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ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ 

 
 

1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

1.1 Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ κνλάδνο κε 

ηηο νπνίεο ζα εθηειεζζεί ην έξγν, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο 

πνπ νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε. 

 

1.2 ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο 

πεξαησκέλεο εξγαζίαο θαη ηζρχνπλ εληαία γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ 

ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφςε έξγνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε απηψλ πεξηιακβάλνληαη: 

1.2.1 Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, ησλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ ηεο κειέηεο 

θαη ησλ ππνινίπσλ ηεπρψλ ,δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

1.2.2 "Κάζε δαπάλε" γεληθά, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο κνλάδαο θάζε εξγαζίαο. Κακία αμίσζε ή 

δηακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην είδνο θαη ηελ απφδνζε 

ησλ κεραλεκάησλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο 

θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή φρη κεραληθψλ κέζσλ. 

 

1.3 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, κλεκνλεχνληαη (γηα απιή 

δηεπθξίληζε ηνπ φξνπ "θάζε δαπάλε") νη παξαθάησ δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

1.3.1 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο επηβαξχλζεσλ ζηα πιηθά απφ θφξνπο, δαζκνχο, 

εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ. [πιελ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.)] 

Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ζηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαζκνί θαη ινηπνί θφξνη, 

θξαηήζεηο, ηέιε εηζθνξάο θαη δηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη εθνδίσλ γεληθά 

ηνπ έξγνπ. Καηά ζπλέπεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Σεισλεηαθήο Ννκνζεζίαο δελ 

παξέρεηαη νπζηαζηηθά ζηελ Τπεξεζία, πνπ ζα επνπηεχζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ή ζε 

άιιε Τπεξεζία, ε δπλαηφηεηα λα εγθξίλεη ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε βεβαίσζεο γηα ηελ 

παξνρή νπνηαζδήπνηε αηέιεηαο ή απαιιαγήο απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο 

θφξνπο, εηζθνξέο θαη δηθαηψκαηα ζηα πιηθά θαη είδε εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ, νχηε ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ρνξήγεζε ηέηνηαο αηέιεηαο ή απαιιαγήο έκκεζα ή 

άκεζα. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ. 

1.3.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη 

βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, 

θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο 

θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε 

κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε 

θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.3.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ (ζην Η.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη 

αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ 
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θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, 

νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο 

απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο 

θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θιπ, ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ, 

εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ππαιιήισλ εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη 

ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ θιπ.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ 

πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.3.4 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηαξξχζκηζεο απηψλ, αλέγεξζεο 

γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

δεκνπξάηεζεο. 

1.3.5 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ θαη 

απνκάθξπλζήο ηνπο κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο 

ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο 

Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 

1.3.6 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία 

εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη 

ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε 

ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.3.7 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, θαη 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ (φηαλ πξνβιέπνληαη πξνο ελζσκάησζε ζην έξγν) ζηνλ 

εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ. 

ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή 

ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ 

θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο 

θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο 

ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ 

θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε 

βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο 

φξνπο. 

Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ 

εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

(α) Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην   

Γεκφζην 

(β) Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, 

αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

1.3.8 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα 

κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινηπέο 

αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηνπ Έξγνπ. 

1.3.9 Οη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε 

θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θιπ, 

θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο 

ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, 

ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο. 

1.3.10 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ 

πάζεο θχζεσο "δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ" πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο 

φξνπο δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε 

κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.) 

1.3.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ 

κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ 

απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, 



Τιμολόγιο Μελέτης 

- 3 - 

βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, 

νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε 

αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα 

ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή 

ηνπο απφ ην Έξγν. 

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 

δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

1.3.12 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ εξγαιείσλ, 

κεραλεκάησλ θ.ιπ. 

1.3.13 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο 

κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

(α) ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα 

(β) ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο 

γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, ,Γ.Δ.Ζ, ,ΓΔΤΑΥ θιπ.), 

(γ) ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ, 

(δ) ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, 

εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε 

είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ 

(ε) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ 

γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, 

βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 

1.3.14 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, 

αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο 

ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θιπ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ 

ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο 

θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ. 

Δπίζεο νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξίδνληαο 

ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο [ΟΚΧ]), θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ Έξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ 

Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Έξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ). 

1.3.15 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη 

ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο 

κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε 

εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ 

θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

1.3.16 Ζ δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ 

απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε, θαζψο θαη ε δαπάλε ζχληαμεο θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζρεδίσλ κε ηελ έλδεημε "φπσο θαηαζθεπάζζεθε". 

1.3.17 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα 

παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ 

δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε 

λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα φζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην 

πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.3.18 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ ηνπ 

έξγνπ θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ 

θιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ 

θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο θαη φπσο ζηνπο 

εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη. 

1.3.19 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη 

επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ. 

1.3.20 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα 

δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα 
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ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη 

πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο 

θ.ι.π.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 

1.3.21 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη 

απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά 

ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θιπ) πνπ 

νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ 

ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.3.22 Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, 

ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.3.23 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα 

εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο 

ζθπξνδεκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θιπ. 

1.3.24 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο 

αξκφδηεο Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο 3θειείαο, εθηφο αλ 

πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.3.25 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην Έξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, φπσο απηά 

θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, εθηφο αλ 

πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.3.26 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη 

γεληθά φιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ Έξγνπ. 

1.3.27 Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή. 

1.3.28 Ζ ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα 

κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

1.4 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ 

Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο 

θχζεσο θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ 

Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, 

πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα 

πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή είθνζη νθηψ 

ηνηο εθαηφ (28%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ 

ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

1.5 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ 

Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

 

2 ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΣΡΟΠΟΤ ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ Σ3Ν ΔΡΓΑΗ3Ν ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ 

 

2.1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

2.1.1 Ζ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ 

κειεηψλ είηε βάζεη κεηξήζεσλ θαη ησλ ζπληαζζφκελσλ βάζεη απηψλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ 

θαη πηλάθσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ έγγξαθσλ εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ εθάζηνηε 

νξηδνκέλσλ αλνρψλ. 

2.1.2 Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα ειέγμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ Έξγνπ, θαηά ηελ θξίζε 

ηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ππνβάιεη ν Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα δηαζέζεη ηνλ 

απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ δηεμαγσγή 

ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ. 

2.1.3 Ζ πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο θάζε εξγαζίαο, 

επηκεηξνχκελεο σο αλσηέξσ κε θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, επί ηελ ηηκή κνλάδαο ηεο 

εξγαζίαο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην παξφλ Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην. 
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2.1.4 Δηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο, θαζψο θαη ν 

ηξφπνο πιεξσκήο θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ παξαθάησ ΔΗΓΗΚΧΝ ΟΡΧΝ 

θαη ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

2.1.5 Αλ ην πεξηερφκελν ελφο επηκέξνπο άξζξνπ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ 

αλαθέξεηαη ζε κηα ηηκή κνλάδαο, νξίδεη φηη ε ελ ιφγσ ηηκή απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε 

γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ, ηφηε νη ίδηεο επηκέξνπο 

εξγαζίεο δελ ζα επηκεηξψληαη νχηε ζα πιεξψλνληαη ζην πιαίζην άιινπ άξζξνπ πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην Σηκνιφγην. 

2.1.6 ηε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο κε ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα ηηκψλ, 

ππεξηζρχνπλ νη φξνη ηνπ παξφληνο. 

 

2.2 ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

2.2.1 ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

 

Καηάηαμε εδαθψλ σο πξνο ηελ εθζθαςηκφηεηα 

 

* Χο "ραιαξά εδάθε" ραξαθηεξίδνληαη νη θπηηθέο γαίεο, ε ηιχο, ε ηχξθε θαη ινηπά 

εδάθε πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή πιηθά. 

* Χο "γαίεο θαη εκίβξαρνο" ραξαθηεξίδνληαη ηα αξγηιηθά, αξγηινακκψδε ή ακκνραιηθψδε 

πιηθά, θαζψο θαη κίγκαηα απηψλ, νη κάξγεο, ηα κεηξίσο ηζηκελησκέλα (cemented) 

ακκνράιηθα, ν καιαθφο, θαηαθεξκαηηζκέλνο ή απνζαζξσκέλνο βξάρνο, θαη γεληθά ηα εδάθε 

πνπ κπνξνχλ λα εθζθαθζνχλ απνηειεζκαηηθά κε ζπλήζε εθζθαπηηθά κεραλήκαηα (εθζθαθείο 

ή πξνσζεηέο), ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ ή θξνπζηηθνχ 

εμνπιηζκνχ. 

* Χο "βξάρνο" ραξαθηεξίδεηαη ην ζπκπαγέο πέηξσκα πνπ δελ κπνξεί λα εθζθαθζεί εάλ δελ 

ραιαξσζεί πξνεγνπκέλσο κε εθξεθηηθέο χιεο, δηνγθσηηθά πιηθά ή θξνπζηηθφ εμνπιηζκφ 

(ι.ρ. αεξφζθπξεο ή πδξαπιηθέο ζθχξεο). ηελ θαηεγνξία ηνπ "βξάρνπ" πεξηιακβάλνληαη 

θαη κεκνλσκέλνη νγθφιηζνη κεγέζνποπάλσ απφ 0,50 m3. 

* Χο "ζθιεξά γξαληηηθά" θαη "θξνθαινπαγή" ραξαθηεξίδνληαη νη ζπκπαγείο ζθιεξνί 

βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνί απφ ππξηγελή πεηξψκαηα θαη νη ηζρπξψο ηζηκελησκέλεο θξνθάιεο ή 

ακκνράιηθα, ζιηπηηθήο αληνρήο κεγαιχηεξεο ησλ 150 MPa. Ζ εθζθαθή ησλ ζρεκαηηζκψλ 

απηψλ είλαη δπζρεξήο (δελ αλακνριέπνληαη κε ην ripper ησλ πξνσζεηψλ ηζρχνο 300 ΖΡ, ε 

δε απφδνζε ησλ πδξαπιηθψλ ζθπξψλ είλαη κεησκέλε) 

 

2.2.2 ΔΗΓΖ ΚΗΓΚΑΛΔΡΗΑ 

 

Σα θπξηφηεξα είδε θηγθαιεξίαο, ηα νπνία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη (ελδεηθηηθά θαη φρη 

πεξηνξηζηηθά) λα πξνκεζεπηεί θαη λα ηα παξαδψζεη ηνπνζεηεκέλα θαη έηνηκα πξνο 

ιεηηνπξγία είλαη ηα αθφινπζα: 

Υεηξνιαβέο 

- Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο αλάινγεο 

εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ) κε ελζσκαησκέλν εηδηθφ ζχζηεκα θιεηδψκαηνο θαη 

έλδεημε θαηάιεςεο (πξάζηλν-θφθθηλν), φπνπ απαηηείηαη. 

- Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο αλάινγεο 

εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ), κε κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβψλ θαη 

ελζσκαησκέλε νπή γηα θχιηλδξν θιεηδαξηάο αζθαιείαο. 

- Υεηξνιαβή (γξπιφρεξν) γηα ζηξεπηφ παξάζπξν κε ηελ αλάινγε πιάθα ζηεξέσζεο (κέζα), 

κε κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβήο θαη αληίθξηζκα ζην πιαίζην ή ζην άιιν θχιιν 

(δίθπιιν παξάζπξν). 

- Υσλεπηέο ρεηξνιαβέο γηα ζπξφκελα θνπθψκαηα κπξνχηδηλεο ή αλνμείδσηεο ή ραιχβδηλεο 

ή πιαζηηθέο κε θιεηδαξηά αζθαιείαο. 

Κιεηδαξηέο - δηαηάμεηο αζθάιηζεο 

- Κιεηδαξηέο (ρσλεπηέο ή εμσηεξηθέο) θαη θχιηλδξνη αζθαιείαο 

- Κχιηλδξνη θεληξηθνχ θιεηδψκαηνο 

- Κιεηδαξηά αζθαιείαο, ραιχβδηλε, γαιβαληζκέλε θαη ρσλεπηή γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο 

- Ράβδνη (κπάξεο) παληθνχ γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο ζηηο εμφδνπο θηλδχλνπ 
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- Υσλεπηφο, ραιχβδηλνο (κπξνχηδηλνο ή γαιβαληζκέλνο) ζχξηεο κε βξαρίνλα (ληίδα) πνπ 

αζθαιίδεη επάλσ - θάησ κέζα ζε δηπιά αληίζηνηρα αληηθξίζκαηα (πιαίζην - θχιιν θαη 

θχιιν - δάπεδν). 

Μεραληζκνί ιεηηνπξγίαο θαη επαλαθνξάο ζπξψλ 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζηελ θιεηζηή ζέζε κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηξεπηήο ζχξαο 

ρσξίο απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο, ζην άλσ κέξνο ηεο ζχξαο. 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο φπσο παξαπάλσ αιιά κε απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο. 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζχξαο επηδαπέδηνο, κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

- Πιάθα ζην θάησ κέξνο ζχξαο γηα πξνζηαζία απφ θηππήκαηα πνδηψλ θηι. 

- Αλαζηνιείο (stoppers) 

- Αλαζηνιείο ζχξαο - δαπέδνπ 

- Αλαζηνιείο ζχξαο - ηνίρνπ 

- Αλαζηνιείο θχιισλ εξκαξίνπ 

- Αλαζηνιείο ζπγθξάηεζεο εμψθπιισλ παξαζχξσλ 

- Πιάθεο ζηήξημεο, ξνδέηεο θηι 

- χξηεο νξηδφληηαο ή θαηαθφξπθεο ιεηηνπξγίαο 

- Μεραληζκνί ζθηαζκνχ (ξνινπεηάζκαηα, ζθίαζηξα) 

- Δηδηθφο Δμνπιηζκφο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ γηα ΑΜΔΑ 

- Μεηαιιηθά εμαξηήκαηα ιεηηνπξγίαο αλνηγφκελσλ ή ζπξφκελσλ ζπξψλ αζθαιείαο, κε 

Master Key 

- Δηδηθνί κεραληζκνί απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ 

- Μεραληζκνί απηφκαησλ ζπξψλ, κε ειεθηξνκεραληθφ ζχζηεκα, κε ειεθηξνληθή κνλάδα 

ειέγρνπ, κε ζπζθεπή κηθξνθπκάησλ 

 

Ζ πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ θηγθαιεξίαο, ζα γίλεη απνινγηζηηθά, θαη ζχκθσλα κε 

ηηο δηαδηθαζίεο πνχ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο "πεξί Γεκνζίσλ Δξγσλ" δηαηάμεηο, 

εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ε δε 

ηνπνζέηεζε πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ θάζε είδνπο θνπθψκαηνο. 

 

2.2.3. ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ 

Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ επηκεηξψληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²) επηθαλεηψλ ή ζε κέηξα 

κήθνπο (m) γξακκηθψλ ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ, πιήξσο πεξαησκέλσλ, αλά 

είδνο ρξσκαηηζκνχ. Απφ ηηο επηκεηξνχκελεο επηθάλεηεο αθαηξείηαη θάζε άλνηγκα, νπή ή 

θελφ θαη απφ ηα γξακκηθά ζηνηρεία θάζε αζπλέρεηα πνπ δελ ρξσκαηίδεηαη ή ρξσκαηίδεηαη 

κε άιιν είδνο ρξσκαηηζκνχ. 

Ζ εθαξκνγή ζπληειεζηψλ ζα γίλεηαη φπσο νξίδεηαη παξαθάησ, ελψ ε αληηδηαβξσηηθή 

πξνζηαζία ησλ ζηδεξψλ επηθαλεηψλ επηκεηξάηαη αλά kg βάξνπο ησλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ, 

εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

Οη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηέο επηκεηξνχληαη 

ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηελ Τπεξεζία, ζα πιεξψλνληαη ζχκθσλα 

κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν γηα ηα δηάθνξα είδε ρξσκαηηζκψλ. 

Οη ηηκέο κνλάδαο ζα απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ 

παξάγξαθν "Δηδηθνί φξνη" ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ 

είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν "Γεληθνί Όξνη". 

Οη ηηκέο κνλάδνο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξσκαηηζκψλ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη 

ζε πξαγκαηηθή ρξσκαηηδφκελε επηθάλεηα θαη ζε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο κέρξη 5,0 

m. Οη ηηκέο γηα ρξσκαηηζκνχο πνπ εθηεινχληαη ζε χςνο κεγαιχηεξν, θαζνξίδνληαη ζε 

αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ, ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή φηαλ δελ 

πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο ε δαπάλε ησλ ηθξησκάησλ. 

ε φιεο ηηο ηηκέο εξγαζηψλ ρξσκαηηζκψλ πεξηιακβάλνληαη νη αλακίμεηο ησλ ρξσκάησλ, νη 

δνθηκαζηηθέο βαθέο γηα έγθξηζε ησλ ρξσκάησλ απφ ηελ Δπίβιεςε, ηα θηλεηά ηθξηψκαηα ηα 

νπνία ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί 

αζθαιείαο ηνπ αζρνινχκελνπ ζηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, θαη 

ε εξγαζία αθαηξέζεσο θαη επαλαηνπνζεηήζεσο ζηνηρείσλ (π.ρ. ζηνηρείσλ θνπθσκάησλ θιπ) 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απαηηείηαη ή επηβάιιεηαη. 

Όηαλ πξφθεηηαη γηα θνπθψκαηα θαη θηγθιηδψκαηα ηα νπνία ρξσκαηίδνληαη εμ νινθιήξνπ, ε 

επηκεηξνχκελε επηθάλεηα ησλ ρξσκαηηζκψλ ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο απιήο 
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ζπκβαηηθήο επηθάλεηαο θαηαζθεπαδφκελνπ θνπθψκαηνο (βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 

ηνπ ηεηξάμπινπ ή ηξίμπινπ) ή ηεο θαηαιακβαλφκελεο απφ κεηαιιηθή ζχξα ή θηγθιίδσκα 

πιήξνπο, απιήο επηθάλεηαο, επί ζπκβαηηθφ ζπληειεζηή ν νπνίνο νξίδεηαη παξαθάησ: 

 

α/α              Δίδνο                                            πληειεζηήο 

1.     Θχξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο πιήξεηο ή 

       κε παινπίλαθεο νη νπνίνη θαιχπηνπλ ιηγφηεξν 

       απφ ην 50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο. 

       α) κε θάζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ)                              2,30 

       β) κε θάζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ                           2,70 

       γ) κε θάζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ                           3,00 

2.     Ταιφζπξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο 

       κε παινπίλαθεο πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν 

       απφ ην 50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο. 

       α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ)                      1,90 

       β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ                                 2,30 

       γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ                                 2,60 

3.     Ταινζηάζηα : 

α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ)                      1,00 

β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ                                 1,40 

γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ                                        1,80 

δ) παξαζχξσλ ξνιιψλ                                             1,60 

ε) ζηδεξέληα                                                    1,00 

4.     Παξάζπξα κε εμψθπιια νηνπδήπνηε ηχπνπ 

       (ρσξηθνχ, γαιιηθνχ, γεξκαληθνχ) πιελ ξνιιψλ.             3,70 

5.     Ρνιιά μχιηλα, πιαίζην θαη πήρεηο βάζεη ησλ 

       εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ζηδεξνχ πιαηζίνπ                          2,60 

6.     ηδεξέληεο ζχξεο : 

α) κε κίαλ πιήξε επέλδπζε κε ιακαξίλα 2,80 

β) κε επέλδπζε κε ιακαξίλα θαη ζηηο δχν πιεπξέο          2,00 

γ) ρσξίο επέλδπζε κε ιακαξίλα (ή κφλνλ κε πνδηά)         1,00 

δ) κε θηλεηά παινζηάζηα, θαηά ηα ινηπά σο γ                     1,60 

7.     Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά : 

       α) ξνιιά απφ ραιπβδνιακαξίλα                                    2,50 

       β) ξνιιά απφ ζηδεξφπιεγκα                                       1,00 

       γ) πηπζζφκελα (θπζαξκφληθαο) 

8.     Κηγθιηδψκαηα μχιηλα ή ζηδεξά : 

       α) απινχ ή ζπλζέηνπ ζρεδίνπ                                     1,00 

       β) πνιπζπλζέηνπ ζρεδίνπ                                         1,50 

9.     Θεξκαληηθά ζψκαηα : 

Πξαγκαηηθή ρξσκαηηδνκέλε επηθάλεηα βάζεη ησλ 

Πηλάθσλ ζπληειεζηψλ ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο 

ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ 

 

2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΗΚΑ 

 

1. Σα ζπλήζε κάξκαξα πνπ απαληψληαη ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν είλαη ηα αθφινπζα, θαηά πεγή 

πξνέιεπζεο θαη ζθιεξφηεηα: 

 

ΜΑΛΑΚΑ : ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη εχθνιεο θαηεξγαζίαο 

 

1       Πεληέιεο                   Λεπθφ 

2       Κνθθηλαξά                  Σεθξφλ 

3       Κνδάλεο                    Λεπθφ 

4       Αγ. Μαξίλαο                Λεπθφ ζπλλεθψδεο 

5       Καπαλδξηηίνπ               Κηηξηλσπφ 

6       Μαξαζψλα                   Γθξί 
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7       Νάμνπ                      Λεπθφ 

8       Αιηβεξίνπ                  Σεθξφρξνπλ -κειαλφ 

9       Μαξαζψλα                   Σεθξφρξνπλ - κειαλφ 

10      Βέξνηαο                    Λεπθφ 

11      Θάζνπ                      Λεπθφ 

12      Πειίνπ                     Λεπθφ 

 

ΚΛΖΡΑ: ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο 

 

1       Δξέηξηαο                   Δξπζξφηεθξν 

2       Ακαξχλζνπ                  Δξπζξφηεθξν 

3       Γνκβξατλεο Θεβψλ           Μπεδ 

4       Γνκβξατλεο Θεβψλ           Κίηξηλν 

5       Γνκβξατλεο Θεβψλ           Δξπζξφ 

6       ηχξσλ                     Πξάζηλν 

7       Λάξηζαο                    Πξάζηλν 

8       Ησαλλίλσλ                  Μπεδ 

9       Φαξζάισλ                   Γθξη 

10      Ύδξαο                      Ρνδφηεθξν πνιχρξσκν 

11      Γηνλχζνπ                   Υηνλφιεπθν 

 

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚ3 ΚΛΖΡΑ: κέηξηαο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο 

 

1       Ησαλλίλσλ                  Ρνδφρξνπλ 

2       Υίνπ                       Σεθξφ 

3       Υίνπ                       Κίηξηλν 

4       Σήλνπ                      Πξάζηλν 

5       Ρφδνπ                      Μπεδ 

6       Αγίνπ Πέηξνπ               Μαχξν 

7       Βπηίλαο                    Μαχξν 

8       Μάλεο                      Δξπζξφ 

9       Ναππιίνπ                   Δξπζξφ 

10      Ναππιίνπ                   Κίηξηλν 

11      Μπηηιήλεο                  Δξπζξφ πνιχρξσκν 

12      Σξίπνιεο                   Γθξη κε ιεπθέο θέηεο 

13      αιακίλαο                  Γθξη ή πνιχρξσκν 

14      Αξάρσβαο                   Kαθέ 

 

2. ε φιεο ηηο ηηκέο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζηίιβσζε απηψλ 

(λεξφινπζηξν) 

3. Σν θνλίακα δφκεζεο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, θαηαζθεπάδεηαη κε ιεπθφ ηζηκέλην. 

 

2.2.5. ΔΠΔΝΓΤΖ ΣΟΗΥΧΝ ΚΑΗ ΦΔΤΓΟΡΟΦΧΝ. 

 

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ (εθηφο αινπκηλίνπ) ηνίρσλ θαη ςεπδνξνθψλ 

ηηκνινγνχληαη κε ηα άξζξα 61.30 θαη 61.31. 

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο επίπεδεο επηθάλεηαο γπςνζαλίδσλ ηνηρνπεηάζκαηνο ζε έηνηκν 

ζθειεηφ ηηκνινγείηαη κε ην άξζξν 78.05. 

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θακπχισλ ηνηρνπεηαζκάησλ απνδεκηψλνληαη επηπιένλ θαη κε ηελ 

πξφζζεηε ηηκή ηνπ άξζξνπ 78.12. 

Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο γπςνζαλίδσλ επίπεδεο ςεπδνξνθήο ζε έηνηκν ζθειεηφ 

απνδεκηψλνληαη, καδί κε ηηο εξγαζίεο αινπκηλίνπ, κε ην άξζξν 78.34 θαη ζηελ 

πεξίπησζε κε επίπεδεο κε ην άξζξν 78.35. ηελ πεξίπησζε ρξήζεο γπςνζαλίδαο 

δηαθνξεηηθνχ πάρνπο απφ ην πξνβιεπφκελν ζηα παξαπάλσ άξζξα 78.34 θαη 78.35, νη ηηκέο 

πξνζαξκφδνληαη αλαινγηθά κε ηηο ηηκέο ηνπ άξζξνπ 61.30. 

ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο θαη νξπθηνβάκβαθα, ε απνδεκίσζή ηνπ ηηκνινγείηαη κε ην 

άξζξν 79.55. 
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3.ΒΑΗΚΔ ΣΗΜΔ ΖΜΔΡΟΜΗΘΗΧΝ ΚΑΗ ΤΛΗΚΧΝ 

 ΓΔΝΗΚΑ 

Ηζρχνπλ νη βαζηθέο ηηκέο εκεξνκηζζίσλ θαη πιηθψλ ηνπ ηειεπηαίνπ πξαθηηθνχ ηεο 

επηηξνπήο δηαπίζησζεο ηηκψλ δεκνζίσλ έξγσλ ηνπ εκεξνινγηαθνχ ηξηκήλνπ (Γ΄ ηξίκελν 

2012) ή θαη γηα φζεο ηηκέο δελ ππάξρνπλ ζην πξαθηηθφ, ηζρχνπλ νη ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο    

αγνξάο γηα ηελ επνρή ηεο κειέηεο.  

 Α\Α Τιηθό \ Δξγ. \ Μερ. Μνλ. Μέηξ. Σηκή Σηκαξηζκηθή 

 ( € ) 

1  ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ   111 h 7,80 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Γεκνζίνπ 2012 

 Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο  

2  ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ   112 h 8,58 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Γεκνζίνπ 2012 

 Δξγάηεο εηδηθεπκέλνο  

3  ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ   113 h 10,12 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Γεκνζίνπ 2012 

 Σερλίηεο   

4  ΜΖΥ. ΑΣΛΔ   319  εκ. 156,74 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Γεκνζίνπ 2012 

 Υξήζε γεξαλνχ 3Σ  

5  ΜΖΥ. ΑΣΛΔ   320  εκ. 369,33 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Γεκνζίνπ 2012 

 Υξήζε γεξαλνχ 10Σ  

6  ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ Ν\572.0Α2. 5 m 2,82 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 σιήλαο PVC Φ80   

7  ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ N\874.6.1.3 m 0,78 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 σιήλαο GEOSUB Φ40   

8  ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ 566.8 m 10,60 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 σιήλαο γαιβαληζκέλνο 4’’   

9  ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ 813.2.2 m 1.93 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 Αγσγφο γπκλφο ράιθηλνο16 mm2     

10 ΤΛΗΚΟ NATHE N\ 999.32  Σεκ. 18.0 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 Ζιεθηξφδην γείσζεο Φ 16 mm   

11 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ 820.3.3 m 1,31 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 Καιψδην  ΝΤΤ 3x4 (J1VV-U 3G4)   

12 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ 820.3.4 m 1,77 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 Καιψδην  ΝΤΤ 3x6 (J1VV-U 3G6)   

13 ΤΛΗΚΟ ΑΣΔΟ Ν\ 301.9.1      Σεκ. 127.52 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 Πξνθαηαζθεπαζκέλε βάζε γηα ηζηφ έσο 4m   

14 ΤΛΗΚΟ ΑΣΔΟ Ν\ 301.9.2      Σεκ. 309,80 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 Πξνθαηαζθεπαζκέλε βάζε γηα ηζηφ έσο 9m   

15 ΤΛΗΚΟ ΑΣΔΟ Ν\ 301.9.3      Σεκ. 369,33 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 Πξνθαηαζθεπαζκέλε βάζε γηα ηζηφ έσο 12m   

16 ΤΛΗΚΟ ΑΣΔΟ Ν\ 301.8.1      Σεκ. 23.38 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 Πξνθαηαζθεπαζκέλν θξεάηην 37Υ37 cm   

17 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ N\931.5.91 Σεκ.    135,0 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ €   Δκπνξίνπ    2015 

 ηδεξντζηφο χςνπο 4 m,   

18 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ N\931.5.93 Σεκ.    225,0 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ €   Δκπνξίνπ    2015 

 ηδεξντζηφο χςνπο 7 m,   

19 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ   Ν\897.2.1.4 Σεκ.51. 480,00 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 Φσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ ΦΒ 
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20 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ   Ν\897.2.1.6 Σεκ. 1.032,00 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 Φσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ ΦΓ 

21 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ   Ν\897.2.1.8 Σεκ. 1.299,00 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 Φσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ ΦΔ 

22 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ   Ν\897.2.1.7 Σεκ. 462,00 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 Φσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ ΦZ 

23 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ   Ν\939.5.9   Σεκ.    38,00 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ €   Δκπνξίνπ    2015 

 Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ 35 W 

24 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ   851.1.3 Σεκ. 5,35 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 Ραγνδηαθφπηεο κνλνπνιηθφο 1Υ40Α.  

25 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ   851.1.1 Σεκ. 4,11 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 Ραγνδηαθφπηεο κνλνπνιηθφο 1Υ25Α.  

26 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ   859.1.2 Σεκ. 4,53 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 Μηθξναπηφκαηνο 1Υ10Α.  

27 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ   859.1.4 Σεκ. 4,53 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 Μηθξναπηφκαηνο 1Υ20Α.  

28 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ   851.5.2 Σεκ. 4,34 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 Δλδεηθηηθή ιπρλία ξάγαο.  

29 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ   851.1.8 Σεκ. 3,35 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 Αζθαιεηναπνδεχθηεο 1Υ32Α.  

30 ΤΛΗΚΟ ΝΑΣΖΔ   Ν\8950.4.89 Σεκ. 146.77 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 Μεηαζρεκαηηζηήο 1/1 , 1Φ, 3,0 kVA 

31 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ   Ν\853.1.3 Σεκ. 39,41 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 Γηαθφπηεο ηειερεηξ. 1Υ40Α.  

32 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ   Ν837.3.119 Σεκ. 7.62 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 Γηαθφπηεο κεηαγσγηθφο 1Υ25Α.  

33 ΤΛΗΚΟ ΝΑΣΖΔ Ν\890.30.55.1 Σεκ. 33.62 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 Γηαθφπηεο ιπθφθσηνο 15Α.  

34 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ Ν\835.4.3 Σεκ. 490,00 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 Κνπηί πίλαθα ΗΡ55, 90Υ65 cm.  

35 ΤΛΗΚΟ ΑΣΔΟ\ΤΓΡ Ν\372.1 m 25,40 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 σιήλαο απνρέηεπζεο u- PVC  Φ250 

36 ΤΛΗΚΟ ΑΣΔΟ\ΤΓΡ Ν\372.6 m 65,30 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 σιήλαο απνρέηεπζεο u- PVC  Φ400 

37 ΤΛΗΚΟ ΑΣΔΟ Ν\ 301.9.1     Σεκ. 507,60 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 Πξνθαηαζθεπαζκέλν θξεάηην 60Υ96 cm   

38 ΤΛΗΚΟ ΑΣΔΟ Ν\ 301.9.2     Σεκ. 981,25 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 Πξνθαηαζθεπαζκέλν θξεάηην 2Υ60Υ96 cm   

39 ΤΛΗΚΟ ΑΣΔΟ ΤΓΡ Ν\372α.8.1      m 74.88 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 σιήλαο χδξεπζεο  ΡΔ 16 Atm  u-  Φ250  

40 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ 566.3 m 3.20 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 σιήλαο γαιβαληζκέλνο 1’’   

41 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ 610.1.3   Σεκ. 8,20 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 Βάλα νξεηράιθηλε ζθαηξηθή 1 ins   

42 ΤΛΗΚΟ ΝΑΣΔΠ ΠΡ  Ν\712.7      Σεκ. 317,33 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 Βάλα ειαζηηθήο έκθξαμεο, DN 150  

43 ΤΛΗΚΟ  ΖΛΜ Ν\568.3.8      Σεκ. 137,53 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 έια πδξνιεςίαο Φ 160 Υ 1΄΄  
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44 ΤΛΗΚΟ  ΖΛΜ Ν\568.3.9      Σεκ. 334,11 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 έια πδξνιεςίαο Φ 250 Υ 1΄΄  

45 ΤΛΗΚΟ  ΤΓΡ Ν\380γ.9.1      Σεκ. 475,00 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 Σαπ ζπζηνιηθφ Φ250 Υ Φ150 Υ Φ250΄΄  

46 ΤΛΗΚΟ  ΝΑΣΖΔ Ν\552.7.1      Σεκ. 102,88 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 Φιαληδνθεθαιή , Φ160, 16 Αtm  

46 ΤΛΗΚΟ  ΝΑΣΖΔ Ν\552.7.3     Σεκ. 345,52 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 Φιαληδνθεθαιή , Φ250, 16 Αtm  

47 ΤΛΗΚΟ  ΝΑΣΖΔ Ν\552.7.3     Σεκ. 345,52 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 Φιαληδνθεθαιή , Φ250, 16 Αtm  

48 ΤΛΗΚΟ  ΑΣΔΟ Ν\ 301.8.3  Σεκ. 23.38 Γ ΣΡΗΜΖΝΟ € Δκπνξίνπ 2015 

 Πξνθαηαζθεπαζκέλν θξεάηην 37Υ37cm  

 

 

2. ΣΗΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
 
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

ΟΜΑΓΑ Α: ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ - ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ 

 

Α.Σ.: 1.01 

Άξζξν: ΟΓΟ Ν\Α02.01.2 Γεληθή εθζθαθή εδάθνπο γαηώδνπο ή εκηβξαρώδνπο κεηά ησλ   

ρεηηθφ: ΝΟΓΟ 1123.Α    απνμειώζεσλ-θαζαηξέζεσλ, όισλ ησλ πθηζηακέλσλ θαηαζθεπώλ, 

         επηζηξώζεσλ, θξαζπεδνξείζξσλ θιπ. πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο 

                        γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο ή επηβάιινληαη από ηελ 

                        Αξραηνινγηθή Τπεξεζία. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 1123.Α 100% 

 

Γεληθή εθζθαθή εδάθνπο γαηψδνπο ή εκηβξαρψδνπο κεηά ησλ απνμειψζεσλ-θαζαηξέζεσλ, 

φισλ ησλ πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ, επηζηξψζεσλ, θξαζπεδνξείζξσλ θιπ. πνπ θξίλνληαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο ή επηβάιινληαη απφ ηελ Αξραηνινγηθή 

Τπεξεζία. 

