
                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ :  ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ  
 ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πληροφ. : Γ. Παπούλιας
Τηλ: 2755360147, Φαξ: 2755360171

ΕΡΓΟ :

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Τ.Κ. ΜΕΛΙΓΟΥΣ»

ΣΑΤΑ

49.000,00  €

                      

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

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

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

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

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

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

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

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών 
μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, 
σε  κατάλληλους  χώρους  απόρριψης,  λαμβανομένων  υπόψη  των  ισχυόντων 
Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
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Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 
(ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται 
στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.19   Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 
διάφορα  τμήματα  του  έργου,  και  γενικά  κάθε  βοηθητικής  κατασκευής  που  θα 
απαιτηθεί  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  των  εργασιών,  όταν  δεν  προβλέπεται  ιδιαίτερη 
επιμέτρηση αυτών στα  συμβατικά τεύχη,  καθώς και  οι  δαπάνες αποξήλωσης των 
προσωρινών  κατασκευών  και  περιβαλλοντικής  αποκατάστασης  των  χώρων 
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη 
αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
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1.20   Οι δαπάνες για την προστασία και  την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων 
Ο.Κ.Ω.  που  διασχίζουν  εγκάρσια  τα  ορύγματα  ή  επηρεάζονται  τοπικά  από  τις 
εκτελούμενες  εργασίες,  Την  αποκλειστική  ευθύνη  για  την  πρόκληση  ζημιών  και 
φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης 
των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Για φόρους.

(10) Για εγγυητικές.

(11) Ασφάλισης του έργου.

(12) Προσυμβατικού σταδίου.

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.

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

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

(1) Χρήσεως  -  λειτουργίας  των  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  και  ευκολιών 
(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις 
προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων)
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(2) Προσωπικού  γενικής  επιστασίας  και  διοίκησης  του  Αναδόχου  και  υπό  την 
προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη 
μόνιμης  και  αποκλειστικής  απασχόλησης  θα  λαμβάνεται  υπόψη  ο  χρόνος 
απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι 
δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και 
οι  επιστάτες,  με  εξειδικευμένο  αντικείμενο  (π.χ.  χωματουργικά,  τεχνικά, 
ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.

(3) Νομικής υποστήριξης 

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση

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

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

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

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος

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

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

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

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

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

DN / DM 

όπου DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

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

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

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

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

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC  

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

όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm

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

Όπου  στα  επιμέρους  άρθρα  υπάρχει  αναφορά  σε  ΕΤΕΠ  των  οποίων  έχει  αρθεί  με 
απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με 
αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους 
γενικούς όρους του παρόντος.
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Α.   Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση  
[*]  παραπλέυρως  της  αναγραφόμενης  τιμής  σε  ΕΥΡΩ  δεν 
συμπεριλαμβάνουν την  δαπάνη της  καθαρής  μεταφοράς  των,  κατά 
περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του  
μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες  
εκτέλεσης του έργου.
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου  
καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km

Σε αστικές περιοχές  
 - απόσταση < 5 km 0,28  
 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  
Εκτός πόλεως  
 · οδοί καλής βατότητας  
 - απόσταση < 5 km 0,20  
 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  
 · οδοί κακής βατότητας  
 - απόσταση < 5 km 0,25  
 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  
 · εργοταξιακές οδοί  
 - απόσταση < 3 km 0,22  
 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη 
αναμονή φορτοεκφόρτωσης 
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και 
χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

0,03

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

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή 
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα  
επιμετρούμενα  m3 κάθε εργασίας,  όπως καθορίζεται  στο αντίστοιχο 
άρθρο.

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν  
τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΔΟ,  ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των 
άρθρων που επισημαίνονται  με [*],  και  αναθεωρείται  με βάση τον  
εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη,  
ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).

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

9



ΟΜΑΔΑ Α :  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

1)   ΟΔΟ  Α-2 :   Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α)

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

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

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

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,
- τριγωνικών  τάφρων  μετά  της  μόρφωσης  των  πρανών,  όταν  αυτές 

κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης 

των πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του 
τιμολογίου 

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ()
()   Αρχική  Τιμή  σύμφωνα με  τον Κανονισμό  Περιγραφικών Τιμολογίων  Εργασιών 

(ΦΕΚ 1746 Β/19.05.2017) : 0,70 €/m3

Πρόσθετη Δαπάνη Μεταφοράς : 0,19 €/m3.km
Απόσταση Μεταφοράς : 3,00   km    ⇒
Τιμή με Δαπάνη Μεταφοράς : 0,70+0,19x3,00 = 1,27   €/  m  3     

Αριθμητικώς  :   1,27  €  
Ολογράφως  :   Ένα Ευρώ κόμμα Είκοσι Επτά λεπτά

2)   ΟΙΚ 22.10.01 :   Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με 
χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

                                   (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2226)

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των 
κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του 
υπολοίπου δομήματος άθικτου.

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

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με 
πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 

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

()   Αρχική  Τιμή  σύμφωνα με  τον Κανονισμό  Περιγραφικών Τιμολογίων  Εργασιών 
(ΦΕΚ 1746 Β/19.05.2017) : 28,00 €/m3

Πρόσθετη Δαπάνη Μεταφοράς : 0,19 €/m3.km
Απόσταση Μεταφοράς : 3,00   km     ⇒
Τιμή με Δαπάνη Μεταφοράς : 28,00+0,19x3,00 = 28,57   €/  m  3     
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Αριθμητικώς  :   28,57  €
Ολογράφως  :   Είκοσι Οκτώ Ευρώ κόμμα Πενήντα Επτά λεπτά

3)   ΟΙΚ 22.23 σχετ. :  Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστώματος) τοιχείων

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2252 σχετ.)

Καθαίρεση  επιχρισμάτων  (ασβεστώματος)  τοιχείων,  οποιουδήποτε  πάχους,  σε  οποιαδήποτε 
στάθμη  από  το  έδαφος  εργασίας.  Συμπεριλαμβάνεται  η  συσσώρευση  των  προϊόντων  προς 
φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-
01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Αριθμητικώς  :   2,80  €
Ολογράφως  :   Δύο Ευρώ κόμμα Ογδόντα λεπτά

4)   ΟΙΚ 22.40.02 :  Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα. Για πάχος 
σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2272Α)

Διάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέματος, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος 
και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία 
μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως. 

