρζχον μζτρο (μμ) αξονικοφ μικουσ ςωλινωςθσ, αφαιρουμζνου του μικουσ των φρεατίων και 

των ειδικϊν τεμαχίων. 

ΕΥΩ Ολογράφωσ: Ρενιντα και τριάντα 
Αρικμθτικά: 50,30 

 

Α.Σ. : 50 

Άρκρο  ΟΙΚ 42.11.03 Αργολικοδομζσ με αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα των 400 kg τςιμζντου δφο ορατϊν όψεων 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-4213 

Αργολικοδομζσ με τςιμεντοαςβεςτοκονίαμα των 400 kg τςιμζντου και 0,08 m3 αςβζςτου, πάςθσ 
φφςεωσ τοίχων, οποποιωνδιποτε διαςτάςεων, ςε ςτάκμθ μζχρι +4,00 m από το δάπεδο εργαςίασ, 
ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-02-01-00 "Λικόκτιςτοι τοίχοι". 
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ΕΥΩ Ολογράφωσ: Εβδομιντα πζντε 
Αρικμθτικά:  75,00 

 

ΟΜΑΔΑ 6: ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟ 

 

Α.Σ. : 51 

Άρκρο :  ΗΛΜ 60.10.80.1Εγκαταςτάςεισ Φωτιςμοφ Οδϊν - Πίλαρ οδοφωτιςμοφ. Πίλλαρ  

οδοφωτιςμοφ τεςςάρων αναχωριςεων 

                         Κωδ. Ανακ. : ΗΛΜ 52         100% 

Στεγανά μεταλλικά κιβϊτια θλεκτροδότθςθσ ιςτϊν οδοφωτιςμοφ (πίλλαρ), βακμοφ προςταςίασ Ι55 για 

τοποκζτθςθ ςε εξωτερικό χϊρο, με τθν βάςθ ζδραςισ τουσ από ςκυρόδεμα, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και 

τθν ΕΤΕΡ 05-07-01-00 ‘Υποδομι οδοφωτιςμοφ’’. 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 θ προμικεια και μεταφορά επί τοπου του ςτεγανοφ μεταλλικοφ κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτθ 

ςτζγθ με περιφερειακι προεξοχι 5 cm για απορροι των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράσ 

εξελάςεωσ πάχουσ 2 mm, γαλβανιςμζνου εν κερμϊ εςωτερικά και εξωτερικά, μετά τθν 

καταςκευι του, με ελάχιςτθ ανάλωςθ ψευδαργφρου 400 g/m2 (50 μm), βαμζνου με διπλι 

ςτρϊςθ εποξειδικισ βαφισ πάχουσ ξθροφ υμζνα (εκάςτθσ) 125 μm, με ελαςτικά παρεμβφςματα 

ςτεγάνωςθσ τθσ κυρίδασ, ανοξείδωτθ κλειδαριά αςφαλείασ, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλλαρσ 

του ζργου και πινακίδα επιςιμανςθσ με τα ςτοιχεία του κυρίου του ζργου 

 θ εκςκαφι και επανεπίχωςθ τοφ ορφγματοσ τθσ βάςθσ ζδραςθσ του πίλλαρ 

 θ βάςθ του πίλλαρ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, χυτι επί τόπου ι προκαταςκευαςμζνθ, οφτωσ 

ϊςτε το πίλλαρ να εδράηεται ςε ςτάκμθ +40 cm από τον περιβάλλοντα χϊρο, με κεντρικι οπι 

διζλευςθσ των υπογείων καλωδίων.  

 Οι χάλκινοι αγωγοί γείωςθσ  και θ πλάκα γείωςθσ. 

 Οι ακροδζκτεσ των αγωγϊν γείωςθσ. 