Ζ εθζθαθή εθηειείηαη κεηά πξνζνρήο, ρεηξνλαθηηθά ή κε κεραληθά κέζα, ψζηε λα κελ 

πξνθιεζνχλ θζνξέο θαη δεκίεο ζηα παξαπιήζηα θηίξηα, ηα πθηζηάκελα ππέξγεηα θαη 

ππφγεηα δίθηπα θαη ηα αξραία κλεκεία, ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, 

ρσξίο ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 

Καηά ηα ινηπά, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν ΟΓΟ Α02, ηνπ ηηκνινγίνπ έξγσλ ΟΓΟ. 

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεη κε βάζε ηνλ πξαγκαηηθφ φγθν ησλ εθηειεζκέλσλ γεληθψλ εθζθαθψλ, 

κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη κέρξη ηα φξηα εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ 

ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ θαη ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν γεληθήο εθζθαθήο γαηψλ θαη εκηβξάρνπ, ρσξίο ηελ κεηαθνξά ησλ 

πξντφλησλ εθζθαθήο. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 2,80 

     (Οινγξάθσο) :ΓΤΟ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. 1.02 

Άξζξν :ΟΓΟ Ν\Α03.03.1   Γεληθή εθζθαθή εδάθνπο βξαρώδνπο κεηά ησλ απνμειώζεσλ-  

ρεηηθφ : ΝΟΓΟ 1123.Α   θαζαηξέζεσλ, όισλ ησλ πθηζηακέλσλ θαηαζθεπώλ, επηζηξώζεσλ, 

                        θξαζπεδνξείζξσλ θιπ. πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ  

                        εθαξκνγή ηεο κειέηεο ή επηβάιινληαη από ηελ Αξραηνινγηθή 

                        Τπεξεζία. 

                        Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 1133.Α 100% 
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Γεληθή εθζθαθή εδάθνπο βξαρψδνπο κεηά ησλ απνμειψζεσλ-θαζαηξέζεσλ, φισλ ησλ 

πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ, επηζηξψζεσλ, θξαζπεδνξείζξσλ θιπ. πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο ή επηβάινληαη απφ ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία. 

Ζ εθζθαθή εθηειείηαη κεηά πξνζνρήο, ρεηξνλαθηηθά ή κε κεραληθά κέζα, απνθιεηφκελεο 

ηεο ρξήζεο εθξεθηηθψλ πιηθψλ, ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ θζνξέο θαη δεκίεο ζηα 

παξαπιήζηα θηίξηα, ηα πθηζηάκελα ππέξγεηα θαη ππφγεηα δίθηπα θαη ηα αξραία κλεκεία, 

ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, ρσξίο ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 

εθζθαθήο. 

Βξάρνη κε θαηάιιειν ζρήκα θαη κέγεζνο ζα θπιάζζνληαη ζην εξγνηάμην θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζα ηνπνζεηνχληαη ζην έξγν ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη σο έρνπλ ή κε ηελ ιάμεπζε 

πνπ ζα ππνδεηρζεί. 

Πξντφληα εθβξαρηζκνχ απνκαθξχλνληαη κφλν κεηά απφ έγθξηζε ηεο επίβιεςεο, ή 

κεηαθέξνληαη φπνπ απηή ππνδείμεη. 

Καηά ηα ινηπά, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν ΟΓΟ Α03.3, ηνπ ηηκνινγίνπ έξγσλ ΟΓΟ. 

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεη κε βάζε ηνλ πξαγκαηηθφ φγθν ησλ εθηειεζκέλσλ γεληθψλ εθζθαθψλ, 

κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη κέρξη ηα φξηα εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ 

ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ θαη ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν γεληθήο εθζθαθήο βξάρνπ, ρσξίο ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 

εθζθαθήο. 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 9,84 

     (Οινγξάθσο)  : ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. : 1.03 

Άξζξν: ΟΓΟ Ν\Α04.01.1  Δθζθαθή ηάθξνπ ζεκειίσλ εδάθνπο γαηώδνπο ή εκηβξαρώδνπο, 

ρεηηθφ : ΝΟ,Ο 1123.Α   αλεμάξηεηεο ηεο γεληθήο εθζθαθήο νπνηνπδήπνηε βάζνπο θαη 

                        δηαηνκήο, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο ή επηβάιινληαη από 

                        ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 1212 100% 

 

Δθζθαθή ηάθξνπ ζεκειίσλ εδάθνπο γαηψδνπο ή εκηβξαρψδνπο, αλεμάξηεηεο ηεο γεληθήο 

εθζθαθήο νπνηνπδήπνηε βάζνπο θαη δηαηνκήο, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο ή 

επηβάιινληαη απφ ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία. 

Ζ εθζθαθή εθηειείηαη κεηά πξνζνρήο, ρεηξνλαθηηθά ή κε κεραληθά κέζα, ψζηε λα κελ 

πξνθιεζνχλ θζνξέο θαη δεκίεο ζηα παξαπιήζηαθηίξηα, ηα πθηζηάκελα ππέξγεηα θαη 

ππφγεηα δίθηπα θαη ηα αξραία κλεκεία, ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, 

ρσξίο ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 

Καηά ηα ινηπά, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν Ο(Ο Α04.1, ηνπ ηηκνινγίνπ έξγσλ ΟΓΟ. 

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεη κε βάζε ηνλ πξαγκαηηθφ φγθν ησλ εθηειεζκέλσλ γεληθψλ εθζθαθψλ, 

κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη κέρξη ηα φξηα εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ 

ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ θαη ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν εθζθαθήο ηάθξσλ γαηψλ θαη εκηβξάρνπ ρσξίο ηελ κεηαθνξά ησλ 

πξντφλησλ εθζθαθήο. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 6,60 

     (Οινγξάθσο) : ΔΞΗ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. : 1.04 

Άξζξν: ΝΑΟΓΟ Α\Α20   Καηαζθεπή επηρσκάησλ 

                     Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 1530 100% 

 

Καηαζθεπή επηρψκαηνο νδνχ ή ζπκπιήξσζε ππάξρνληνο, κεηά απφ πξνεγνχκελν θαζαξηζκφ 

ηνπ εδάθνπο έδξαζεο, κε ρξήζε πιηθψλ πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-07-01-00 "Καηαζθεπή επηρσκάησλ" 

 

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 
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- Ζ θαηαζθεπή φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ επηρψκαηνο, ζπλήζνπο ή απμεκέλνπ βαζκνχ 

ζπκπχθλσζεο, φπσο ζεκέιην, ππξήλαο, κεηαβαηηθφ ηκήκα βξαρψδνπο επηρψκαηνο, ηα νπνία 

ζα ζπκππθλψλνληαη ζε πνζνζηφ 90% θαη 95% αληίζηνηρα ηεο μεξάο θαηλφκελεο ππθλφηεηαο 

πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor 

modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2) γηα ηα γαηψδε επηρψκαηα, ή ζηνλ βαζκφ πνπ 

πξνδηαγξάθεηαη ζηελ κειέηε γηα ηα βξαρψδε επηρψκαηα. 

 

- Ζ κφξθσζε θαη ζπκπχθλσζε ηνπ εδάθνπο έδξαζεο ησλ επηρσκάησλ, ζε βαζκφ ζπκπχθλσζεο 

θαη' ειάρηζηνλ 90% ηεο ππθλφηεηαο, πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ 

ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor 

 

- Ζ θαηαζθεπή ηεο "ζηξψζεο έδξαζεο νδνζηξψκαηνο", ζπκππθλσκέλεο ζε πνζνζηφ 95% ηεο 

μεξάο θαηλφκελεο ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε 

δνθηκή Proctor, κε θαηάιιειν αξηζκφ δηειεχζεσλ νδνζηξσηήξα ειαζηηρνθφξνπ ή κε ιείνπο 

θπιίλδξνπο, ψζηε λα δηακνξθσζεί κηα ιεία "ζθξαγηζηηθή" επηθάλεηα. 

Δμαηξείηαη ε θαηαζθεπή ηεο "ζηξψζεο ζηξάγγηζεο νδνζηξψκαηνο" (φπνπ ππάξρεη), ε νπνία 

ηηκνινγείηαη κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 

- Ζ ζπκπχθλσζε ισξίδαο εδάθνπο πιάηνπο κέρξη 2,0 m εθαηέξσζελ ησλ πνδψλ ηνπ 

επηρψκαηνο. 

- Ζ ηπρφλ επαχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπ επηρψκαηνο ιφγσ ζπλίδεζεο, θαζίδεζεο ή δηαπιάηπλζεο 

ηνπ πέξαλ ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπεη ε κειέηε. 

 

- Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε καξηχξσλ ειέγρνπ ππνρσξήζεσο ησλ πςειψλ επηρσκάησλ, 

ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε, ε εμάξηεζή ηνπο απφ ρσξνζηαζκηθέο αθεηεξίεο 

(repairs) εθηφο ηεο δψλεο επηρψκαηνο, ε εθηέιεζε ηνπνγξαθηθψλ κεηξήζεσλ αθξηβείαο 

θαη ε θαηαρψξεζή ηνπο ζε θχιια ειέγρνπ, θαζψο θαη ε εθηέιεζε ηξηψλ κεηξήζεσλ ζε 

ρξφλνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Τπεξεζία. 

 

ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ πεξηιακβάλνληαη θαη επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε 

ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ: 

- Σα κεηαβαηηθά επηρψκαηα πίζσ απφ ηερληθά έξγα (γέθπξεο, εκηγέθπξεο, ηνίρνη, 

νρεηνί, Cut and Cover, ζηφκηα ζεξάγγσλ, αγσγνί θ.ι.π) 

 

- Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ηνπ εδάθνπο έδξαζεο θαη δεκηνπξγίαο αλαβαζκψλ 

 

- Ζ θαηαζθεπή εμπγηαληηθήο ζηξψζεο ππφ ηα επηρψκαηα 

 

Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 1,05 

     (Οινγξάθσο) : ΔΝΑ ΚΑΗ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. : 1.05 

Άξζξν: ΟΗΚ Ν\20.23.01.3  Πιήξσζε απνζηξαγγηζηηθήο ηάθξνπ ζηελ εζσηεξηθή παξεηά 

                         αλαιεκκαηηθώλ ηνίρσλ, από ζξαπζηά πιηθά πξνειεύζεσο  

                         ιαηνκείνπ (ζθύξα). 

                         Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 2162 100% 

 

Πιήξσζε απνζηξαγγηζηηθήο ηάθξνπ ζηελ εζσηεξηθή παξεηά αλαιεκκαηηθψλ ηνίρσλ, απφ 

ζξαπζηά πιηθά πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ (ζθχξα). 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη ε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, 

νη πιάγηεο κεηαθνξέο θαηα κήθνο ησλ ηνίρσλ, κε ή ρσξίο κεραληθά κέζα, ε πιήξσζε ηεο 

ηάθξνπ θιπ. απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή. 
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Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3)φγθνπ επίρσζεο, κεηά ηεο κεηαθνξάο ηνπ πιηθνχ επί ηφπνπ 

ηνπ έξγνπ. Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ επίρσζε. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 14,40 

     (Οινγξάθσο) :ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. : 1.06 

Άξζξν: ΝΑΟΗΚ Α\22.02   Καζαίξεζε αλσδνκώλ από αξγνιηζνδνκή ή ιηζνδνκή 

                      Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 2204 100% 

 

Καζαίξεζε αλσδνκψλ αξγνιηζνδνκήο ή πιήξνπο ιηζνδνκήο πάζεο θχζεσο ζε νπνηαδήπνηε 

ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα 

ηθξηψκαηα, νη πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ ζηηο ζέζεηο 

θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 14-02-02-01 "Σνπηθή αθαίξεζε 

ηνηρνπνηίαο κε εξγαιεία ρεηξφο". 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 22,50 

     (Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΓΤΟ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

Α.Σ. : 1.07 

Άξζξν: ΝΑΟΗΚ Α\22.03   Γηαινγή ησλ ρξεζίκσλ ιίζσλ από ηα πξντόληα θαζαηξέζεσο 

                       Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 2212 100% 

 

Γηαινγή ησλ ρξεζίκσλ ιίζσλ απφ ηα πξντφληα θαζαηξέζεσο, θαζαξηζκφο ηνπο απφ ην 

θνλίακα θαη κεηαθνξά θαη ζπγθέληξσζή ηνπο ζε ζσξνχο επθφινπ θαηακεηξήζεσο ζε 

θαηάιιειεο ζέζεηο εληφο ηνπ γεπέδνπ, ψζηε λα κε παξαθσιχσληαη νη εξγαζίεο. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά):5,60 

     (Οινγξάθσο) : ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. : 1.08 

Άξζξν: ΝΑΟΗΚ Α\22.20.01  Καζαίξεζε πιαθνζηξώζεσλ δαπέδσλ παληόο ηύπνπ θαη νηνπδήπνηε 

                         πάρνπο ρσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή 

                         αθεξαίσλ πιαθώλ 

                         Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 2236 100% 

 

Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νπνηνπδήπνηε πάρνπο (ηζηκέληνπ, 

καξκάξνπ, ηχπνπ Μάιηαο, πνξζειάλεο, κσζατθνχ, θεξακηθψλ, ζρηζηνιίζνπ θιπ), κε ην 

θνλίακα ζηξψζεσο απηψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην εδάθνο, κε ηελ ζπζζψξεπζε ησλ 

πξντφλησλ θαζαηξέζεσο πξνο θφξησζε. 

Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθψλ. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 7,90 

     (Οινγξάθσο) : ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. : 1.09 

Άξζξν: ΝΑΟΗΚ Α\22.20.02 Καζαίξεζε πιαθνζηξώζεσλ δαπέδσλ παληόο ηύπνπ θαη νηνπδήπνηε 

                        πάρνπο κε πξνζνρή, γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθώλ ζε 

                        πνζνζηό άλσ ηνπ 50% 

                        Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 2237 100% 
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Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νπνηνπδήπνηε πάρνπο (ηζηκέληνπ, 

καξκάξνπ, ηχπνπ Μάιηαο, πνξζειάλεο, κσζατθνχ, θεξακηθψλ, ζρηζηνιίζνπ θιπ), κε ην 

θνλίακα ζηξψζεσο απηψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην εδάθνο, κε ηελ ζπζζψξεπζε ησλ 

πξντφλησλ θαζαηξέζεσο πξνο θφξησζε. 

 

Με πξνζνρή, γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθψλ ζε πνζνζηφ > 50%. 

πκπεξηιακβάλεηαη ν θαζαξηζκφο ησλ αθεξαίσλ ρξεζίκσλ πιαθψλ απφ ην θνλίακα, ε 

κεηαθνξά ηνπο ζε απφζηαζε έσο 40 m θαη ε απφζεζή ηνπο ζε θαλνληθά ζρήκαηα. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 11,20 

     (Οινγξάθσο) : ΔΝΣΔΚΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. : 1.10 

Άξζξν: ΝΑΟΓΟ Α\Α02.1  Απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ θαη ζηξώζεσλ νδνζηξσζίαο 

ζηαζεξνπνηεκέλσλ κξ ηζηκέλην εληόο ηνπ νξίνπ ησλ γεληθώλ  

εθζθαθώλ 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟ,Ο 1123.Α 100% 

 

Απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ θαη ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε ζπκπχθλσζε ή 

κε ηζηκέλην, εληφο ηνπ νξίνπ ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ, κε ρξήζε πξνσζεηή γαηψλ, θνξησηή 

ή εθζθαθέα, κε ηελ θφξησζε επί απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά πξνο αλαθχθισζε ή 

νξηζηηθή απφζεζε ζε ρψξνπο θαζνξηδφκελνπο απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ 

θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξντφληα ησλ απνμειψζεσλ απηψλ είλαη αθαηάιιεια γηα ηελ 

θαηαζθεπή επηρσκάησλ, ελψ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο επηβάιιεηαη ε αλαθχθισζή 

ηνπο. 

 

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 1,60 

     (Οινγξάθσο) : ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. : 1.11 

Άξζξν: ΝΑΟΓΟ Α\Γ02.2  Απόμεζε αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο, ζε βάζνο έσο 6 cm 

                      Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 1132 100% 

 

Απφμεζε (θξεδάξηζκα) ζηξψζεσλ πθηζηακέλνπ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο κε ρξήζε 

απνμεζηηθνχ κεραλήκαηνο (θξέδαο), ζην πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε βάζνο, κε νκαιή 

θαη εληαίαο θιίζεο ηειηθή επηθάλεηα, θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-14-

00 "Απφμεζε (θξεδάξηζκα) αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο". 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

- Ζ πξνζθφκηζε, ιεηηνπξγία θαη απνθφκηζε ηνπ απνμεζηηθνχ κεραλήκαηνο 

- Ζ θφξησζε ησλ πξντφλησλ απφμεζεο επί απηνθηλήηνπ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε ζέζεηο νξηζηηθήο απφζεζεο ή αλαθχθισζεο 

- Ο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο απφμεζεο κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή 

ππνβνήζεζε 

- Οη ζηαιίεο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 

- Οη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε εθαξκνγή πξνζσξηλήο 

εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο. 

 

Απφμεζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο (θξεδάξηζκα) ζε βάζνο έσο 6 cm. 
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Σηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξσο ηειεησκέλεο εξγαζίαο εθζθαθήο -

θξεδαξίζκαηνο πθηζηάκελνπ νδνζηξψκαηνο. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 1,45 

     (Οινγξάθσο) : ΔΝΑ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. : 1.12 

Άξζξν: ΟΗΚ Ν\22.56.02.1 Απνμήισζε πθηζηάκελσλ ζηνηρείσλ αζηηθνύ εμνπιηζκνύ, όπσο 

πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο - ζήκαλζεο-ελεκέξσζεο, θσηηζηηθώλ, 

πάγθσλ, θάδσλ, ζηεγάζηξσλ ζηάζεσλ, ηειεθσληθώλ ζαιάκσλ, 

θπιαθίσλ θ.ά. πνπ πξόθεηηαη λα κεηαθηλεζνύλ ή λα 

θαηαξγεζνύλ. 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΟΗΚ 2275 100% 

 

Απνμήισζε πθηζηάκελσλ ζηνηρείσλ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ, φπσο πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο -

ζήκαλζεο-ελεκέξσζεο, θσηηζηηθψλ, πάγθσλ, θάδσλ, ζηεγάζηξσλ ζηάζεσλ, ηειεθσληθψλ 

ζαιάκσλ, θπιαθίσλ θ.ά. πνπ πξφθεηηαη λα κεηαθηλεζνχλ ή λα θαηαξγεζνχλ. 

 

Σα ζηνηρεία απηά απνμειψλνληαη κε πξνζνρή κεηά ηεο βάζεο ζηήξημήο ηνπο, 

απνζπλαξκνινγνχληαη θαη θαζαξίδνληαη απφ ηα πιηθά ζηήξημεο ή πάθησζεο. 

ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη δηαινγή ησλ ζηνηρείσλ ζε εθείλα πνπ πξφθεηηαη λα επαλαηνπν- 

ζεηεζνχλ, εθείλα πνπ επηζηξέθνληαη ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο θαζψο θαη ζε εθείλα πνπ ζα 

απνκαθξπλζνχλ πξνο απφξξηςε. 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο (εξγαζία, πιηθά, κεραληθά κέζα θ.ι.π.) γηα 

ηελ πιήξε απνμήισζε ησλ πθηζηάκελσλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ κεηά ησλ βάζεσλ έδξαζεο ή 

εγθαηάζηαζήο ηνπο, ηελ πιήξε αθαίξεζε ησλ ζηεξίμεσλ θαη ηελ θαζαίξεζε φισλ ησλ 

ζπλαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, φπσο θαιψδηα, αγσγνί θιπ. 

κέρξη ηελ ζηάζκε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο, κε φπνηα κέζα 

απαηηεζνχλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ ρξήζεο ηθξησκάησλ, κέηξσλ αζθάιεηαο γηα 

ηελ πξνζηαζία δηεξρνκέλσλ - εξγαδνκέλσλ θαη παξαθείκελσλ θαηαζθεπψλ, δηαινγήο, 

θαζαξηζκνχ, ηαμηλφκηζεο, κεηαθνξάο, ζπζζσξεχζεσο ησλ πξντφλησλ απνμήισζεο ζε 

θαζνξηζκέλε ζέζε ζπγθεληξψζεσο ηνπ εξγνηαμίνπ, ηεο θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο δηα 

απηνθηλήηνπ πξνο απνκάθξπλζε ησλ αρξήζησλ θαη ηεο απφξξηςεο ζε κέξνο πνπ επηηξέπεηαη 

απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε 

εθηέιεζε ηεο απνμήισζεο φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ, πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή 

θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Σηκή θαη απνθνπή γηα ην ζχλνιν ησλ πξνο απνμήισζε ησλ πθηζηάκελσλ ζηνηρείσλ ηνπ 

αζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 

Σηκή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ.), θαη’ απνθνπήλ. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά):1.000,00 

     (Οινγξάθσο) : ΥΗΛΗΑ 

 

Α.Σ. : 1.13 

Άξζξν: ΟΗΚ Ν\22.80.01.3  Απνμήισζε κεηά πξνζνρήο, κεηαθνξά, θύιαμε θαη  

επαλαηνπνζέηεζε, ηνπ γιππηνύ Αλδξηάληα κεηά ηεο βάζεο    

έδξαζεο ηνπ, ζηελ λέα ζέζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 2275 100% 

 

Απνμήισζε κεηά πξνζνρήο, κεηαθνξά, θχιαμε θαη επαλαηνπνζέηεζε, ηνπ γιππηνχ Αλδξηάληα 

κεηά ηεο βάζεο έδξαζεο ηνπ ζηελ λέα ζέζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 
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Καηά ηελ απνμήισζε, κεηαθνξά, θχιαμε θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπ κλεκείνπ, ζα ιεηθζνχλ 

φια ηα απαηηνχκελα κέηξα ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ βιάβεο ζην κλεκείν, λα δηαζθαιηζηεί 

ε αθεξαηφηεηα ηνπ ζπλφινπ ηνπ κλεκείνπ θαη λα γίλεη ε επαλαηνπνζέηεζή ηνπ, ζηελ λέα 

ζέζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά, εξγαιεία, κεραλήκαηα, ηπρφλ ηθξηψκαηα θαη ε 

απαηηνχκελε εξγαζία, γηα ηελ απνζπλαξκνιφγεζε, κεηαθνξά, πξνζσξηλή θχιαμε, κεηαθνξά, 

ζπλαξκνιφγεζε θαη επαλεγθαηάζηαζε ηεο βάζεο έδξαζεο θαη ηνπ κλεκείνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ δαπαλψλ γηα ηελ αθαίξεζε ησλ ζηεξίμεσλ θαη ηελ 

θαζαίξεζε φισλ ησλ ζπλαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ, φπσο 

θαιψδηα, αγσγνί θιπ. θαη γεληθά ζηνηρείσλ πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ λέα ζέζε 

ηνπ κλεκείνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο νδεγίεο ηεο 

επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Σηκή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ.), θαη' απνθνπήλ, γιππηνχ Αλδξηάληα κεηά ηεο βάζεο έδξαζεο 

ηνπ. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 500,00 

             (Οινγξάθσο) : ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ 

 

Α.Σ. : 1.14 

Άξζξν: ΝΑΟΗΚ Α\20.30  Φνξηνεθθόξησζε πξντόλησλ εθζθαθώλ κε κεραληθά κέζα 

    Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 2171 100% 

 

Φνξηνεθθφξησζε κε κεραληθά κέζα επί απηνθηλήηνπ πξνο κεηαθνξά πάζεο θχζεσο πξντφλησλ 

εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ θαη θαηεδαθίζεσλ, κε ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζε φγθν νξχγκαηνο. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά):0,90 

     (Οινγξάθσο) :ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. : 1.15 

Άξζξν: ΟΗΚ Ν\20.42.01.Α10  Mεηαθνξά κε απηνθίλεην ελόο θπβηθνύ κέηξνπ πάζεο θύζεσο 

πξντόλησλ ιαηνκείνπ ή εθζθαθώλ, εθβξαρηζκώλ, 

θαηεδαθίζεσλ, ησλ νπνίσλ ε κεηαθνξά δελ πεξηιακβάλεηαη 

ζηελ ηηκή ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ ηηκνινγίνπ. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 2180 100% 

 

Mεηαθνξά κε απηνθίλεην ελφο θπβηθνχ κέηξνπ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ ιαηνκείνπ ή 

εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ, θαηεδαθίζεσλ, ησλ νπνίσλ ε κεηαθνξά δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ 

ηηκή ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ ηηκνινγίνπ, πέξαλ ηνπ νξίνπ πνπ θαζνξίδεηαη εθάζηνηε 

απφ ηελ Τπεξεζία ή πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε θαη αλαθέξεηαη ζηα αληίζηνηρα άξζξα, 

ρσξίο ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη ηελ δηάζηξσζε ζηνλ ρψξν απφζεζεο, αλά ρηιηφκεηξν 

δηαδξνκήο εκθφξηνπ απηνθηλήηνπ. 

 

Σηκή αλά θπβνρηιηφκεηξν (m3 km) ζε φγθν πιηθνχ ή νξχγκαηνο 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 0,22 

     (Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ 

 

ΟΜΑΓΑ Β : ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ 

 

Α.Σ. : 2.01 

Άξζξν: ΝΑΟ_Ο Α\Β29.2.2 Κνηηνζηξώζεηο, πεξηβιήκαηα αγσγώλ, εμνκαιπληηθέο ζηξώζεηο θιπ 

     από ζθπξόδεκα C12/15 
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     Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 2531 100% 

 

Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ 

ζθπξφδεκα πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε 

ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θφθθνπ, 

ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζφηεηαο, σο θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία 

ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξφζκηθηα. 

 

ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη: 

- ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ 

παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε 

ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο, 

- ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ 

πάζεο θχζεσο απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ (επηπέδσλ, θακπχισλ ή 

ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), θαζψο θαη εηδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη 

θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, πξνψζεζεο, πξνβνιν-δφκεζεο, αλαξξηρφκελνη 

ζηδεξφηππνη θιπ), 

- ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, 

άληιεζε, αλχςσζε, θαηαβηβαζκφ, αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνζ ζθπξνδέκαηνο 

- ε δηακφξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηχπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνψζεζε θαη 

πξνβνινδφκεζε θαζψο 

- ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ησλ ζσκάησλ δηακφξθσζεο θηβσηηνκφξθσλ, θπιηλδξηθψλ ή 

άιιεο κνξθήο θελψλ, 

- ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ 

- ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.) 

κέρξη ηε ζθιήξπλζή ηνπ 

 

Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο: 

- νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο, 

- νη δαπάλεο ησλ κειεηψλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζφδνπ, ησλ βνεζεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο 

κεζφδνπο πξνβνινδφκεζεο, πξνψζεζεο θαη πξνσζνπκέλσλ απηνθεξνκέλσλ δνθψλ), 

- ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ, 

- νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα γεθπξψλ 

δηαζηάζεσλ 4,50 x 10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο 

- ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθπξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ηχπν ηνπ 

επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο 

θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο αδξαλψλ,πξνζζήθε 

θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ). 

 

Ζ επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε 

πξαγκαηηθνχο φγθνπο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ ζσιήλσλ 

πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελψλ δηέιεπζεο αγσγψλ, 

ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο κέρξη 

5 cm, αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ θελψλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ 

ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

 

Ζ επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα γίλεηαη 

κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρφλ 

επηπιένλ φγθνο πνπ δηαζηξψζεθε ιφγσ έιιεηςεο μπινηχπσλ. 

 

Όπνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην χςνο απφ ην έδαθνο, λνείηαη ην χςνο 

ηνπ θάησ πέικαηνο ηνπ θνξέα απφ ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη φρη ηελ ηπρφλ 

δηακνξθνχκελε κεηά απφ εθζθαθή. 
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Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο 

εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο απηψλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη 

δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελφηεηα 

ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, 

ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 

 

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε αθνξά 

ηνλ θάζε ηχπν θαηαζθεπήο: 

 

01-01-01-00: Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο 

01-01-02-00: Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-03-00: πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 

01-03-00-00: Ηθξηψκαηα 

01-04-00-00: Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 

01-05-00-00: Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε 

επηρξηζκάησλ 

Κνηηνζηξψζεηο ηερληθψλ έξγσλ, εμνκαιπληηθέο ζηξψζεηο, ζηξψζεηο κφξθσζεο θιίζεσλ, 

πεξηβιήκαηα θαη βάζεηο έδξαζεο ζσιελσηψλ νρεηψλ θαη αγσγψλ (ηζηκεληνζσιήλσλ 

απνρέηεπζεο, ηλνηζηκεληνζσιήλσλ, ζηδεξνζσιήλσλ θάζε είδνπο θιπ), ζηξψζεηο θζνξάο ζην 

εζσηεξηθφ νρεηψλ, επέλδπζε θνίηεο ξεκάησλ θιπ. κε ρξήζε ζθπξνδέκαηνο C12/15. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 89,80 

     (Οινγξάθσο) : ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. : 2.02 

Άξζξν: ΝΑΟΓΟ Α\Β29.3.1 Καηαζθεπή ξείζξσλ, ηξαπεδνεηδώλ ηάθξσλ, ζηξώζεσλ πξνζηαζίαο 

     ζηεγάλσζεο γεθπξώλ θιπ κε ζθπξόδεκα C16/20 

     Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 2532 100% 

 

Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ 

ζθπξφδεκα πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε 

ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θφθθνπ, 

ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζφηεηαο, σο θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία 

ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξφζκηθηα. 

 

ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη: 

- ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ 

παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε 

ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο, 

- ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ 

πάζεο θχζεσο απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ (επηπέδσλ, θακπχισλ ή 

ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), θαζψο θαη εηδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη 

θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, πξνψζεζεο, πξνβνιν-δφκεζεο, αλαξξηρφκελνη 

ζηδεξφηππνη θιπ), 

- ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, 

άληιεζε, αλχςσζε, θαηαβηβαζκφ, αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνζ ζθπξνδέκαηνο 

- ε δηακφξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηχπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνψζεζε θαη 

πξνβνινδφκεζε θαζψο 

- ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ησλ ζσκάησλ δηακφξθσζεο θηβσηηνκφξθσλ, θπιηλδξηθψλ ή 

άιιεο κνξθήο θελψλ, 

- ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ 
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- ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηεκέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.) 

κέρξη ηε ζθιήξπλζή ηνπ 

 

Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο: 

- νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο, 

- νη δαπάλεο ησλ κειεηψλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζφδνπ, ησλ βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

θαη ησλ πάζεο θχζεσο ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο κεζφδνπο 

πξνβνινδφκεζεο, πξνψζεζεο θαη πξνσζνπκέλσλ απηνθεξνκέλσλ δνθψλ), 

- ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ, 

- νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα γεθπξψλ 

δηαζηάζεσλ 4,50 x 10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο 

- ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθπξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ηχπν ηνπ 

επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο 

θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο αδξαλψλ, πξνζζήθε 

θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ). 

 

Ζ επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε 

πξαγκαηηθνχο φγθνπο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ ζσιήλσλ 

πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελψλ δηέιεπζεο αγσγψλ, 

ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο κέρξη 

5 cm, αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ θελψλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ 

ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

 

Ζ επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα γίλεηαη 

κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρφλ 

επηπιένλ φγθνο πνπ δηαζηξψζεθε ιφγσ έιιεηςεο μπινηχπσλ. 

 

Όπνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην χςνο απφ ην έδαθνο, λνείηαη ην χςνο 

ηνπ θάησ πέικαηνο ηνπ θνξέα απφ ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη φρη ηελ ηπρφλ 

δηακνξθνχκελε κεηά απφ εθζθαθή. 

 

Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο 

εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο απηψλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη 

δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελφηεηα 

ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, 

ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 

 

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε αθνξά 

ηνλ θάζε ηχπν θαηαζθεπήο: 

01-01-01-00: Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο 

01-01-02-00: Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-03-00: πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 

01-03-00-00: Ηθξηψκαηα 

01-04-00-00: Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 

01-05-00-00: Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε 

επηρξηζκάησλ 

 

Καηαζθεπή θξαζπέδσλ, ξείζξσλ, επελδεδπκέλσλ ηξαπεδνεηδψλ θαη ηξηγσληθψλ ηάθξσλ, 

θνηηνζηξψζεσλ, επελδξχζεσλ θνίηεο ξεκάησλ, ηνίρσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 

"ιεπηνηνίρσλ", ζηξψζεσλ πξνζηαζίαο ζηεγάλσζεο γεθπξψλ θ.ι.π. κε ζθπξφδεκα C16/20 

άνπιν ή ειαθξψο νπιηζκέλν. 
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Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 94,20 

     (Οινγξάθσο) : ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. : 2.03 

Άξζξν: ΝΑΟΓΟ Α\Β29.4.1 Καηαζθεπή ξείζξσλ, επελδεδπκέλσλ ηάθξσλ, δηακνξθώζεηο ππζκέλα  

                       θιπ. κε ζθπξόδεκα C20/25 

     Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 2522 100% 

 

Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ 

ζθπξφδεκα πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε 

ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θφθθνπ, 

ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζφηεηαο, σο θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία 

ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξφζκηθηα. 

 

ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη: 

- ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ 

παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε 

ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο, 

- ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ 

πάζεο θχζεσο απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ (επηπέδσλ, θακπχισλ ή 

ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), θαζψο θαη εηδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη 

θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, πξνψζεζεο, πξνβνιν-δφκεζεο, αλαξξηρφκελνη 

ζηδεξφηππνη θιπ), 

- ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, 

άληιεζε, αλχςσζε, θαηαβηβαζκφ, αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνζ ζθπξνδέκαηνο 

- ε δηακφξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηχπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνψζεζε θαη 

πξνβνινδφκεζε θαζψο 

- ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ησλ ζσκάησλ δηακφξθσζεο θηβσηηνκφξθσλ, θπιηλδξηθψλ ή 

άιιεο κνξθήο θελψλ, 

- ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ 

- ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.) 

κέρξη ηε ζθιήξπλζή ηνπ 

 

Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο: 

- νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο, 

- νη δαπάλεο ησλ κειεηψλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζφδνπ, ησλ βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

θαη ησλ πάζεο θχζεσο ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο κεζφδνπο 

πξνβνινδφκεζεο, πξνψζεζεο θαη πξνσζνπκέλσλ απηνθεξνκέλσλ δνθψλ), 

- ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ, 

- νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα γεθπξψλ 

δηαζηάζεσλ 4,50 x 10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο 

- ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθπξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ηχπν ηνπ 

επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο 

θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο αδξαλψλ, πξνζζήθε 

θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ). 

 

Ζ επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε 

πξαγκαηηθνχο φγθνπο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ ζσιήλσλ 

πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελψλ δηέιεπζεο αγσγψλ, 

ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο κέρξη 

5 cm, αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ θελψλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ 

ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 
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Ζ επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα γίλεηαη 

κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρφλ 

επηπιένλ φγθνο πνπ δηαζηξψζεθε ιφγσ έιιεηςεο μπινηχπσλ. 