Το παρόν άρθρο έχει  εφαρμογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50  m2 σε στοιχεία 
σκυροδέματος πάχους έως 0,25  m. Η διάνοιξη οπών μεγαλύτερης επιφανείας ή επί στοιχείων 
μεγαλυτέρου πάχους τιμολογείται με τα άρθρα 22.10.01 ή 22.10.02. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

Αριθμητικώς  :   28,00  €
Ολογράφως  :   Είκοσι Οκτώ Ευρώ

5)   ΟΙΚ 20.10 :  Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2162)

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

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. 
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Αριθμητικώς  :   4,50  €
Ολογράφως  :   Τέσσερα Ευρώ κόμμα Πενήντα λεπτά

6)   ΟΙΚ 20.30 :  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2171)

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. 

Αριθμητικώς  :   0,90  €
Ολογράφως  :   Ενενήντα λεπτά 

7)   ΟΙΚ 10.07.01 :  Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-1136)

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km)

Αριθμητικώς  :   0,35  €
Ολογράφως  :   Τριάντα Πέντε λεπτά 
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ΟΜΑΔΑ Β :  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ κλπ

8)  ΟΙΚ 32.01.04 :   Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου,  διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος  με   χρήση  αντλίας  ή  πυργογερανού. 

Για  κατασκευές  από  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C16/20 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-3214)

Παραγωγή  ή  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  σκυροδέματος  οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 
(ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση 
αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη 
κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

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

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.  Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 

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

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

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

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

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

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

ε.   Δεν  συμπεριλαμβάνεται  η  πρόσθετη  επεξεργασία  διαμόρφωσης  δαπέδων  ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).
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Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, 
αψίδες και τρούλους.

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

Αριθμητικώς  :   90,00 €
Ολογράφως  :   Ενενήντα Ευρώ

9)  ΟΙΚ 38.03 :   Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

                             (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 3816)

Ξυλότυποι  συνήθων  χυτών  κατασκευών  (πλακών,  δοκών,  πλαισίων,  φατνωμάτων, 
στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, 
αλλά σε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο 
εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών 
από σκυρόδεμα (τύποι)".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 
υλικών,  η  εργασία  ανέγερσης-συναρμολόγησης  και  η  εργασία  αποξήλωσης  του 
καλουπιού  και  απομάκρυνσης  όλων  των  υλικών  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  την 
διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Αριθμητικώς  :   15,70  €
Ολογράφως  :   Δέκα Πέντε Ευρώ κόμμα Εβδομήντα λεπτά

10)  ΟΙΚ 38.20.03 :   Δομικά πλέγματα B500C (S500s)

                                (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-3873)
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 
τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή 
της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο  χάλυβας  οπλισμού  σκυροδεμάτων  επιμετράται  σε  χιλιόγραμμα  βάσει  αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισμού.  Εάν οι  πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται  στην εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην 
Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

Οι  Πίνακες θα συντασσονται  βάσει  των σχεδίων  της μελέτης και  θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς  τις  διαστάσεις  των  ράβδων  (αναπτύγματα),  τις  διαμέτρους,  τις  θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό 
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βάρος.  Οι  ως  άνω  Πίνακες  Οπλισμού,  μετά  την  παραλαβή  των  οπλισμών,  θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των 
οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 
3-1 του  ΚΤΧ-2008,  ο  οποίος  παρατίθεται  στην συνέχεια.  Σε  καμμία  περίπτωση  δεν 
γίνεται  αποδεκτός  ο  προσδιορισμός  του  μοναδιαίου  βάρους  των  ράβδων  βάσει 
ζυγολογίου.

Ονομ. 
διάμετρος 

(mm)

Πεδίο εφαρμογής

Ονομ. 
διατομή 

(mm2)

Ονομ. 
μάζα/ 
μέτρο 
(kg/m)

Ράβδοι
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα

B500C B500Α B500C B500Α B500C
5,0 √ √ 19,6 0,154
5,5 √ √ 23,8 0,187
6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222
6,5 √ √ 33,2 0,260
7,0 √ √ 38,5 0,302
7,5 √ √ 44,2 0,347
8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395

10,0 √ √ √ 78,5 0,617
12,0 √ √ √ 113 0,888
14,0 √ √ √ 154 1,21
16,0 √ √ √ 201 1,58
18,0 √ 254 2,00
20,0 √ 314 2,47
22,0 √ 380 2,98
25,0 √ 491 3,85
28,0 √ 616 4,83
32,0 √ 804 6,31
40,0 √ 1257 9,86

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

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

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

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

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

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

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

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

Αριθμητικώς  :   1,01  €
Ολογράφως  :   Ένα Ευρώ κόμμα Ένα λεπτό
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ΟΜΑΔΑ Γ :  ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

11)  ΟΙΚ 42.11.02 :   Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg 
τσιμέντου.    Μιάς ορατής όψεως  

                             (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-4212)

Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου, πάσης 
φύσεως τοίχων, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο 
εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Αριθμητικώς  :   70,00  €
Ολογράφως  :   Εβδομήντα Ευρώ

12)  ΟΙΚ 42.11.03 :   Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg 
τσιμέντου.    Δ  ύο ορατών όψεων  

                             (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-4213)

Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου, πάσης 
φύσεως τοίχων, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο 
εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι".