 θ ςτεγανι διανομι εντόσ του πίλλαρ με τα όργανα διακοπισ και προςταςίασ των κυκλωμάτων 

φωτιςμοφ, αποτελοφμενθ αποτελοφμενθ από πίνακα προςταςίασ Ι 44 καταςκευαςμζνο από 

βαμμζνθ λαμαρίνα ι άκαυςτο κερμοπλαςτικό, επαρκϊν διαςτάςεων ϊςτε να χωροφν άνετα όλα 

τα όργανα, ο οποίοσ κα φζρει οπζσ με τουσ κατάλλθλουσ ςτυπιοκλιπτεσ για τθν είςοδο του 

καλωδίου παροχισ, του καλωδίου τθλεχειριςμοφ κακϊσ επίςθσ και για τθν ζξοδο των καλωδίων 

προσ το δίκτυο. 

 τα πάςθσ φφςεωσ όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτθ φορτίου, γενικζσ αςφάλειεσ, 

αυτόματουσ μαγνθτοκερμικοφσ διακόπτεσ και θλεκτρονόμουσ ιςχφοσ τθλεχειριςμοφ (ανά 

κφκλωμα φωτιςμοφ), ρελζ μείωςθσ νυκτερινοφ φωτιςμοφ (όταν προβλζπεται), χρονοδιακόπτθ 

αφισ, χρονοδιακόπτθ μείωςθσ νυκτερινοφ φωτιςμοφ (όταν προβλζπεται), πρίηα ςοφκο 16Α, 

λυχνία νυκτερινισ εργαςίασ ςε ςτεγανι «καραβοχελϊνα» και κλεμοςειρζσ ςφνδεςθσ των 

καλωδίων (ςτο κάτω μζροσ του κιβωτίου). 

 θ απαςχόλθςθ προςωπικοφ εξοπλιςμοφ και μζςων για τθν εγκατάςταςθ, τισ ςυνδζςεισ και τον 

ζλεγχο λειτουργίασ 

Τιμι ανά τεμάχιο πίλλαρ θλεκτροδότθςθσ οδοφωτιςμοφ, ανάλογα με τον αρικμό των αναχωριςεων, ωσ 

εξισ. 
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ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Δφο χιλιάδεσ πεντακόςια  

 Αρικμθτικά:  2.500,00 

 

Α.Σ. : 52 

Άρκρο :  ΗΛΜ 62.10.48.3υντιρθςθ εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ - Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολφκλωνοι.  

διατομισ 25 mm². 

                         Κωδ. Ανακ. :  ΗΛΜ 45         100% 

Ρρομικεια, προςκόμιςθ επί τόπου και εγκατάςταςθ γυμνοφ πολφκλωνου χάλκινου αγωγοφ, 

περιλαμβανομζνων όλων των υλικϊν ςτιριξθσ, ςφνδεςθσ και ςιμανςθσ (ειδικά ςτθρίγματα, ακροδζκτεσ, 

πζδιλα, μοφφεσ, καςςιτεροκόλλθςθ, ταινίεσ ςθμάνςεωσ, ατςαλίνεσ κλπ.) κακϊσ και των μετριςεων και 

ελζγχων. 

 

Τιμι ανά τρζχον μζτρο (m) γυμνοφ χάλκινου αγωγοφ  

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Ρζντε και εβδομιντα  

 Αρικμθτικά:  5,70 

 

Α.Σ. : 53 

Άρκρο :  ΗΛΜ 62.10.41.4υντιρθςθ εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ - Καλϊδια τφπου E1VV-U, -R, -S (ΝΤΤ), 

ονομ. τάςθσ 600/1000 V με μόνωςθ από μανδφα PVC. διατομισ 4 x 10 mm². 