 

Όπνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην χςνο απφ ην έδαθνο, λνείηαη ην χςνο 

ηνπ θάησ πέικαηνο ηνπ θνξέα απφ ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη φρη ηελ ηπρφλ 

δηακνξθνχκελε κεηά απφ εθζθαθή. 

 

Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο 

εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο απηψλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη 

δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελφηεηα 

ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, 

ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 

 

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε αθνξά 

ηνλ θάζε ηχπν θαηαζθεπήο: 

01-01-01-00: Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο 

01-01-02-00: Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-03-00: πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 

01-03-00-00: Ηθξηψκαηα 

01-04-00-00: Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 

01-05-00-00: Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε 

επηρξηζκάησλ 

 

Καηαζθεπή θξαζπέδσλ, ξείζξσλ θαη ζηεξεψλ εγθηβσηηζκνχ, επελδχζεηο ηξηγσληθψλ θαη 

ηξαπεδνεηδψλ ηάθξσλ θαη θνίηεο ξεκάησλ, δηακνξθψζεηο ππζκέλα θξεαηίσλ πξνο 

εμαζθάιηζε νκαιήο ξνήο, ζηξψζεηο θζνξάο κέζα ζε νρεηνχο, δηακνξθψζεηο ξχζεσλ θαη 

ζηξψζεηο πξνζηαζίαο ζηεγάλσζεο γεθπξψλ κε ζθπξφδεκα C20/25. 

 

ην άξζξν απηφ ππάγνληαη θαη νη ηάθξνη, θξάζπεδα, ξείζξα, θξαζπεδφξεηζξα θιπ, πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη κε ρξήζε κεραλεκάησλ ζπλερνχο δηάζηξσζεο ζθπξνδέκαηνο (slip-form 

pavers ηχπνπ GOMACO ή αλαιφγνπ). 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα. 

 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθά): 104,00 

     (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΣΔΔΡΑ 

 

Α.Σ. : 2.04 

Άξζξν: ΝΑΟΓΟ Α\Β30.3 Υαιύβδηλνο νπιηζκόο ζθπξνδεκάησλ, xαιύβδηλν δνκηθό πιέγκα B500C 

   Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: Τ,Ρ 7018 100% 

 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο πάζεο θχζεσο 

θαηαζθεπψλ, κνξθήο δηαηνκψλ θαη θαηεγνξίαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, δηακφξθσζή ηνπ 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη 

ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 

01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ" 

 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή 

ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 

 

Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα, αλά θαηεγνξία νπιηζκνχ 

(ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ Οπιηζκνχ. 
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Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα 

ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν 

θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ. Οη Πίλαθεο ζα 

ζπληάζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο 

δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα 

κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά 

κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο 

Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ 

Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 

 

Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 

ηνπ ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη 

απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 

 

Ολνκ.  

δηάκεηξνο 

(mm) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 

δηαηνκή  

(mm2) 

Ολνκ.  

κάδα/ κέηξν  

(kg/m) 

Ράβδνη 

Κνπινύξεο θαη 

επζπγξακκηζκέλα 

πξντόληα 

Ζιεθηξνζπγθνιιεκέλα 

πιέγκαηα θαη 

δηθηπώκαηα 

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 

 

 

ηηο επηκεηξνχκελεο κνλάδεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο 

θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 

- Ζ ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη 

φρη ελαιιάμ, κε ζχξκα πάρνπο αλάινγα κε ηε δηάκεηξν θαη ηε ζέζε ηνπ νπιηζκνχ ή κε 

ειεθηξνζπγθφιιεζε ζηελ πεξίπησζε εγρχησλ παζζάισλ. 

- Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο. 

- Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ κειέηε πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, θαζψο θαη αξκνθιεηδψλ 

(θαηά ISO 15835-2) 

- Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην 

δάπεδν εξγαζίαο 

- Ζ ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο 

πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά) 
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- Ζ απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία. 

 

Υαιχβδηλν δνκηθφ πιέγκα B500C 

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν ζηδεξνχ νπιηζκνχ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 1,15 

     (Οινγξάθσο) : ΔΝΑ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ.  : 2.05 

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α\Β30.5  Ίλεο ζθπξνδέκαηνο από πνιππξνππιέλην 

     Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 7914 100% 

 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ελζσκάησζε ζε ζθπξφδεκα, εθηνμεπφκελν ή έγρπην, ηλψλ απφ 

πνιππξνππιέλην θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 14889-2, ειάρηζηεο εθειθπζηηθήο αληνρήο (tensile 

strength) 320 Ν/mm2, κήθνπο θαη αλαινγίαο αλάκεημήο ηνπο ζην ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε 

ηελ κειέηε. 

 

Πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ νκνηφκνξθε 

ελζσκάησζε ησλ ηλψλ ζην ζθπξφδεκα, πξνο απνθπγή δεκηνπξγίαο ζπζζσκαησκάησλ. 

Σηκή αλά kg ελζσκαηνπκέλσλ ραιπβδίλσλ ηλψλ θαηεγνξίαο Η θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 14889-2, εληαία 

γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ηλψλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 8,10 

     (Οινγξάθσο) : ΟΚΣΩ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ.  : 2.06 

Άξζξν : ΟΗΚ Ν\31.02.2.Σ1  ηνηρεία από εκθαλέο γαξκπηιόδεκα ρπηά επί ηόπνπ, ηύπνπ 1, 

ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, κε ρξήζε επηκειεκέλνπ μπινηύπνπ ζηηο 

εκθαλείο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο, γηα παληόο είδνπο 

θαηαζθεπέο, κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 3208 100% 

 

ηνηρεία απφ εκθαλέο γαξκπηιφδεκα ρπηά επί ηφπνπ, ηχπνπ 1, ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, κε 

ρξήζε επηκειεκέλνπ μπινηχπνπ ζηηο εκθαλείο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο, γηα παληφο είδνπο 

θαηαζθεπέο, φπσο ζηεζαία, βάζεηο πάγθσλ-θηγθιηδσκάησλ, ρπηά ζηνηρεία εγθπβσηηζκνχ 

θαη νξηνζέηεζεο, ζηνηρεία πάθησζεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, ζηέςεηο ηνηρείσλ θιίκαθεο-

αλαβαζκνί θιπ. κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

 

Σν γαξκπηιφδεκα, ζα είλαη ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, ζε αλαινγία θνηλνχ-ιεπθνχ 3 πξνο 1 

θαη ιηζνζπληξίκκαηνο (γαξκπίιη) θνηλφ αζβεζηνιηζηθφ κε ςεθίδεο δηαβαζκηζκέλεο 

κηθξφηεξεο ησλ 20 mm, ζε απφρξσζε ιεπθφ, γθξίδν θαη ξνδφρξσκν. 

 

Οη ηειηθέο αλαινγίεο ησλ πιηθψλ πνπ ζα ζπλζέζνπλ ην γαξκπηιφδεκα, ζα θαζνξηζηνχλ επί 

ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα δείγκαηα πνπ ζα πξνεγεζνχλ. 

Ο μπιφηππνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ζα είλαη ηδηαίηεξα επηκειεκέλνο, απφ θαηλνχξγηεο, 

πιαληζκέλεο ζαλίδεο ηζνπαρείο θαη ηζφθαξδεο πιάηνπο 8 -12 cm, επηηξέπνληαη κέρξη 

ηξείο ην πνιχ ρξήζεηο αλά πιεπξά ζαλίδαο. 

Θα ηνπνζεηεζνχλ εηδηθνί πιαζηηθνί πήρεηο νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο γηα ηε δεκηνπξγία 

θαιηζνγσληψλ, ζθνηηψλ, πνηακψλ, ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο, εμαξηήκαηα ζηήξημεο ηνπ 

νπιηζκνχ (απνζηαηήξεο) ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε επαξθήο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, 

ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ή θαηά ηελ θξίζε ηεο επίβιεςεο. 

 

Πξηλ ηελ δηάζηξσζε ηνπ γαξκπηινδέκαηνο, ε επηθάλεηα ησλ μπινηχπσλ ζα επαιείθεηαη κε 

εηδηθφ πιηθφ πνπ δελ ιεθηάδεη ηεο εγθξίζεσο ηεο επηβιέςεσο, πνπ εκπνδίδεη ηελ 
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πξφζθπζε ηνπ γαξκπηινδέκαηνο ζηελ επηθάλεηα ησλ μπινηχπσλ θαη επηηξέπεη ηελ αθψιπηε 

αθαηξεζή ηνπο. 

ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά, κηθξνυιηθά, μπιφηππνη θαη θάζε 

εξγαζία πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή απφ εκθαλέο γαξκπηιφδεκα ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ κειέηε ζηνηρείσλ ή θαηαζθεπψλ κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε 

ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηερληθή πεξηγξαθή, ζε θάζε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη ζε 

νπνηνδήπνηε χςνο ή βάζoο απφ ηεο επηθαλείαο ηνπ εδάθνπο. 

 

Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα ηηκή ην πειέθεκα κε ζξαπίλα ή ε ιείαλζε κε κεραληθφ 

ηξηβείν, ηα νπνία πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο, κε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3), πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ ζηνηρείνπ. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 314,75 

     (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ.  :2.07 

Άξζξν : ΟΗΚ Ν\31.02.2.Σ2  ηνηρεία από εκθαλέο γαξκπηιόδεκα ρπηά επί ηόπνπ, ηύπνπ 2,  

  ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, κε ρξήζε επηκειεκέλνπ μπινηύπνπ ζηηο 

  εκθαλείο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο, γηα παληόο είδνπο 

  θαηαζθεπέο, κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 

  κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 3208 100% 

 

ηνηρεία απφ εκθαλέο γαξκπηιφδεκα ρπηά επί ηφπνπ, ηχπνπ 2, ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, κε 

ρξήζε επηκειεκέλνπ μπινηχπνπ ζηηο εκθαλείο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο, γηα παληφο είδνπο 

θαηαζθεπέο, φπσο ζηεζαία, βάζεηο πάγθσλ-θηγθιηδσκάησλ, ρπηά ζηνηρεία εγθπβσηηζκνχ 

θαη νξηνζέηεζεο, ζηνηρεία πάθησζεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, ζηέςεηο ηνηρείσλ θιίκαθεο-

αλαβαζκνί θιπ. κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

 

Σν γαξκπηιφδεκα, ζα είλαη ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, ζε αλαινγία θνηλνχ-ιεπθνχ 1 πξνο 1, 

ιηζνζπληξίκκαηνο θνηλφ αζβεζηνιηζηθφ θαη ςεθίδσλ καξκάξνπ, ζε αλαινγία 1 πξνο 1. Οη 

ςεθίδεο ζα έρνπλ κέγεζνο κηθξφηεξν ησλ 20 mm, δηαβαζκηζκέλεο, 10 έσο 20 mm κε 

απφρξσζε γηα ηηο θνηλέο ιεπθφ, γθξίδν, έγρξσκν θαη γηα ηηο καξκαξνςεθίδεο ιεπθφ, 

καχξν θαη ξνδφρξσκν. 

 

Οη ηειηθέο αλαινγίεο ησλ πιηθψλ πνπ ζα ζπλζέζνπλ ην γαξκπηιφδεκα, ζα θαζνξηζηνχλ επί 

ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα δείγκαηα πνπ ζα πξνεγεζνχλ. 

 

Ο μπιφηππνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ζα είλαη ηδηαίηεξα επηκειεκέλνο, απφ θαηλνχξγηεο, 

πιαληζκέλεο ζαλίδεο ηζνπαρείο θαη ηζφθαξδεο πιάηνπο 8 -12 cm, επηηξέπνληαη κέρξη 

ηξείο ην πνιχ ρξήζεηο αλά πιεπξά ζαλίδαο. 

Θα ηνπνζεηεζνχλ εηδηθνί πιαζηηθνί πήρεηο νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο γηα ηε δεκηνπξγία 

θαιηζνγσληψλ, ζθνηηψλ, πνηακψλ, ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο, εμαξηήκαηα ζηήξημεο ηνπ 

νπιηζκνχ (απνζηαηήξεο) ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε επαξθήο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, 

ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ή θαηά ηελ θξίζε ηεο επίβιεςεο. 

 

Πξηλ ηελ δηάζηξσζε ηνπ γαξκπηινδέκαηνο, ε επηθάλεηα ησλ μπινηχπσλ ζα επαιείθεηαη κε 

εηδηθφ πιηθφ πνπ δελ ιεθηάδεη ηεο εγθξίζεσο ηεο επηβιέςεσο, πνπ εκπνδίδεη ηελ 

πξφζθπζε ηνπ γαξκπηινδέκαηνο ζηελ επηθάλεηα ησλ μπινηχπσλ θαη επηηξέπεη ηελ αθψιπηε 

αθαηξεζή ηνπο. 

ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά, κηθξνυιηθά, μπιφηππνη θαη θάζε 

εξγαζία πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή απφ εκθαλέο γαξκπηιφδεκα ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ κειέηε ζηνηρείσλ ή θαηαζθεπψλ κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε 

ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηερληθή πεξηγξαθή, ζε θάζε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη ζε 

νπνηνδήπνηε χςνο ή βάζoο απφ ηεο επηθαλείαο ηνπ εδάθνπο. 
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Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα ηηκή ην πειέθεκα κε ζξαπίλα ή ε ιείαλζε κε κεραληθφ 

ηξηβείν, ηα νπνία πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο, κε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3), πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ ζηνηρείνπ. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 355,28 

     (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΟΚΣΩ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. : 2.08 

Άξζξν: ΟΗΚ Ν\32.12.03.1  Πξόρπηα (πξνθαηαζθεπαζκέλα) έγρξσκα θξάζπεδα, δηαρσξηζηηθά  

Όκνξσλ επηθαλεηώλ δηα θνξεηηθώλ επηζηξώζεσλ ή εγθπβσηηζκνύ,    

από ζθπξόδεκα πξνδηαγξαθήο ΤΠΔΥΩΓΔ δηαζηάζεσλ 6Υ20Υ100 cm, 

ηνπνζεηεκέλα ζε βάζε από ρπηό επί ηόπνπ ζθπξόδεκα, ζύκθσλα   

κε ηα ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 3213 100% 

 

Πξφρπηα (πξνθαηαζθεπαζκέλα) έγρξσκα θξάζπεδα, δηαρσξηζηηθά φκνξσλ επηθαλεηψλ 

δηαθνξεηηθψλ επηζηξψζεσλ ή εγθπβσηηζκνχ, απφ ζθπξφδεκα πξνδηαγξαθήο ΤΠΔΥΧΓΔ 

(επζχγξακκα ή θακπχια), δηαζηάζεσλ 6Υ20Υ100 cm, ηνπνζεηεκέλα ζε βάζε απφ ρπηφ επί 

ηφπνπ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα, ηελ κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ 

θξαζπέδσλ, ηελ θαηαζθεπή απφ ζθπξφδεκα C 16/20 ηεο βάζεο έδξαζεο θαη εγθπβσηηζκνχ 

κεηά ησλ απαηηνπκέλσλ μπινηχπσλ, ε ηζηκεληνθνλία έδξαζεο θαη αξκνινγήκαηνο, θαζψο 

επίζεο θαη άιιε δαπάλε πνπ ζα απαηηεζεί, γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο νδεγίεο ηεο 

επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Tηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m), πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξαζπέδνπ. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 16,01 

     (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΔΞΗ ΚΑΗ ΔΝΑ ΛΔΠΣΟ 

 

Α.Σ. : 2.09 

Άξζξν: ΟΗΚ Ν\32.12.03.2 Πξόρπηα (πξνθαηαζθεπαζκέλα) θξάζπεδα πεδνδξνκίσλ από 

θπξόδεκα C16/20 πξνδηαγξαθήο ΤΠΔΥΩΓΔ (επζύγξακκα ή θακπύια)   

δηαζηάζεσλ 100Υ30Υ15 cm, εγθπβσηηζκέλα ζε βάζε από ρπηό επί 

ηόπνπ ζθπξόδεκα, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 3213 100% 

 

Πξφρπηα (πξνθαηαζθεπαζκέλα) θξάζπεδα πεδνδξνκίσλ απφ ζθπξφδεκα C16/20 πξνδηαγξαθήο 

ΤΠΔΥΧΓΔ (επζχγξακκα ή θακπχια) δηαζηάζεσλ 100Υ30Υ15 cm, εγθπβσηηζκέλα ζε βάζε απφ 

ρπηφ επί ηφπνπ ζθπξφδεκα ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο, γηα ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ 

θξαζπέδσλ, ηελ θαηαζθεπή απφ ζθπξφδεκα ηεο βάζεο έδξαζεο κεηά ησλ απαηηνπκέλσλ 

μπινηχπσλ, ηελ ηζηκεληνθνλία έδξαζεο θαη αξκνινγήκαηνο θαζψο επίζεο θαη θάζε άιιε 

δαπάλε πνπ ζα απαηηεζεί, γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε 

ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ θξαζπέδσλ θαη ηηο 

νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Tηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m), πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξαζπέδνπ. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 16,82 

     (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΔΞΗ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. : 2.10 

Άξζξν: ΟΗΚ Ν\43.01.03.2 Καηαζθεπή ιηζνδνκήο, από ιίζνπο εκηιαμεπηνύο σρξώδεηο & ησλ 
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απαηηνπκέλσλ γσληνιίζσλ, πξνέιεπζεο Καπαλδξηηίνπ γηα ηηο  

εκθαλείο όςεηο & αξγώλ ιίζσλ ρνλδξνιαμεπηώλ γηα ην ζώκα ηεο 

ιηζνδνκήο, πάζεο θύζεσο απηνηειώλ ηνίρσλ ή ζύλζεησλ ηνίρσλ, 

νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ θαη ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε, ζύκθσλα 

κε ηελ κειέηε. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 4313 100% 

 

Καηαζθεπή ιηζνδνκήο, απφ ιίζνπο εκηιαμεπηνχο σρξψδεηο θαη ησλ απαηηνπκέλσλ 

γσληνιίζσλ πξνέιεπζεο Καπαλδξηηίνπ γηα ηηο εκθαλείο φςεηο θαη αξγψλ ιίζσλ 

ρνλδξνιαμεπηψλ άιιεο πξνέιεπζεο γηα ην ζψκα ηεο ιηζνδνκήο, δηά ηζηκελην-

αζβεζηνθνληάκαηνο ησλ 400 kg ηζηκέληνπ, πάζεο θχζεσο απηνηειψλ ηνίρσλ ή ηκεκάησλ 

ζχλζεησλ ηνίρσλ (ιηζνδνκή θαη ηνηρείν ζθπξνδέκαηνο), νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ θαη ζε 

νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. 

 

Ζ δφκεζε ζηηο φςεηο γίλεηαη ςεπδντζφδνκα κε ιίζνπο απφ πέηξσκα βξαρψδεο, πξνέιεπζεο 

Καπαλδξηηίνπ ζε "κπαζηνχληα" δηαηνκήο 20Υ12-16-24 cm, πνηθίινπ κεγέζνπο, πνπ 

δηαηάζνληαη ζε δφκνπο-ζεηξέο, ην χςνο ησλ νπνίσλ δηαθέξεη, ρσξίο ζπλερείο 

θαηαθφξπθνπο αξκνχο. 

Οη δφκνη ησλ εκθαλψλ φςεσλ ζα είλαη ρνλδξνιαμεπζηνί, νη πιεπξέο ηνπο ιαμεχνληαη επί 

ηφπνπ φπνπ ρξεηάδεηαη, γηα ηελ θαιή έδξαζή ηνπο θαη σο νξαηή φςε επηιέγεηαη ε 

νκαιφηεξε πιεπξά. 

 

Ζ δφκεζε εκθαλψλ φςεσλ ησλ ιηζνδνκψλ ζα γίλεη κε δηαινγή ιίζσλ ψζηε λα είλαη ζχκθσλε 

κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηα εγθεθξηκέλα απφ ηελ επίβιεςε 

δείγκαηα ιηζνδνκήο πνπ ζα πξνεγεζνχλ ηεο θαηαζθεπήο. 

 

Ζ δαπάλε γηα ηελ δηαινγή, ην πειέθεκα ησλ ιίζσλ θαη ην αξκνιφγεκα, γηα ηελ 

δηακφξθσζε ησλ νξαηψλ φςεσλ, πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, κε άιιν άξζξν ηνπ παξφληνο 

ηηκνινγίνπ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά-κηθξνυιηθά, επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ηπρφλ 

ηθξηψκαηα θαη ε απαηηνχκελε εξγαζία ( ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επί ηφπνπ ιάμεπζεο 

φπνπ απαηηείηαη), γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ησλ ιηζνδνκψλ, νπνηνπδήπνηε πάρνπο 

(απηνηειψλ ηνίρσλ ή επελδχζεσλ), ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη ζηάζκε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα 

κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ 

έξγνπ. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 114,00 

     (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ 

 

Α.Σ. : 2.11 

Άξζξν: ΟΗΚ Ν\43.01.05.1 Aβαζέο θαλάιη oκβξίσλ αλνηρηό κε ιηζόζηξσην ππζκέλα από 

Ζκηιαμεπηνύο ιίζνπο αθαλόληζηνπ νξζνγσληθνύ ζρήκαηνο,   

ηνπνζεηεκέλνπο ελ μεξώ ζε πδξνπεξαηή ππνδνκή από 

δηαβαζκηζκέλα ζθύξα κε παξεκβνιή θαηαθόξπθα ηνπνζεηεκέλσλ 

δηάηξεησλ ηζηκεληνζσιήλσλ, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ΛΠ 096,209 

θαη 210 θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 4307 100% 

 

Aβαζέο θαλάιη oκβξίσλ αλνηρηφ κε ιηζφζηξσην ππζκέλα απφ εκηιαμεπηνχο ιίζνπο 

αθαλφληζηνπ νξζνγσληθνχ ζρήκαηνο, ηνπνζεηεκέλνπο ελ μεξψ ζε πδξνπεξαηή ππνδνκή απφ 

δηαβαζκηζκέλα ζθχξα κε παξεκβνιή θαηαθφξπθα ηνπνζεηεκέλσλ δηάηξεησλ ηζηκεληνζσιήλσλ, 

ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ΛΠ 096,209 θαη 210 θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή. 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, φια ηα πιηθά γεληθά επί ηφπνπ θαη ε εξγαζία, πιήξνπο θαη 

έληερλεο θαηαζθεπήο ηνπ θαλαιηνχ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππφβαζεο, ηνπ ηζηκεληνζσιήλα, ηεο δηακφξθσζεο ξχζεσλ ζχκθσλα 

κε ηα ζρέδηα, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ 

έξγνπ. 

 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m), πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θαλαιηνχ. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά):67,57 

     (Οινγξάθσο) : ΔΞΖΝΣΑ ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. : 2.12 

Άξζξν: ΟΗΚ Ν\43.56.05.1 Δπηθάιπςε-ζηέςε ηνίρσλ ιηζνδνκώλ, από ιαμεπκέλνπο ηζνπαρείο  

Λίζνπο Καπαλδξηηίνπ πάρνπο 5 cm, κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ 

ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 4356 100% 

 

Δπηθάιπςε-ζηέςε ηνίρσλ ιηζνδνκψλ, απφ ιαμεπκέλνπο ηζνπαρείο ιίζνπο Καπαλδξηηίνπ 

πάρνπο 8-10 cm, κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή 

ηεο κειέηεο. 

Οη πιάθεο ζα είλαη νξζνγσληθψλ δηαζηάζεσλ 50/20 cm-20/25 cm ζε ζπλδηαζκφ θαη ζχκθσλα 

κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Σν πιάηνο ησλ αξκψλ κεηαμχ ησλ πιαθψλ δελ ζα είλαη 

κεγαιχηεξν απφ 1 cm θαη ην θνλίακα ζε βαζεηά ππνρψξεζε ψζηε λα δίδεηαη ε εληχπσζε 

ηεο "μεξνιηζηαο". 

ηε ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά-κηθξνυιηθά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε 

απαηηνχκελε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή θαη αξκνιφγεζε ηεο επηθάιπςεο ησλ ηνίρσλ 

κε θπζηθφ πέηξσκα, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο 

ππνδείμεηο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 136,47 

     (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΞΗ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ.  : 2.13 

Άξζξν : ΟΗΚ Ν\43.56.05.2 Δπηθάιπςε-ζηέςε ηνίρσλ ιηζνδνκώλ ή ζθπξνδέκαηνο, από  

Λαμεπκέλνπο ιίζνπο νξζνγσληθώλ δηαζηάζεσλ, ηζνπαρείο πάρνπο 

8-10 cm, κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα, δηα 

θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 4356 100% 

 

Δπηθάιπςε-ζηέςε ηνίρσλ ιηζνδνκψλ ή ζθπξνδέκαηνο, απφ ιαμεπκέλνπο ιίζνπο νξζνγσληθψλ 

δηαζηάζεσλ, ηζνπαρείο πάρνπο 8-10cm, κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη 

ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

Οη πιάθεο ζα είλαη νξζνγσληθψλ δηαζηάζεσλ 50/20 cm-20/25 cm ζε ζπλδηαζκφ θαη ζχκθσλα 

κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Σν πιάηνο ησλ αξκψλ κεηαμχ ησλ πιαθψλ δελ ζα είλαη 

κεγαιχηεξν απφ 1 cm θαη ην θνλίακα ζε βαζεηά ππνρψξεζε ψζηε λα δίδεηαη ε εληχπσζε 

ηεο "μεξνιηζηαο". 

ηε ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά-κηθξνυιηθά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε 

απαηηνχκελε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή θαη αξκνιφγεζε ηεο επηθάιπςεο ησλ ηνίρσλ 

κε θπζηθφ πέηξσκα, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο 

ππνδείμεηο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 116,47 

     (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΓΔΚΑ ΔΞΗ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. :  2.14 
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Άξζξν: ΟΗΚ Ν\45.03.01.1 Γηακόξθσζε όςεσλ εκθαλνύο ιηζνδνκήο, κε δηαινγή θαη 

επεμεξγαζία ησλ ιίζσλ, αξκνιόγεκα θαη θαηεξγαζία ηνπ 

θνληάκαηνο δόκεζεο ησλ αξκώλ ησλ ιίζσλ, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα 

θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 4501 100% 

 

Γηακφξθσζε φςεσλ εκθαλνχο ιηζνδνκήο, κε δηαινγή θαη επεμεξγαζία ησλ ιίζσλ, 

αξκνιφγεκα θαη θαηεξγαζία ηνπ θνληάκαηνο δφκεζεο ησλ αξκψλ ησλ ιίζσλ, ζχκθσλα κε ηα 

ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

Οη ιίζνη δηεπζεηνχληαη κε ην ρέξη θαη ηνπνζεηνχληαη εδξαδφκελνη ζηελ κεγαιχηεξε 

πιεπξά. 

Ζ ιηζνδνκή ζα έρεη θιίζε απφ ηελ θαηαθφξπθν φπνπ θαη φζν πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε, 

ζα έρεη νκαιή φςε ρσξίο εμνγθψκαηα ή θνηιψκαηα θαη ζα πςψλεηαη θαηά ζηξψζεηο ζε φιν 

ην χςνο. Απαγνξεχνληαη νη ζπλερείο θαηαθφξπθνη αξκνί. 

 

Σν θνλίακα αξκνιφγεζεο ζα έρεη γαηψδε απφρξσζε ζπκβαηή κε απηή ησλ ιίζσλ θαη 

απνηειείηαη απφ κίγκα 1/1 ιεπθνχ θαη θνηλνχ ηζηκέληνπ θαη άκκν πνηακίζηα θαη 

πξνζζήθε ρξσκάησλ ζε κνξθή ζθφλεο ζε αλαινγία πεξίπνπ 1.5 kg αλά 1 m3 

ηζηκεληνθνληάκαηνο, ε επηινγή ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη θαηφπηλ δεηγκάησλ. 

H αξκνιφγεζε νξαηήο πιεπξά ηεο γίλεηαη ζε βαζεηά ππνρψξεζε, κε πνιχ ζηελνχο αξκνχο. 

Καηά ηελ αξκνιφγεζε ην θνλίακα πηέδεηαη δπλαηά θαη ζε βάζνο θαη αθαηξείηαη ην 

πιενλάδνλ, ψζηε ε ιηζνδνκή λα δίλεη ηελ εληχπσζε ηεο "μεξνιηζηάο". 

ε κηθξά θελά κεηαμχ ιίζσλ ζθελψλνληαη επηκειψο θαηάιιεινπ ζρήκαηνο "κφιηα"- 

(ιαηχπη). Ζ πίζσ πιεπξά ρνλδξνιαζπψλεηαη. 

 

Ζ δηαινγή ησλ ιίζσλ, ε επεμεξγαζία (ρνλδξνπειέθεκα) ησλ επηθαλεηψλ, ην αξκνιφγεκα 

θαη ε θαηεξγαζία ηνπ θνληάκαηνο δφκεζεο ησλ αξκψλ ησλ ιίζσλ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηε κειέηε θαη θαηφπηλ εγθεγθξηκέλνπ δείγκαηνο απφ ηελ επίβιεςε ηνπ 

έξγνπ. 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο πιηθψλ- κηθξνυιηθψλ θαη εξγαζίαο, γηα ηελ 

πιήξε δηακφξθσζε ησλ νξαηψλ φςεσλ ηεο ιηζνδνκήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

θαζαξηζκνχ ηεο επηθαλείαο απφ ηα θνληάκαηα, κε ιηλάηζα, ςήθηξα ή άιιν θαηάιιειν 

κέζν, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο επί ηφπνπ νδεγίεο ηεο 

επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 11,25 

     (Οινγξάθσο) : ΔΝΣΔΚΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. : 2.15 

Άξζξν: ΟΗΚ Ν\51.05.01.1 Γηακόξθσζε πέξαηνο-ζπλαξκνγήο, βαηήο επηθάλεηαο δαπέδνπ θαη 

θεπεπηηθνύ ρώκαηνο, ή δώλε απνζηξάγγηζεο, κε ζηνηρείν 

εγθηβσηηζκνύ, από μύιηλα ζηνηρεία, ζύκθσλα κε ην ζρέδην ΛΠ 

043 ηεο κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 5104 100% 

 

Γηακφξθσζε πέξαηνο -ζπλαξκνγήο, βαηήο επηθάλεηαο δαπέδνπ θαη θεπεπηηθνχ ρψκαηνο, ή 

δψλε απνζηξάγγηζεο, κε ζηνηρείν εγθηβσηηζκνχ, απφ μχιηλα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ην 

ζρέδην ΛΠ 043 ηεο κειέηεο. 

Σα μχιηλα ζηνηρεία απνηεινχληαη απφ δχν καδέξηα απφ αθξηθαληθή μπιεία AZOBE, 

δηαηνκήο 5x12 cm κήθνπο 2,0 m, ζηεξεσκέλα ην έλα πάλσ ζην άιιν θαη ηα δχν ζε 

μχιηλνπο παζζάινπο δηαηνκήο 6Υ6 cm κήθνπο 60 cm αλά 60 cm. 

Οη πάζζαινη είλαη δηακνξθσκέλνη κε αηρκεξφ ην θάησ άθξν ηνπο γηα επθνιφηεξε πάθησζε 

ζην έδαθνο. 
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ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά, κηθξνυιηθά, επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε 

απαηηνχκελε εξγαζία, γηα ηελ πιήξε άξηηα θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο δηακφξθσζεο 

πέξαηνο-ζπλαξκνγήο θαη εγθπβσηηζκνχ, ζηηο ζέζεηο ηνπ έξγνπ πνπ ππνδεηθλχνληαη ζηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο 

ηνπ έξγνπ. 

 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m), πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ πέξαηνο-ζπλαξκνγήο θαη 

εγθπβσηηζκνχ. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 22,28 

     (Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΓΤΟ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΟΚΣΩ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. :2.16 

Άξζξν: ΟΗΚ Ν\61.14.08.6 Γηακόξθσζε πιαηζίνπ ιάθσλ δέλδξσλ από γαιβαληζκέλε - ελ  

ζεξκώ - αληζνζθειή γσλία 80/65/6 κνξθνζηδήξνπ, ηνπνζεηεκέλε 

ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ΛΠ 094,095,304Β θαη ηελ ηερληθή 

πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 6111 100% 

 

Γηακφξθσζε πιαηζίνπ ιάθσλ δέλδξσλ απφ γαιβαληζκέλε - ελ ζεξκψ - αληζνζθειή γσλία 

80/65/6 κνξθνζηδήξνπ, ηνπνζεηεκέλε ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ΛΠ 094,095,304Β θαη ηελ 

ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

 

Ζ κεηαιιηθή γσλία ζα είλαη ζπλεπίπεδε κε ηελ πεξηκεηξηθή βαηή επηθάλεηα θαη 

βηδψλεηαη επί ππνθείκελεο πεξηκεηξηθήο βάζε - ζεκέιην απφ ζθπξφδεκα, ην νπνίν 

πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα. 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά, κηθξνυιηθά, επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε 

απαηηνχκελε εξγαζία, γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε δηακφξθσζε θαη ζηεξέσζε ηνπ 

κεηαιιηθνχ πιαηζίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο θαη ηηο 

νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m), πιήξσο ηνπνζεηεκέλεο κεηαιιηθήο δηαηνκήο. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 5,50 

     (Οινγξάθσο) : ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. : 2.17 

Άξζξν: ΟΗΚ Ν\71.76.02.3 Δπεμεξγαζία επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο ή γαξκπηινδέκαηνο κε  

ζξαπίλα ή κεραληθά κέζα "ληεζηιίδηθν", νπνηνπδήπνηε 

ζρήκαηνο, ζρεδίνπ θαη ηξόπνπ ρηππήκαηνο, κε ή ρσξίο 

πεξηζώξηα, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή 

ηεο κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 7177 100% 

 

Δπεμεξγαζία επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ή γαξκπηινδέκαηνο κε ζξαπίλα ή κεραληθά κέζα 

"ληεζηιίδηθν", νπνηνπδήπνηε ζρήκαηνο, ζρεδίνπ θαη ηξφπνπ ρηππήκαηνο, κε ή ρσξίο 

πεξηζψξηα, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

Ζ επεμεξγαζία ησλ επηθαλεηψλ, ζα γίλεη θαηά πεξίπησζε, απφ εηδηθφ ηερλίηε 

"πειεθάλν", αθνχ έρεη "δέζεη θαη ηξαβήμεη" ην ζθπξφδεκα κε ζηφρν ηα ζθχξα λα δείμνπλ 

ην θπζηθφ ηνπο ρξψκα. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο, πιηθψλ, ηπρφλ ηθξησκάησλ θαη εξγαζίαο γηα 

ηελ πιήξε επεμεξγαζία ησλ επηθαλεηψλ ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο θαη ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) ιαμεπκέλεο επηθαλείαο. 
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ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 5,00 

     (Οινγξάθσο) : ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΜΖΓΔΝ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. : 2.18 

Άξζξν: ΟΗΚ Ν\71.76.03.1 Δπεμεξγαζία επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο κε ξαβδώζεηο κε 

κεηαιιηθό πήρε, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή    

πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 7177 100% 

 

Δπεμεξγαζία επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε ξαβδψζεηο κε κεηαιιηθφ πήρε, ζχκθσλα κε ηα 

ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

 

Οη ξαβδψζεηο δηακνξθψλνληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ λσπνχ ζθπξνδέκαηνο ακέζσο κεηά ηελ 

δηάζηξσζή ηνπ, κε κεηαιιηθφ πήρε. Ζ δηάζηξσζε γίλεηαη ηκεκαηηθά, έηζη ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε θπθινθνξία ησλ ηερλεηψλ πεξηκεηξηθά θαη ζπλεπαθφινπζα ε επηκειεκέλε 

θαηαζθεπή ζην περηάξηζκα. Κάζε ηκήκα δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 8 m2. 