Σε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους μη υπερβαίνον τα 4,00m. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Αριθμητικώς  :   75,00  €
Ολογράφως  :   Εβδομήντα Πέντε Ευρώ
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ΟΜΑΔΑ Δ :  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

13)  ΗΛΜ 62.10.15.01 σχετ. :   

Ανακαίνιση βαφής χαλυβδίνων ιστών φωτισμού επί τόπου του 
έργου.Ανακαίνιση βαφής ιστού ύψους μέχρι 3,5m, στην θέση που βρίσκεται

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7791)

Ανακαίνιση βαφής χαλυβδίνων ιστών φωτισμού οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων επί τόπου 
του έργου. Ανακαίνιση βαφής ιστού ύψους μέχρι 3,5m, στην θέση που βρίσκεται.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

• Η απασχόληση του προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση 
των εργασιών

• Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των απαιτουμένων υλικών καθαρισμού και βαφής. 
• H αποσύνδεση της ηλεκτρικής παροχής
• Η  αφαίρεση  επικολλημένων  αφισσών  και  η  απόξεση  των  παλαιών  χρωμάτων  με 

συρματόβουρτσα, τροχό ή φλόγιστρο ή μεταλλοβολή
• Η αποκατάσταση φθορών του υφισταμένου γαλβανίσματος με υλικό ψυχρού γαλβανίσματος 
• Η εφαρμογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώματος (rust primer)
• Η  εφαρμογή  τελικής  βαφής  με  χρώμα  εποξειδικής  βάσεως,  υψηλής  αντοχής  σε  UV 

ακτινοβολία, με συνολικό πάχος ξηρού υμένα τουλάχιστον 120 μm
• H  επαναφορά σε περίπτωση κατάκλισης και η ηλεκτρική επανασύνδεση του ιστού 

Τιμή ανά ιστό (τεμ)

Αριθμητικώς  :   50,00  €
Ολογράφως  :   Πενήντα Ευρώ

14)  ΗΛΜ 62.10.15.01 σχετ. :   

Ανακαίνιση βαφής χαλυβδίνων ιστών φωτισμού επί τόπου του 
έργου.Ανακαίνιση βαφής ιστού ύψους μέχρι 12m, στην θέση που βρίσκεται

        (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7791)

Ανακαίνιση βαφής χαλυβδίνων ιστών φωτισμού οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων επί τόπου 
του έργου. Ανακαίνιση βαφής ιστού ύψους μέχρι 12m, στην θέση που βρίσκεται.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

• Η απασχόληση του προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση 
των εργασιών

• Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των απαιτουμένων υλικών καθαρισμού και βαφής. 
• H αποσύνδεση της ηλεκτρικής παροχής
• Η  αφαίρεση  επικολλημένων  αφισσών  και  η  απόξεση  των  παλαιών  χρωμάτων  με 

συρματόβουρτσα, τροχό ή φλόγιστρο ή μεταλλοβολή
• Η αποκατάσταση φθορών του υφισταμένου γαλβανίσματος με υλικό ψυχρού γαλβανίσματος 
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• Η εφαρμογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώματος (rust primer)
• Η  εφαρμογή  τελικής  βαφής  με  χρώμα  εποξειδικής  βάσεως,  υψηλής  αντοχής  σε  UV 

ακτινοβολία, με συνολικό πάχος ξηρού υμένα τουλάχιστον 120 μm
• H  επαναφορά σε περίπτωση κατάκλισης και η ηλεκτρική επανασύνδεση του ιστού 

Τιμή ανά ιστό (τεμ)

Αριθμητικώς  :   95,00  €
Ολογράφως  :   Ενενήντα Πέντε Ευρώ

15)  ΗΛΜ 62.10.01.01 σχετ. :   

Εξαγωγή  και  επανατοποθέτηση  ιστών  φωτισμού  με  τη  χρήση  καταλλήλων 
αυτοεκτονούμενων αγκυρίων έδρασης

        (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-101)

Εργασία αφαίρεσης  και επανατοποθέτησης εγκατεστημένων χαλυβδίνων ιστών φωτισμού, με ή 
χωρίς βραχίονες και φωτιστικά, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

• η προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των 
εργασιών

• η αποξήλωση των πάσης φύσεως επικαλύψεων πάνω και  γύρω από τη βάση του ιστού 
(πλακοστρώσεις, σκυροδέματα, τσιμεντοκονιάματα κλπ.)

• η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο. 
• η επιμελής  αφαίρεση ιστού από τη  βάση του με  τον  εξοπλισμό του και  η  κατάκλιση και  

αφαίρεση των βραχιόνων, των φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως.
• η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού 

και η επιμελής μόνωσή τους.
• η φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των αποξηλώσεων σε επιτρεπόμενο 

χώρο.
• η αποκατάσταση της επιφάνειας γύρω από την βάση του ιστού στην αρχική της μορφή. 
• η μεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην προβλεπόμενη νέα θέση επανατοποθέτησης.
• η πλήρης τοποθέτηση του ιστού στη νέα θέση, με την χρήση κατάλληλων αυτοεκτονούμενων 

γαλβανισμένων αγκυρίων έδρασης
• η πλήρης διασύνδεση του ιστού με το ηλεκτρικό δίκτυο 
• η παράδοση του ιστού έτοιμου προς λειτουργία
• όλα τα υλικά, μικρούλικα και εξαρτήματα που απαιτούνται (π.χ. αγκύρια, κοχλίες, περικόχλια, 

ροδέλες κ.λ.π.) που απαιτούνται για την έντεχνη και σωστή ολοκλήρωση της εργασίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

Αριθμητικώς  :   55,00  €
Ολογράφως  :   Πενήντα Πέντε Ευρώ
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16)  ΗΛΜ 62.10.80.01 σχετ. :

Πίλλαρ  οδοφωτισμού  πλήρες,  με  τη  σκυροδετημένη  βάση  και  το 

σιδηροσωλήνα σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τη μελέτη και τα σχέδια         

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-52)

Στεγανό μεταλλικό κιβώτιο ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας 
ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα 
με την μελέτη, τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ‘Υποδομή οδοφωτισμού’’.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

• η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ), σύμφωνα 
με  τη  μελέτη  και  τα  σχέδια  που  τη  συνοδεύουν.  Το  πίλλαρ  θα  έχει  δίριχτη  στέγη  με 
περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως 
πάχους 2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, 
με  ελάχιστη  ανάλωση  ψευδαργύρου  400  g/m2  (50  μm),  βαμένου  με  διπλή  στρώση 
εποξειδικής  βαφής  πάχους  ξηρού  υμένα  (εκάστης)  125  μm,  με  ελαστικά  παρεμβύσματα 
στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλλαρς 
του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου του έργου

• η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ

• η βάση του πίλλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τη μελέτη και τα σχέδια, χυτή επί 
τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από 
τον  περιβάλλοντα  χώρο,  με  κεντρική  οπή διέλευσης των υπογείων  καλωδίων.  Στη  βάση 
περιλαμβάνεται και ο κατάλληλος χαλύβδινος ιστός 4'' με το γάντζο, καθαρού ύψους 4,0m για 
τη διασύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ 

• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης.

• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

• η  στεγανή  διανομή  εντός  του  πίλλαρ  με  τα  όργανα  διακοπής  και  προστασίας  των 
κυκλωμάτων  φωτισμού,  αποτελούμενη  αποτελούμενη  από  πίνακα  προστασίας  ΙΡ  44 
κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων 
ώστε  να  χωρούν  άνετα  όλα  τα  όργανα,  ο  οποίος  θα  φέρει  οπές  με  τους  κατάλληλους 
στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς 
επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.

• τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου σύμφωνα με τη μελέτη και τα σχέδια: γενικό διακόπτη 
φορτίου,  γενικές  ασφάλειες,  αυτόματους  μαγνητοθερμικούς  διακόπτες  και  ηλεκτρονόμους 
ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν 
προβλέπεται),  χρονοδιακόπτη  αφής,  χρονοδιακόπτη  μείωσης  νυκτερινού  φωτισμού  (όταν 
προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή «καραβοχελώνα» 
και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου).

• Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες για την αποκατάσταση δομικών μερών και την 
επαναφορά των μερεμετιών, τα στηρίγματα τοποθέτησης, στερέωσης ή ανάρτησης του πίνακα, 
ως και κάθε υλικό, μικροϋλικό και εργασία σύνδεσης, ρύθμισης και στήριξης για την παράδοση 
του ηλεκτρικού σε πλήρη,  κανονική  και  ασφαλή λειτουργία.  Οι  ηλεκτρολογικές  εργασίες θα 
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την μελέτη,  την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια που την 
συνοδεύουν, τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς, τα εν ισχύ Εθνικά και Διεθνή πρότυπα 
(π.χ. ΕΝ, CENELEC, VDE, ISO, ΕΛΟT-HD384 κ.λ.π.), τους κανονισμούς της Δ.Ε.Η., τις εντολές 
και  τις  υποδείξεις  της  επιβλέπουσας  υπηρεσίας.   Εντός  του  πίνακα  θα  υπάρχουν 
ενσωματωμένα και πλήρως συνδεδεμένα όλα τα ηλεκτρολογικά εξαρτήματα, όργανα και υλικά, 
όπως αναλυτικά παρατίθενται και στο σχέδιο λεπτομερειών των πινάκων, που συνοδεύει την 
παρούσα  τεχνική  περιγραφή.  Επίσης  θα  τοποθετηθούν  όλα  τα  απαραίτητα  καλώδια, 
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κατάλληλου μήκους, τύπου και διατομής για την εσωτερική συνδεσμολογία του πίνακα καθώς 
και όλα τα υλικά και μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη, σωστή, έντεχνη και ασφαλή 
εγκατάσταση (π.χ. κλέμες, ακροδέκτες τύπου Κως, σφικτήρες κ.λ.π.).

• η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και 
τον έλεγχο λειτουργίας

• Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Αναδόχου με την ολοκλήρωση  των εργασιών και των 
δοκιμών της εγκατάστασης και πριν την παραλαβή του έργου, είναι και η υποβολή στο Δήμο 
Βόρειας Κυνουρίας, της Υπεύθυνης Δήλωσης Αδειούχου Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) που αφορά στην 
εν λόγω εγκατάσταση. Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.), θα είναι σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία,  θα πρέπει να είναι καταλλήλως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από 
τον  αδειούχο  ηλεκτρολόγο  εγκαταστάτη  που  εκτέλεσε  τις  εργασίες  (ή  από  πτυχιούχο 
Μηχανολόγο  -  Ηλεκτρολόγο  Μηχανικό)  και  στη  συνέχεια  αρμοδίως  θεωρημένη  από  τον 
Σύνδεσμο  Ηλεκτρολόγων  Εγκαταστατών.  Η  δαπάνη  θεώρησης  της  εν  λόγω  υπεύθυνης 
δήλωσης  βαρύνει  αποκλειστικά  τον  Ανάδοχο.  Τονίζεται  ότι  το  περιεχόμενο  της  Υπεύθυνης 
Δήλωσης  Εγκαταστάτη  (Υ.Δ.Ε.)  θα  είναι  υποχρεωτικά  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην 
Υ.Α.Φ.50/503/168  (ΦΕΚ  844/Β/16.05.2011)  και  των  συνημμένων  υποδειγμάτων  του 
παραρτήματός  της,  όπως  ισχύει  σήμερα.  Σημειώνεται  ότι  ο  Αδειούχος  Ηλεκτρολόγος 
Εγκαταστάτης που θα εκτελέσει τις εργασίες και θα υπογράψει την σχετική υπεύθυνη δήλωση 
θα πρέπει να υποχρεωτικά να διαθέτει άδεια κατάλληλης Κατηγορίας με επαρκή δυναμικότητα 
(σε   KW  ) για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.       

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού.

Αριθμητικώς :   900,00  €
Ολογράφως  :   Εννιακόσια Ευρώ

17)  ΗΛΜ 62.10.40.01 σχετ. :

Φωτιστικό σώμα δρόμου, στεγανό IP65, κατάλληλο για λαμ  πτήρες Ε27 160  W   
μικτού φωτισμού και LED, κατάλληλο για τοποθέτηση στους υφιστάμενους 
βραχίονες φωτισμού

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-103)

Φωτιστικό σώμα δρόμου, στεγανό IP65, κατάλληλο για λαμτήρες Ε27 160W μικτού φωτισμού και 
LED, κατάλληλο για τοποθέτηση στους υφιστάμενους βραχίονες φωτισμού

Προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  και  εγκατάσταση φωτιστικού  σώματος  οδοφωτισμού,  με 
φωτεινές  πηγές  τεχνολογίας  διόδων φωτοεκπομπής  (LED),  κατάλληλο για  τοποθέτηση  στους 
υφιστάμενους βραχίονες φωτισμού

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

• η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται 
από τη μελέτη

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

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

• οι  δοκιμές  καλής  λειτουργίας  και  η  μέτρηση  των  φωτοτεχνικών  χαρακτηριστικών  της 
εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα.
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Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 
(LED) και τον βραχίονά του:

Αριθμητικώς :   50,00  €
Ολογράφως  :   Πενήντα Ευρώ

18)  ΗΛΜ 62.10.48.03 :

Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι, διατομής 25 mm2

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-45)

Προμήθεια,  προσκόμιση  επί  τόπου  και  εγκατάσταση  γυμνού  πολύκλωνου  χάλκινου  αγωγού, 
διατομής 25mm2, περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά 
στηρίγματα, ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) 
καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού 

Αριθμητικώς :   5,70  €
Ολογράφως  :   Πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά του Ευρώ

19)  ΗΛΜ 62.10.41.01 σχετ.:

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση 

από μανδύα PVC, διατομής 2x6,0 mm  2  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, 
σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση 
από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος 
αγωγός),  E1VV-R (πολύκλωνος  αγωγός),  E1VV-S (πολύκλωνος  αγωγός  κυκλικού  τομέα), 
διατομής 2x6,0mm2,  περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης,  σύνδεσης και  σήμανσης (ειδικά 
στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς 
και των μετρήσεων και ελέγχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου  

Αριθμητικώς :   4,00  €
Ολογράφως  :   Τέσσερα ευρώ
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20)  ΗΛΜ 62.10.48.03 σχετ.:

Χάλκινη πλάκα γείωσης διαστάσεων 500  x  500  x  5  mm  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-45)

Χάλκινη πλάκα γείωσης διαστάσεων 500x500x5mm πλήρως τοποθετημένη
Προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  και  πλήρης  τοποθέτηση  χάλκινης  πλάκας 

γείωσης διαστάσεων 500x500x5mm. Η πλάκα θα είναι εργαστηριακά δοκιμασμένη και θα πληρεί 
τις  προδιαγραφές  του προτύπου  ΕΛΟΤ  ΕΝ  50164-1&2  και  θα  φέρει  ενσωματωμένο,  με 
αλουμινοθερμική κόλληση, πολύκλωνο χάλκινο αγωγός γείωσης διατομής 35mm2 και μήκους 1m.

Στην εν λόγω εργασία περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου του έργου 
όλων των  απαραίτητων  ηλεκτρολογικών  εξαρτημάτων,  υλικών,  μικροϋλικών  (π.χ.  σφικτήρες), 
εξοπλισμού  και  εργαλείων  καθώς  και  οι  εργασίες  πλήρους  και  ασφαλούς  τοποθέτησης  της 
πλάκας γείωσης,  συμπεριλαμβανομένου και όλων των  απαιτούμενων εργασιών εκσκαφών και 
επιχώσεων που απαιτούνται για την πλήρη και σωστή τοποθέτηση της πλάκας γείωσης.

Τιμή ανά τεμάχιο πλάκας γείωσης  

Αριθμητικώς :   130,00  €
Ολογράφως  :   Εκατόν τριάντα ευρώ

21)  ΗΛΜ 62.10.85.01:

Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40  x  40   cm  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2548)

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, 
οπλισμένο με δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης 
και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της 
μελέτης

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

• η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος
• η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου
• η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων 
• στεγανό  κάλυμμα  από  μπακλαβωτή  λαμαρίνα  εδραζόμενο  σε  μεταλλικό  πλαίσιο  μέσω 

ελαστικού  παρεμβύσματος,  με  διάταξη  μανδάλωσης  με  χρήση  ειδικού  εργαλείου  και 
αντισκωριακή  προστασία  (διπλή  στρώση  rust primer ψευδαργύρου  και  διπλή  στρώση 
εποξειδικής βαφής)

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

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής:

Αριθμητικώς :   60,00  €
Ολογράφως  :   Εξήντα ευρώ
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22)  ΗΛΜ 62.20.40.11:

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-5

Προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου,  τοποθέτηση  και  σύνδεση  σωλήνων  προστασίας  υπογείων 
καλωδίων  ονομαστικής  διαμέτρου  DN 63mm,  από πολυαιθυλένιο  υψηλής  πυκνότητας  (HDPE), 
δομημένου  τοιχώματος,  κατά  ΕΛΟΤ EN 50086-1 ,  ΕΛΟΤ EN 50086-2-4  και  ΕΛΟΤ EN 61386 
«Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, με 
ενσωματωμένη ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη 
και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά 
τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η 
πρόσδεση των σωλήνων σε  δέσμες  (όταν  προβλέπεται)  και  η  τοποθέτηση και  συναρμογή του 
σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται.

Η  εκσκαφή  και  επανεπίχωση  του  ορύγματος  και  ο  εγκιβωτισμός  των  σωλήνων  τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής 

Αριθμητικώς :   6,40  €
Ολογράφως  :   Έξι ευρώ και σαράντα λεπτά του ευρώ
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ΟΜΑΔΑ Ε :  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

23)  ΟΙΚ 73.11 σχετ. :   Επιστρώσεις με πλάκες Καρύστου ακανόνιστες

                             (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7311 σχετ.)

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες τύπου Καρύστου, μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας 
άνω  των  0,10  m2,  επί  υποστρώματος  από  ασβεστοτσιμεντοκονίαμα  1  :  2  1/2  των  150  kg 
τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα 
των  450  kg,  με  τα  υλικά,  πλάκες,  τσιμεντοκονίαμα  κλπ επί  τόπου  και  την  εργασία  πλήρους 
κατασκευής,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-07-03-00  "Επιστρώσεις  με  φυσικούς 
λίθους".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Αριθμητικώς  :   22,50  €
Ολογράφως  :   Είκοσι Δύο Ευρώ κόμμα Πενήντα λεπτά

24)  ΟΙΚ 73.12 σχετ. :   Επιστρώσεις με πλάκες Καρύστου ορθογωνισμένες

                             (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7312 σχετ.)

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Αριθμητικώς  :   28,00  €
Ολογράφως  :   Είκοσι Οκτώ Ευρώ

25)  ΟΙΚ 73.95.03 σχετ. :    Κατασκευή λωρίδων όδευσης, στάσεων αλλαγής 
πορείας και διαβάσεων για άτομα ΑΜΕΑ, οιωνδήποτε 
διαστάσεων και σχεδίου

                             (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7316 σχετ.)