Κωδ. Ανακ. :  ΗΛΜ 102         100% 

Ρρομικεια, προςκόμιςθ επί τόπου και εγκατάςταςθ (ςε ςωλινα, ςε κανάλι, ςε εςχάρα, ςε οχετό, ςε 

φορζα, ςε μονωτιρεσ, μζςα ςτο ζδαφοσ, κλπ.) καλωδίου με χάλκινουσ αγωγοφσ και μόνωςθ από 

πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαςτικισ τάςθσ 600 / 1000 V τφπου E1VV-U (μονόκλωνοσ αγωγόσ), E1VV-

R (πολφκλωνοσ αγωγόσ), E1VV-S (πολφκλωνοσ αγωγόσ κυκλικοφ τομζα), περιλαμβανομζνων των υλικϊν 

ςτιριξθσ, ςφνδεςθσ και ςιμανςθσ (ειδικά ςτθρίγματα, ακροδζκτεσ, μοφφεσ, καςςιτεροκόλλθςθ, ταινίεσ 

ςθμάνςεωσ, ατςαλίνεσ κλπ.) κακϊσ και των μετριςεων και ελζγχων. 

 

Τιμι ανά τρζχον μζτρο (m) καλωδίου   

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Δϊδεκα και πενιντα  

 Αρικμθτικά:  12,50 

 

Α.Σ. : 54 

Άρκρο :  ΗΛΜ 60.20.40.11Φωτεινι ςθματοδότθςθ - Εργαςίεσ υποδομισ φωτεινισ ςθματοδότθςθσ – 

ωλινεσ προςταςίασ υπογείων καλωδίων φωτεινισ ςθματοδότθςθσ από  

πολυαικυλζνιο (HDPE). ωλινεσ από πολυαικυλζνιο (HDPE) διαμζτρου DN 63 mmΚωδ. Ανακ. :  ΗΛΜ 5       

100% 

Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου, τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ ςωλινων προςταςίασ υπογείων καλωδίων 

ονομαςτικισ διαμζτρου όπωσ αναφζρεται παρακάτω, από πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ (HDPE), 

δομθμζνου τοιχϊματοσ, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 «Συςτιματα 

ςωλθνϊςεων για διαχείριςθ καλωδίων», φορτίου παραμόρφωςθσ 5% > 400 Ν/m, με ενςωματωμζνθ 

ατςαλίνα, παραδιδομζνων ςε κουλοφρα ι ευκφγραμμα τμιματα. 
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Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου των ςωλινων, θ εκτφλιξθ και 

θ ευκυγράμμιςθ δίπλα ςτο όρυγμα τοποκζτθςθσ, θ κοπι ςτα μικθ που απαιτοφνται, τα ειδικά τεμάχια 

ςφνδεςθσ (μοφφεσ), θ τοποκζτθςθ πλαςτικισ ταινίασ επιςιμανςθσ τθσ ςωλθνογραμμισ, θ πρόςδεςθ των 

ςωλινων ςε δζςμεσ (όταν προβλζπεται) και θ τοποκζτθςθ και ςυναρμογι του ςωλινα ςτα φρεάτια 

ζλξθσ και ςφνδεςθσ καλωδίων που παρεμβάλλονται. 

Η εκςκαφι και επανεπίχωςθ του ορφγματοσ και ο εγκιβωτιςμόσ των ςωλινων τιμολογοφνται ιδιαίτερα 

με βάςθ τα οικεία άρκρα του Τιμολογίου. 

 

Τιμι ανά μζτρο αξονικοφ μικουσ ςωλθνογραμμισ 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Ζξι και ςαράντα 

 Αρικμθτικά:  6,40 

 

Α.Σ. : 55 

Άρκρο :  ΑΣΗΕ 8735.2.3     Κυτίο διακλαδϊςεωσ Πλαςτικό - Διαμζτρου ι διαςτάςεων Φ 100 Χ 100mm  

Κωδ. Ανακ. :  ΗΛΜ 41       100% 

Κυτίο διακλαδϊςεωσ , ορατό ι εντοιχιςμζνο, δθλαδι ςωλινασ κυτίο και μικρουλικά (γφψοσ, 

πίςςαμονωτικι,κανάβα,μινίο,ξφλινατακάκια,βίδεσ,μαςτοίδιαςτολζσ,ςυςτολζσ,κόντρα,παξιμάδια,τάπεσ) 

επί τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ.Ρλαςτικό - Διαμζτρου 

ιδιαςτάςεωνΦ100Χ 100mm- 

Τιμι τεμαχίου 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Ρζντε και ςαράντα τζςςερα  

 Αρικμθτικά:  5,44 

 

Α.Σ. : 56 

Άρκρο :  ΤΔΡ 5.08τρϊςεισ ζδραςθσ και εγκιβωτιςμόσ ςωλινων με άμμο ορυχείου ι χειμάρρου. 