H θαηεχζπλζε ησλ ξαβδψζεσλ ζα είλαη: α) θάζεηε ζηνλ άμνλα ηνπ δξφκνπ, β) κε απφθιηζε 

πεξίπνπ 20 % πνπ θαηά θαλφλα ζα δίδεηαη πξνο ηα απιάθηα νκβξίσλ. Σκήκαηα κε θάζεηεο 

θαη θεθιηκέλεο ξαβδψζεηο ζα ελαιιάζζνληαη. 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο (πιηθψλ θαη εξγαζίαο) γηα ηελ πιήξε 

επεμεξγαζία ησλ επηθαλεηψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη 

ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα, ηελ ηερληθή 

πεξηγξαθή ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2), δηακνξθσκέλεο επηθαλείαο. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 3,97 

     (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. :2.19 

Άξζξν: ΟΗΚ Ν\73.16.12.1 Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε αληηνιηζζεξέο πιάθεο ηζηκέληνπ 

Γηαζηάζεσλ 40Υ40 cm, κε εηδηθή δηακόξθσζε θαηάιιειε γηα 

όδεπζε, επηζήκαλζε θηλδύλνπ θαη αιιαγή θαηεύζπλζεο αηόκσλ κε 

πξνβιήκαηα όξαζεο, "ηύπνπ Α,Β,Γ", ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

πξνδηαγξαθέο, ηα ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο 

κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 7316 100% 

 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε αληηνιηζζεξέο πιάθεο ηζηκέληνπ δηαζηάζεσλ 40Υ40 cm, κε εηδηθή 

δηακφξθσζε θαηάιιειε γηα φδεπζε, επηζήκαλζε θηλδχλνπ θαη αιιαγή θαηεχζπλζεο αηφκσλ 

κε πξνβιήκαηα φξαζεο, "ηχπνπ Α,Β,Γ", ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηα ζρέδηα 

θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

 

Ζ ζηεξέσζε ησλ πιαθψλ, επί ηνπ ππνζηξψκαηνο ηνπ δαπέδνπ, ζα γίλεη κε 

ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ησλ 450 kg ηζηκέληνπ θαη ην αξκνιφγεκα κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 

600kg ηζηκέληνπ. 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ, ζα γίλεη ζηηο ζέζεηο ηνπ έξγνπ πνπ ππνδεηθλχνληαη ζηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο 

νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά, κηθξνυιηθά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε 

απαηηνχκελε εξγαζία γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο (ζηξψζε, αξκνιφγεκα, πιήξε 

θαζαξηζκφ ησλ επηθαλεηψλ), θαζψο θαη θάζε δαπάλε πξνθχπηνπζα απφ ηδηνκνξθία ηνπηθή ή 

ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ή θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε άξηηα θαη έληερλε εθηέιεζε 
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ηεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο νδεγίεο ηεο 

επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 18,26 

     (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΟΚΣΩ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΔΞΗ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. : 2.20 

Άξζξν: ΟΗΚ Ν\73.17.02.1  Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε ηερλεηνύο ζπκπαγείο  

Πξνθαηαζθεπαζκέλνπο θπβόιηζνπο νξζνγσληζκέλσλ δηαζηάζεσλ  

21/14/8 cm, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ "ιηζάξη" PrismaBloc ή 

ηζνδπλάκνπ, ηνπνζεηεκέλνη ζε ππόζηξσκα άκκνπ, ζε απόρξσζε 

θαη δηάηαμε ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή 

ηεο κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 7312 100% 

 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε ηερλεηνχο ζπκπαγείο πξνθαηαζθεπαζκέλνπο θπβφιηζνπο 

νξζνγσληζκέλσλ δηαζηάζεσλ 21/14/8 cm, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ "ιηζάξη" PrismaBloc ή 

ηζνδπλάκνπ, ηνπνζεηεκέλνη ζε ππφζηξσκα άκκνπ, ζε απφρξσζε θαη δηάηαμε ζχκθσλα κε ηα 

ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

 

Οη θπβφιηζνη ζα ηνπνζεηεζνχλ ειεχζεξα (ρσξίο θνλίακα) ζε ππφζηξσκα απφ θαζαξή άκκν, 

φπσο παξαθάησ αλαιπηηθά αλαθέξεηαη: 

Δπάλσ ζηε βάζε δηαζηξψλεηαη ζηεγλή κεηξηφθνθθε άκκνο ζξαπζηή θνθθνκεηξηθά 

δηαβαζκηζκέλε απφ 3 έσο 6 mm κε πνζνζηφ ιεπηφθνθθνπ πιηθνχ (παηπάιεο) ιηγφηεξν ηνπ 

25% ζε κέζν πάρνο 5 cm. Γηα λα εμαζθαιηζηεί νκνηφκνξθν πάρνο ζηε ζηξψζε ηεο άκκνπ, ε 

δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζή ηεο δηεμάγεηαη θαηά ισξίδεο κε ρξήζε νδεγψλ μχιηλσλ δνθίδσλ 

αληίζηνηρνπ πάρνπο (5 cm). 

Μεηά ηε δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ελφο αξηζκνχ δηαδνρηθψλ ισξίδσλ, αθαηξνχληαη νη 

δνθίδεο θαη ην θελφ πνπ απνκέλεη, ζπκπιεξψλεηαη κε άκκν. 

Οη θπβφιηζνη ηνπνζεηνχληαη επάλσ ζηελ άκκν ζε επαθή κεηαμχ ηνπο ζε ζεηξέο κε 

δηαζηαπξνχκελνπο αξκνχο. Οη πιεπξηθέο εμνγθψζεηο (απνζηάηεο) ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 

θπβφιηζσλ εμαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ιεπηψλ αξκψλ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε. 

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ε επηθάλεηα ρξήζεο επηπεδψλεηαη κεραληθά. Ζ ζπκπίεζε γίλεηαη κε 

δνλεηηθφ κεράλεκα ειαζηηθνχ πέικαηνο, ζηαπξσηά θαηά ηελ δηεχζπλζε Υ θαη θαηά ηελ Φ, 

δπν θνξέο, ελ μεξψ. Μεηά ηελ ζπκπίεζε, ε ηειηθέο επηθάλεηεο ηνπ ιηζφζηξσηνπ πξέπεη 

λα ηαπηίδνληαη κε απηέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ κειέηε εθαξκνγήο. 

 

Όπνπ δελ πξνβιέπεηαη εγθηβσηηζκφο ηνπ ιηζφζηξσηνπ, πξνο ην θεπεπηηθφ ρψκα, κε δψλε 

απφ ειαθξά νπιηζκέλν γαξκπηιφδεκα ή θξάζπεδν, νη αθξαίνη θπβφιηζνη ηνπνζεηνχληαη κε 

ηελ "πγξή" κέζνδν, επί βάζεσο απφ ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

 

Αθνινπζεί ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε ιεπηφθνθθε άκκν ζαιάζζεο. Ζ άκκνο απιψλεηαη κε 

βνχξηζα κέρξηο φηνπ γεκίζνπλ πιήξσο νη αξκνί θαη γίλεηαη θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο, 

ψζηε λα απνκαθξπλζεί ην πεξίζζεπκα άκκνπ. 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, φια ηα πιηθά γεληθά επί ηφπνπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο 

θαηαζθεπήο ηεο επίζηξσζεο ησλ θπβνιίζσλ, ζε δηάηαμε ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δηακφξθσζεο ησλ ηειεησκάησλ ηεο επίζηξσζεο κε 

εηδηθά ηεκάρηα θπβνιίζσλ, έηνηκα ή θνκκέλα, δφλεζε ηεο επηθαλείαο ησλ θπβνιίζσλ, κε 

ειαθξηά δνλεηηθή πιάθα, κε ιάζηηρν ζηελ επηθάλεηά ηεο γηα ηελ εμίζσζε ησλ θπβνιίζσλ 

θαη ηελ δεκηνπξγία απφιπηα επίπεδεο επηθάλεηαο, ζθφξπηζκα άκκνπ θαη πιήξσζε ησλ 

αξκψλ κεηαμχ ησλ θπβνιίζσλ, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ην ακεηαθίλεην ηεο επίζηξσζεο 

πιήξνπο θαη έληερλεο θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε ηε κειέηε, ηε ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο 

νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 
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Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 26,49 

     (Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΔΞΗ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. : 2.21 

Άξζξν: ΟΗΚ Ν\73.17.02.2   Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε ηερλεηνύο ζπκπαγείο 

Πξνθαηαζθεπαζκέλνπο θπβόιηζνπο δηαζηάζεσλ 21/14/8 cm, 

ελδεηθηηθνύ ηύπνπ "ιηζάξη" PrismaBloc ή ηζνδπλάκνπ, 

ηνπνζεηεκέλνη ζε ππόζηξσκα ηζηκεληνθνληάκαηνο, ζε απόρξσζε 

θαη δηάηαμε ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή 

ηεο κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 7312 100% 

 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε ηερλεηνχο ζπκπαγείο πξνθαηαζθεπαζκέλνπο θπβφιηζνπο 

νξζνγσληζκέλσλ δηαζηάζεσλ 21/14/8 cm, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ "ιηζάξη" PrismaBloc ή 

ηζνδπλάκνπ, ηνπνζεηεκέλνη ζε ππφζηξσκα ηζηκεληνθνληάκαηνο, ζε απφρξσζε θαη δηάηαμε 

ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

 

Οη θπβφιηζνη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ππφζηξσκα απφ ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450 kg ηζηκέληνπ 

θαη ε πιήξσζε ησλ αξκψλ ζα γίλεη κε ιεπηφθνθθε άκκν ζαιάζζεο. 

Ζ άκκνο απιψλεηαη κε βνχξηζα κέρξηο φηνπ γεκίζνπλ πιήξσο νη αξκνί θαη γίλεηαη 

θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο, ψζηε λα απνκαθξπλζεί ην πεξίζζεπκα άκκνπ. 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, φια ηα πιηθά γεληθά επί ηφπνπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο 

θαηαζθεπήο ηεο επίζηξσζεο ησλ θπβνιίζσλ, ζε δηάηαμε ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δηακφξθσζεο ησλ ηειεησκάησλ ηεο επίζηξσζεο κε 

εηδηθά ηεκάρηα θπβνιίζσλ, έηνηκα ή θνκκέλα, δφλεζε ηεο επηθαλείαο ησλ θπβνιίζσλ, κε 

ειαθξηά δνλεηηθή πιάθα, κε ιάζηηρν ζηελ επηθάλεηά ηεο γηα ηελ εμίζσζε ησλ θπβνιίζσλ 

θαη ηελ δεκηνπξγία απφιπηα επίπεδεο επηθάλεηαο, ζθφξπηζκα άκκνπ θαη πιήξσζε ησλ 

αξκψλ κεηαμχ ησλ θπβνιίζσλ, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ην ακεηαθίλεην ηεο επίζηξσζεο 

πιήξνπο θαη έληερλεο θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε ηε κειέηε, ηε ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο 

νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 25,82 

     (Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ.: 2.22 

Άξζξν: ΟΗΚ Ν\73.17.02.3  Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε ηερλεηνύο ζπκπαγείο  

Πξνθαηαζθεπαζκέλνπο θπβόιηζνπο δηαζηάζεσλ 14/14/8 cm, 

ελδεηθηηθνύ ηύπνπ "ιηζάξη" PrismaBloc ή ηζνδπλάκνπ, 

ηνπνζεηεκέλνη ζε ππόζηξσκα άκκνπ, ζε απόρξσζε θαη δηάηαμε 

ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 7312 100% 

 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε ηερλεηνχο ζπκπαγείο πξνθαηαζθεπαζκέλνπο θπβφιηζνπο δηαζηάζεσλ 

14/14/8 cm, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ "ιηζάξη" PrismaBloc ή ηζνδπλάκνπ, ηνπνζεηεκέλνη ζε 

ππφζηξσκα άκκνπ, ζε απφρξσζε θαη δηάηαμε ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή 

πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

Οη θπβφιηζνη ζα ηνπνζεηεζνχλ ειεχζεξα (ρσξίο θνλίακα) ζε ππφζηξσκα απφ θαζαξή άκκν, 

φπσο παξαθάησ αλαιπηηθά αλαθέξεηαη: 

Δπάλσ ζηε βάζε δηαζηξψλεηαη ζηεγλή κεηξηφθνθθε άκκνο ζξαπζηή θνθθνκεηξηθά 

δηαβαζκηζκέλε απφ 3 έσο 6 mm κε πνζνζηφ ιεπηφθνθθνπ πιηθνχ (παηπάιεο) ιηγφηεξν ηνπ 

25% ζε κέζν πάρνο 5 cm. Γηα λα εμαζθαιηζηεί νκνηφκνξθν πάρνο ζηε ζηξψζε ηεο άκκνπ, ε 
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δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζή ηεο δηεμάγεηαη θαηά ισξίδεο κε ρξήζε νδεγψλ μχιηλσλ δνθίδσλ 

αληίζηνηρνπ πάρνπο (5 cm). 

Μεηά ηε δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ελφο αξηζκνχ δηαδνρηθψλ ισξίδσλ, αθαηξνχληαη νη 

δνθίδεο θαη ην θελφ πνπ απνκέλεη, ζπκπιεξψλεηαη κε άκκν. 

Οη θπβφιηζνη ηνπνζεηνχληαη επάλσ ζηελ άκκν ζε επαθή κεηαμχ ηνπο ζε ζεηξέο κε 

δηαζηαπξνχκελνπο αξκνχο. Οη πιεπξηθέο εμνγθψζεηο (απνζηάηεο) ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 

θπβφιηζσλ εμαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ιεπηψλ αξκψλ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε. 

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ε επηθάλεηα ρξήζεο επηπεδψλεηαη κεραληθά. Ζ ζπκπίεζε γίλεηαη κε 

δνλεηηθφ κεράλεκα ειαζηηθνχ πέικαηνο, ζηαπξσηά θαηά ηελ δηεχζπλζε Υ θαη θαηά ηελ Φ, 

δπν θνξέο, ελ μεξψ. Μεηά ηελ ζπκπίεζε, ε ηειηθέο επηθάλεηεο ηνπ ιηζφζηξσηνπ πξέπεη 

λα ηαπηίδνληαη κε απηέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ κειέηε εθαξκνγήο. 

 

Όπνπ δελ πξνβιέπεηαη εγθηβσηηζκφο ηνπ ιηζφζηξσηνπ, πξνο ην θεπεπηηθφ ρψκα, κε δψλε 

απφ ειαθξά νπιηζκέλν γαξκπηιφδεκα ή θξάζπεδν, νη αθξαίνη θπβφιηζνη ηνπνζεηνχληαη κε 

ηελ "πγξή" κέζνδν, επί βάζεσο απφ ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

Αθνινπζεί ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε ιεπηφθνθθε άκκν ζαιάζζεο. Ζ άκκνο απιψλεηαη κε 

βνχξηζα κέρξηο φηνπ γεκίζνπλ πιήξσο νη αξκνί θαη γίλεηαη θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο, 

ψζηε λα απνκαθξπλζεί ην πεξίζζεπκα άκκνπ. 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, φια ηα πιηθά γεληθά επί ηφπνπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο 

θαηαζθεπήο ηεο επίζηξσζεο ησλ θπβνιίζσλ, ζε δηάηαμε ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δηακφξθσζεο ησλ ηειεησκάησλ ηεο επίζηξσζεο κε 

εηδηθά ηεκάρηα θπβνιίζσλ, έηνηκα ή θνκκέλα, δφλεζε ηεο επηθαλείαο ησλ θπβνιίζσλ, κε 

ειαθξηά δνλεηηθή πιάθα, κε ιάζηηρν ζηελ επηθάλεηά ηεο γηα ηελ εμίζσζε ησλ θπβνιίζσλ 

θαη ηελ δεκηνπξγία απφιπηα επίπεδεο επηθάλεηαο, ζθφξπηζκα άκκνπ θαη πιήξσζε ησλ 

αξκψλ κεηαμχ ησλ θπβνιίζσλ, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ην ακεηαθίλεην ηεο επίζηξσζεο 

πιήξνπο θαη έληερλεο θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε ηε κειέηε, ηε ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο 

νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 28,47 

     (Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΟΚΣΩ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. : 2.23 

Άξζξν: ΟΗΚ Ν\73.17.02.4  Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε ηερλεηνύο ζπκπαγείο  

Πξνθαηαζθεπαζκέλνπο θπβόιηζνπο δηαζηάζεσλ 14/14/8 cm,   

ελδεηθηηθνύ ηύπνπ "ιηζάξη" PrismaBloc ή ηζνδπλάκνπ, 

ηνπνζεηεκέλνη ζε ππόζηξσκα ηζηκεληνθνληάκαηνο, ζε απόρξσζε 

θαη δηάηαμε ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή 

ηεο κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 7312 100% 

 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε ηερλεηνχο ζπκπαγείο πξνθαηαζθεπαζκέλνπο θπβφιηζνπο δηαζηάζεσλ 

14/14/8 cm, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ "ιηζάξη" PrismaBloc ή ηζνδπλάκνπ, ηνπνζεηεκέλνη ζε 

ππφζηξσκα ηζηκεληνθνληάκαηνο, ζε απφρξσζε θαη δηάηαμε ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηελ 

ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

 

Οη θπβφιηζνη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ππφζηξσκα απφ ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450 kg ηζηκέληνπ 

θαη ε πιήξσζε ησλ αξκψλ ζα γίλεη κε ιεπηφθνθθε άκκν ζαιάζζεο. 

Ζ άκκνο απιψλεηαη κε βνχξηζα κέρξηο φηνπ γεκίζνπλ πιήξσο νη αξκνί θαη γίλεηαη 

θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο, ψζηε λα απνκαθξπλζεί ην πεξίζζεπκα άκκνπ. 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, φια ηα πιηθά γεληθά επί ηφπνπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο 

θαηαζθεπήο ηεο επίζηξσζεο ησλ θπβνιίζσλ, ζε δηάηαμε ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δηακφξθσζεο ησλ ηειεησκάησλ ηεο επίζηξσζεο κε 

εηδηθά ηεκάρηα θπβνιίζσλ, έηνηκα ή θνκκέλα, δφλεζε ηεο επηθαλείαο ησλ θπβνιίζσλ, κε 
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ειαθξηά δνλεηηθή πιάθα, κε ιάζηηρν ζηελ επηθάλεηά ηεο γηα ηελ εμίζσζε ησλ θπβνιίζσλ 

θαη ηελ δεκηνπξγία απφιπηα επίπεδεο επηθάλεηαο, ζθφξπηζκα άκκνπ θαη πιήξσζε ησλ 

αξκψλ κεηαμχ ησλ θπβνιίζσλ, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ην ακεηαθίλεην ηεο επίζηξσζεο 

πιήξνπο θαη έληερλεο θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε ηε κειέηε, ηε ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο 

νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 27,81 

     (Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. : 2.24 

Άξζξν: ΟΗΚ Ν\73.17.03.1   Aβαζέο θαλάιη-ξείζξν, από ηερλεηνύο ζπκπαγείο  

Πξνθαηαζθεπαζκέλνπο θπβόιηζνπο νξζνγσληζκέλσλ δηαζηάζεσλ 

21/14/8 cm, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ "ιηζάξη" PrismaBloc ή 

ηζνδπλάκνπ, ηνπνζεηεκέλνη ζε ππόζηξσκα ηζηκεληνθνληάκαηνο, 

ζε απόρξσζε θαη δηάηαμε ζύκθσλα κε ην ζρέδην ιεπη/ξεηώλ ΛΠ 

011.1 θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 7316 100% 

 

Αβαζέο θαλάιη-ξείζξν, απφ ηερλεηνχο ζπκπαγείο πξνθαηαζθεπαζκέλνπο θπβφιηζνπο 

νξζνγσληζκέλσλ δηαζηάζεσλ 21/14/8 cm, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ "ιηζάξη" PrismaBloc ή 

ηζνδπλάκνπ, ηνπνζεηεκέλνη ζε ππφζηξσκα ηζηκεληνθνληάκαηνο, ζε απφρξσζε θαη δηάηαμε 

ζχκθσλα κε ην ζρέδην ιεπηνκεξεηψλ ΛΠ 011.1 θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

Οη θπβφιηζνη ηνπνζεηνχληαη κε θιίζε πξνο ην θέληξν ζε ππφζηξσκα ηζηκεληνθνληάκαηνο 

ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, επί βαζεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ε νπνία ηηκνινγείηαη 

ηδηαηηέξσο. 

Ζ πιήξσζε ησλ αξκψλ ησλ θπβνιίζσλ, γίλεηαη κε ιεπηφθνθθε άκκν ζαιάζζεο. Ζ άκκνο 

απιψλεηαη κε βνχξηζα κέρξηο φηνπ γεκίζνπλ πιήξσο νη αξκνί θαη γίλεηαη θαζαξηζκφο ηεο 

επηθάλεηαο, ψζηε λα απνκαθξπλζεί ην πεξίζζεπκα άκκνπ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, φια ηα πιηθά γεληθά επί ηφπνπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο θαη 

έληερλεο θαηαζθεπήο ηεο επίζηξσζεο ησλ θπβνιίζσλ, ζε δηάηαμε ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 

ηεο κειέηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηακφξθσζεο ξχζεσλ, ηνπ αξκνινγήκαηνο θαη ηνπ 

θαζαξηζκνχ ηεο επηθαλείαο ησλ θπβνιίζσλ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηελ ηερληθή πεξηγξαθή 

ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m), πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θαλαιηνχ. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 34,74 

     (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. : 2.25 

Άξζξν: ΟΗΚ Ν\73.17.03.2  Aβαζέο θαλάιη-ξείζξν, από ηερλεηνύο ζπκπαγείο  

Πξνθαηαζθεπαζκέλνπο θπβόιηζνπο δηαζηάζεσλ 21/14/8 cm, 

ελδεηθηηθνύ ηύπνπ "ιηζάξη" PrismaBloc ή ηζνδπλάκνπ θαη δύν 

ισξίδεο καξκάξνπ, ζε ππόζηξσκα ηζηκεληνθνληάκαηνο, ζύκθσλα 

κε ην ζρέδην ιεπηνκεξεηώλ ΛΠ 011.3 θαη ηελ ηερληθή 

πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 7316 100% 

 

Aβαζέο θαλάιη-ξείζξν, απφ ηερλεηνχο ζπκπαγείο πξνθαηαζθεπαζκέλνπο θπβφιηζνπο 

νξζνγσληζκέλσλ δηαζηάζεσλ 21/14/8 cm, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ "ιηζάξη" PrismaBloc ή 

ηζνδπλάκνπ θαη δχν ισξίδεο καξκάξνπ, ηνπνζεηεκέλα ζε ππφζηξσκα ηζηκεληνθνληάκαηνο, 

ζε απφρξσζε θαη δηάηαμε ζχκθσλα κε ην ζρέδην ιεπηνκεξεηψλ ΛΠ 011.3 θαη ηελ ηερληθή 

πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 
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Οη θπβφιηζνη ηνπνζεηνχληαη κε θιίζε πξνο ην θέληξν ζε ππφζηξσκα ηζηκεληνθνληάκαηνο 

ησλ 450 kg ηζηκέληνπ. 

ηηο δχν θαηά κήθνο πιεπξέο, ηνπνζεηνχληαη δχν ισξίδεο απφ ζηνηρεία καξκάξνπ 

δηαηνκήο 12/10 cm, επίζεο ζε ππφζηξσκα ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ. 

 

Οη θπβφιηζνη θαη ηα ζηνηρεία καξκάξνπ ησλ δχν ισξίδσλ ηνπνζεηνχληαη, επί βαζεο 

νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ε νπνία ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο. 

 

Ζ πιήξσζε ησλ αξκψλ ησλ θπβνιίζσλ, γίλεηαη κε ιεπηφθνθθε άκκν ζαιάζζεο. Ζ άκκνο 

απιψλεηαη κε βνχξηζα κέρξηο φηνπ γεκίζνπλ πιήξσο νη αξκνί θαη γίλεηαη θαζαξηζκφο ηεο 

επηθάλεηαο, ψζηε λα απνκαθξπλζεί ην πεξίζζεπκα άκκνπ. 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, φια ηα πιηθά γεληθά επί ηφπνπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο θαη 

έληερλεο θαηαζθεπήο ηεο επίζηξσζεο ησλ θπβνιίζσλ θαη ησλ καξκάξσλ, ζε δηάηαμε 

ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηακφξθσζεο ξχζεσλ, ηνπ 

αξκνινγήκαηνο θαη ηνπ θαζαξηζκνχ ηεο επηθαλείαο ησλ θπβνιίζσλ θαη ησλ καξκάξσλ, 

ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο 

επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m), πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θαλαιηνχ. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 89,27 

     (Οινγξάθσο) : ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. : 2.26 

Άξζξν: ΟΗΚ Ν\73.54.01.5  Καηαζθεπή βαηήο ζηαζεξνπνηεκέλεο ρσκάηηλεο επηθάλεηαο,  

πλνιηθνύ ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 7,5 cm ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 

KOURASAN-_ΑΠ 4 ηεο KOURASANIT ή ηζνδπλάκνπ, ζύκθσλα κε ηα 

ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 2162 100% 

 

Καηαζθεπή βαηήο ζηαζεξνπνηεκέλεο ρσκάηηλεο επηθάλεηαο, ζπλνιηθνχ ζπκππθλσκέλνπ 

πάρνπο 7,5 cm ελδεηθηηθνχ ηχπνπ KOURASAN-(ΑΠ 4 ηεο KOURASANIT ή ηζνδπλάκνπ ζχκθσλα 

κε ηα ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

Ζ θαηαζθεπή γίλεηαη ζε δχν ζηξψζεηο θαη αθνινπζεί ηελ παξαθάησ ζεηξά εξγαζηψλ-

ζηξψζεσλ: 

1)Πξψηε-απνζηξαγγηζηηθή-ζηξψζε πάρνπο 20 cm, γίλεηαη κε θαζαξά, κε επεμεξγαζκέλα 

ζθχξα θνθθνκεηξηθήο ζχλζεζεο. 

ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη δηάζηξσζε γεσυθάζκαηνο ησλ 300gr/m2 ζε φιε ηελ επηθάλεηα θαη 

αθνινπζεί ζηξψζε πάρνπο 10 cm απφ γαξκπίιη θαη ηειηθή ζηξψζε 2-3 cm κε ξχδη 

ιαηνκείνπ. 

Μεηά ηελ δηάζηξσζε ησλ παξαπάλσ αδξαλψλ, γίλεηαη ζπκπχθλσζε κε θξνπζηηθφ νδνζηξσηήξα 

ηζρχνο V1 έσο V4. 

H 1ε απηή απνζηξαγγηζηηθή ζηξψζε, πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα κε άιιά άξζξα ηνπ παξφληνο 

ηηκνινγίνπ. 

2)Γεχηεξε ζηξψζε, ε δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ kourasan-(ΑΠ4, γηα ηειηθή 

ζηξψζε ζπκππθσλκέλνπ πάρνπο 7,5 cm, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο εθαξκνγήο ηνπ πιηθνχ 

θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ. 

Σν κίγκα θαηαζθεπήο ηνπ δαπέδνπ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ (ΑΠ 4, πξνέξρεηαη απφ αλάκεημε 

δηαθφξσλ ζπγθνιιεηηθψλ νπζηψλ θαη απνηειείηαη απφ εηδηθφ κείγκα απφ ρψκα 

αζβεζηνιηζηθφ (κε αξγηιψδεο) ζε πνζνζηφ 20 εσο 25%, δηαβάζκηζεο 0 έσο 6,3 mm, 

παηπάιε ζε πνζνζηφ 14 έσο 17%,ραιαδηαθή άκκν ζε πνζνζηφ 20 εσο 25%, ζκπξίδα 10 εσο 

15%,νξπθηά ρξψκαηα 5 εσο 10%, θζνξίηε 15 εσο 20% θαη ζηαζεξνπνηεηηθφ γαιάθησκα ζε 

αλαινγία 0,5% ηνπ βάξνπο ηνπ ρψκαηνο. Ο ζπλδπαζκφο απηφο δεκηνπξγεί έλα κείγκα 

ηζρπξφ θαη αλζεθηηθφ πνπ δεκηνπξγείηαη ακέζσο κεηά ηελ πήμε πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

αλάκεημε ηνπ εηδηθνχ κείγκαηνο κε ην λεξφ. 
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Ο ρξσκαηηζκφο ηνπ πιηθνχ ηεο ζηαζεξνπνηεκέλεο βάζεο ζα αθνινπζεί έλα εγθεθξηκέλν 

δείγκα. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ ρξσκαηηζκνχ ηνπ ν αλάδνρνο εξγνιήπηεο ζα 

θαηαζθεπάζεη ζρεηηθά δείγκαηα, κε αλάκημε δχν ηππνπνηεκέλσλ απνρξψζεσλ π.ρ. 

ελδεηθηηθνχ ηχπνπ (ΑΠ 3 (ρξψκα ψρξα αλνηρηή) θαη (ΑΠ 4 (ρξψκα θεξακηδί), ζε δηάθνξεο 

αλαινγίεο θαη ε επηινγή θαη έγθξηζε ηνπ ηειηθνχ δείγκαηνο ζα γίλεη απφ ηελ επίβιεςε 

ηνπ έξγνπ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ε απαηηνχκελε εξγαζία, γηα ηελ 

πιήξε θαηαζθεπή βαηήο ζηαζεξνπνηεκέλεο ρσκάηηλεο επηθάλεηαο, ζηηο ζέζεηο ηνπ έξγνπ 

πνπ ππνδεηθλχνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή, ηηο 

πξνδηαγξαθέο εθαξκνγήο ησλ πιηθψλ θαη ηηο επί ηφπνπ ππνδείμεηο ηεο επηβιέςεσο ηνπ 

έξγνπ. 

 

Γελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα ηηκή ε δαπάλε θαηαζθεπή ηεο 1εο απνζηξαγγηζηηθήο 

ζηξψζεο, ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα κε άιιά άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ (m2), βαηήο ζηαζεξνπνηεκέλεο ρσκάηηλεο επηθάλεηαο, ηειηθνχ 

ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 7,5 cm. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 32,00 

     (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΝΣΑ ΓΤΟ 

 

Α.Σ. 2.27 

Άξζξν ΟΗΚ Ν\75.82.02.1  Εώλε δηαρσξηζηηθή ή εγθπβσηηζκνύ, από ηξία επηκήθε ηεκάρηα  

Μαξκάξνπ εκίιεπθνπ Καβάιαο δηαηνκήο 12/10 cm θαη έλα 

θπβόιηζν δηαηνκήο 14/8 cm, ηνπνζεηνπκέλσλ ζύκθσλα κε ηα 

ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 7581 100% 

 

Εψλε δηαρσξηζηηθή ή εγθπβσηηζκνχ, απφ ηξία επηκήθε ηεκάρηα καξκάξνπ εκίιεπθνπ 

Καβάιαο δηαηνκήο 12/10 cm θαη έλα θπβφιηζν δηαηνκήο 14/8 cm, ηνπνζεηνπκέλσλ ζχκθσλα 

κε ηα ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

 

Σα ζηνηρεία ηνπ καξκάξνπ ζα κήθε απφ 30 έσο 50 cm θαη ζα έρνπλ ρεηξνπνίεηα θαη 

κεραληθά αδξνπνηεκέλε (βεινληαζκέλε) φιε ηελ νξαηή επηθάλεηα θαη ηηο αθκέο ειαθξά 

"ζπαζκέλεο" κε ην ζθπξί. 

 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ καξκάξσλ θαη ησλ θπβνιίζσλ, ζα γίλεη κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450 kg 

ηζηκέληνπ θαη ε αξκνιφγεζή ηνπο κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, επί βάζεσο 

απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ε νπνία ηηκνινγείηαη ηδηαίηεξα. 

 

Όπνπ ε δηαρσξηζηηθή δψλε ηέκλεη αβαζέο θαλάιη-ξείζξν, ε πεξηνρή ζην αβαζέο θαλάιη 

επηζηξψλνληαη εμ νινθιήξνπ κε ζηνηρεία καξκάξνπ. 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά, κηθξνυιηθά θαη θάζε εξγαζία απαξαίηεηε γηα 

ηελ ράξαμε θαη πιήξε θαηαζθεπή ηεο δψλεο φπσο πξνεγνπκέλσο πεξηγξάθεηαη, ζχκθσλα κε 

ηα ζρέδηα ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Σηκή ελφο ηξέρνληνο κέηξνπ (m), πιήξσο θαηαζθεπαζκέλεο δψλεο. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 105,31 

     (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. : 2.28 

Άξζξν: ΝΑΟ_Ο Α\Β64.4.1  Γεσπθάζκαηα επέλδπζεο ζεξάγγσλ αλνηθηήο εθζθαθήο (C & C), 

Βάξνπο 300 gr/m2 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 7914 100% 
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Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζέγγηζε θαη ηνπνζέηεζε κε πθαληνχ γεσπθάζκαηνο, 

γηα ηελ δηακφξθσζε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, ηνπ ζπζηήκαηνο ζηεγάλσζεο ησλ θαηαθνξχθσλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ θνξέσλ (επηπέδσλ θαη θακπχισλ) ησλ ζεξάγγσλ αλνηθηήο εθζθαθήο 

(C&C), εθειθπζηηθήο αληνρήο θαηά ηελ θπξία δηεχζπλζε >=20 kN/m θαηά ΔΛΟΣ EN ISO 

10319 θαη ελεξγνχο δηακέηξνπ πφξσλ 0,15 mm θαηά ΔΝ ISO 12956. 

 

ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

- ε πξνκήζεηα ηνπ γεσπθάζκαηνο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ηνπ 

- ην πξνζσπηθφ, ν εμνπιηζκφο θαη ηα κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ 

- ε θνπή ηνπ ζηηο θαηάιιειεο δηαζηάζεηο 

- ε πξνζέγγηζε θαη ε ειεχζεξε ηνπνζέηεζή ηνπ ή ε αλάξηεζή ηνπ απφ ηελ ζηέςε ησλ 

θαηαθνξχθσλ ζηνηρείσλ 

- ε επηθάιπςε ησλ παξαθεηκέλσλ θχιισλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 20 cm θαη ε ζπξξαθή ηνπο 

- νη δηακνξθψζεηο ηνπ γεσπθάζκαηνο ζηα άθξα, ζε ζέζεηο εγθάξζησλ αγσγψλ θ.ι.π 

 

Δπηζεκαίλεηαη ε αλάγθε ρξήζεο θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ γηα ηελ επίρσζε ησλ 

C&C, γηα ηελ απνθπγή θζνξψλ ζην γεσχθαζκα. 