Κατασκευή  λωρίδων  όδευσης,  στάσεων  αλλαγής  πορείας  και  διαβάσεων  για  άτομα  ΑΜΕΑ, 
οιωνδήποτε διαστάσεων και  σχεδίου,  με  έγχρωμες πλάκες διαστάσεων 40Χ40Χ3  cm με ειδική 
διαμόρφωση (ραβδώσεις ή βούλες), που διαμορφώνουν λωρίδες πλάτους 40 cm, στάσεις αλλαγής 
πορείας  και  διαβάσεις  πεζών,  οιωνδήποτε  διαστάσεων  και  σχεδίου,  και  τοποθετούνται   με 
τσιμεντοκονίαμα πάχους 3 cm, επάνω στην υπόβαση από σκυρόδεμα με λεπτούς αρμούς μεταξύ 
τους. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προετοιμασία και ο καθαρισμός του υπόβαθρου της διάστρωσης
• η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση επί τόπου του έργου των πλακών συσκευασμένων σε 

παλέτες
• οι απαιτούμενες προσαρμογές στις διαστάσεις, κλίσεις και μορφολογία των και οδεύσεων και 

διαβάσεων (κλίσεις κλπ.)
• η παρασκευή και διάστρωση λεπτόρευστου σκυροδέματος μέσου πάχους 4-5 cm, (εργασία και 

υλικά), για την επίτευξη του τελικού υψομέτρου
• η παρασκευή και διάστρωση του τσιμεντοκονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά)
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•  η  τοποθέτηση  των  πλακών  κατά  την  προβλεπόμενη  από  την  μελέτη  διάταξη 
(συμπεριλαμβανομένης  της  κοπής  τεμαχίων,  για  την  πλήρη  κάλυψη  της  προβλεπομένης 
επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων)

• η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία)
• ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς 

οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων 
κυβολίθων, υλικών συσκευασίας κλπ. 

• λοιπά υλικά,  μικροϋλικά,  χρήση μηχανημάτων κλπ.  και  εργασία πλήρους κατασκευής  της 
επίστρωσης σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωμένης κατά τα ως άνω, επίστρωσης.

Αριθμητικώς  :   20,00  €
Ολογράφως  :   Είκοσι Ευρώ

26)  ΟΔΟ Β-52 :   Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.

                             (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922)

Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 
0,50 x 0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιμέντο, σύμφωνα 
με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  05-02-02-00  ‘’  Πλακοστρώσεις  -  λιθοστρώσεις  πεζοδρομίων  και 
πλατειών’’

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

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

• η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος 
πάχους 2,5 - 3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 
180 kg τσιμέντου ανά m3, 

• η αρμολόγηση με  τσιμεντομαρμαροκονία  με  λευκό τσιμέντο  σε  αναλογία  650  kg 
τσιμέντου ανά m3 μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών . 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως

Αριθμητικώς  :   13,80  €
Ολογράφως  :   Δέκα Τρία Ευρώ κόμμα Ογδόντα λεπτά

27)  ΟΔΟ Β-51 :   Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

                             (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2921)

Τοποθέτηση  προκατασκευασμένων  κρασπέδων  από  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C20/25,  διατομής 
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με 
απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, 
πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση 
και  συμπίεση,  αποκλειομένης  της  παρασκευής  τους  επί  τόπου  του  έργου  με  αυτοσχέδιους 
ξυλότυπους. 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’.
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια  και  μεταφορά των κρασπέδων και  όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του 
σκυροδέματος της βάσης έδρασης, 

• η τοποθέτησή τους  σε ευθυγραμμία  ή καμπύλη  στις  προβλεπόμενες  θέσεις  από τα  σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία 
επιφάνεια,  η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος 
διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή 
τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία 
επιμετράται ιδιαιτέρως.
 

Αριθμητικώς  :   9,60  €
Ολογράφως  :   Εννέα Ευρώ κόμμα Εξήντα λεπτά

28)  ΟΙΚ 45.01.01 :   Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου

                             (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-4501)

Διαμόρφωση όψεων λιθοδομής χωρικού τύπου, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο 
εργασίας κατά την δόμηση των τοίχων με την διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή 
επιφάνεια και την επεξεργασία τους με χονδροπελέκημα, με την κατεργασία του κονιάματος 
δόμησης των αρμών της πρόσοψης, την απόξεση του επιφανειακού κονιάματος με κατάλληλο 
εργαλείο πριν αποξηρανθεί για την εκβάθυνση των αρμών σε βάθος 2 - 4 cm, και τον καθαρισμό 
της επιφανείας από τα κονιάματα με λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο.

Διαμόρφωση με λίθους επεξεργασμένους με το σφυρί (χονδροπελέκημα).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Αριθμητικώς  :   9,00  €
Ολογράφως  :   Εννέα Ευρώ
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ΟΜΑΔΑ Ζ :  ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

29)  ΥΔΡ-11.15.06 σχετ.:    

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους τοποθέτησης 
προκατασκευασμένων  σκυρόδετων  καναλιών  απορροής  ομβρίων,  μετά  της 
κατάλληλης χαλύβδινης γαλβανισμένης εσχάρας τους, καθαρού πλάτους 21cm 
και καθαρού βάθους ροής 21cm. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες 
για την πλήρη τοποθέτηση  καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά, 
εξαρτήματα  και  ότι  άλλο  απαιτείται  για  την  πλήρη,  σωστή  και  έντεχνη 
τοποθέτησή  τους  σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  τα  σχέδια  της 
μελέτης και την παράδοσή τους σε ετοιμότητα λειτουργίας.