Κωδ. Ανακ. : ΥΔ 6069.1       100% 

Στρϊςεισ ζδραςθσ και εγκιβωτιςμόσ ςωλινων εντόσ ορφγματοσ με άμμο προζλευςθσ ορυχείου ι 

χειμάρρου, ςφμφωνα με τισ αντίςτοιχεσ τυπικζσ διατομζσ τθσ μελζτθσ και τθν ΡΕΤΕΡ 08-01-03-02 

''Επανεπίχωςθ ορυγμάτων υπογείων δικτφων'' 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται : 

α. Η προμικεια τθσ άμμου (εξόρυξθ, κοςκίνιςμα κλπ) και θ μεταφορά τθσ επί τόπου του ζργου β. Η 

προςζγγιςθ, ζκριψθ και διάςτρωςθ του υλικοφ ςτο όρυγμα. 

γ. Η ιςοπζδωςθ τθσ ςτρϊςθσ ζδραςθσ και θ τφπανςθ ι ελαφρά ςυμπφκνωςθ τθσ ςτρϊςθσ εγκιβωτιςμοφ 

ζτςι ϊςτε να περιβάλλει πλιρωσ τουσ ςωλινεσ, με ιδιαίτερθ προςοχι για τθν αποφυγι ηθμιϊν ςτθν 

ςωλθνογραμμι. 

Τιμι για ζνα κυβικό μζτρο (m³) επίχωςθσ ωσ ανωτζρω, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ 

γραμμζσ πλθρωμισ (τυπικζσ διατομζσ αγωγϊν) 

( 1 m3 ) Κυβικό μζτρο 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Ζξι και εβδομιντα 

 Αρικμθτικά:  6,70 
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Α.Σ. : 57 

Άρκρο :  ΗΛΜ 60.10.85.01Εγκαταςτάςεισ Φωτιςμοφ Οδϊν - Φρεάτια ζλξθσ και ςφνδεςθσ υπογείων  

καλωδίων. Φρεάτιο ζλξθσ καλωδίων 40x40 cm 

Κωδ. Ανακ. : ΟΔΟ 2548       100% 

 

Κυτίο διακλαδϊςεωσ , ορατό ι εντοιχιςμζνο, δθλαδι ςωλινασ κυτίο και μικρουλικά (γφψοσ, 

πίςςαμονωτικι,κανάβα,μινίο,ξφλινατακάκια,βίδεσ,μαςτοίδιαςτολζσ,ςυςτολζσ,κόντρα,παξιμάδια,τάπεσ) 

επί τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ.Ρλαςτικό - Διαμζτρου 

ιδιαςτάςεωνΦ100Χ 100mm- 

Τιμι τεμαχίου 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Εξιντα 

 Αρικμθτικά:  60,00 

 

Α.Σ. : 58 

Άρκρο :  ΗΛΜ 60.10.01.02     Εγκαταςτάςεισ Φωτιςμοφ Οδϊν - Χαλφβδινοι Ιςτοί Οδοφωτιςμοφ.  

Χαλφβδινοσ ιςτόσ οδοφωτιςμοφ φψουσ 9,00 m 

Κωδ. Ανακ. : ΗΛΜ 101       100% 

Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάςταςθ γαλβανιςμζνων χαλυβδίνων ιςτϊν οδοφωτιςμοφ, 

καταςκευαςμζνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ''Στφλοι φωτιςμοφ - Μζροσ 5: Απαιτιςεισ για χαλφβδινουσ ιςτοφσ 

φωτιςμοφ'' και ςφμφωνα με τισ ΡΕΤΕΡ 05-07-01-00 ''Υποδομι Οδοφωτιςμοφ'' και 05-07-02-00 ''Ανωδομι 

φωτιςμοφ''. 