Γεσχθαζκα βάξνπο 300 gr/m2. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν θαιππηφκελεο επηθάλεηαο C.Α.C. κε γεσχθαζκα. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 2,40 

     (Οινγξάθσο) : ΓΤΟ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. : 2.29 

Άξζξν: ΟΗΚ Ν\79.05.03.2  Πιήξεο εθαξκνγή (επάιεηςε) ζπγθνιιεηηθνύ πιηθνύ, 

 Πνιπβπιηληθήο έλσζεο(PVA) ηύπνπ THOROBOND ή ηζνδπλάκνπ. 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 7903 100% 

 

Πιήξεο εθαξκνγή (επάιεηςε) ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ, πνιπβπιηληθήο έλσζεο(PVA) ηχπνπ 

THOROBOND ή ηζνδπλάκνπ, επί επηθαλείαο ζθπξνδέκαηνο ( γηα ηελ ζπγθφιιεζε παιηάο θαη 

λέαο επηθάλεηαο). 

Σν πιηθφ εθαξκφδεηαη κε βνχξηζα ζε κία ζηξψζε θαη ζπλνιηθή θαηαλάισζε 0,40 lt/m2. 

Σεο εθαξκνγήο ηνπ πιηθνχ πξνεγείηαη πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ, απνκάθξπλζε 

ηεο ζθφλεο κε πδξνβνιή ή ακκνβνιή, θαζαξηζκφο κε λεξφ θαί επηζθεπή φισλ ησλ 

θαηεζηξακκέλσλ ή ραιαξψλ ηκεκάησλ. 

Γειαδή, πιηθά γεληθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ πιηθνχ, ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

 

ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθά): 7,03 

     (Οινγξάθσο) : ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΣΡΗΑ ΛΔΠΣΑ 

 

ΟΜΑΓΑ Γ: ΟΓΟΣΡΩΗΑ 

 

Α.Σ. : 3.01 

Άξζξν: ΝΑΟΓΟ Α\Β04.1  Δπηρώκαηα (από θνθθώδε πιηθά) θάησ από ηα πεδνδξόκηα 

    Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 3121Β 100% 

 

Kαηαζθεπή επηρψκαηνο απφ δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ ζηηο ζέζεηο 

δηακφξθσζεο πεδνδξνκίσλ, κεηαμχ ηεο επηθάλεηαο ηεο "ζηξψζεο έδξαζεο νδνζηξψκαηνο" 

θαη ηεο ζηάζκεο έδξαζεο ησλ ηζηκεληνπιαθψλ ή άιιεο ηειηθήο ζηξψζεο πεδνδξνκίσλ, κε 

βαζκφ ζπκπχθλσζεο ηνπιάρηζηνλ 90% ηεο ππθλφηεηαο, πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά 

θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2). 

Δθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 02-07-01-00 "Καηαζθεπή επηρσκάησλ". 
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ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

- ε πξνκήζεηα ηνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο, θαη ε κεηαθνξά 

ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 

- ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, 

- ε δηάζηξσζε, κφξθσζε, δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε ηνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ κε κεραληθφ 

εμνπιηζκφ θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ, θαηά ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ζηνλ σο άλσ βαζκφ 

ζπκπχθλσζεο. 

 

Ζ επηκέηξεζε γίλεηαη επί ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ έηνηκεο θαηαζθεπήο κε ιήςε αξρηθψλ θαη 

ηειηθψλ δηαηνκψλ. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 7,70 

     (Οινγξάθσο) : ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. : 3.02 

Άξζξν: ΝΑΟΓΟ Α\Γ01.2  Τπόβαζε νδνζηξσζίαο ζπκππθσκέλνπ πάρνπο 0,10 m 

    Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 3111Β 100% 

 

Καηαζθεπή ζηξψζεο ππφβαζεο νδνζηξσζίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m απφ ζξαπζηά 

αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ηξψζεηο 

νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο 

επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή ππφγεηα έξγα. 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

- ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο, 

- ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 

- ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε απφ 

ηελ κειέηε γεσκεηξηθή επηθάλεηα. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ζηξψζεο ππφβαζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 1,10 

     (Οινγξάθσο) : ΔΝΑ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. : 3.03 

Άξζξν: ΝΑΟΓΟ Α\Γ02.2  Βάζε πάρνπο 0,10 m (Π.Σ.Π. Ο-155) 

    Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 3211Β 100% 

 

Καηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m απφ ζξαπζηά αδξαλή 

πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ 

απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο 

θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή ππφγεηα έξγα. 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

- ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο, 

- ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 

- ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε απφ 

ηελ κειέηε γεσκεηξηθή επηθάλεηα. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ζηξψζεο βάζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 1,20 

     (Οινγξάθσο) : ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΛΔΠΣΑ 
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Α.Σ. : 3.04 

Άξζξν: ΟΗΚ Ν\20.20.01.02  Τπόβαζε δαπέδσλ απνζηξαγγηζηηθή-ζηξώζε ζπλνιηθνύ πάρνπο 30  

cm κε ζθύξα, γαξκπίιη θαη ξύδη ιαηνκείνπ, κε ηζόπεδε 

δηάζηξσζε, ζε ζηξώζεηο ζπκππθλσκέλεο, κε θξνπζηθό 

νδνζηξσηήξα ηζρύνο V1 έσο V4, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο νδεγίεο ηεο 

επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 2162 100% 

 

Τπφβαζε δαπέδσλ απνζηξαγγηζηηθή-ζηξψζε ζπλνιηθνχ πάρνπο 30 cm κε ζθχξα, γαξκπίιη θαη 

ξχδη ιαηνκείνπ, κε ηζφπεδε δηάζηξσζε, ζε ζηξψζεηο ζπκππθλσκέλεο, κε θξνπζηηθφ 

νδνζηξσηήξα ηζρχνο V1 έσο V4, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ηελ ηερληθή πεξηγξαθή 

θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Ζ απνζηξαγγηζηηθή-ζηξψζε ζπλνιηθνχ πάρνπο 30 cm, γίλεηαη κε ζξαπζηά πιηθά ζε δχν 

θάζεηο σο εμήο. 

1ε ζηξψζε πάρνπο 20 cm κε ζθχξα θαζαξά, κε επεμεξγαζκέλα ζθχξα θνθθνκεηξηθήο 

ζχλζεζεο. 

Αθνινπζεί δηάζηξσζε γεσπθάζκαηνο ησλ 300 gr/κ2 ζε φιε ηελ έθηαζε, πνπ πιεξψλεηαη 

ηδηαίηεξα θαη αθνινπζεί, 

2ε ζηξψζε πάρνπο 10 cm, κε γακπίιη θαη αθνινπζεί δηάζηξσζε 2-3cm κε ξχδη ιαηνκείνπ 

ζε ηζφπεδε δηάζηξσζε. 

Μεηά ηελ δηάζηξσζε ησλ σο άλσ αδξαλψλ, γίλεηαη ζπκπχθλσζε κε θξνπζηηθφ νδνζηξσηήξα 

ηζρχνο V1 έσο V4. 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά επί ηφπνπ, κεραλήκαηα θαη εξγαζία ζηξψζεο 

δηάζηξσζεο ησλ πιηθψλ θαηά ζηξψζεηο, δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ κειέηε θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2), ηειηθνχ ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 30 cm. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 8,53 

     (Οινγξάθσο) : ΟΚΣΩ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΣΡΗΑ ΛΔΠΣΑ 

 

ΟΜΑΓΑ Γ: ΖΜΑΝΖ-ΑΦΑΛΔΗΑ-ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

 

Α.Σ. : 4.01 

Άξζξν: ΟΗΚ Ν\54.81.03.1  Πάγθνο, μύιηλν θαζηζηηθό κε πιάηε, πιάηνπο 57 cm, 

θαηαζθεπαζκέλνο από αληηθνιιεηή μπιεία IROCO επί βάζεσλ από 

γαξκπηιόδεκα, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ΛΠ-401,402 θαη ηελ 

ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 5622 100% 

 

Πάγθνο, μχιηλν θαζηζηηθφ κε πιάηε, πιάηνπο 57 cm, θαηαζθεπαζκέλνο απφ αληηθνιιεηή 

μπιεία IROCO επί βάζεσλ απφ γαξκπηιφδεκα, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ΛΠ-401,402 θαη ηελ 

ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

 

Σν θάζηζκα απνηειείηαη απφ νιφζσκα καζίθ θαδξφληα μχινπ IROKO, αληηθνιιεκέλα, 

δηαηνκήο 7Υ10 cm, κήθνπο 2,00 m θαη ε πιάηε απφ αληηθνιιεηφ ηεκάρην μχινπ IROKO 

θπθιηθήο δηαηνκήο Φ 115 mm, απφ καζίθ θαδξφληα αληηθνιιεκέλα κε "γθηληζφπερεο" απφ 

θφληξα πιαθέ 4 mm. Όια ηα μχιηλα ζηνηρεία (θάζηζκα θαη πιάηε), ζα βεξληθσζνχλ κε 

βεξλίθη εκπνηηζκνχ αληη-U.V. 

 

Σν θάζηζκα θαη ε πιάηε ηνπ πάγθνπ ζηεξίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ζηελ βάζε απφ 

γαξκπηιφδεκα, κέζσ ζηδεξψλ εμαξηεκάησλ, γαιβαληζκέλσλ ελ ζεξκψ, (γσλίεο, ιάκεο, θιπ) 

θαη βίδεο θαη κπνπιφληα INOX. 
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H βάζε ζηήξημεο ηνπ πάγθνπ απνηειείηαη απφ ζηνηρεία εκθαλνχο γαξκπηινδέκαηνο, ηα 

νπνία ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε άιιν άξζξν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

 

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη, φια ηα απαηηνχκελα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ πάγθνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζηδεξψλ δηαηνκψλ, εμαξηεκάησλ θαη πιηθψλ ζχλδεζεο, 

ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζεο, νη δαπάλεο εξγαηηθψλ θαη γεληθά φιεο νη απαηηνχκελεο 

δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηνπ πάγθνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ βεξληθψκαηνο ησλ μχιηλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα 

κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ 

έξγνπ. 

 

Γελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα ηηκή ε θαηαζθεπή ηεο βάζεο ζηήξημεο απφ εκθαλέο 

γαξκπηιφδεκα, ε νπνία πιεξψλεηαη κε άιια άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) αμνληθνχ κήθνπο θάηνςεο πάγθνπ. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 311,21 

     (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΔΝΣΔΚΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. : 4.02 

Άξζξν: ΟΗΚ Ν\54.81.03.2  Πάγθνο, μύιηλν θαζηζηηθό ρσξίο πιάηε, πιάηνπο 57 cm, 

Καηαζθεπαζκέλνο από αληηθνιιεηή μπιεία IROCO επί βάζεσλ από 

γαξκπηιόδεκα, ζύκθσλα κε ηα ζρέδην ΛΠ-401,402 θαη ηελ 

ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 5622 100% 

 

Πάγθνο, μχιηλν θαζηζηηθφ ρσξίο πιάηε, πιάηνπο 57 cm, θαηαζθεπαζκέλνο απφ αληηθνιιεηή 

μπιεία IROCO επί βάζεσλ απφ γαξκπηιφδεκα, ζχκθσλα κε ηα ζρέδην ΛΠ-401,402 θαη ηελ 

ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

 

Σν θάζηζκα απνηειείηαη απφ νιφζσκα καζίθ θαδξφληα μχινπ IROKO, αληηθνιιεκέλα, 

δηαηνκήο 7Υ10 cm, κήθνπο 2,00 m, βεξληθσκέλα κε βεξλίθη εκπνηηζκνχ αληη-U.V. 

 

Σα θαδξφληα ηνπ θαζίζκαηνο, ζηεξίδνληαη επί βάζεσλ απφ γαξκπηιφδεκα κέζσ ζηδεξψλ 

εμαξηεκάησλ, γαιβαληζκέλσλ ελ ζεξκψ, (γσλίεο, ιάκεο,θιπ), βίδεο θαη κπνπιφληα INOX. 

H βάζε ζηήξημεο ηνπ πάγθνπ απνηειείηαη απφ ζηνηρεία εκθαλνχο γαξκπηινδέκαηνο, ηα 

νπνία ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε άιιν άξζξν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

 

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη, φια ηα απαηηνχκελα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ πάγθνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζηδεξψλ δηαηνκψλ, εμαξηεκάησλ θαη πιηθψλ ζχλδεζεο, 

ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζεο, νη δαπάλεο εξγαηηθψλ θαη γεληθά φιεο νη απαηηνχκελεο 

δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηνπ πάγθνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ βεξληθψκαηνο ησλ μχιηλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα 

κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ 

έξγνπ. 

 

Γελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα ηηκή ε θαηαζθεπή ηεο βάζεο ζηήξημεο απφ εκθαλέο 

γαξκπηιφδεκα, ε νπνία πιεξψλεηαη κε άιια άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) αμνληθνχ κήθνπο θάηνςεο πάγθνπ. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 252,94 

     (Οινγξάθσο) : ΓΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΓΤΟ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. : 4.03 

Άξζξν: ΟΗΚ Ν\61.40.01.3  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θάδνπ ζπιινγήο απνξξηκκάησλ,  
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Κπιηλδξηθνύ ζρήκαηνο από γαιβαληζκέλν ράιπβα, ρσξεηηθόηεηαο 

75 lt, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ VERONA θσδηθόο 1ULBF 25 ή 

ηζνδπλάκνπ, ηνπνζεηεκέλν ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηελ 

ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 6239 100% 

 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θάδνπ ζπιινγήο απνξξηκκάησλ, θπιηλδξηθνχ ζρήκαηνο απφ 

γαιβαληζκέλν ράιπβα, ρσξεηηθφηεηαο 75 lt, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ VERONA θσδηθφο 1ULBF 25 

ή ηζνδπλάκνπ, ηνπνζεηεκέλν ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο 

κειέηεο. 

Ο θάδνο θέξεη αθαηξνχκελν εζσηεξηθφ θάδν, ζηνλ νπνίν ηνπνζεηείηαη πιαζηηθή ζαθνχια 

θαη θαπάθηα δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο σο έλδεημε ηνπ δηαθνξεηηθνχ πιηθνχ απφξξηςεο γηα 

ην νπνίν πξννξίδνληαη (ραξηί, αινπκίλην, πιαζηηθφ, γπαιί ή άιιν). 

 

Έθαζην δνρείν απνηειείηαη απφ : 

1.Δμσηεξηθφ πεξίβιεκκα κε νιηθφ χςνο 88,6 cm απνηεινχκελν απφ: 

δνρείν δηακέηξνπ 47 cm θαη χςνπο 72,6 cm απφ έιαζκα ράιπβα γαιβαληζκέλν"ελ ζεξκψ" 

πάρνπο 3 mm, κε νξηδφληηεο ζρηζκέο πιάηνπο 14 mm αλά 60 mm. 

Πεξηκεηξηθά ζην δνρείν, ζηελ άλσ δψλε ηνπ, ζα ππάξρεη επηθνιιεκέλε ζήκαλζε 

αλαθχθισζεο, εθηππσκέλε ζε δηάθαλν απηνθφιιεην θφλην. 

Βάζε απφ ζσιήλα γαιβαληζκέλν "ελ ζεξκψ" δηακέηξνπ 193,7 mm χςνπο 15 cm, πάρνπο 5,6 

mm θαη θιάληδα πάθησζεο ζην δάπεδν απφ έιαζκα ράιπβα γαιβαληζκέλν "ελ ζεξκψ" πάρνπο 

6 mm θαη δηακέηξνπ 30 cm. 

Αλνηγφκελν θαπάθη ζε ζρήκα δαθηπιίνπ εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 50 cm θαη εζσηεξηθήο 37 

cm, απφ έιαζκα ράιπβα γαιβαληζκέλν "ελ ζεξκψ" πάρνπο 4 mm, ζπλδεφκελν κε ην δνρείν 

ηνπ πεξηβιήκαηνο κε ζηξνθέα (κεληεζέ) θαη θιεηδαξηά. 

2.Δζσηεξηθφ δνρείν δηακέηξνπ 40 cm θαη χςνπο 60 cm απφ έιαζκα ράιπβα γαιβαληζκέλν 

"ελ ζεξκψ" πάρνπο 1,5 mm, κε ρσξεηηθφηεηα 75 ιίηξα. 

 

Όια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία είλαη βακκέλα κε επνμεηδηθή ειεθηξνζηαηηθή βαθή : 

Σν εμσηεξηθφ πεξίβιεκα θαη ε βάζε ζε ρξψκα αζεκί κεηαιιηδέ (RAL 9006) 

Σν εζσηεξηθφ δνρείν ζα είλαη βακκέλν ζην ίδην ρξψκα κε ην θαπάθη. 

 

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα επί ηφπνπ φισλ πιηθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ, εμαξηεκάησλ, κηθξνυιηθψλ ζχλδεζεο θαη ηνπνζέηεζεο, 

νη δαπάλεο εξγαηηθψλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θαη γεληθά φιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο 

γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εγθαηάζηαζε ησλ θάδσλ, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ή ηκήκα ηνπ 

έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Σηκή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ) πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θάδνπ. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 275,00 

     (Οινγξάθσο) : ΓΗΑΚΟΗΑ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΜΖΓΔΝ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. : 4.04 

Άξζξν: ΟΗΚ Ν\80.09.01.6  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηαζεξνύ εκπόδηνπ ζηάζκεπζεο  

Σξνρνθόξσλ "κπαξηέξα" ζρήκαηνο "Π", ύςνπο 80 cm, από 

γαιβαληζκέλν ράιπβα θαηαζθεπώλ S235, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 

APSIS 1, ATC Αθνη Σζακπά ΑΒΔΔ ή ηζνδπλάκνπ ηνπνζεηεκέλν 

ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 6101 100% 

 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηαζεξνχ εκπφδηνπ ζηάζκεπζεο ηξνρνθφξσλ "κπαξηέξα" ζρήκαηνο 

"Π", χςνπο 80 cm, απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα θαηαζθεπψλ S235, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ APSIS 

1, ATC Αθνη Σζακπά ΑΒΔΔ ή ηζνδπλάκνπ ηνπνζεηεκέλν ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηερληθή 

πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 
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Σν κεηαιιηθφ εκπφδην απνηειείηαη απφ: 

-Δληαίν ζσιήλα Φ60,3 mm, κε πάρνο ηνηρψκαηνο 3 mm, κε ην νξηδφληην ηκήκα ηνπ κήθνπο 

1500 mm ειάρηζηνπ νξαηνχ χςνπο 800 mm, κε θνπξκπαξηζκέλεο φρη ζπγθνιιεηέο) γσλίεο, 

κε εμσηεξηθή αθηίλα θακππιφηεηαο 200 mm. 

 

Tα θαηαθφξπθα ζθέιε ηνπ πιαηζίνπ ζα έρνπλ επηπιένλ κήθνο ηνπιάρηζηνλ 250mm πέξαλ ηνπ 

νξαηνχ χςνπο, γηα ηελ πάθησζή ηνπ εληφο ηνπ δαπέδνπ θαη ζα έρνπλ ζπγθνιιεκέλεο απφ 

δχν ξάβδνπο Φ12 mm, εγθάξζηα πξνεμέρνπζεο θαηά 5 cm, ζε δχν δηεπζχλζεηο θαη ζε 

απφζηαζε 10 cm πεξίπνπ απφ ην άθξν ηνπ ζσιήλα. 

-Οξηδφληην ζπλδεηήξην ζσιήλα Φ33,7 mm, κε πάρνο ηνηρψκαηνο 3 mm, ηνπνζεηεκέλν ζε 

χςνο ηέηνην, ψζηε λα αθήλεη θαζαξφ θελφ 610 mm απφ ηνλ άλσ νξηδφληην ζσιήλα θαη 100 

mm απφ ην ηειηθφ δάπεδν. 

 

Ζ αιιεινηνκία ησλ ζσιήλσλ ζα έρεη απφιπηε γεσκεηξηθή αθξίβεηα. Όια ηα ζεκεία 

ζπγθνιιήζεσλ ζα είλαη ηξνρηζκέλα θαη θηληξηζκέλα. 

Οια ηα κεηαιιηθά ζξηνηρεία ηνπ κεηαιιηθνχ εκπνδίνπ ζα έρνπλ βαθή θνχξλνπ κε 

πνιπεζηεξηθή ξεηίλε εμσηεξηθνχ ρψξνπ ζε κνξθή πνχδξαο, κε απφρξσζε ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ κειέηε. 

 

Ζ ζέζε ε ηνπνζέηεζε θαη ε ζηήξημε ηνπ εκπνδίνπ, γίλεηαη επί δηακνξθσκέλεο βάζεσο 

ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

 

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα επί ηφπνπ φισλ πιηθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ, εμαξηεκάησλ, κηθξνυιηθψλ ζχλδεζεο θαη ηνπνζέηεζεο, 

νη δαπάλεο εξγαηηθψλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θαη γεληθά φιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο 

γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εγθαηάζηαζε ησλ εκπνδίσλ, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ή ηκήκα ηνπ 

έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνζαηαζίνπ θαηαζθεπήο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) κπάξαο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλεο. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 150,00 

     (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ ΚΑΗ ΜΖΓΔΝ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ. : 4.05 

Άξζξν: ΟΗΚ Ν\80.09.01.7 Δκπόδην εηζόδνπ θαη δηέιεπζεο νρεκάησλ, κέζσ "ρεηξνθίλεηεο 

κπαξηέξαο", ελδεηθηηθνύ ηύπνπ UMB-105 ηεο εηαηξίαο Urbanica 

A.E. ή ηζνδπλάκνπ, ηνπνζεηεκέλε ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηελ 

ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

Κσδηθνί αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 6531 70% 

   ΟΗΚ 5621 30% 

 

Δκπφδην εηζφδνπ θαη δηέιεπζεο νρεκάησλ, κέζσ "ρεηξνθίλεηεο κπαξηέξαο", ελδεηθηηθνχ 

ηχπνπ UMB-105 ηεο εηαηξίαο Urbanica A.E. ή ηζνδπλάκνπ, ηνπνζεηεκέλε ζχκθσλα κε ηα 

ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

 

H κπαξηέξα απνηειείηαη απφ ραιχβδηλν ζθειεηφ θαη αληίβαξα θαηάιιεια επεμεξγαζκέλα 

γηα αληνρή ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, βξαρίνλα κήθνπο 3 m δπγηζκέλν, απφ 

αινπκίλην κε αληαλαθιαζηηθή ηαηλία, κε δπλαηφηεηα θαηαθφξπθεο πεξηζηξνθήο κέρξη 90 

κνίξεο θαη θιείδσκα κε ινπθέην αζθαιείαο. Όια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία ζα είλαη βακκέλα 

εξγνζηαζηαθά κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή. 

 

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα επί ηφπνπ φισλ πιηθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ, εμαξηεκάησλ, κηθξνυιηθψλ ζχλδεζεο θαη ηνπνζέηεζεο, 

νη δαπάλεο εξγαηηθψλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θαη γεληθά φιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο 

γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εγθαηάζηαζε ηνπ εκπνδίνπ, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ή ηκήκα ηνπ 
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έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνζαηαζίνπ θαηαζθεπήο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) κπάξαο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλεο. 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 1.200,00 

     (Οινγξάθσο) : ΥΗΛΗΑ ΓΗΑΚΟΗΑ ΚΑΗ ΜΖΓΔΝ ΛΔΠΣΑ 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

ΟΜΑΓΑ Δ : ΓΔΝΗΚΑ 

Α.Σ  : 5.01  

Άξζξν: ΟΓΟ-ΜΔ N2Κ4 Α-4.4  Γηάλνημε ηάθξνπ κε ηα ρέξηα ζε έδαθνο πάζεο θύζεσο 

           Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 2124 100% 

 

Γηα ηε δηάλνημε κε ηα ρέξηα ηάθξνπ ηξηγσληθήο ή ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο, πνπ 

θαηαζθεπάδεηαη κεκνλσκέλα θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο γεληθέο εθζθαθέο, ζε έδαθνο πάζεο 

θχζεσο. Ζ εθζθαθή ζα γίλεηαη δηα ησλ ρεηξψλ θαη κε πξνζνρή γηα ηελ ηπρφλ απνθάιπςε 

αξραίσλ επξεκάησλ, κεηά ηεο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε εθζθαθήο κε ηα ρέξηα, δηαινγήο ησλ πξντφλησλ 

εθζθαθήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ηνπο κε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν θαη ζε 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε, είηε γηα πξνζσξηλή απφζεζε είηε γηα απφξξηςε, ζε πεξίπησζε πνπ 

θξηζνχλ αθαηάιιεια ή πιενλάδνληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο ηνπ ρακέλνπ ρξφλνπ 

κεηαθνξάο θαη γηα ηελ ηπρφλ ελαπφζεζε ή ηηο νπνηεζδήπνηε ελδηάκεζεο 

θνξηνεθθνξηψζεηο. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα ε δαπάλε γηα ηελ εθζάκλσζε, θνπή 

θαη εθξίδσζε δέληξσλ νπνηαζδήπνηε πεξηκέηξνπ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ εχξνπο ηεο 

ηάθξνπ θαη ε απνκάθξπλζε απηψλ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 

γηα ηελ άθξσο επηκειεκέλε εξγαζία κφξθσζεο ησλ πξαλψλ απηήο θαη γεληθά ε δαπάλε γηα 

θάζε άιιε εξγαζία πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά, πιελ φκσο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ άξηηα 

θαη επηκειεκέλε εθζθαθή ηάθξνπ κε ηα ρέξηα ζηνπο πφδεο ησλ επηρσκάησλ νπνηνπδήπνηε 

βάζνπο απφ ηε ζηάζκε πξνζπειάζεσλ (ζηέςε επηρψκαηνο θ.ιπ.). 

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεη κε βάζε ηνλ πξαγκαηηθφ φγθν ησλ εθηειεζκέλσλ εθζθαθψλ ηάθξνπ, 

κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη εληφο ησλ νξίσλ εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ 

ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ. 

Σηκή ελφο θπβηθνχ κέηξνπ εθζθαθήο κε ηα ρέξηα ηάθξνπ κεηά ηεο κεηαθνξάο ησλ 

πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. ( 1 m3 ) Κπβηθφ κέηξν 

 

 Αλάιπζε  

 ΔΡΓΑΗΑ 

α) Δθζθαθή, κφξθσζε, αληηζηήξημε Βνεζφο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 112 (h) 2,20x8,58 = 18,88 € 

β) Αλαπέηαζηο Δξγάηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 111 (h) 0,80x7,80 = 6,24 € 

 Άζξνηζκα = 25,12 € 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 25,12  

     (Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΓΩΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ  

 

Α.Σ  : 5.02  

Άξζξν: ATHE NEO 20.10.1  Δπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθώλ, εθβξαρηζκώλ ή θαηεδαθίζεσλ 

     Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 21242162 100% 

 

Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ δηακνξθσκέλσλ ρψξσλ ή 

ηκεκάησλ απηψλ, ζε κέζε απφζηαζε απφ ηελ ζέζε εμαγσγήο ησλ άλσ πξνηφλησλπξντφλησλ 

έσο 10,00 m, κε ηελ έθξηςε, δηάζηξσζε θαηά ζηξψζεηο έσο 20 cm, δηαβξνρή θαη 

ζπκπχθλσζε. ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ πξνέιεπζεο δαλεηνζαιάκνπ, ε 

κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή κνλάδαο.  
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ηε δαπάλε πεξηιακβάλνληαη θαη ε ηνπνζέηεζε πιαθψλ ζήκαλζεο θαη πιέγκαηνο ζήκαλζεο, 

φπνπ απαηηείηαη. Σηκή ελφο θπβηθνχ κέηξνπ επίρσζεο κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ 

ή θαηεδαθίζεσλεθζθαθήο κε ηα ρέξηα ηάθξνπ κεηά ηεο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ ζε 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε. ( 1 m3 ) Κπβηθφ κέηξν 

 

 Αλάιπζε  

ΔΡΓΑΗΑ 

 Σηκή Fix άξζξνπ        4,50 Βνεζφο 

 ΔΡΓ. ΑΣΟΔ 002 (h) 2,20x8,58 = 18,88 € 

 

 β) Αλαπέηαζηο Δξγάηεο 

 ΔΡΓ. ΑΣΟΔ 001 (h) 0,80x7,80 = 6,24 € 

   Αζξνηζκα = 25,12€ 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 25,124,50 

     (Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔΣΔΔΡΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΓΩΓΔΚΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ  

 

Α.Σ  : 5.03  

Άξζξν: ATHE NEO NB.049 Υπηνζηδεξά θαιύκκαηα θξεαηίσλ                 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6752 100% 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε ρπηνζηδεξψλ πιαηζίσλ 

θαη θαιπκκάησλ θξεαηίσλ θάζε είδνπο δηειεχζεσο-δηαθιαδψζεσο θαισδίσλ κέγηζηνπ βάξνπο 

θαζελφο 40 Kg ( 15 Kg πιαίζην θαη 25 Kg θάιπκκα), πνπ εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο δεκνπξάηεζεο, ηελ ηερληθή κειέηε, δειαδή ηελ πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε, ρακέλν 

ρξφλν θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ έξγσλ, κε νπνηνδήπνηε θαηάιιειν 

κέζν, φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (πιαηζίσλ θαη θαιπκκάησλ θξεαηίσλ θιπ), ηελ 

επεμεξγαζία βάζεο ππνδνρήο, ηε δηάλνημε νπψλ ηε ζπλαξκνιφγεζε, ηελ ηνπνζέηεζε, ηελ 

πάθησζε θιπ φισλ ησλ ζηνηρείσλ εληφο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ηελ θαηαζθεπή βάζεο απφ 

ηζηκεληνθνλίακα, ηε δαπάλε ηζηκεληνθνληάκαηνο θαζψο θαη θάζε άιινπ απαηηνχκελνπ 

πιηθνχ πάθησζεο θαη ζηεγαλνπνίεζεο, φπσο θαη θάζε άιιε δαπάλε, έζησ θαη αλ δελ 

θαηνλνκάδεηαη ξεηά, αιιά είλαη αλαγθαία γηα ηελ πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 

Τπεξεζίαο έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.  

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν έηνηκσλ ρπηνζηδεξψλ πιαηζίσλ θαη θαιπκκάησλ θξεαηίσλ πιήξσο 

ηνπνζεηεκέλσλ ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα 

 ( 1 Kg ) Κηιφ 

 Αλάιπζε  

 Σηκή Fix άξζξνπ          0,72 

Βνεζφο 

 ΔΡΓ. ΑΣΟΔ 002 (h) 2,20x8,58 = 18,88 € 

 β) Αλαπέηαζηο Δξγάηεο 

 ΔΡΓ. ΑΣΟΔ 001 (h) 0,80x7,80 = 6,24 € 

   Αζξνηζκα = 25,12€ 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 25,120.72  

     (Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔΓΩΓΔΚΑ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ  

 

ΟΜΑΓΑ Σ: ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΔΗ 

Α.Σ  : 6.01 

Άξζξν: ΑΣΖΔ Ν00940.5.1  Δμαγσγή θαη απνκάθξπλζε ηζηνύ 

     Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΑΣΖΔ Ζικ 9405 100,00% 

 

Δμαγσγή θαη απνκάθξπλζε ηζηκεληντζηνχ ή ζηδεξντζηνχ, χςνπο κέρξη 8m , δειαδή εξγαζία 

εμαγσγήο  ηζηνχ κε ηελ απαηηνχκελε ηερληθή θαη πξνζνρή, ψζηε λα κελ θαηαζηξαθεί ν 
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ηζηφο θαη ηα ππάξρνληα επάλσ ζ' απηφλ ρξήζηκα εμαξηήκαηα θαη απνκάθξπλζε ηνπ. 

Πεξηζπιινγή ησλ ρξήζηκσλ πιηθψλ, δειαδή ηνπ ηζηνχ, ησλ βξαρηφλσλ ηνπ θσηηζηηθνχ 

ζψκαηνο, ηνπ αθξνθηβσηίνπ, ησλ πελίσλ, ππθλσηψλ θιπ. θαη κεηαθνξά θαη απνκάθξπλζε 

ησλ άρξεζησλ πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαζαίξεζε. Σα ρξήζηκα πιηθά 

παξαδίδνληαη ζηελ Γηεχζπλζε ειεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Οξρνκελνχ.  

 ( 1 ηεκ. ) Σεκάρην 

 Αλάιπζε  

1. ΔΡΓΑΗΑ θαη ινηπέο δαπάλεο αλεγκέλεο ζηελ εξγαζία 

 

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 2.50x10,12 = 25.30 € 

 

  Βνεζφο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 112 (h) 2,50 x8,58 = 21,45 € 

   Άζξνηζκα = 46,75 € 

 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 46,75  

      (Οινγξάθσο) : ΑΡΑΝΣΑ ΔΞΗ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ  ΛΔΠΣΑ 

  

Α.Σ  : 6.02 

Άξζξν: ΑΣΖΔ Ν808.6.1.998   Απνμήισζε θξεαηίνπ 

                    Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 010 100,00% 

 

Γηα ηελ απνμήισζε ππάξρνληνο θξεαηίνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ απνθνπή ησλ θαισδίσλ, 

ηελ θαζαίξεζε ησλ ηνηρσκάησλ θαη ηνπ ππζκέλα θαη ηελ απνθνκηδή ηνπ ρπηνζηδεξνχ 

θαιχκκαηνο θαη ησλ ινηπψλ άρξεζησλ.  

 ( 1 ηεκ. ) Σεκάρην 

 Αλάιπζε  

1. ΔΡΓΑΗΑ θαη ινηπέο δαπάλεο αλεγκέλεο ζηελ εξγαζία 
  Σερλίηεο  

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 0,5x 10,12 = 5,06 € 

  Δξγάηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 111 (h) 2,0 Υ 7,80 = 15,60 € 

   Άζξνηζκα = 20,66 € 

 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 20,66  

      (Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΔΞΗ  ΛΔΠΣΑ  

 

Α.Σ  : 6.03  

Άξζξν: ATHE NEO Ν9319.1  σιήλαο PVC Φ80 ππνγείσλ ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ  

      Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8 100% 

 

Πιαζηηθφο ζσιήλαο P.V.C. Φ 80 δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ελφο m 

πιαζηηθνχ ζσιήλα απφ ζθιεξφ PVC κε θεθαιή, εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 75 mm, αλζεθηηθνχ ζε 

εζσηεξηθή πίεζε 4 αηκνζθαηξψλ, πνηφηεηαο ηχπνπ ζσιήλσλ PVC 80 ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο 127\7 - 1970 θαη 143\Μαξηίνπ 1971 ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο καδί κε 

ηνλ απαηηνχκελν νδεγφ απφ γαιβαληζκέλν ζχξκα 5 mm2 γηα ηελ θαηαζθεπή ππνγείνπ 

δηθηχνπ δηειεχζεσο ειεθηξηθψλ θαισδίσλ, ζπγθξνηνχκελνπ απφ επί κέξνπο ηεκάρηα (κε 

εηδηθή θφιια) θαη εγθαηάζηαζε απηψλ κέζα ζε ράλδαθα βάζνπο 60-70 cm. Σηκή ελφο 

ηξέρνληνο κέηξνπ ζσιήλα κεηά ησλ εμαξηεκάησλ       

    ( 1 m ) Μέηξν κήθνπο 

 Αλάιπζε  
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1) ΤΛΗΚΑ 

σιήλαο πιαζηηθφο φπσο πην πάλσ κε ηα κηθξνυιηθά ζπγθνιιήζεσο θιπ 

πξνζαπμεκέλνο θαηά 5% γηα θζνξά, πιηθά, κηθξνυιηθά θιπ.  