                             (Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ6620.1 - 100%)

Για την προμήθεια, την μεταφορά επί τόπου του έργου και την πλήρη τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων  σκυρόδετων  καναλιών  απορροής  ομβρίων,  σύμφωνα  με  την 
Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. 
Τα κανάλια θα είναι από σκυρόδεμα ή πολυμερικό μπετόν και θα συνοδεύονται από 
κατάλληλη γαλβανισμένη χαλύβδινη εσχάρα. 
Τα κανάλια θα έχουν καθαρό πλάτους 21cm και καθαρό βάθος ροής 21cm. Τα στοιχεία 
των καναλιών θα φέρουν κατάλληλα διαμορφωμένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν 
στεγανή  σύνδεση  και  να  παρέχουν  την  δυνατότητα  έλξης  -  ώθησης  τμημάτων 
συναρμολογημένου καναλιού. Οι συνδέσεις θα γίνονται στις προβλεπόμενες από τον 
κατασκευαστή θέσεις  στο σώμα του καναλιού (προσημειωμένες)  με  χρήση ειδικών 
εξαρτημάτων  (του  συστήματος  τυποποιημένου  καναλιού)  ώστε  να  εξασφαλίζουν 
απόλυτη στεγανότητα.
Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  η  προμήθεια  επί  τόπου  του  έργου  των  υλικών,  όπως 
κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά 
πάκτωσης και στερέωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. Όλα 
τα μεταλλικά εξαρτήματα στερέωσης των εσχαρών θα έχουν υποστεί αντιδιαβρωτική 
επεξεργασία. 
Στην  τιμή  συμπεριλαμβάνονται  οι  εργασίες  για  την  πλήρη  τοποθέτηση  και  τον 
εγκιβωτισμό σε σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πλήρως τοποθετημένου καναλιού, με επιμέτρηση κατά τον 
άξονά του.

Αριθμητικώς  :   58,40  €
Ολογράφως  :   Εννέα Ευρώ

30)  ΥΔΡ 12.10.02 :  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN125 mm

                             (Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6711.1)

Αγωγοί  αποχέτευσης  ακαθάρτων  με  σωλήνες  από  μη  πλαστικοποιημένο  PVC-Uσυμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο  DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο),  τον  τυποποιημένο  λόγο  διαστάσεων  SDR (Standard Dimension Ratio:  λόγος  της 
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.
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Το παρόν άρθρο έχει  εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που 
συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

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

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

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

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:
 Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

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

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

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

Αριθμητικώς  :   4,20  €
Ολογράφως  :   Τέσσερα Ευρώ κόμμα Είκοσι λεπτά

31)  ΥΔΡ 12.12.01.01 σχετ. :    Ειδικά τεμάχια σωλήνων PVC-U. 
Γωνία ονομαστικής διαμέτρου 125 mm

                             (Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6712.1 σχετ.)

Προμήθεια,  μεταφορά επί  τόπου, προσέγγιση και  τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων σωληνώσεων 
κατασκευασμένων  από  μη  πλαστικοποιημένο  πολυβινυλοχλωρίδιο  (PVC-U),  με  μηχανική 
σύνδεση ή με συγκόλληση, αναλόγως του τύπου του ειδικού τεμαχίου. Συμπεριλαμβάνονται οι 
αντίστοιχοι  ελαστικοί  δακτύλιοι  στεγάνωσης  κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ  681-1  και  τα  απαιτούμενα  υλικά 
συγκόλλησης.
Τυποποιημένες συγκολλητές γωνίες με μούφα από PVC για την σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με 
το δίκτυο. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής  συσκευής  σωληνώσεων,  η  προετοιμασία  της  επιφανείας  του  αγωγού  για  την 
συγκόλληση, καθώς και πώμα ονομαστικής διαμέτρου 160  mm, για την περίπτωση αναμονών 
συνδέσεων.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως εγκατεστημένης γωνίας με μούφα.

Αριθμητικώς  :   30,30  €
Ολογράφως  :   Τριάντα Ευρώ κόμμα Τριάντα λεπτά
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32)  ΟΙΚ 61.32 σχετ.:   Μεταλλικό κάλυμμα φρεατίου άρδευσης με σκελετό 
στήριξης πλακών επίστρωσης

                             (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6102 σχετ.)

Κατασκευή μεταλλικού καλύμματος από γαλβανισμένο χάλυβα φρεατίου άρδευσης, 
σύμφωνα με την μελέτη, με ανάλογο πλαίσιο, με δυνατότητα επιλογής της τελικής 
επιφάνειας  τους,  (επίστρωση),  ώστε  να  ταιριάζουν  απόλυτα  στον  περιβάλλοντα 
χώρο. 
Το κάλυμμα διαθέτει προσαρμοσμένο παρέμβυσμα στεγανοποίησης και ασφαλίζει στο 
πλαίσιο με 4 βίδες ασφάλισης, στοιχεία που διασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα. 
Μπορούν να επενδυθούν με τσιμέντο, πλακίδια, πέτρα κλπ. 
Χρησιμοποιούνται σε δίκτυα νερού, αποχέτευσης, ηλεκτρομηχανολογικού ελέγχου, 
κ.α. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

Αριθμητικώς  :   2,90  €
Ολογράφως  :   Δύο Ευρώ κόμμα Ενενήντα λεπτά

33)  ΠΡΣ Ζ2.2 :  Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 
0,60 m

                             (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354)

Εκρίζωση  με  εκσκαφέα  του  υπόγειου  τμήματος  μεγάλων   δένδρων,  αφού  έχει 
προηγηθεί  κοπή,  και  απομάκρυνση  των  προϊόντων  της  εκρίζωσης  με  φορτηγό 
αυτοκίνητο  προς  απόρριψη  σε  εγκεκριμένη  θέση,  σύμφωνα  με  την  φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00. 
Περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  του  απαιτουμένου  εργατοτεχνικού  προσωπικού, 
μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Αριθμητικώς  :   60,00  €
Ολογράφως  :   Εξήντα Ευρώ

34)  ΠΡΣ Ε1.2 :  Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m

                             (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5120)

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Αριθμητικώς  :   1,50  €
Ολογράφως  :   Ένα Ευρώ κόμμα Πενήντα λεπτά
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35)  ΠΡΣ Δ1.4 :  Δένδρα κατηγορίας Δ4

                             (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5210)

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

Αριθμητικώς  :   25,00  €
Ολογράφως  :   Είκοσι Πέντε Ευρώ

36)  ΠΡΣ Ε9.4 :  Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt

                             (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5210)

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

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Αριθμητικώς  :   1,10  €
Ολογράφως  :   Ένα Ευρώ κόμμα Δέκα λεπτά

37)  ΠΡΣ Δ7 :  Προμήθεια κηπευτικού χώματο

                             (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 1710)

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Αριθμητικώς  :   8,50  €
Ολογράφως  :   Οκτώ Ευρώ κόμμα Πενήντα λεπτά
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38)  ΠΡΣ Β11.9 :  Κάδοι απορριμμάτων.  Επιστήλιος μονός κάδος

                             (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104)