 

Στθν τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνονται και οι εξισ επιμζρουσ εργαςίεσ/υλικά: 

 

· Η εκςκαφι τάφρων ςε κάκε είδουσ ζδαφοσ και θ επανεπίχωςθ τουσ. 

· Οι ςωλινεσ διζλευςθσ καλωδίων με το ενςωματωμζνο ςφρμα οδθγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 

''Συςτιματα ςωλθνϊςεων για διαχείριςθ καλωδίων'' ι γαλβανιςμζνουσ ςιδθροςωλινεσ κατά ΕΛΟΤ 

EN 10255). 

· Η προςταςία των ςωλινων διζλευςθσ καλωδίων είτε με ςκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με 

βάςθ τθν τυπικι διατομι τθσ μελζτθσ. 

· Τα ειδικά φρεάτια ζλξθσ και επίςκεψθσ καλωδίων με το κάλυμμά τουσ κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλιρωσ 

τοποκετθμζνα. 

· Οι χάλκινοι αγωγοί γείωςθσ και το αναλογοφν ποςοςτό των πλακϊν γείωςθσ. 

· Οι ακροδζκτεσ των αγωγϊν γείωςθσ. 

· Πλα τα προβλεπόμενα από τθν μελζτθ καλϊδια τροφοδοςίασ του ιςτοφ. 

· H προμικεια και προςκόμιςθ επί τόπου του χαλφβδινου ιςτοφ και τθσ προκαταςκευαςμζνθσ βάςθσ 

του από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, με ενςωματωμζνο κλωβό αγκφρωςθσ από γαλβανιςμζνεσ εν κερμϊ 

ράβδουσ και φρεάτιο ζλξθσ καλωδίων με χυτοςιδθρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμζνθσ 

ςφμφωνα με τα Ρρότυπα Καταςκευισ Εργων (ΡΚΕ). 

· Tο ακροκιβϊτιο του ιςτοφ, μονό ι πολλαπλό, με τθν κυρίδα και τθν διάταξθ μανδάλωςισ τθσ. 
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· H ανζγερςθ και ςτερζωςθ του ιςτοφ ςτουσ κοχλίεσ αγκφρωςθσ με οκτϊ περικόχλια, επάνω και 

κάτω, με χριςθ καταλλιλου ανυψωτικοφ εξοπλιςμοφ (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορφφωςθσ 

και τα άνω περικόχλια αςφαλείασ, τφπου Νyloc). 

· H πλιρωςθ του κενοφ κάτω από τθν βάςθ του ιςτοφ με μθ ςυρικνοφμενθ τςιμεντοκονία, μετά το 

αλφάδιαςμα και τθν ςφςφιγξθ των κοχλιϊν. 

· Oι απαιτοφμενεσ θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ. 

 

Τιμι ανά εγκατεςτθμζνο χαλφβδινο ιςτό οδοφωτιςμοφ, ανάλογα με το φψοσ του. 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Χίλια διακόςια 

 Αρικμθτικά:  1200,00 

 

Α.Σ. : 59 

Άρκρο :  Χ. ΗΛΜ 60.10.40.11Βάςθ προβολζα τεςςάρων κζςεων 

Κωδ. Ανακ. :  ΗΛΜ 103       100% 

Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάςταςθ βάςθσ προβολζα τεςςάρων κζςεων, ςφμφωνα με τθν 

εγκεκριμζνθ μελζτθ οδοφωτιςμοφ και τθν Εγκφκλιο 22/ΔΙΡΑΔ/οικ.658/24-10-2014, Ραράρτθμα 2. 