 ΖΛΜ Ν\572.0Α2.5 (m) 1,05x2,82 = 2,96 € 

2) ΔΡΓΑΗΑ 

    Βνεζφο. ΝΑΣΔΠ 112 (h) 0,10 x8,58 = 0,86 € 

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 0,10x10,12 = 1,01 € 

   Άζξνηζκα = 4,83 € 

 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 4,83  

      (Οινγξάθσο) : ΣΔΔΡΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΣΡΗΑ ΛΔΠΣΑ  

 

Α.Σ  : 6.04 

Άξζξν: ΑΣΖΔ Ν00874.1.1   σιήλαο ζπηξάι ππόγεηνο Φ40 

      Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 010 100,00% 

 

σιήλσζε ππνγείσλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ απφ ζσιήλα ζπηξάι, πιαζηηθφ, ζσξαθηζκέλν, ηχπνπ 

GEOSUB Φ 40, εγθηβσηηζκέλε ζε ΒΔΣΟΝ γηα εγθαηάζηαζε κέζα ζε έηνηκν ράλδαθα, δειαδή 

ζσιήλαο επί ηφπνπ, πιηθά εγθηβσηηζκνχ, πιηθά εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο γηα παξάδνζε 

ζε ιεηηνπξγία. 

  ( 1 m )   Μέηξν κήθνπο 

 Αλάιπζε  

 1. ΤΛΗΚΑ 

 α) σιήλσζε πιαζηηθή απφ ζσιήλα ζπηξάι GEOSUB  δηακέηξνπ 40mm απμεκέλε θαηά 20% 

γηα πιηθά, θζνξά θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο 

 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ N\874.6.1.3(Σ.Δ.)   (m) 1,20x0,78 = 0,94 € 

 2. ΔΡΓΑΗΑ 

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 0,15 x10,12 = 1,52 € 

  Βνεζφο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 112 (h) 0,15 x8,58 = 1,29 € 

  Δξγάηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 111 (h) 0,2 Υ 7,80 = 1,56 € 

          Άζξνηζκα    = 5,31 € 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 5,31  

     (Οινγξάθσο)  : ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ  

 

Α.Σ  : 6.05 

Άξζξν: ΑΣΖΔ ΖΛΜ Ν9316.7  σιήλαο δηέιεπζεο θαισδίσλ 3 ins 

      Κσδηθφο αλαζεψξεζεο :  ΖΛΜ 5 100,00% 

 

ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο, βαξέσο ηχπνπ δηακέηξνπ 3 ins γηα ηελ δηέιεπζε θαισδίσλ 

θιπ δειαδή πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ελφο κέηξνπ ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλνπ 

βαξέσο ηχπνπ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε κε ηα εηδηθά ηεκάρηα θαη κηθξνυιηθά (ζηεξίγκαηα 

θιπ) πνπ απαηηνχληαη. 

 ( 1 m ) Μέηξν Μήθνπο 

 Αλάιπζε  

 1. ΤΛΗΚΑ 

   α) ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο Φ 3 ins πξνζαπμεκέλνο θαηά 10% γηα εηδηθά 



Τιμολόγιο Μελέτης 

- 48 - 

ηεκάρηα θζνξά θαη κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο θιπ 

 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ 566.8  (ΣΔ) (Σεκ) 1,10Υ 10,60 = 11,66 € 

 2. ΔΡΓΑΗΑ  

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 0,40 x10,12 = 4,05 € 

  Βνεζφο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 112 (h) 0,40 Υ 8,58 = 3,43 € 

   Άζξνηζκα = 19,14 € 

 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 19,14  

      (Οινγξάθσο)  : ΓΔΚΑ ΔΝΝΔΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ  

 

Α.Σ  : 6.06 

Άξζξν: ATHE ΖΛΜ N8757.2.2.1 Αγσγόο γπκλόο ράιθηλνο πνιύθισλνο 16 mm2  

      Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 45 100% 

 

Αγσγφο γπκλφο ράιθηλνο16 mm2  γαιβαληζκέλνο , δειαδή αγσγφο θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ 

θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο κε ζε ππφγεην ζσιήλα ή ζθάκκα. Σηκή ελφο ηξέρνληνο κέηξνπ 

ράιθηλνπ αγσγνχ 

( 1 m ) Μέηξν κήθνπο 

 Αλάιπζε  

1) ΤΛΗΚΑ 

Αγσγφο γπκλφο ράιθηλνο πνιχθισλνο Γηαηνκήο: 16 mm2 πξνζαπμεκέλνο θαηά 2% γηα θζνξά, 

πιηθά, κηθξνυιηθά θιπ.  

 ΤΛΗΚΟ  ΖΛΜ 813.2.2 (m) 1,02x1,93 = 1,97 € 

2) ΔΡΓΑΗΑ 

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 0,05x10,12 = 0,51 € 

   Άζξνηζκα = 2,48 € 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 2,48  

     (Οινγξάθσο)  : ΓΤΟ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΟΚΣΩ ΛΔΠΣΑ  

 

Α.Σ  : 6.07  

Άξζξν: ATHE N 0Ν8837.21.1  Ζιεθηξόδην γείσζεο, Φ 16 mm  

        Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 47 100% 

 

Ζιεθηξφδην γείσζεο ράιθηλν κε ραιχβδηλε ςπρή δηακέηξνπ 5\8 ins κήθνπο 1.50 m. 

Ζιεθηξφδην γείσζεο Φ 16 mm θαη L=1500 mm ,ηχπνπ ΔΛΔΜΚΟ 63 21 415,ζεξκά ε 

ειεθηξνιπηηθά επηραιθσκέλν, κε ραιχβδηλε ςπρή θαη θνριηνηφκεζε 5\8 ins ζηα δχν άθξα, 

πιήξσο εγθαηεζηεκέλν, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο. Πεξηιακβάλεηαη θαη ν ζθηθηήξαο 

γείσζεο. Σηκή ελφο ηεκαρίνπ 

 ( 1 ηεκ.) Σεκάρην 

 Αλάιπζε  

1. ΤΛΗΚΑ 

Ζιεθηξφδην γείσζεο φπσο πην πάλσ  

 ΤΛΗΚΟ  NATHE N\999.32       ΣΔ (ηεκ) 1,00x18,0 = 18,0 € 

2. ΔΡΓΑΗΑ 

  Δξγάηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 112 (h) 4,0x7,80 = 31,20€ 
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  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 2,0x10,12 = 20,24 € 

   Άζξνηζκα = 69,44 € 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά)  : 69,44  

     (Οινγξάθσο)   : ΔΞΖΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ  

 

Α.Σ  : 6.08 

Άξζξν: ΑΣΖΔ ΖΛΜ 8773.03.04  Καιώδην ηύπνπ ΝΤΤ 3x4(J1VV-U 3G4) 

                        Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 47 100% 

 

Καιψδην ηχπνπ NYY γηα ηνπνζέηεζε κέζα ζην έδαθνο δειαδή αγσγφο, πιηθά ζπλδέζεσο θαη 

επηζεκάλζεσο (κνχθεο, θσο, πέδηια, αλαινγία νπηνπιίλζσλ επηζεκάλζεσο, αλαινγία άκκνπ 

θιπ) θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, δηαθιαδψζεσο δνθηκψλ 

κνλψζεσο γηα πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία Σηκή ελφο ηξέρνληνο κέηξνπ θαισδίνπ 

πιήξνπο ηνπνζεηεκέλνπ θαη ζπλδεδεκέλνπ.  

( 1 m ) Μέηξν κήθνπο 

 Αλάιπζε  

1. ΤΛΗΚΑ 

α) Καιψδην ηχπνπ ΝΤΤ, σο άλσ, 3Υ4 (θιψλσλ x δηαηνκή mm²), πξνζαπμεκέλν θαηά 

5% γηα θζνξά, πιηθά, κηθξνυιηθά θιπ. 

  

 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ 820.3.3  (ΣΔ)(m) 1,05x1,31 = 1,38 € 

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 0,10 x10,12 =   1,01€ 

  Βνεζφο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 112 (h) 0,10 x8,58 =   0,86 € 

   Άζξνηζκα = 3,25 € 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά)  : 3,25  

     (Οινγξάθσο)   : ΣΡΗΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 

  

Α.Σ  : 6.09 

Άξζξν: ΑΣΖΔ ΖΛΜ 8773.03.03   Καιώδην ηύπνπ ΝΤΤ 3x6(J1VV-R3G6)    

               Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 47 100% 

 

Καιψδην ηχπνπ NYY γηα ηνπνζέηεζε κέζα ζην έδαθνο δειαδή αγσγφο, πιηθά ζπλδέζεσο θαη 

επηζεκάλζεσο (κνχθεο, θσο, πέδηια, αλαινγία νπηνπιίλζσλ επηζεκάλζεσο, αλαινγία άκκνπ 

θιπ) θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, δηαθιαδψζεσο δνθηκψλ 

κνλψζεσο γηα πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία Σηκή ελφο ηξέρνληνο κέηξνπ θαισδίνπ 

πιήξνπο ηνπνζεηεκέλνπ θαη ζπλδεδεκέλνπ.   

 ( 1 m ) Μέηξν κήθνπο 

 Αλάιπζε  

1. ΤΛΗΚΑ 

α) Καιψδην ηχπνπ ΝΤΤ, σο άλσ, 3Υ6(θιψλσλ x δηαηνκή mm²), πξνζαπμεκέλν θαηά 

5% γηα θζνξά, πιηθά, κηθξνυιηθά θιπ.  

 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ 820.3.4.  (ΣΔ)(m) 1,05x1,77 = 1,86 € 

2. ΔΡΓΑΗΑ 

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 0,08x10,12 = 0,81 € 

  Βνεζφο 
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 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 112 (h) 0,08 x8,58        =  0,69  € 

   Άζξνηζκα = 3,36 € 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 3,36  

     (Οινγξάθσο)  : ΣΡΗΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΞΗ ΛΔΠΣΑ  

 

Α.Σ  : 6.10 

Άξζξν: ΑΣΖΔ N9313.1.6   Σππνπνηεκέλε βάζε ζηδεξντζηνύ έσο 4 m 

     Κσδ. αλαζεψξεζεο :ΖΛΜ 101 100,00% 

 

Σππνπνηεκέλε βάζε ζηδεξντζηνχ ηχπνπ Β1, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε  

κηαο  βάζεσο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα γηα ηελ έδξαζε θαη απνηεινχκελε απφ ζεκέιην- 

αληίβαξν απφ ζηεγαλφ ηλνπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 80Υ50Υ50 cm, 

ηθαλνχ βάξνπο ψζηε λα δέρεηαη ηζηφ χςνπο κέρξη 4 m, κε ελζσκαησκέλν γαιβαληζκέλν 

αγθχξην θαη θξεάηην επίζθεςεο , εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 30Υ30 cm πνπ δέρεηαη θάιπκκα- 

πιαίζην απφ ρπηνζίδεξν.  

( 1 ηεκ. ) Σεκάρην 

 Αλάιπζε  

 1.  ΤΛΗΚΑ 

   α) Πξνκήζεηα βάζεσο – αγθπξίνπ γηα ηζηφ έσο 4m 

 ΤΛΗΚΟ  ΑΣΔΟ Ν\ 301.9.1    ΣΔ (Σεκ) 1x127,52 =  127,52 € 

 2.  ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ: 

Υξήζε γεξαλνχ 3η γηα ηελ ζπγθξάηεζε θαη αζθαιή ηνπνζέηεζε ηεο βάζεσο. 

 ΑΣΛΔ 319 (Ζ.Μ.) 0,5x156,74 = 15,67 € 

 3.  ΔΡΓΑΗΑ 

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 0,75 x10,12 = 7,59 € 

  Βνεζφο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 112 (h) 0,75 x8,58 = 6,44 € 

   Άζξνηζκα = 157,22 € 

  

 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 157,22  

      (Οινγξάθσο)  : ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΠΣΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ  

 

Α.Σ  : 6.11 

Άξζξν: ΑΣΖΔ Ν9313.1.7  Σππνπνηεκέλε βάζε ζηδεξντζηνύ έσο 9 m 

    Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 101 100,00% 

 

Σππνπνηεκέλε βάζε ζηδεξντζηνχ ηχπνπ Β2, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε  

κηαο  βάζεσο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα γηα ηελ έδξαζε θαη απνηεινχκελε απφ ζεκέιην- 

αληίβαξν απφ ζηεγαλφ ηλνπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 150Υ70Υ80cm, 

ηθαλνχ βάξνπο ψζηε λα δέρεηαη ηζηφ χςνπο κέρξη 9 m, κε ελζσκαησκέλν γαιβαληζκέλν 

αγθχξην θαη θξεάηην επίζθεςεο , εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 40Υ40 cm πνπ δέρεηαη θάιπκκα- 

πιαίζην απφ ρπηνζίδεξν.   

( 1 ηεκ. ) Σεκάρην 

 Αλάιπζε  

 1.  ΤΛΗΚΑ 

   α) Πξνκήζεηα βάζεσο – αγθπξίνπ γηα ηζηφ έσο 9m 

 ΤΛΗΚΟ  ΑΣΔΟ Ν\ 301.9.2    ΣΔ (Σεκ) 1Υ309,80= 309,80 € 

2.  ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ: 
Υξήζε γεξαλνχ 3η γηα ηελ ζπγθξάηεζε θαη αζθαιή ηνπνζέηεζε ηεο βάζεσο. 
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 ΑΣΛΔ 319 (Ζ.Μ.) 0,2x156,74 = 31,38 € 

3.  ΔΡΓΑΗΑ 
  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 1,50 x10,12 = 15,18 € 

  Βνεζφο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 112 (h) 1,50 x8,58 = 12,87 € 

   Άζξνηζκα = 369,23 € 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 369,23  

     (Οινγξάθσο)  : ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΔΞΖΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΣΡΗΑ ΛΔΠΣΑ 

  

Α.Σ  : 6.12 

Άξζξν: ΑΣΖΔ Ν9313.1.8  Σππνπνηεκέλε βάζε ζηδεξντζηνύ έσο 12 m 

                       Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 101 100,00% 

 

Σππνπνηεκέλε βάζε ζηδεξντζηνχ ηχπνπ Β3, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε  

κηαο  βάζεσο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα γηα ηελ έδξαζε θαη απνηεινχκελε απφ ζεκέιην- 

αληίβαξν απφ ζηεγαλφ ηλνπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 150Υ7105Υ92cm, 

ηθαλνχ βάξνπο ψζηε λα δέρεηαη ηζηφ χςνπο κέρξη 12 m, κε ελζσκαησκέλν γαιβαληζκέλν 

αγθχξην θαη θξεάηην επίζθεςεο , εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 40Υ40 cm πνπ δέρεηαη θάιπκκα- 

πιαίζην απφ ρπηνζίδεξν.          

 ( 1 ηεκ. ) Σεκάρην 

 Αλάιπζε  

 1.  ΤΛΗΚΑ 

   α) Πξνκήζεηα βάζεσο – αγθπξίνπ γηα ηζηφ έσο 9m 

 ΤΛΗΚΟ ΑΣΔΟ Ν\ 301.9.3   ΣΔ (Σεκ) 1Υ369,33 = 369.33 € 

2. ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ: 

Υξήζε γεξαλνχ 10η γηα ηελ ζπγθξάηεζε θαη αζθαιή ηνπνζέηεζε ηεο βάζεσο. 

 ΑΣΛΔ 320 (Ζ.Μ.) 0,5x213.36 = 106.68 € 

3  ΔΡΓΑΗΑ 

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 2 x10,12 = 20.24 € 

  Βνεζφο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 112 (h) 2 x8,58 = 17.16 € 

   Άζξνηζκα = 513.41 € 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 513.41  

     (Οινγξάθσο)  : ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ 

  

Α.Σ  : 6.13 

Άξζξν: ΑΣΖΔ ΖΛΜ Ν8749.1  Πξνθαηαζθεπαζκέλν θξεάηην ειεθηξηθώλ δηθηύσλ 

      Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 101 100,00% 

 

Πξνθαηαζθεπαζκέλν θξεάηην δηέιεπζεο – δηαθιάδσζεο ειεθηξηθψλ δηθηχσλ, δειαδή 

πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε  ελφο θξεαηίνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα γηα ηελ 

δηέιεπζε ειεθηξηθψλ δηθηχσλ, απφ ζηεγαλφ ηλνπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ελδεηθηηθψλ 

εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 37Υ37cm, πνπ δέρεηαη θάιπκκα- πιαίζην απφ ρπηνζίδεξν.  

 ( 1 ηεκ. ) Σεκάρην 

 Αλάιπζε  

 1. ΤΛΗΚΑ 

   α) Πξνκήζεηα πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ 37Υ37 cm 

 ΤΛΗΚΟ ΑΣΔΟ Ν\ 301.8.1    ΣΔ (Σεκ) 1Υ23,38 = 23,38 

€ 
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 2. ΔΡΓΑΗΑ θαη ινηπέο δαπάλεο αλεγκέλεο  

 ζηελ εξγαζία 

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 0,75 x10,12 = 7,59 € 

  Δξγάηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 111 (h) 0,75 Υ 7,80 = 5,85 € 

   Άζξνηζκα = 36,82 € 

 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 36,82  

      (Οινγξάθσο)  : ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΞΗ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ  

 

Α.Σ  : 6.14 

Άξζξν: ΝΔΣ ΖΛΜ N60.10.1.90  ηδεξντζηόο ειεθηξνθσηηζκνύ θαηά ΔΝ40, ύςνπο 4 m 

         Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 103 100,00% 

ηδεξντζηoο ειεθηξνθσηηζκνχ θαηά ΔΝ40, χςνπο 4m, θπθιηθήο -θσληθήο δηαηνκήο απφ 

έιαζκα πάρνπο 3mm , δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ελφο ζηδεξντζηνχ 

θνινπξνθσληθνχ ζρήκαηνο θπθιηθήο δηαηνκήο, δηακέηξνπ θνξπθήο 6cm, θαηαζθεπαζκέλνπ 

απφ έιαζκα 5m γηα λα απνθεπρζνχλ φζν είλαη δπλαηφλ νη ειεθηξνζπγθνιιήζεηο θαη λα 

εμαζθαιηζζεί ηθαλνπνηεηηθή αηζζεηηθή εκθάληζε. Ο θνξκφο ηνπ ζηδεξντζηνχ ζα θέξεη 

ραιχβδηλε ηεηξαγσληθή πιάθα εδξάζεσο δηαζηάζεσλ 0,35 x 0,35 m, πάρνπο 12 mm θαιά 

ειεθηξνζπγθνιιεκέλε ζε απηφλ Ζ πιάθα εδξάζεσο ζα πξέπεη λα θέξεη αλάινγν θεληξηθή 

νπή γηα ηελ δηέιεπζε ηνπ ππνγείνπ θαισδίνπ θαζψο θαη ηέζζεξεηο (4) νπέο δηακέηξνπ 20 

mm ε θάζε κία. Ο ηζηφο ζα θέξεη ζε απφζηαζε 0,80m απφ ηε βάζε ηνπ νπή γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ αθξνθηβσηίνπ πνπ ζα θιείλεη κε θαηάιιειε ζπξίδα απφ ιακαξίλα πάρνπο 

4mm. Ο ηζηφο κεηά απφ ηελ ζρεηηθή πξνεξγαζία δειαδή ηελ απφμεζε, ηνλ θαζαξηζκφ θαη 

ινηπέο εξγαζίεο γηα λα κελ δηαθξίλνληαη ηα ζεκεία ξαθήο ηνπ ζα γαιβαληζηεί ελ ζεξκψ 

θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα βαθεί κε δχν ζηξψζεηο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο αλζεθηηθήο ζηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη επηδξάζεηο, απνρξψζεσο ηεο αξεζθείαο ηεο επηβιέςεσο. ηνπο 

ηέζζεξεηο ήινπο αγθπξψζεσο ηνπ ηζηνχ ζα ηνπνζεηεζνχλ πξηλ απφ ηελ αλχςσζε ηνπ ηζηνχ 

απφ έλα πεξηθφριην Μ16 γηα λα ζηεξίδεηαη ε πιάθα εδξάζεσο ηνπ ηζηνχ ρσξίο ζθήλεο 

θαηά ηελ δπγνζηάζκηζε ηνπ, ζηεξενχκελε κε δχν πεξηθφριηα απφ πάλσ ζε θάζε ζέζε.. Ζ 

φιε θαηαζθεπή ζα πξέπεη λα εθηειεζζεί θαηά ηξφπν πνπ λα κελ παξνπζηάδεη ειαηηψκαηα. 

ηε ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηνπ αθξνθηβσηίνπ ζχλδζεο. 

 ( 1 ηεκ. ) Σεκάρην 

 1. ΤΛΗΚΑ 

   α) Πξνκήζεηα ζηδεξντζηνχ 4m  

ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ Ν\931.5.91  (ΣΔ) (Σεκ) 1X135.00      =  135,00 € 

 2. ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ: 

Υξήζε γεξαλνχ 3η γηα ηελ ζπγθξάηεζε θαη αζθαιή ηνπνζέηεζε ηνπ ηζηνχ. 

 ΑΣΛΔ 319 (Ζ.Μ.) 0,1x156,74 = 15,67 € 

 3. ΔΡΓΑΗΑ 

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 0,75 x10,12 = 7,59 € 

  Βνεζφο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 112 (h) 0,75 x8,58 = 6,44 € 

   Άζξνηζκα = 164,70 € 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 164,70  

     (Οινγξάθσο)  : ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΖΝΣΑ ΣΔΔΡΑ  ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ  

 

Α.Σ  : 6.15  
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Άξζξν: ΝΔΣ ΖΛΜ N60.10.1.93   ηδεξντζηόο ειεθηξνθσηηζκνύ θαηά ΔΝ40, ύςνπο 7 m 

          Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 103 100,00% 

ηδεξντζηφο ειεθηξνθσηηζκνχ θαηά ΔΝ40, χςνπο 7m, θπθιηθήο -θσληθήο δηαηνκήο απφ 

έιαζκα πάρνπο 3mm , δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ελφο ζηδεξντζηνχ 

θνινπξνθσληθνχ ζρήκαηνο θπθιηθήο δηαηνκήο, δηακέηξνπ θνξπθήο 6cm, θαηαζθεπαζκέλνπ 

απφ έιαζκα 5m γηα λα απνθεπρζνχλ φζν είλαη δπλαηφλ νη ειεθηξνζπγθνιιήζεηο θαη λα 

εμαζθαιηζζεί ηθαλνπνηεηηθή αηζζεηηθή εκθάληζε. Ο θνξκφο ηνπ ζηδεξντζηνχ ζα θέξεη 

ραιχβδηλε ηεηξαγσληθή πιάθα εδξάζεσο δηαζηάζεσλ 0,35 x 0,35 m, πάρνπο 12 mm θαιά 

ειεθηξνζπγθνιιεκέλε ζε απηφλ Ζ πιάθα εδξάζεσο ζα πξέπεη λα θέξεη αλάινγν θεληξηθή 

νπή γηα ηελ δηέιεπζε ηνπ ππνγείνπ θαισδίνπ θαζψο θαη ηέζζεξεηο (4) νπέο δηακέηξνπ 20 

mm ε θάζε κία. Ο ηζηφο ζα θέξεη ζε απφζηαζε 0,80m απφ ηε βάζε ηνπ νπή γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ αθξνθηβσηίνπ πνπ ζα θιείλεη κε θαηάιιειε ζπξίδα απφ ιακαξίλα πάρνπο 

4mm. Ο ηζηφο κεηά απφ ηελ ζρεηηθή πξνεξγαζία δειαδή ηελ απφμεζε, ηνλ θαζαξηζκφ θαη 

ινηπέο εξγαζίεο γηα λα κελ δηαθξίλνληαη ηα ζεκεία ξαθήο ηνπ ζα γαιβαληζηεί ελ ζεξκψ 

θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα βαθεί κε δχν ζηξψζεηο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο αλζεθηηθήο ζηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη επηδξάζεηο, απνρξψζεσο ηεο αξεζθείαο ηεο επηβιέςεσο. ηνπο 

ηέζζεξεηο ήινπο αγθπξψζεσο ηνπ ηζηνχ ζα ηνπνζεηεζνχλ πξηλ απφ ηελ αλχςσζε ηνπ ηζηνχ 

απφ έλα πεξηθφριην Μ16 γηα λα ζηεξίδεηαη ε πιάθα εδξάζεσο ηνπ ηζηνχ ρσξίο ζθήλεο 

θαηά ηελ δπγνζηάζκηζε ηνπ, ζηεξενχκελε κε δχν πεξηθφριηα απφ πάλσ ζε θάζε ζέζε.. Ζ 

φιε θαηαζθεπή ζα πξέπεη λα εθηειεζζεί θαηά ηξφπν πνπ λα κελ παξνπζηάδεη ειαηηψκαηα. 

ηε ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηνπ αθξνθηβσηίνπ ζχλδζεο. 

 ( 1 ηεκ. ) Σεκάρην 

 1. ΤΛΗΚΑ 

   α) Πξνκήζεηα ζηδεξντζηνχ 7m 

ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ Ν\931.5.93  (ΣΔ) (Σεκ) 1Υ225,00      = 225,00 €  

 2. ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ: 

Υξήζε γεξαλνχ 3η γηα ηελ ζπγθξάηεζε θαη αζθαιή ηνπνζέηεζε ηεο βάζεσο. 

 ΑΣΛΔ 319 (Ζ.Μ.) 0,2x156,74 = 31,38 € 

 3. ΔΡΓΑΗΑ 

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 1,50 x10,12 = 15,18 € 

  Βνεζφο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 112 (h) 1,50 x8,58 = 12,87 € 

   Άζξνηζκα = 284,43 € 

 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 284,43  

      (Οινγξάθσο)  : ΓΗΑΚΟΗΑ ΟΓΓΟΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΣΡΗΑ ΛΔΠΣΑ 

  

Α.Σ  : 6.16 

Άξζξν: ΝΔΣ ΖΛΜ N60.10.10.0110  Φσηηζηηθό ζώκα ηύπνπ ΦΒ κε ηζηό ύςνπο 9 m 

            Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 103 100,00% 

 

Φσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ ΦΒ: Φσηηζηηθφ ζψκα ζρήκαηνο καληηαξηνχ, επί ζηχινπ απφ 

γαιβαληζκέλν ράιπβα, κεηαβιεηήο δηαηνκήο, χςνπο 9 m, θαηάιιειν γηα θσηηζκφ κεγάισλ 

εθηάζεσλ (πιαηεηψλ) κε θεθαιή απφ εληζρπκέλν πιαζηηθφ, αινπκίλην ηχπνπ iGuzzini La 

Venaria, κε ιακπηήξεο led ζπλνιηθήο ηζρχνο 390 Watt., θαηά ηα ινηπά σο ηερληθή 

πεξηγξαθή θαη πξνδηαγξαθέο. Πξνκήζεηα, κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε.  

 ( 1 ηεκ. ) Σεκάρην 

 Αλάιπζε  

1) ΤΛΗΚΑ 
 Πξνκήζεηα θσηηζηηθνχ ζψκαηνο κε ζηχιν 2,5m 

 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ Ν\897.2.1.4 (Σ.Δ.) (ηεκ.)   1x51.480,00      = 51.480,00 € 
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2. ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ: 

Υξήζε γεξαλνχ 10η γηα ηελ ζπγθξάηεζε θαη αζθαιή ηνπνζέηεζε ηεο βάζεσο. 

 ΑΣΛΔ 320 (Ζ.Μ.) 0,5x213.36 = 106.68 € 

3  ΔΡΓΑΗΑ 

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 3 x10,12 = 30,36 € 

  Βνεζφο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 112 (h) 6 x8,58 = 51,48 € 

   Άζξνηζκα =51.668,52 € 

 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 51.668,52  

      (Οινγξάθσο)  : ΠΔΝΖΝΣΑ ΜΗΑ ΥΗΛΗΑΓΔ ΔΞΑΚΟΗΑ ΔΞΖΝΣΑ ΟΚΣΩ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΓΤΟ 

       ΛΔΠΣΑ  

 

Α.Σ  : 6.17 

Άξζξν: ΝΔΣ ΖΛΜN 60.10.10.026    Φσηηζηηθό ζώκα ηύπνπ ΦΓ νδνθσηηζκνύ 

                                Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 103 100,00% 

Φσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ ΦΓ: Φσηηζηηθφ ζψκα νδνθσηηζκνχ απφ ρπηφ αινπκίλην, ζρήκαηνο 

νξζνγσλίνπ παξαιιειεπηπέδνπ, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ iGuzzini Delphi BL77, γηα ηνπνζέηεζε 

ζε ζηχιν χςνπο 4 m, κε ιακπηήξεο led ζπλνιηθήο ηζρχνο 27 Watt, θαη εμάξηεκα 

πξνζαξκνγήο, θαηά ηα ινηπά σο ηερληθή πεξηγξαθή θαη πξνδηαγξαθέο. Πξνκήζεηα, 

κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε.   

    ( 1 ηεκ. ) Σεκάρην 

 Αλάιπζε  

1) ΤΛΗΚΑ 
   Πξνκήζεηα θσηηζηηθνχ ζψκαηνο  

 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ Ν\897.2.1.6(Σ.Δ.)   (ηεκ.) 1Υ1.032 =1.032,00 € 

 2. ΔΡΓΑΗΑ Γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ηνπ θσηηζηηθνχ. Μηθξνυιηθά αλεγκέλα 

ζηελ εξγαζία 

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 0,75 x10,12 = 7,59 € 

 

  Βνεζφο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 112 (h) 0,75 x8,58 = 6,44 € 

   Άζξνηζκα = 1046,03 € 

 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) :  1046,03  

      (Οινγξάθσο)  :  ΥΗΛΗΑ ΑΡΑΝΣΑ ΔΞΗ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΣΡΗΑ ΛΔΠΣΑ  

 

Α.Σ  : 6.18 

Άξζξν: ΝΔΣ ΖΛΜ N60.10.10.027  Φσηηζηηθό ζώκα ηύπνπ ΦΓ Πξνβνιέαο 120  

                              Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 103 100,00% 

 

Φσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ ΦΓ: Πξνβνιέαο εμσηεξηθνχ ρψξνπ, ζηελήο δέζκεο (120), απφ ρπηφ 

αινπκίλην, κε αλαθιαζηήξα αινπκηλίνπ πςειήο ζηηιπλφηεηαο θαη θπθιηθφ ζθηάδην, 

ελδεηθηηθνχ ηχπνπ iGuzzini Maxi Woody BV05, ηνπνζεηεκέλν ζε ζηχιν χςνπο 7 m κε 

ιακπηήξα; led COB ηζρχνο 53 Watt.γηα ηνπνζέηεζε ζε ζηχιν χςνπο 7 m, θαη εμάξηεκα 

πξνζαξκνγήο, θαηά ηα ινηπά σο ηερληθή πεξηγξαθή θαη πξνδηαγξαθέο. Πξνκήζεηα, 

κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε.         

 ( 1 ηεκ. ) Σεκάρην 

 Αλάιπζε  
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1) ΤΛΗΚΑ 
   Πξνκήζεηα θσηηζηηθνχ ζψκαηνο πξνζαπμεκέλε θαηά 5% γηα κηθξνυιηθά ζηεξίμεσο θαη 

ζπλδέζεσο 

 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ Ν\897.2.1.8  (Σ.Δ.) (ηεκ.) 1x1.299,00 =   1.299,00 € 

 2. ΔΡΓΑΗΑ Γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ηνπ θσηηζηηθνχ.  

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 0,50 x10,12 = 5,06 € 

 

  Βνεζφο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 112 (h) 0,50 x8,58 = 4,29 € 

   Άζξνηζκα =1.313,03 € 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1.313,00  

     (Οινγξάθσο)  :  ΥΗΛΗΑ ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΣΡΗΑ  ΛΔΠΣΑ  

 

Α.Σ  :  6.19 

Άξζξν:  ΑΣΖΔ Ν00897.2.1.2  Φσηηζηηθό ζώκα ηύπνπ ΦΕ ρσλεπηό επηδαπέδην 

                           Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 059 100,00% 

Φσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ ΦΕ Φσηηζηηθφ ζψκα ρσλεπηφ επηδαπέδην, απφ αλνμείδσην ράιπβα, κε 

νζφλε απφ θξχζηαιιν πςειήο αληνρήο, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ iGuzzini 7163 κε ιακπηήξα 

αινγνληδίσλ κεηάιινπ (CDM-T) ηζρχνο 35 Watt πιήξεο, δειαδή πξνκήζεηα θσηηζηηθνχ 

ζψκαηνο θαη  ιακπηήξα, πξνζθφκηζε, εληνηρηζκφο, ειεθηξηθή ζχλδεζε, δνθηκή θαη 

παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.   

   ( 1 ηεκ. ) Σεκάρην 

 Αλάιπζε  

 1)ΤΛΗΚΑ 

 Πξνκήζεηα θσηηζηηθνχ ζψκαηνο 

 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ Ν\897.2.1.7 (Σ.Δ.) (ηεκ.) 1Υ462,00 = 462,00 € 

 Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ 

 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ N\939.5.9 (Σ.Δ.) (ηεκ.) 1x38,00 = 38,00 € 

 2)ΔΡΓΑΗΑ 

 Γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ηνπ θσηηζηηθνχ. Μηθξνυιηθά αλεγκέλα ζηελ εξγαζία. 

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 1,5 x10,12 = 15,18 € 

  Βνεζφο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 112 (h) 1,5 x8,58 = 12,87 € 

   Άζξνηζκα = 528,05 € 

 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 528,05  

      (Οινγξάθσο)  : ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ ΔΗΚΟΗ ΟΚΣΩ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΠΔΝΣΔ  ΛΔΠΣΑ  

 

ΟΜΑΓΑ Ε: ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ 

 

Α.Σ  : 7.01 

Άξζξν: ΑΣΖΔ ΖΛΜ 8880.1.2  Ραγνδηαθόπηεο κνλνπνιηθόο 1Υ40 Α 

       Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 55 100,00% 

 

Γηαθφπηεο πηλάθσλ κνλνπνιηθφο,1Υ40Α ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 5ΣΔ SIEMENS (ξαγνδηαθφπηεο) 

πεξηνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ ρσλεπηφο κε κνριίζθν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, 

εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία. 