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινή  αποθήκευση  και  πλάγιες  μεταφορές,  τοποθέτηση  και  στερέωση  στις 
προβλεπόμενες  θέσεις  σύμφωνα  με  τα  σχέδια  λεπτομερειών  της  μελέτης  και  τις 
οδηγίες  του  προμηθευτή  και  προστασία  των  τοποθετημένων  κάδων  μέχρι  την 
παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.
Προμήθεια  και  πλήρης  εγκατάσταση  μονού  επιστήλιου  κυλινδρικού  κάδου, 
χωρητικότητας 30 lt, ανοικτού στο άνω μέρος, με περιμετρικές ενισχυτικές ραβδώσεις 
και  τέσσερες  οπές  αποστράγγισης  στον  πυθμένα,  βαμμένου  με  σφυρήλατη 
ηλεκτροστατική βαφή με πούδρα πολυεστερικής βάσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Αριθμητικώς  :   200,00  €
Ολογράφως  :   Διακόσια Ευρώ 

39)  ΠΡΣ Β10.4 :   Καθιστικά με διπλή πλάτη από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες 
και δοκίδες φυσικής ξυλείας

                             (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104)

Προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  και  εγκατάστασταση  καθιστικών  κοινοχρήστων 
χώρων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους 
στοιχείων των καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, 
η  συναρμολόγηση  και  στερέωση  ή  πάκτωσή  τους  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του 
προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που 
απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας των 
καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών 
του έργου.
Καθιστικά με σκελετό από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες, με κάθισμα αποτελούμενο 
από τρείς διαδοκίδες φυσικής ξυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,15 x 0,05 m και δύο 
στοιχεία πλάτης από φυσικό ξύλο διαστάσεων 1,80 x 0,15 x 0,05 m, συνδεόμενα με 
τον μεταλλικό σκελετό με καρόβιδες Φ 6 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου καθιστικού

Αριθμητικώς  :   190,00  €
Ολογράφως  :   Εκατόν Ενενήντα Ευρώ 

38)  ΟΙΚ 77.54 :  Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

                             (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7754)

Ελαιοχρωματισμοί  κοινοί  ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί  ή  ματ  ή  σαγρέ).  Υλικά  επί  τόπου  και 
εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
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Αριθμητικώς  :   6,70  €
Ολογράφως  :   Έξι Ευρώ κόμμα Εβδομήντα λεπτά

39)  ΟΙΚ 77.67.02 :  Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"

                             (Αναθεωρείται με το άρθρο OIK. 7767.4)

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή 

προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων 

Αριθμητικώς  :   2,25  €
Ολογράφως  :   Δύο Ευρώ κόμμα Είκοσι Πέντε λεπτά

40)  ΠΡΣ Η.1.1.4. σχετ. :  Κατασκεύη δικτύου άρδευσης σύμφωνα με τη μελέτη και 
τα σχέδια

                                  (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-8)

Για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και εγκατάσταση και παράδοση σε ετοιμότητα λειτουργίας 

αυτοματοποιημένου συστήματος άρδευσης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια 

της μελέτης. 

Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  και  η  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  όλων  των 

απαιτούμενων υλικών, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης. Ενδεικτικά, 

στην τιμή περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια 

της μελέτης:

• Το  κεντρικό  φρεάτιο  του  δικτύου  άρδευσης  που  θα  περιλαμβάνει  τον  κατάλληλο 
προγραμματιστή άρδευσης εξωτερικού χώρου, 9Volt, εβδομαδιαίο, 4 στάσεων 

• Όλα τα υλικά, μικροϋλικά, εξαρτήματα αλλά και η εργασία που απαιτείται για τη διασύνδεση με 
το κεντρικό δίκτυο παροχής της περιοχής

• το κεντρικό δίκτυο άρδευσης, από σωληνώσεις πολυαιθυλενίου Φ32/2,5mm, 6atm, κατάλληλου 
μήκους, το οποίο θα βρίσκεται θαμμένο σε βάθος τουλάχιστον 20cm σε όλο το μήκος του

• τις παροχές άρδευσης με σωληνάκι Φ6mm ή Φ7mm
• τους  περιστρεφόμενους  εκτοξευτήρες  (μπέκ)  με  όλα  τα  παρελκόμενά  τους  (νίπελ,  σέλες, 

μαστούς, λήπτες, λόγχες κ.λ.π.) 
• τα  λοιπά  εξαρτήµατα  συνδεσµολογίας  (βάνες,  ταυ,  γωνίες,  συνδέσµους,  ρακόρ  σύνδεσης, 

λήπτες, σέλες, λόγχες, τερματικές τάπες κ.λ.π.),
• τα απαιτούμενα ορθογώνια φρεάτια άρδευσης 12'' (tτύπου standard) με το κάλυμμα τους.
• Όλα  τα  εξαρτήματα,  υλικά  και  μικρουλικά  που  απαιτούνται  για  την  άρτια  υδραυλική  και 

ηλεκτρολογική σύνδεση του συστήματος και την παράδοσή του σε ετοιμότητα λειτουργίας
• Τα υλικά και την εργασία που απαιτείται για την πλήρη διασύνδεση του δικτύου άρδευσης με το 

κεντρικό δίκτυο υδροδότησης της περιοχής 
• Οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για την ολοκλήρωση του δικτύου και δεν περιγράφεται ανωτέρω. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται  επίσης όλες οι  απαιτούμενες  εργασίες για  την πλήρη τοποθέτηση 
όλων των ανωτέρω υλικών και εξοπλισμού, τη διασύνδεσή τους (υδραυλική και ηλεκτρολογική), 
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τις  εργασίες  αποκαταστάσεων,  τις  απαιτούμενες  δοκιμές  και  γενικά  όλες  τις  εργασίες για  την 
παράδοση του συστήματος άρδευσης ολοκληρωμένου και σε ετοιμότητα λειτουργίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους εγκατεστημένου δικτύου άρδευσης (τεμ)

Αριθμητικώς  :   700,00  €
Ολογράφως  :   Επτακόσια Ευρώ 

Άστρος,  05/07/2018 Θεωρήθηκε
Οι Συντάξαντες Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Γιώργος  Παπούλιας Δημήτρης Κούσουλας Δημήτρης Κούσουλας
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.
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