 

Τιμι ανά εγκατεςτθμζνθ βάςθ προβολζα τεςςάρων κζςεων 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Εκατόν τρίαντα δφο 

 Αρικμθτικά:  132,00 

 

Α.Σ. : 60 

Άρκρο :  Χ.ΗΛΜ 60.10.40.11Εγκαταςτάςεισ Φωτιςμοφ Οδϊν - Φωτιςτικά ςϊματα οδοφωτιςμοφ  

Σφπου βραχίονα με φωτεινζσ πθγζσ τεχνολογίασ διόδων φωτοεκπομπισ  (LED). Ιςχφοσ 150-200  W 

χωρίσ βραχίονα. 

Κωδ. Ανακ. :  ΗΛΜ 103       100% 

 

Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάςταςθ φωτιςτικοφ ςϊματοσ οδοφωτιςμοφ, με φωτεινζσ 

πθγζσ τεχνολογίασ διόδων φωτοεκπομπισ (LED) και βραχίονα εγκατάςταςισ του επί του ιςτοφ, ςφμφωνα 

με τθν εγκεκριμζνθ φωτοτεχνικι μελζτθ και τθν Εγκφκλιο 22/ΔΙΡΑΔ/οικ.658/24-10-2014, Ραράρτθμα 2. 

Στισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνονται: 

- θ προμικεια του φωτιςτικοφ ςϊματοσ (πλιρουσ) του τφπου και ιςχφοσ που προβλζπονται από τθ 

μελζτθ 

- θ ςυναρμολόγθςθ του φωτιςτικοφ ςτθν κορυφι του ιςτοφ 

- τα καλϊδια τροφοδότθςθσ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ τφπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομισ 3 

x1,5 mm² (από το ακροκιβϊτιο μζχρι το φωτιςτικό) και θ ςφνδεςι τουσ 

- θ φωτοτεχνικι μελζτθ με τθν οποία κα επιβεβαιωκεί θ επάρκεια των τοποκετοφμενων φωτιςτικϊν. 

- οι δοκιμζσ καλισ λειτουργίασ και θ μζτρθςθ των φωτοτεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ εγκατάςταςθσ 

που προβλζπονται από τθν Εγκφκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα 

Τιμι ανά εγκατεςτθμζνο φωτιςτικό ςϊμα, με φωτεινζσ πθγζσ τεχνολογίασ διόδων φωτοεκπομπισ (LED) 
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( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Επτακόςια πενινταΕννιακόςςια εξιντα 

 Αρικμθτικά:  750,00 

 

Α.Σ. : 61 

Άρκρο : 60.20.40.21 Προμικεια και τοποκζτθςθ θλεκτροδίου γείωςθσ από χάλκινθ πλάκα 

 (Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ-45) 
Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου του ζργου και τοποκζτθςθ πλάκασ γείωςθσ από θλεκτρολυτικό χαλκό 

διαςτάςεων 500x500 mm και πάχουσ ελάςματοσ 3 mm. Στο κζντρο βάρουσ αυτισ κα είναι 

ςυγκολλθμζνα το ζνα άκρο χάλκινου πολφκλωνου αγωγοφ των 35 mm2, μικουσ 5 m, ενϊ το άλλο άκρο 

κα φζρει ακροδζκτθ των 35 mm2, ςυγκολλθμζνο.  

Στθν τιμι του παρόντοσ άρκρου δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ εκςκαφι και επανεπίχωςθ του λάκκου για τθν 

τοποκζτθςθ του παραπάνω θλεκτροδίου, οφτε θ ενδεχόμενα απαιτοφμενθ εξυγίανςθ του επιχϊματοσ 

για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αγωγιμότθτασ προσ γθν του θλεκτροδίου λόγω βραχϊδουσ εδάφουσ.  

Τιμι ανά τεμάχιο τοποκετθμζνθσ πλάκασ γείωςθσ. 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:   Εκατόν είκοςι 

Αρικμθτικά:   120,00 

Ανϊγεια  26/07/2021 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Αν. Προϊςτάμενθ  ΑΤΣΟΣΕΛΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
 
 

Ζαχαρζνια κουλά 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ 
H υντάξαςα 

 
 
 

Κονιοφ Ειρινθ 
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