( 1 ηεκ. ) Σεκάρην 
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 Αλάιπζε  

1) ΤΛΗΚΑ 
   Πξνκήζεηα ξαγνδηαθφπηε, πξνζαπμεκέλν θαηά 3% γηα κηθξνυιηθά 

 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ 851.1.3  (Σ.Δ.) (ηεκ.) 1.03Υ5,35 = 5,51 € 

 2). ΔΡΓΑΗΑ  

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 0,45 x10,12 = 4,55 € 

          Άζξνηζκα    = 10,06 € 

 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 10,06  

      (Οινγξάθσο)  : ΓΔΚΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΔΞΖ ΛΔΠΣΑ  

 

Α.Σ  : 7.02 

Άξζξν: ΑΣΖΔ ΖΛΜ 8880.1.1  Ραγνδηαθόπηεο κνλνπνιηθόο 1Υ25 Α 

                          Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 55 100,00% 

 

Γηαθφπηεο πηλάθσλ κνλνπνιηθφο,1Υ25Α ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 5ΣΔ SIEMENS (ξαγνδηαθφπηεο) 

πεξηνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ ρσλεπηφο κε κνριίζθν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, 

εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία. 

 ( 1 ηεκ. ) Σεκάρην 

 Αλάιπζε  

1) ΤΛΗΚΑ 
   Πξνκήζεηα ξαγνδηαθφπηε, πξνζαπμεκέλν θαηά 3% γηα κηθξνυιηθά 

 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ 851.1.2  (Σ.Δ. )(ηεκ.) 1.03Υ4,11 = 4,23 € 

 2). ΔΡΓΑΗΑ  

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 0,40 x10,12 = 4,05 € 

          Άζξνηζκα    =   8,28 € 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 8,28  

     (Οινγξάθσο)  : ΟΚΣΩ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΟΚΣΩ ΛΔΠΣΑ  

 

Α.Σ  : 7.03  

Άξζξν: ΑΣΖΔ Ζικ 8915.1.2   Μηθξναπηόκαηνο 1Υ10 Α 

        Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 55 100,00% 

Μηθξναπηφκαηνο 10Α γηα αζθάιηζε ειεθηξηθψλ γξακκψλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ WL-SIEMENS 

θαηάιιεινο γηα ηνπνζέηεζε κέζα ζε κεηαιιηθφ πίλαθα δηαλνκήο κε ηελ αλάινγε δαπάλε 

γηα αγσγνχο εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο, γηα θάζε θχζεσο κνλσηηθά ζηεξίγκαηα θαη 

ινηπέο εζσηεξηθέο δηαηάμεηο ηνπ πίλαθα θαζψο θαη βνεζεηηθά πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη 

ηελ εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο ζηνλ πίλαθα  

 ( 1 ηεκ. ) Σεκάρην 

 Αλάιπζε  

1) ΤΛΗΚΑ 
   Πξνκήζεηα κηθξναπηφκαηνπ 10Α, πξνζαπμεκέλνπ θαηά 2% γηα κηθξνυιηθά 

 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ 859.1.2  (Σ.Δ.) (ηεκ.) 1.02x4,53 = 4,62 € 

 2). ΔΡΓΑΗΑ  

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 0,2 x10,12 = 2,02 € 

             Άζξνηζκα    =   6,64 € 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 6,64  

     (Οινγξάθσο)  : ΔΞΗ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΣΔΔΡΑ  ΛΔΠΣΑ  

 



Τιμολόγιο Μελέτης 

- 57 - 

Α.Σ  : 7.04 

Άξζξν: ΑΣΖΔ ΖΛΜ 8915.1.4  Μηθξναπηόκαηνο 1Υ20 Α 

   Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 55 100,00% 

Μηθξναπηφκαηνο 20Α γηα αζθάιηζε ειεθηξηθψλ γξακκψλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ WL-SIEMENS 

θαηάιιεινο γηα ηνπνζέηεζε κέζα ζε κεηαιιηθφ πίλαθα δηαλνκήο κε ηελ αλάινγε δαπάλε 

γηα αγσγνχο εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο, γηα θάζε θχζεσο κνλσηηθά ζηεξίγκαηα θαη 

ινηπέο εζσηεξηθέο δηαηάμεηο ηνπ πίλαθα θαζψο θαη βνεζεηηθά πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη 

ηελ εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο ζηνλ πίλαθα. 

   ( 1 ηεκ. ) Σεκάρην 

 Αλάιπζε  

1) ΤΛΗΚΑ 
   Πξνκήζεηα κηθξναπηφκαηνπ 20Α, πξνζαπμεκέλνπ θαηά 2% γηα κηθξνυιηθά 

 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ 859.1.4  (Σ.Δ.)   (ηεκ.) 1.02x4,53 = 4,62 € 

 

 2). ΔΡΓΑΗΑ  

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 0,3 x10,12 = 3,04 € 

          Άζξνηζκα    = 7,66 € 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 7,66  

     (Οινγξάθσο)  : ΔΠΣΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΔΞΗ  ΛΔΠΣΑ  

 

Α.Σ  : 7.05  

Άξζξν: ΑΣΖΔ Ν8924  Δλδεηθηηθή ιπρλία ξάγαο 

                   Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 52 100,00% 

Δλδεηθηηθή ιπρλία ηάζεσο κέρξη 500 V, πιήξσο εγθαηεζηεκέλε ζε πίλαθα δηαλνκήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηχπνπ επίηνηρνπ ή επηδαπέδηνπ εξκαξίνπ ηχπνπ ξάγαο, κε ηα πιηθά 

θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία, παξαδνηέα ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία.   

   ( 1 ηεκ. ) Σεκάρην 

 Αλάιπζε  

1) ΤΛΗΚΑ 
   Πξνκήζεηα ελδεηθηηθήο ιπρλίαο, πξνζαπμεκέλν θαηά 2% γηα κηθξνυιηθά 

 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ 851.5.2  (Σ.Δ.)(ηεκ.) 1.02Υ4,34 = 4,43 € 

 2). ΔΡΓΑΗΑ  

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 0,6 x10,12 = 6,08 € 

 

          Άζξνηζκα = 10,51€ 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 10,51  

     (Οινγξάθσο)  : ΓΔΚΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΝΑ  ΛΔΠΣΑ  

 

Α.Σ  : 7.06 

Άξζξν: ΑΣΖΔ ΖΛΜ Ν8902.01.92   Αζθαιεηναπνδεύθηεο 1Υ40 Α 

          Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 51 100,00% 

Αζθαιεηναπνδεχθηεο κνλνπνιηθφο, αζθαιεηψλ ηχπνπ θπιηλδξηθνχ θπζηγγίνπ 10Υ38 mm, έσο 

32 Α θαηάιιεινο γηα ρσλεπηή εγθαηάζηαζε ζε πίλαθα πιήξσο θαηαζθεπαζκέλν ζην 

εξγνζηάζην, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε.    

 ( 1 ηεκ. ) Σεκάρην 

 Αλάιπζε  



Τιμολόγιο Μελέτης 

- 58 - 

1) ΤΛΗΚΑ 
   Πξνκήζεηα αζθαιεηναπνδεχθηε, πξνζαπμεκέλν θαηά 3% γηα κηθξνυιηθά 

 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ 851.1.8  (Σ.Δ.) (ηεκ.) 1.03Υ3,35 = 3,45 € 

 2). ΔΡΓΑΗΑ.  

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 0,5 x10,12 = 5,06 € 

  Βνεζφο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 112 (h) 0,5 x8,58 = 4,29 € 

 

          Άζξνηζκα    = 12,80€ 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 12,80  

     (Οινγξάθσο)  : ΓΩΓΔΚΑ  ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

  

Α.Σ  : 7.07 

Άξζξν: ΑΣΖΔ ΖΛΜ N8950.4.89  Μεηαζρεκαηηζηήο κνλνθαζηθόο 230 V/230 V, 3 KVA 

        Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 53 100,00% 

Μεηαζρεκαηηζηήο κνλνθαζηθφο 230 V πξνο 230 V πξνζηαζίαο ΗΡ 20 Ηζρχνο 3 KVA ρακειήο 

ηάζεσο πιήξεο δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε ζχλδεζε θαη παξάδνζε ζε 

ιεηηνπξγία. 

   ( 1 ηεκ. ) Σεκάρην 

 Αλάιπζε  

1) ΤΛΗΚΑ 
   Πξνκήζεηα κεηαζρεκαηηζηή κνλνθαζηθνχ 230 V\ 230V, 3 kVA, πξνζαπμεκέλνπ θαηά 5% 

γηα κηθξνυιηθά 

 ΤΛΗΚΟ ΝΑΣΖΔ Ν\8950.4.89  (Σ.Δ.) (ηεκ.) 1.05Υ146,77   = 154,11 € 

 2). ΔΡΓΑΗΑ 

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h)           4,0 x10,12       =      40,48 € 

          Άζξνηζκα = 194,59 € 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 194,59  

     (Οινγξάθσο)  : ΔΚΑΣΟΝ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΝΝΔΑ  ΛΔΠΣΑ  

 

Α.Σ  : 7.08 

Άξζξν: ΑΣΖΔ ΖΛΜ N8990.3.2.  Γηαθόπηεο ηειερεηξηδόκελνο βνεζεηηθώλ θπθισκάησλ 1X40 A 

         Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 53 100,00% 

Γηαθφπηεο ηειερεηξηδφκελνο βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ (ξειαί), ηζρχνο 1X40A -, δχν επαθψλ 

ΝΟ, θαηάιιεινο γηα ηνπνζέηεζε ζε πίλαθα ηχπνπ εξκαξίνπ πιήξσο θαηαζθεπαζκέλν ζην 

εξγνζηάζην, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία  

 ( 1 ηεκ. ) Σεκάρην 

 Αλάιπζε  

1) ΤΛΗΚΑ 
   Πξνκήζεηα ξειαί 1X40A, πξνζαπμεκέλνπ θαηά 2% γηα κηθξνυιηθά 

 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ Ν\853.1.3  Σ.Δ.)     (ηεκ.) 1.02X 39,41 = 40,21 € 

 2). ΔΡΓΑΗΑ  

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 0,9 x10,12 = 9,11 € 

          Άζξνηζκα    =49,32 € 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 49,32  

     (Οινγξάθσο)  : ΑΡΑΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ 
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Α.Σ  : 7.09 

Άξζξν: ΑΣΖΔ ΖΛΜ N8851.3.19  Μεηαγσγηθόο δηαθόπηεο ξάγαο κνλνπνιηθόο 25 Α 

         Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 53 100,00% 

Μεηαγσγηθφο δηαθφπηεο ηχπνπ ξάγαο κνλνπνιηθφο, ηξηψλ ζέζεσλ,25Α, δειαδή πξνκήζεηα 

πξνζθφκηζε δηαθφπηε θαη κε ηα πιηθά θαη ηα κηθξνυιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο 

ζπλαξκνινγήζεσο ζε πίλαθα, εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο, παξαδνηένο ζε ιεηηνπξγία  

  1 ηεκ. ) Σεκάρην 

 Αλάιπζε  

1) ΤΛΗΚΑ 
   Πξνκήζεηα κεηαγσγηθνχ δηαθφπηε 25Α  , πξνζαπμεκέλνπ θαηά 2% γηα κηθξνυιηθά 

 ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ N\837.3.119  (Σ.Δ.) (ηεκ.)  1.02Υ7,62 = 7,77 € 

 2). ΔΡΓΑΗΑ 

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h)                1,0 x10,12  =     10,12€ 

          Άζξνηζκα =     17,89€ 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 17,89  

     (Οινγξάθσο)  : ΓΔΚΑ ΔΠΣΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΝΝΔΑ  ΛΔΠΣΑ  

 

Α.Σ  : 7.10  

Άξζξν: ΑΣΖΔ ΖΛΜ N8821.9.9   Γηαθόπηεο ιπθόθσηνο εμσηεξηθόο ΗΡ55 

         Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 49 100,00% 

Γηαθφπηεο ιπθφθσηνο εμσηεξηθφο, ΗΡ55 Compact 15Α, κε ξχζκηζε ρξνλνθαζπζηέξεζεο θαη 

θσηεηλφηεηαο, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Hager πξνκήζεηα πξνζθφκηζε δηαθφπηε θαη κε ηα πιηθά 

θαη ηα κηθξνυιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο ζε θαηάιιειε ζέζε πιεζίνλ ηνπ 

πίλαθα, ζπλδέζεσο θαη παξαδνηένο ζε ιεηηνπξγία  

 ( 1 ηεκ. ) Σεκάρην 

 Αλάιπζε  

1) ΤΛΗΚΑ 
   Πξνκήζεηα δηαθφπηε ιπθφθσηνο, πξνζαπμεκέλνπ θαηά 10% γηα πιηθά θαη  κηθξνυιηθά 

 ΝΑΣΖΔ Ν\890.30.55.1   (Σ.Δ.) (ηεκ.) 1,1Υ 33,62 = 36,98 € 

 2). ΔΡΓΑΗΑ 

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h)    2,0 x10,12  =     20,24€ 

 

         Άζξνηζκα = 57,22€ 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 57,22  

     (Οινγξάθσο)  : ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΠΣΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΓΤΟ  ΛΔΠΣΑ  

 

Α.Σ  : 7.11 

Άξζξν: ΑΣΖΔ N8840.4.43  Ζιεθηξηθόο πίλαθαο  ζηεγαλόο IP55, 90 Υ 65 cm 

     Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 52 100,00% 

Ζιεθηξηθφο πίλαθαο  ζηεγαλφο, IP55, δηαζηάζεσλ 90 Υ 65 cm, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Legrand 

XL3-400.πιήξεο Καηαζθεπάδεηαη απφ ραιπβδνέιαζκα 'ληεθαπέ' θαη κνξθνζίδεξν,ρσξίο ηα 

φξγαλά ηνπ (δηαθφπηεο, αζθάιεηεο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θιπ) αιιά κε ηα απαξαίηεηα 

ζηεξίγκαηα, νπέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ, αθξνδέθηεο, θαισδηψζεηο 

εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο θιπ κηθξνυιηθά θαζψο θαη ηνλ ρξσκαηηζκφ ησλ κεηαιιηθψλ 

κεξψλ απηνχ κε βαζηθφ ρξψκα, ζηφθν πηζηνιηνχ θαη δχν ζηξψκαηα εςεκέλνπ 

βεξληθνρξψκαηνο, δειαδή πξνκήζεηα θαη εξγαζία εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο ησλ νξγάλσλ, 

δηάλνημε νπήο εξκαξίνπ, εληνίρηζε θαη ζηεξέσζε ή ζηεξέσζε επί ηνπ ηνίρνπ κε 

παθηνχκελα ζηδεξά ειάζκαηα, ζπλδέζεσο ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη απεξρνκέλσλ γξακκψλ θαζψο 
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θαη θάζε εξγαζία γηα ηε δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.  

( 1 ηεκ. ) Σεκάρην 

 Αλάιπζε  

1) ΤΛΗΚΑ 
Πξνκήζεηα θηβσηίνπ πίλαθα  (Legrand 020184) πξνζαπμεκέλνπ θαηά 5% γηα πιηθά θαη  

κηθξνυιηθά 

ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ N\835.4.3  (Σ.Δ.) (ηεκ.)  1.05Υ490.00  =     514,50 €  

 2). ΔΡΓΑΗΑ  

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h)        5,0 x10,12  =        50,60 € 

  Βνεζφο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 112 (h)        5,0 x8,58   =        42,90 € 

 

            Άζξνηζκα   =     608,00€ 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 608,00  

     (Οινγξάθσο)  : ΔΞΑΚΟΗΑ ΟΚΣΧ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΜΖΓΔΝ ΛΔΠΣΑ 

 

ΟΜΑΓΑ Ζ: ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ - ΟΜΒΡΗΑ 

Α.Σ  : 8.01 

Άξζξν: ΤΓΡ Ν00662.1.1.2  σιήλεο u-PVC ππνλόκσλ (ρξώκα θεξακηδί)  Φ250 

                         Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ 6621.1 100,00% 

 

Αγσγνί απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο u-PVC ππνλφκσλ (ρξψκα θεξακηδί)  Φ250. Γηα έλα κέηξν 

κήθνπο αγσγνχ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο PVC. Πξνκήζεηα, πξνζέγγηζε, ηνπνζέηεζε, 

δνθηκαζία ζσιήλσλ θαη αγσγνχ σο θαη θάζε άιιε εξγαζία ζπλδέζεσο ησλ ζσιήλσλ γηα ηε 

δηακφξθσζε ηνπ αγσγνχ (γηα νζεζδήπνηε ζπλδέζεηο). Γελ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο 

κεηαθνξάο ζηε ζέζε εγθαηαζηάζεσο, ηα ρπηνζηδεξά εηδηθά ηεκάρηα θαη νη ρπηνζηδεξνί 

ζχλδεζκνη θαηαζθεπήο ησλ θφκβσλ ηεο ζσιελψζεσο, νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο 

ηνπ δηθηχνπ, νη αγθπξψζεηο θαη εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν. Βαζηθέο αξρέο 

ππνινγηζκνχ ηεο δαπάλεο ελφο κέηξνπ κήθνπο (ΜΜ).  

 α) Καηαβίβαζε ζην φξπγκα, ηνπνζέηεζε, επζπγξάκκηζε αλεγκέλα ζε εξγάηε: 0,04h αλά 

kg\MM βάξνπο (Β) ζσιήλα.  

 β) χλδεζε ησλ ζσιήλσλ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηπρφλ θνπήο άθξσλ θαη θξεδαξίζκαηνο 

αλεγκέλα ζε ηερλίηε: 0,85h αλά κέηξν κήθνπο νλνκαζηηθήο πεξηκέηξνπ (Π) ζσιήλα.  

 γ) Γνθηκαζίεο ζσιήλσλ θαη αγσγνχ αλεγκέλεο ζε εξγάηε: 10h αλά m2 νλνκαζηηθήο 

δηαηνκήο (Δ) ζσιήλα.  

 δ) Μήθε ζσιήλσλ (θαηά παξαδνρή) 6,00m. 

 ε) Φζνξά ζσιήλσλ 2%.  

Αγσγνί απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο u-PVC ππνλφκσλ (ρξψκα θεξακηδί)) νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 

250mm,  

 ( 1 ΜΜ ) Μέηξν Μήθνπο 

 Αλάιπζε  

 1. ΤΛΗΚΑ 

  α) Πξνκήζεηα θαη θζνξά ζσιήλα 

 ΤΛΗΚΟ ΑΣΔΟ Ν\ΤΓΡ 372.1 (m) 1,02x25,40 = 25,91 € 

 2. ΔΡΓΑΗΑ 

  α) Σνπνζέηεζε ζσιήλσλ Ώξεο εξγάηε  

 ΔΡΓ. ΑΣΔΟ 112 (h) 0,340x0,85x7,80 = 2,54 € 

 β) χλδεζε ζσιήλσλ Ώξεο ηερλίηε 

 ΔΡΓ. ΑΣΔΟ 113 (h) 0,785x0,85x10,12 = 6,75 € 
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 γ) Γνθηκαζίεο ζσιήλσλ θαη αγσγνχ Ώξεο εξγάηε 

 ΔΡΓ. ΑΣΔΟ 111 (h) 0,314x0,85x7,80 = 2,01 € 

   Άζξνηζκα = 37,21 € 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 37,21  

     (Οινγξάθσο)  : ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΠΣΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ  

Α.Σ  : 8.02  

Άξζξν: ΤΓΡ Ν00662.1.1.5   σιήλεο u-PVC ππνλόκσλ (ρξώκα θεξακηδί)  Φ400 

   Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ 6621 100,00% 

 

Αγσγνί απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο u-PVC ππνλφκσλ (ρξψκα θεξακηδί)  Φ400 θαηά δε ηα ινηπά 

φπσο ζην άξζξν 4.1. Βαζηθέο αξρέο ππνινγηζκνχ ηεο δαπάλεο ελφο ΜΜ. Όπσο ζην άξζξν 

4.1, εθηφο απφ ηε δαπάλε ζπλδέζεσο θιπ., πνπ αλάγεηαη ζε 1,10 h ηερλίηε αλά κέηξν 

κήθνπο (ΜΜ) νλνκαζηηθήο πεξηκέηξνπ (Π) ηνπ ζσιήλα.  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ζσιήλα 

400ριζη.  

 ( 1 ΜΜ ) Μέηξν Μήθνπο 

 Αλάιπζε  

 1. ΤΛΗΚΑ 

  α) Πξνκήζεηα θαη θζνξά ζσιήλα 

 ΤΛΗΚΟ ΑΣΔΟ ΤΓΡ 372.6 (m) 1,02x 65.30 = 66.61 € 

 2. ΔΡΓΑΗΑ 

  α) Σνπνζέηεζε ζσιήλσλ Ώξεο εξγάηε  

 ΔΡΓ. ΑΣΔΟ 112 (h) 0,567x1.10x7,80 = 4.86 € 

 β) χλδεζε ζσιήλσλ Ώξεο ηερλίηε 

 ΔΡΓ. ΑΣΔΟ 113 (h) 1.256x1.10x10,12 = 13.98 € 

 γ) Γνθηκαζίεο ζσιήλσλ θαη αγσγνχ Ώξεο εξγάηε 

 ΔΡΓ. ΑΣΔΟ 111 (h) 0,436x1.10x7,80 = 3.74 € 

   Άζξνηζκα = 89.19 € 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 89.19 

     (Οινγξάθσο)  : ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΔΝΝΔΑ ΛΔΠΣΑ  

 

Α.Σ  : 8.03 

Άξζξν: ΑΣΖΔ 8066.3.999   Καζαίξεζε θξεαηίνπ απνξξνήο νκβξίσλ 

      Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 010 100,00% 

 

Καζαίξεζε θξεαηίνπ απνξξνήο νκβξίσλ, κεγίζησλ δηαζηάζεσλ 70Υ100cm θαη βάζνπο 1,50 

m., ήηνη αθαίξεζε ηεο ρπηνζεδεξάο ζράξαο θαη ηνπ πιαηζίνπ, θαζαίξεζε ησλ ηνηρσκάησλ 

θαη ηνπ ππζκέλα θαη απνθνκηδή ησλ αρξήζησλ         

 ( 1 ηεκ. ) Σεκάρην 

 Αλάιπζε  

 1. ΔΡΓΑΗΑ 

   Δξγάηεο 

 ΔΡΓ. ΑΣΟΔ 001 (h) 4x7,80 = 31,20 € 

 Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΑΣΟΔ 003 (h) 0,5x10,12 = 5,06 € 

   Άζξνηζκα = 36,26 € 

 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 36,26  

      (Οινγξάθσο)  : ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΞΖ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΔΞΖ ΛΔΠΣΑ  
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Α.Σ  : 8.04 

Άξζξν: ΑΣΖΔ ΤΓΡ Ν8066.3.3   Φξεάηην απνξξνήο νκβξίσλ ηύπνπ ΔΤΓΑΠ Α1, 60Υ80 cm 

         Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 010 100,00% 

 

Πξνθαηαζθεπαζκέλν θξεάηην απνξξνήο νκβξίσλ ηχπνπ ΔΤΓΑΠ Α1, εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 

60Υ80 cm, κε ελζσκαησκέλε ρπηνζηδεξή ζράξα δηαζηάζεσλ 60Υ96 cm, θιάζεσο D400 θαη 

πιεπξηθή κεηφπε εληζρπκέλε κε ραιχβδηλεο ιάκεο. Ζ αμία ηεο ζράξαο θαη ηνπ πιαηζίνπ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή.  

 ( 1 ηεκ. ) Σεκάρην 

 Αλάιπζε  

 1.  ΤΛΗΚΑ 

   α) Πξνκήζεηα θξεαηίνπ νκβξίσλ 60Υ80 cm κε ελζσκαησκέλε ζράξα θαη εληζρπκέλε 

κεηφπε. 

 ΤΛΗΚΟ ΑΣΔΟ Ν\ 301.9.1   ΣΔ (Σεκ) 1Υ507,60 = 507,60 € 

2 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ: 

Υξήζε γεξαλνχ 3η γηα ηελ αλχςσζε θαη αζθαιή ηνπνζέηεζε ηνπ θξεαηίνπ. 

 ΑΣΛΔ 319 (Ζ.Μ.) 0,2x156,74 = 31,38 € 

3 ΔΡΓΑΗΑ 

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 1,50 x10,12 = 15,18 € 

  Βνεζφο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 112 (h) 1,50 x8,58 = 12,87 € 

   Άζξνηζκα = 567,03 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 567,03 

     (Οινγξάθσο)  : ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ ΔΞΖΝΣΑ ΔΠΣΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΣΡΗΑ ΛΔΠΣΑ  

 

Α.Σ  : 8.05 

Άξζξν: ΑΣΖΔ ΤΓΡ Ν8066.3.4   Φξεάηην απνξξνήο νκβξίσλ ηύπνπ ΔΤΓΑΠ Α2, 2Υ60Υ80 cm 

         Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 010 100,00% 

 

Πξνθαηαζθεπαζκέλν θξεάηην απνξξνήο νκβξίσλ ηχπνπ ΔΤΓΑΠ Α2, δηπινχ ζαιάκνπ εζσηεξηθψλ 

δηαζηάζεσλ έθαζηνο 60Υ80 cm, κε δχν ελζσκαησκέλεο ρπηνζηδεξέο ζράξεο δηαζηάζεσλ 

60Υ96 cm, θιάζεσο D400,  θαη πιεπξηθή κεηφπε εληζρπκέλε κε ραιχβδηλεο ιάκεο. Ζ αμία 

ηεο ζράξαο θαη ηνπ πιαηζίνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή.     

  ( 1 ηεκ. ) Σεκάρην 

 Αλάιπζε  

 1.  ΤΛΗΚΑ 

   α) Πξνκήζεηα θξεαηίνπ νκβξίσλ 60Υ80 cm κε ελζσκαησκέλε ζράξα θαη εληζρπκέλε 

κεηφπε. 

 ΤΛΗΚΟ ΑΣΔΟ Ν\ 301.9.2   ΣΔ (Σεκ) 1Υ981,25 = 981,25 € 

2 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ: 

Υξήζε γεξαλνχ 3η γηα ηελ αλχςσζε θαη αζθαιή ηνπνζέηεζε ηνπ θξεαηίνπ. 

 ΑΣΛΔ 319 (Ζ.Μ.) 0,3x156,74 = 47,02 € 

3 ΔΡΓΑΗΑ 

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 2,25 x10,12 = 22,77 € 

  Βνεζφο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 112 (h) 2,25 x8,58 = 19,31 € 

   Άζξνηζκα = 1070,35 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1070,35  
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     (Οινγξάθσο)  : ΥΗΛΗΑ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ  

 

ΟΜΑΓΑ Θ: ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ – ΑΡΓΔΤΖ 

 

Α.Σ  : 9.01 

Άξζξν: ΤΓΡ ΝΔΟ Ν6621.15   Αγσγνί ύδξεπζεο πνιπαηζπιελίνπ 16 ΑΣΜ Φ250 

  Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ 6621 100,00% 

 

Αγσγνί χδξεπζεο πνιπαηζπιελίνπ νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 αηκνζθαηξψλ εμσηεξηθήο 

δηακέηξνπ Φ250 mm SDR11. 

Γηα έλα κέηξν κήθνπο αγσγνχ ζσιήλσλ πνιπαηζπιελίνπ (HPPE, PE 100 -EN 12201-2 -CEN\TC 

155 WI 020,2) νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 αηκ. πιήξσο ηνπνζεηνπκέλνπ εληφο ησλ ηάθξσλ θαη 

έηνηκνπ γηα ιεηηνπξγία.  

ηε ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

   1.Ζ δαπάλε πξνκήζεηαο, θνξηνεθθφξησζεο, ζηαιίαο θαη κεηαθνξάο ησλ ζσιήλσλ, 

ζπλδέζκσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ, ε κεηαθνξά απφ ηε ζέζε ζπγθέληξσζεο κέρξη ην ρείινο 

ηεο ηάθξνπ, θαζψο θαη ε δαπάλε πξνζέγγηζεο, θαηαβηβαζκνχ κέζα ζηε ηάθξν, ηνπνζέηεζε 

θαη ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ησλ θαη κεηά ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη εμαξηεκάησλ 

(γηα νζεζδήπνηε ζπλδέζεηο). 

   2.Ζ δαπάλε γηα ηε ηνκή ησλ ζσιήλσλ φπνπ ζα ρξεηαζηεί, θαζψο θαη γηα ηε δνθηκή 

ζηεγαλφηεηαο, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ πξνο 

απηή πιηθψλ, πιαθψλ ζηεγαλφηεηαο, εμαεξηζηήξσλ, χδαηνο, αληιηψλ, καλνκέηξσλ θ.ιπ. 

   3.Οη δαπάλεο ειέγρνπ ησλ ζσιήλσλ ζε επίζεκα αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα θαη απηέο 

ηεο κεηαθνξάο ησλ ειεγθηψλ επί ηφπνπ ησλ εξγαζηεξίσλ. Οη αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα 

πξνζθνκίδνπλ απφ ηε θαηαζθεπάζηξηα, ησλ ζσιήλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ, εηαηξεία 

πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ απηψλ. 

     Δπηκέηξεζε ζε κέηξα κήθνπο θαηά ηνλ άμνλα ηεο ζσιήλσζεο, αλεμάξηεηα απφ ην 

κήθνο θάζε ζσιήλα. 

 ( 1 m ) Μέηξν Μήθνπο 

 Αλάιπζε  

 1.  ΤΛΗΚΑ 

   α) Πξνκήζεηα ζσιήλα πξνζαπμεκέλε θαηά 2% γηα θζνξά θιπ. 

ΤΛΗΚΟ ΑΣΔΟ ΤΓΡ Ν\372α.8.1     (ΣΔ)  (m)  1,02x 74,88 = 76,38 

€ 

 2. ΔΡΓΑΗΑ 

  α) Σνπνζέηεζε ζσιήλσλ Ώξεο εξγάηε  

 ΔΡΓ. ΑΣΔΟ 112 (h) 0,104x0,85x7,80 = 0,69 € 

 β) χλδεζε ζσιήλσλ Ώξεο ηερλίηε 

 ΔΡΓ. ΑΣΔΟ 113 (h) 0,242 x0,85x10,12 = 2,08 € 

 γ) Γνθηκαζίεο ζσιήλσλ θαη αγσγνχ Ώξεο εξγάηε 

 ΔΡΓ. ΑΣΔΟ 111 (h) 0,104x0,85x7,80 = 3.74 € 

   Άζξνηζκα = 79,84 € 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 79,84  

     (Οινγξάθσο)  : ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ 

  

Α.Σ  : 9.02 

Άξζξν: ΑΣΖΔ ΤΓΡ Ν8036.3  ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή δηακέηξνπ 1 ins 

      Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 5 100,00% 

 

ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή δηακέηξνπ 1 ins Πάρνπο 3,25 mm, ISO - MEDIUM 

βαξχο (πξάζηλε εηηθέηα), δειαδή ζηδεξνζσιήλαο θαη θάζε είδνπο εηδηθά ηεκάρηα (πιελ 

ξαθφξ), γηα ηνπνζέηεζε ζην έδαθνο ζε ππφγεην δίθηπν θαη κηθξνυιηθά (θαλλάβη ζρνηλί, 

κίλην θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ 
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πηέζεσο. 

 ( 1 m ) Μέηξν Μήθνπο 

 Αλάιπζε  

 1.  ΤΛΗΚΑ 

   α) ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Φ 1 ins απμεκέλνο θαηά 25% γηα εηδηθά 

ηεκάρηα θαη 5% γηα θζνξά θαη κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο 

ΤΛΗΚΟ ΑΣΔΟ ΖΛΜ 566.3  (ΣΔ) (m)  1,30x 3,20 =4,16 € 

 2. ΔΡΓΑΗΑ 

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 0,4 x10,12= 4,05€ 

  Βνεζφο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 112 (h) 0,4 x8,58= 3,43 € 

 Άζξνηζκα = 11,64 € 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 11,64  

     (Οινγξάθσο)  : ENTEKA ΔΤΡΩ ΚΑΗ EΞHNTA ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ 

  

Α.Σ  : 9.03 

Άξζξν: ΑΣΖΔ ΝΔΟ Ν8104.10.1.3   θαηξηθή βαιβίδα νξεηxάιθηλε  1 ins 

            Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 11 100,00% 

 

θαηξηθή βαιβίδα νξεηxάιθηλε  (ball valve)  πίεζεο ιεηηνπξγίαο έσο 10 atm, βαξέσο 

ηχπνπ κε ιαβή, κε θιείζηκν  1\4 ηεο ζηξνθήο θαη έδξα ηεθιφλ, κε ηα πιηθά θαη 

κηθξνυιηθά ζχλδεζεο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο. νλ. δηακέηξνπ DN 25 mm  (Φ 

1 ins).  

 ( 1 Σεκ ) Σεκάρην 

 Αλάιπζε  

 1.  ΤΛΗΚΑ 

   α) Βάλα νξεηράιθηλε ζθαηξηθή  (BALL VALVES) βαξέσο ηχπνπ κε ιαβή δηακ. 1 ins 

απμεκέλνο θαηά 3% γηα κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο 

ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ 610.1.3  (ΣΔ)  (Σεκ)  1,03x 8,20 =8,45 € 

 2. ΔΡΓΑΗΑ 

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 0,3x10,12= 3,04€ 

                                      Άζξνηζκα   =       11,49 € 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 11,49  

     (Οινγξάθσο)  : ENTEKA ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΛΔΠΣΑ  

 

Α.Σ  : 9.04 

Άξζξν: ΝΑΣΔΠ  Ν5812.7  Βάλα ειαζηηθήο έκθξαμεο, δηαηνκήο Φ150 

                       Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ 6621 100,00% 

 

Βάλα ειαζηηθήο έκθξαμεο, δηαηνκήο Φ150 κε ηηκφλη, κε ζψκα απφ ρπηνζίδεξν G-40 θαη 

επνμηθή βαθή, άμνλα απφ αλνμείδσην ράιπβα, επηηφπνπ κε ηα κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία 

ζχλδεζεο θαη δνθηκψλ, πιήξσο ηνπνζεηεκέλε ζε αξδεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 ( 1 Σεκ ) Σεκάρην 

 Αλάιπζε  

 1.  ΤΛΗΚΑ 

   Βάλα ειαζηηθήο έκθξαμεο, σο άλσ,  δηαηνκήο DN 150,πξνζαπμεκέλε θαηά 2% γηα 

κηθξνυιηθά.. 

ΤΛΗΚΟ ΝΑΣΔΠ ΠΡ  Ν\712.7     (ΣΔ)   (Σεκ) 1,02x 317,33 = 323,68 € 

 2. ΔΡΓΑΗΑ 
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  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 1,50x10,12 = 15,18 € 

  Βνεζφο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 112 (h) 1,50 x8,58 = 12,87 € 

   Άζξνηζκα = 351,73€ 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 351,73  

     (Οινγξάθσο)  : ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΝΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΣΡΗΑ ΛΔΠΣΑ  

 

Α.Σ  : 9.05 

Άξζξν: ΑΣΖΔ ΝΔΟ Ν9765.5.8  έια πδξνιεςίαο Φ160 Υ 1΄΄ ρπηνζηδεξή 

        Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 11 100,00% 

 

έια πδξνιεςίαο ρπηνζηδεξή, (θιέθηεο), γηα ζσιήλα Φ160 θαη ιήςε δηακέηξνπ 1 ins 

βηδσηή, κε ειαζηηθφ παξέκβπζκα ζηεγαλνπνίεζεο θαη αλνμείδσηεο βίδεο θαη ξνδέιεο, 

επηηφπνπ κε ηα κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία ζχλδεζεο θαη δνθηκψλ, πιήξσο ηνπνζεηεκέλε 

ζε εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο. 

 ( 1 Σεκ ) Σεκάρην 

 Αλάιπζε  

 1.  ΤΛΗΚΑ 

   έια πδξνιεςίαο Φ 160 Υ 1΄΄ πξνζαπμεκέλε θαηά 2% γηα κηθξνυιηθά.. 

ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ Ν\568.3.8     (ΣΔ)      (Σεκ)  1,02x 137,53 = 140,28 € 

 2. ΔΡΓΑΗΑ 

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 1,20x10,12 = 12,14 € 

  Βνεζφο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 112 (h) 1,20 x8,58 = 10,30 € 

   Άζξνηζκα = 162,72€ 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 162,72  

     (Οινγξάθσο)  : ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΖΝΣΑ ΓΤΟ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ  

 

Α.Σ  : 9.06 

Άξζξν: ΑΣΖΔ ΝΔΟ Ν9765.5.9  έια πδξνιεςίαο Φ 250 Υ 1΄΄ ρπηνζηδεξή 

                           Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 11 100,00% 

 

έια πδξνιεςίαο ρπηνζηδεξή (θιέθηεο), γηα ζσιήλα Φ 250 θαη ιήςε δηακέηξνπ 1 ins 

βηδσηή, κε ειαζηηθφ παξέκβπζκα ζηεγαλνπνίεζεο θαη αλνμείδσηεο βίδεο θαη ξνδέιεο, 

επηηφπνπ κε ηα κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία ζχλδεζεο θαη δνθηκψλ, πιήξσο ηνπνζεηεκέλε 

ζε εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο. 

 ( 1 Σεκ ) Σεκάρην 

 Αλάιπζε  

 1.  ΤΛΗΚΑ 

   έια πδξνιεςίαο Φ 250 Υ 1΄΄ πξνζαπμεκέλε θαηά 2% γηα κηθξνυιηθά.. 

ΤΛΗΚΟ ΖΛΜ Ν 568.3.9     (ΣΔ)      (Σεκ)  1,02x 334,11 = 340,79 € 

 2. ΔΡΓΑΗΑ 

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 1,50x10,12 = 15,18 € 

  Βνεζφο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 112 (h) 1,50 x8,58 = 12,87 € 

   Άζξνηζκα = 368,84€ 
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ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 368,84  

     (Οινγξάθσο)  : ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΔΞΖΝΣΑ ΟΚΣΩ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ 

  

Α.Σ  : 9.07 

Άξζξν: ΤΓΡ 2Κ4 Ν16.17.2.9  Σαπ ζπζηνιηθό από ρπηνζίδεξν Φ250 Υ Φ150 Υ Φ250 16 Αtm 

        Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ 6630.1  100,00% 

 

Σαπ ζπζηνιηθφ δηθηχσλ χδξεπζεο απφ θαηφ ρπηνζίδεξν, δηακέηξσλ Φ250 Υ Φ150 Υ Φ250, 

νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 Αtm κε επνμεηδηθή βαθή ή επάιεηςε αζθαιηηθνχ, πιήξσο 

ηνπνζεηεκέλν θαη ζπλδεδεκέλν ζε ππφγεην δίθηπν, κε ειαζηηθά παξεκβχζκαηα 

ζηεγαλνπνίεζεο θαη αλνμείδσηεο βίδεο θαη ξνδέιεο, επηηφπνπ κε ηα κηθξνυιηθά θαη ηελ 

εξγαζία ζχλδεζεο θαη δνθηκψλ. 

 ( 1 Σεκ ) Σεκάρην 

 Αλάιπζε  

 1.  ΤΛΗΚΑ 

  Σαπ ζπζηνιηθφ απφ θαηφ ρπηνζίδεξν, Φ250 Υ Φ150 Υ Φ250, 16 Αtm, πξνζαπμεκέλν θαηά 

20% γηα βίδεο, κηθξνυιηθά θιπ.  

ΤΛΗΚΟ ΤΓΡ Ν\380γ.9.1     (ΣΔ)      (Σεκ)  1,20x 475,0 = 570,00 € 

 2. ΔΡΓΑΗΑ 

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 3,0x10,12 = 30,36 € 

  Βνεζφο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 112 (h) 3,0 x8,58 = 25,74 € 

   Άζξνηζκα = 626,10€ 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 626,10  

     (Οινγξάθσο)  : ΔΞΑΚΟΗΑ ΔΗΚΟΗ ΔΞΗ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 9.08 

Άξζξν: ΑΣΖΔ ΝΔΟ Ν8023.9.1  Φιαληδνθεθαιή (θιαληδνδηκπώ) αγθπξώζεσο 16 Atm Φ160 

        Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 83 100,00% 

 

Φιαληδνθεθαιή (θιαληδνδηκπψ) αγθπξψζεσο, γηα ζσιήλα PE\ PVC, HUOT SR6\ SR166, 

νλνκαζηηθήο πηέζεσο 16 Atm, γηα ζσιήλα νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ160, πιήξσο 

ηνπνζεηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε ζε ππφγεην δίθηπν, κε ειαζηηθά παξεκβχζκαηα 

ζηεγαλνπνίεζεο θαη αλνμείδσηεο βίδεο θαη ξνδέιεο, επηηφπνπ κε ηα κηθξνυιηθά θαη ηελ 

εξγαζία ζχλδεζεο θαη δνθηκψλ.  

 ( 1 Σεκ ) Σεκάρην 

 Αλάιπζε  

 1.  ΤΛΗΚΑ 

  Φιαληδνθεθαιή , Φ160, 16 Αtm, πξνζαπμεκέλε θαηά 20% γηα βίδεο, κηθξνυιηθά θιπ.  

ΤΛΗΚΟ ΝΑΣΖΔ Ν\552.7.1     (ΣΔ)      (Σεκ) 1,20x 102,88    = 123,46 € 

 2. ΔΡΓΑΗΑ 

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 1,0x10,12 = 10,12 € 

  Βνεζφο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 112 (h) 1,0 x8,58 = 8,58 € 

   Άζξνηζκα = 142,16€ 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 142,16  
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     (Οινγξάθσο)  : ΔΚΑΣΟΝ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΓΔΚΑ  ΔΞΖ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 9.09 

Άξζξν: ΑΣΖΔ ΝΔΟ Ν8023.9.2  Φιαληδνθεθαιή (θιαληδνδηκπώ) αγθπξώζεσο 16 Atm Φ200 

        Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 83 100,00% 

 

Φιαληδνθεθαιή (θιαληδνδηκπψ) αγθπξψζεσο, γηα ζσιήλα PE\ PVC, HUOT SR6\ SR166, 

νλνκαζηηθήο πηέζεσο 16 Atm, γηα ζσιήλα νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ250, πιήξσο 

ηνπνζεηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε ζε ππφγεην δίθηπν, κε ειαζηηθά παξεκβχζκαηα 

ζηεγαλνπνίεζεο θαη αλνμείδσηεο βίδεο θαη ξνδέιεο, επηηφπνπ κε ηα κηθξνυιηθά θαη ηελ 

εξγαζία ζχλδεζεο θαη δνθηκψλ.  

 ( 1 Σεκ ) Σεκάρην 

 Αλάιπζε  

 1.  ΤΛΗΚΑ 

  Φιαληδνθεθαιή , Φ250, 16 Αtm, πξνζαπμεκέλε θαηά 20% γηα βίδεο, κηθξνυιηθά θιπ.  

ΤΛΗΚΟ ΝΑΣΖΔ Ν\552.7.3     (ΣΔ)      (Σεκ)   1,20x 345,52 = 414,62 

€ 

 2. ΔΡΓΑΗΑ 

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 1,20x10,12 = 12,14 € 

  Βνεζφο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 112 (h) 1,20 x8,58 = 10,30 € 

   Άζξνηζκα = 437,06€ 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 437,06 

     (Οινγξάθσο)  : ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΠΣΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΔΞΗ ΛΔΠΣΑ  

 

Α.Σ  : 9.10 

Άξζξν: ΑΣΖΔ ΖΛΜ Ν8749.002  Πξνθαηαζθεπαζκέλν θξεάηην ρεηξηζκνύ δηαθόπηε 

        Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 101 100,00% 

 

Πξνθαηαζθεπαζκέλν θξεάηην ρεηξηζκνχ δηαθφπηε, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη 

ηνπνζέηεζε  ελφο θξεαηίνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα γηα ηελ επίζθεςε δηαθφπηε λεξνχ, 

απφ ζηεγαλφ ηλνπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ελδεηθηηθψλ εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 37Υ37cm, πνπ 

δέρεηαη θάιπκκα- πιαίζην απφ ρπηνζίδεξν.  

 ( 1 ηεκ. ) Σεκάρην 

 Αλάιπζε  

 1. ΤΛΗΚΑ 

   α) Πξνκήζεηα πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ 37Υ37 cm 

 ΑΣΔΟ Ν\ 301.8.3    ΣΔ (Σεκ) 1Υ23,38 = 23,38 € 

 2. ΔΡΓΑΗΑ θαη ινηπέο δαπάλεο αλεγκέλεο  

 ζηελ εξγαζία 

  Σερλίηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 113 (h) 0,75 x10,12 = 7,59 € 

  Δξγάηεο 

 ΔΡΓ. ΝΑΣΔΠ 111 (h) 0,75 Υ 7,80 = 5,85 € 

   Άζξνηζκα = 36,82 € 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 36,82  

     (Οινγξάθσο)  : ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΞΗ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ  

 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΡΑΗΝΟΤ 



Τιμολόγιο Μελέτης 

- 68 - 

ΟΜΑΓΑ Η: ΦΤΣΔΤΖ 

 

Α.Σ  : 10.01 

Άξζξν: Γ1 Γεληθή κόξθσζε επηθάλεηαο εδάθνπο γηα ηελ θύηεπζε θπηώλ ή εγθαηάζηαζε 

      ριννηάπεηα 

      Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΠΡ 1140 100% 

 

Απνθνκηδή πιενλαδφλησλ ρσκάησλ, θαζάξηζκα, ζπγθέληξσζε θαη απνθνκηδή θάζε άρξεζηνπ 

πιηθνχ (πέηξεο, ππνιείκκαηα ξηδψλ, θιαδηά θιπ), αλακφριεπζε ηεο επηθάλεηαο κε 

νπνηνδήπνηε κέζν, γεληθή ηζνπέδσζε ησλ ρψξσλ θαη γεληθή κφξθσζε ηνπ αλάγιπθνπ ηεο 

επηθαλείαο ηνπ εδάθνπο γηα ηελ θχηεπζε θπηψλ ή εγθαηάζηαζε ριννηάπεηα. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.)  

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 105,00 

   (Οινγξάθσο)  : ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΜΖΓΔΝ ΛΔΠΣΑ 

  

Α.Σ  : 10.02 

Άξζξν: Γ2  Δλζσκάησζε βειηησηηθώλ εδάθνπο 

           Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΠΡ 1620 100% 

 

Δλζσκάησζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ βειηησηηθψλ ζην ππάξρνλ έδαθνο (φπσο ηχξθε, 

νξγαλνρνπκηθά, πεξιίηεο θιπ), ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 10 cm, κε νπνηνδήπνηε κέζν, 

ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-02-01. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. 

Ζ πξνκήζεηα ησλ βειηησηηθψλ εδάθνπο πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν εδάθνπο επεμεξγαζκέλνπ κε βειηησηηθά (m3). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 5,00 

     (Οινγξάθσο)  : ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΜΖΓΔΝ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 10.03 

Άξζξν: Γ3  Αλάκημε θεπεπηηθνύ ρώκαηνο θαη άκκνπ πνηακνύ 

           Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΠΡ 1620 100% 

 

Δξγαζία αλάκημεο θεπεπηηθνχ ρψκαηνο θαη άκκνπ πνηακνχ ή ρεηκάξξνπ ζε ρψξν έμσ απφ 

ηελ θνλίζηξα θαη θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπ παξαγνκέλνπ κίγκαηνο ζηηο ζέζεηο 

ηνπνζέηεζεο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-02-03. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε 

νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. 

Ζ πξνκήζεηα ηνπ θεπεπηηθνχ ρψκαηνο θαη ηεο άκκνπ πιεξψλνληαη ηδηαίηεξα. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3)  

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1,00 

     (Οινγξάθσο)  : ΔΝΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΜΖΓΔΝ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 10.04 

Άξζξν: Γ4   Γηάζηξσζε πιηθώλ ζηελ επηθάλεηα ηεο θνλίζηξαο 

   Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΠΡ 1620 100% 

 

Ηζνπαρήο δηάζηξσζε ζηελ επηθάλεηα ηεο θνλίζηξαο θεπεπηηθνχ ρψκαηνο ή άκκνπ ή 

κίγκαηνο θεπεπηηθνχ ρψκαηνο - άκκνπ πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί θαη απνηεζεί ζε ζσξνχο ζε 

δηάθνξα ζεκεία ηεο θνλίζηξαο, ζηελ αξρή κελ κε ηζνπεδσηήξα θαη ζηελ ηειηθή θάζε, 

φπνπ ρξεηαζηεί, ρεηξνλαθηηθά κε ρξήζε θαηαιιήισλ εξγαιείσλ (ηζνπγθξάλεο), ζχκθσλα κε 
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ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-02-03. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε 

νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 0,25 

     (Οινγξάθσο)  : ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 10.05 

Άξζξν: Γ1.7  Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ7  

    Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΠΡ 5210 100% 

 

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ δέλδξσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη 

κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην 

θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο 

δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα 

άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη 

ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 120,00 

     (Οινγξάθσο)  : ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΜΖΓΔΝ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 10.06 

Άξζξν: Γ2.3 Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ3  

   Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΠΡ 5210 100% 

 

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ ζάκλσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη 

κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην 

θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο 

δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα 

άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ζάκλσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε 

θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 7,40 

     (Οινγξάθσο)  : ΔΠΣΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 10.07 

Άξζξν: Γ2.5  Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ5  

    Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΠΡ 5210 100% 

 

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ ζάκλσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη 

κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην 

θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο 

δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα 

άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ζάκλσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε 

θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 30,00 

     (Οινγξάθσο)  : ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΜΖΔΝ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 10.08 

Άξζξν: Γ6.2 Πνώδε - πνιπεηή θαη εηήζηα, δηεηή, βνιβώδε θιπ θπηά θαηεγνξίαο Π2 

   Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΠΡ 5220 100% 
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Πξνκήζεηα πνσδψλ - πνιπεηψλ θπηψλ θαη εηεζίσλ, δηεηψλ, βνιβσδψλ θιπ θπηψλ κε ηηο 

δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ 

πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, 

ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε, απνζήθεπζε θαη θχιαμε, ηηο δαπάλεο 

ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε 

δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ πνσδψλ - πνιπεηψλ θπηψλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε 

κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-07-

00. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1,65 

     (Οινγξάθσο)  : ΔΝΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 10.09 

Άξζξν: Γ7  Πξνκήζεηα θεπεπηηθνύ ρώκαηνο 

           Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΠΡ 1710 100% 

 

Πξνκήζεηα θεπεπηηθνχ ρψκαηνο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 

02-07-05-00. Σν θεπεπηηθφ ρψκα ζα είλαη γφληκν, επηθαλεηαθφ, εχζξππην, 

ακκναξγηιψδνπο ζχζηαζεο, κε αλαινγία ζε άκκν ηνπιάρηζηνλ 55 % θαη θαηά ην δπλαηφλ 

απαιιαγκέλν απφ ζβψινπο, αγξηφρνξηα, ππνιείκκαηα ξηδψλ, ιίζνπο κεγαιχηεξνπο ησλ 5 cm 

θαη άιια μέλα ή ηνμηθά πιηθά βιαβεξά γηα ηελ αλάπηπμε θπηψλ. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 8,50 

     (Οινγξάθσο)  : ΟΥΣΩ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 10.10 

Άξζξν: Γ11   Πξνκήζεηα νξγαληθώλ θπηηθώλ ππνζηξσκάησλ  

             Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΠΡ ΠΡ-5340 100% 

 

Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ νξγαληθνχ θπηηθνχ ππνζηξψκαηνο πξνεξρνκέλνπ απφ 

ειεγρφκελε απνζχλζεζε θπηηθψλ ή θαη δσηθψλ ππνιεηκκάησλ, ζε ζθξαγηζκέλε ζπζθεπαζία, 

κε αλαγξαθή ηεο εγγπεκέλεο ζχλζεζεο θαη ηεο πεξηεθηηθφηεηα ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη 

ρνχκν. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 85,00 

     (Οινγξάθσο)  : ΟΓΓΟΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΜΖΓΔΝ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 10.11 

Άξζξν: Γ12   Πξνκήζεηα δηνγθσκέλνπ πεξιίηε 

     Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΠΡ 5340 100% 

 

Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ δηνγθσκέλνπ πεξιίηε γηα γεσξγηθή ρξήζε, ζπζθεπαζκέλνπ, 

κεγέζνπο θφθθσλ 3-4 mm ζε αλαινγία 70-80 % θ.ν., ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε 

θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-02-01. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 50,00 

     (Οινγξάθσο)  : ΠΔΝΣΖΝΣΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΜΖΓΔΝ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 10.12 

Άξζξν: Γ16   Πξνκήζεηα άκκνπ ρεηκάξξνπ ή νξπρείνπ 

     Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΓΟ 1510 100% 
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Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ άκκνπ απφ νξπρείν, πνηακφ ή ρείκαξξν, απ΄ φπνπ 

επηηξέπεηαη λνκίκσο ε ακκνιεςία, θαζαξήο, απαιιαγκέλεο ρισξηνχρνπ λαηξίνπ θαη 

θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο 0,25-2,0 mm. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 15,00 

     (Οινγξάθσο)  : ΓΔΚΑΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΜΖΓΔΝ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 10.13 

Άξζξν: Δ1.1  Άλνηγκα ιάθθσλ δηαζηάζεσλ 0,30 x 0,30 x 0,30 m 

             Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΠΡ 5130 100%  

 

Άλνηγκα ιάθθσλ ζε ραιαξά εδάθε κε εξγαιεία ρεηξφο Aλνηγκα ιάθθσλ ζε ραιαξφ έδαθνο, 

κε εξγαιεία ρεηξφο, θαζψο θαη θαζαξηζκφο θαη απνθνκηδή ησλ ππνιεηκκάησλ ξηδψλ θαη 

ησλ αρξήζησλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-01-00. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ, εξγαιείσλ θαη κέζσλ γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 0,60 

     (Οινγξάθσο)  : ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 10.14 

Άξζξν: Δ1.2   Άλνηγκα ιάθθσλ δηαζηάζεσλ 0,50 x 0,50 x 0,50 m 

    Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΠΡ 5130 100%  

 

Άλνηγκα ιάθθσλ ζε ραιαξά εδάθε κε εξγαιεία ρεηξφο Aλνηγκα ιάθθσλ ζε ραιαξφ έδαθνο, 

κε εξγαιεία ρεηξφο, θαζψο θαη θαζαξηζκφο θαη απνθνκηδή ησλ ππνιεηκκάησλ ξηδψλ θαη 

ησλ αρξήζησλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-01-00. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ, εξγαιείσλ θαη κέζσλ γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1,50 

     (Οινγξάθσο)  : ΔΝΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 10.15 

Άξζξν: Δ5.2   Άλνηγκα ιάθθσλ κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηή δηαζηάζεσλ 0,70 x 0,70 x 0,70 m  

     Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΠΡ 5160 100%  

 

Άλνηγκα ιάθθσλ κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηή, θαζψο θαη θαζαξηζκφο θαη απνθνκηδή ησλ 

ππνιεηκκάησλ ξηδψλ θαη ησλ αρξήζησλ πιηθψλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ 

ΔΣΔΠ 10-05-01-00. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

εξγαιείσλ θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 10,00 

     (Οινγξάθσο)  : ΓΔΚΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΜΖΓΔΝ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 10.16 

Άξζξν: Δ9.4  Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο όγθνπ 2,00 - 4,00 lt 

    Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΠΡ 5210 100%  

 

Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 2,00 - 4,00 lt, δειαδή: θχηεπζε κε ζσζηή 

ηνπνζέηεζε ηνπ θπηνχ ζην ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηεο ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη 

ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, πάηεκα ηνπ ρψκαηνο κέζα ζην ιάθθν θχηεπζεο, ιίπαλζε θαη 
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ζρεκαηηζκφο ιεθάλεο άξδεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-01-00. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε 

απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε θχηεπζε, πέηξεο, ζαθνχιεο 

(πέηξεο, ζαθνχιεο, δνρεία θιπ).  

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1,10 

     (Οινγξάθσο)  : ΔΝΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 10.17 

Άξζξν: Δ9.5  Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο όγθνπ 4,50 - 12,00 lt 

             Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΠΡ 5210 100% 

 

Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 4,50 - 12,00 lt, δειαδή: θχηεπζε κε ζσζηή 

ηνπνζέηεζε ηνπ θπηνχ ζην ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηεο ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη 

ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, πάηεκα ηνπ ρψκαηνο κέζα ζην ιάθθν θχηεπζεο, ιίπαλζε θαη 

ζρεκαηηζκφο ιεθάλεο άξδεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-01-00. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε 

απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε θχηεπζε, πέηξεο, ζαθνχιεο 

(πέηξεο, ζαθνχιεο, δνρεία θιπ). 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1,30 

     (Οινγξάθσο)  : ΔΝΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

Α.Σ  : 10.18 

Άξζξν: Δ9.8  Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο όγθνπ 41 - 80 lt  

             Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΠΡ 5210 100% 

 

Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 41 - 80 lt, δειαδή: θχηεπζε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε 

ηνπ θπηνχ ζην ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηεο ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ επηθάλεηα 

ηνπ εδάθνπο, πάηεκα ηνπ ρψκαηνο κέζα ζην ιάθθν θχηεπζεο, ιίπαλζε θαη ζρεκαηηζκφο 

ιεθάλεο άξδεπζεο θαη κηα άξδεπζε ηνπ κε θαηάθιπζε ηεο ιεθάλεο, ζχκθσλα κε ηελ 

θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-01-00. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε 

απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε θχηεπζε (πέηξεο, ζαθνχιεο, 

δνρεία θιπ). 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 6,00 

     (Οινγξάθσο)  : ΔΞΗ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΜΖΓΔΝ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 10.19 

Άξζξν: Δ11.1.2  Τπνζηύισζε δέλδξνπ κε ηελ αμία ηνπ παζζάινπ. Γηα κήθνο παζζάινπ πάλσ 

       από 2,50 m (2 αλά δέληξν) 

       Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΠΡ 5210 5240 100% 

 

Τπνζηχισζε δέλδξσλ Οη εξγαζίεο ππνζηχισζεο δέλδξσλ ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ 

θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-09-00. 

Yπνζηχισζε δέληξνπ κε ηελ αμία παζζάινπ επζπηελνχο, απνθινησκέλνπ, βακκέλνπ, 

πειεθεηνχ ζην θάησ άθξν, πηζζαξηζκέλνπ κέρξη χςνο 0,50 m, απφ θαηάιιειε μπιεία.  

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αμία θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ παζζάινπ, νη δαπάλεο 

ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κηθξνυιηθψλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαθφξπθε έκπεμή ηνπ ζε βάζνο 0,50 m, ζε νπνηνδήπνηε είδνο 

εδάθνπο, θαη κε νπνηαδήπνηε θιίζε θαζψο θαη ε πξφζδεζή ηνπ δέληξνπ ζ’ απηφλ κε 

θαηάιιειν κέζνλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 
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ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 4,00 

     (Οινγξάθσο)  : ΣΔΔΡΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΜΖΓΔΝ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 10.20 

Άξζξν: Δ13.2   Δγθαηάζηαζε πξνπαξαζθεπαζκέλνπ ριννηάπεηα 

      Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΠΡ 5510 100% 

 

Σν αληηθείκελν εγθαηάζηαζεο πξνπαξαζθεπαζκέλνπ ριννηάπεηα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 1. Σελ αθαίξεζε ηπρφλ ππάξρνληνο ριννηάπεηα θαη ηελ θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο κε θξέδα 

ζε βάζνο 20 cm, φζεο θνξέο απαηηεζεί, γηα ηνλ ςηινρσκαηηζκφ ηνπ εδάθνπο. 

 2. Σελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη νκνηφκνξθε δηάζηξσζε εκπινπηηζκέλεο 

ηχξθεο, πεξιίηε, ρνχκνπ θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έδαθνο κε ζηαπξσηφ θξεδάξηζκα. 

ζε βάζνο 10-12 cm 3. Σελ ηειηθή δηακφξθσζε κε ξάκκαηα θαη ηζνπγθξάλεο, γηα λα 

δεκηνπξγεζεί ε θαηάιιειε επηθάλεηα. 

 4. Σελ απνιχκαλζε ηνπ εδάθνπο κε κπθεηνθηφλν ζθεχαζκα. 

 5. Σελ πξνκήζεηα, ηε κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε, κε 

νπνηνδήπνηε κέζν, ηνπ έηνηκνπ ριννηάπεηα. 

 6. Σελ ιίπαλζε ηνπ κε επηθαλεηαθφ ή πδαηνδηαιπηφ κηθηφ ιίπαζκα κε ηρλνζηνηρεία. 

 7. Σελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ αρξήζησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπ ριννηάπεηα.  

 8. Σελ αξρηθή άξδεπζε θαζψο θαη ηηο κεηέπεηηα θαζεκεξηλέο αξδεχζεηο ηνπ ριννηάπεηα 

κέζσ ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ, ηα ζπρλά βνηαλίζκαηα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

αγξηνρφξησλ πνπ ηπρφλ ζα θπηξψζνπλ θαη ηελ επαλαζπνξά ριννηάπεηα ζε φζα ζεκεία ην 

θχηξσκα ηνπ πξνθχςεη αξαηφ ή αλεπαξθέο.  

Οη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-02-02. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ 

πιηθψλ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ επηηπρή εγθαηάζηαζε ηνπ 

ριννηάπεηα. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 5.500,0 

     (Οινγξάθσο)  : ΠΔΝΣΔ ΥΗΛΗΑΓΔ ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΜΖΓΔΝ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 10.21 

Άξζξν: Σ4.2.2  Γηακόξθσζε θόκεο δέλδξσλ ύςνπο από 4 κέρξη 8 m (ππάξρνληα) 

       Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΠΡ 5354 100% 

 

Γηακφξθσζε θφκεο δέληξνπ χςνπο απφ 4 κέρξη 8 m ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη 

ηελ ΔΣΔΠ 10-06-04-01. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ, θαζψο θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ 

θνπήο θαη απφξξηςήο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπεηαη. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 40,00 

     (Οινγξάθσο)  : ΑΡΑΝΣΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΜΖΓΔΝ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 10.22 

Άξζξν: Σ4.3.5  Αλαλέσζε θόκεο ή θνπή κεγάισλ δέλδξσλ, ύςνπο 16 - 20 m, ζε πιαηείεο, 

       πάξθα θιπ 

       Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΠΡ 5354 100% 

 

Κιάδέκα ή θνπή κεγάισλ δέληξσλ ζε πιαηείεο, πάξθα θαη αλνηρηνχο ρψξνπο ή ζε λεζίδεο, 

εξείζκαηα θαη παξάπιεπξνπο ρψξνπο νδψλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ 

ΔΣΔΠ 10-06-04-01. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ, ε επάιεηςε ησλ ηνκψλ θαζψο θαη ε δαπάλε 
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απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη απφξξηςήο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζε 

ζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ νη αξκφδηεο Αξρέο. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 300,00 

     (Οινγξάθσο)  : ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΜΖΓΔΝ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 10.23 

Άξζξν: Σ6.2  Καηαπνιέκεζε δηδαλίσλ κε δηδαληνθηόλα 

              Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΠΡ 5552 100% 

 

Καηαπνιέκεζε δηδαλίσλ ζε ρψξνπο θπηψλ κε ρξήζε δηδαληνθηφλσλ, ζχκθσλα κε ηελ 

θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-05-00. 

Πεξηιακβάλεηαη ε εθαξκνγή δηδαληνθηφλσλ ζην έδαθνο κεηαμχ ησλ θπηψλ ή ζε επηθάλεηεο 

πνπ δελ έρνπλ θπηεπηεί, ε απνκάθξπλζε ησλ απνμεξακέλσλ δηδαλίσλ απφ ηνλ ρψξν ηνπ 

έξγνπ θαη απφξξηςή ηνπο ζε ρψξνπο πνπ επηηξέπεηαη, θαζψο θαη ε ζήκαλζε θαη ε ιήςε 

κέηξσλ πξνζηαζίαο.  

Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 55,00 

     (Οινγξάθσο)  : ΠΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΜΖΓΔΝ ΛΔΠΣΑ 

 

ΟΜΑΓΑ Κ: ΑΡΓΔΤΖ 

 

Α.Σ  : 11.01 

Άξζξν: Α9.2  Υεηξσλαθηηθή εθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε ηάθξσλ ππνγείνπ αξδεπηηθνύ  

    δηθηύνπ ηάθξνη βάζνπο 20 - 40 cm 

     Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΠΡ 2111 100% 

 

Υεηξσλαθηηθή εθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε ηάθξσλ γηα ππφγεηα ηνπνζέηεζε αξδεπηηθνχ 

δηθηχνπ ζε ραιαξά, γαηψδε ή γαηψδε-εκηβξαρψδε εδάθε. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1,00 

     (Οινγξάθσο)  : ΔΝΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΜΖΓΔΝ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 11.02 

Άξζξν: Ζ1.1.2  σιήλεο από πνιπαηζπιέλην ΡΔ Φ 20 6 atm  

      Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 8 100% 

 

σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDΡΔ), πίεζεο ιεηηνπξγίαο 6 atm (SDR 

21), θαηά EN 12201-2, ή πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE) θαηά DIN 8072 (SF = 

ζπληειεζηήο αζθαιείαο = 1,25 ή 1,40) γηα δηαηνκέο έσο Φ32 mm. 

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ πάζεο θχζεσο 

εμαξηεκάησλ θαη κηθξνυιηθψλ (θαλλάβη, ηεθιφλ θιπ), ε κεηαθνξά, ε πξνζέγγηζε, θαη ε 

εγθαηάζηαζε επηθαλεηαθά ή ζε ηάθξν, θαζψο θαη νη ζπλδέζεηο, ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο, 

ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00.  

Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε εθζθαθήο θαη επίρσζεο ηεο ηάθξνπ.  

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 0,35 

     (Οινγξάθσο)  : ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 11.03 

Άξζξν: Ζ1.1.3  σιήλεο από πνιπαηζπιέλην ΡΔ Φ 25  6 atm  

      Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 8 100% 
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σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDΡΔ), πίεζεο ιεηηνπξγίαο 6 atm (SDR 

21), θαηά EN 12201-2, ή πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE) θαηά DIN 8072 (SF = 

ζπληειεζηήο αζθαιείαο = 1,25 ή 1,40) γηα δηαηνκέο έσο Φ32 mm. 

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ πάζεο θχζεσο 

εμαξηεκάησλ θαη κηθξνυιηθψλ (θαλλάβη, ηεθιφλ θιπ), ε κεηαθνξά, ε πξνζέγγηζε, θαη ε 

εγθαηάζηαζε επηθαλεηαθά ή ζε ηάθξν, θαζψο θαη νη ζπλδέζεηο, ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο, 

ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00.  

Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε εθζθαθήο θαη επίρσζεο ηεο ηάθξνπ.  

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 0,45 

     (Οινγξάθσο)  : ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 11.04 

Άξζξν: Ζ1.1.4  σιήλεο από πνιπαηζπιέλην ΡΔ Φ 32  6 atm  

      Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 8 100% 

 

σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDΡΔ), πίεζεο ιεηηνπξγίαο 6 atm (SDR 

21), θαηά EN 12201-2, ή πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE) θαηά DIN 8072 (SF = 

ζπληειεζηήο αζθαιείαο = 1,25 ή 1,40) γηα δηαηνκέο έσο Φ32 mm. 

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ πάζεο θχζεσο 

εμαξηεκάησλ θαη κηθξνυιηθψλ (θαλλάβη, ηεθιφλ θιπ), ε κεηαθνξά, ε πξνζέγγηζε, θαη ε 

εγθαηάζηαζε επηθαλεηαθά ή ζε ηάθξν, θαζψο θαη νη ζπλδέζεηο, ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο, 

ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00.  

Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε εθζθαθήο θαη επίρσζεο ηεο ηάθξνπ.  

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 0,65 

     (Οινγξάθσο)  : ΔΞΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 11.05 

Άξζξν: Ζ1.4  Πάζζαινο ζηήξημεο ζσιήλσλ άξδεπζεο  

             Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 4 100% 

 

Πάζζαινο ζηήξημεο ζσιήλσλ άξδεπζεο, απφ ζίδεξν νπιηζκψλ B500C, δηαηνκήο Φ6, κήθνπο 

0,40 - 0,50 m, επί ηφπνπ, κε ηελ εξγαζία θνπήο, δηακφξθσζεο ζε αγθχξην, έκπεμεο ζην 

έδαθνο θαη ζηεξέσζεο επ’ απηνχ ησλ ζσιήλσλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη 

ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 0,25 

     (Οινγξάθσο)  : ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 11.06 

Άξζξν: Ζ2.5.2   Αγσγόο από ζσιήλα PVC νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm Φ 63 

                Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 8 100% 

 

Αγσγφο απφ ζσιήλεο ζθιεξνχ PVC (PVC-U), νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm, κε κνχθα ζχλδεζεο 

θαη ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1452-1, ήηνη πξνκήζεηα ζσιήλσλ θαη 

πιαζηηθψλ εμαξηεκάησλ, κεηαθνξά, πξνζέγγηζε, ηνπνζέηεζε, δνθηκαζία αγσγνχ θαζψο θαη 

θάζε άιιε εξγαζία ζχλδεζεο ησλ ζσιήλσλ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ αγσγνχ, αλεμαξηήησο 

αξηζκνχ ζπλδέζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 

Γελ πεξηιακβάλνληαη νη εθζθαθέο ηνπ νξχγκαηνο, ηα ρπηνζηδεξά εηδηθά ηεκάρηα θαη νη 

ρπηνζηδεξνί ζχλδεζκνη δηακφξθσζεο ησλ θφκβσλ ηεο ζσιήλσζεο, νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη 

αζθάιεηαο ηνπ δηθηχνπ, νη αγθπξψζεηο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m). 
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ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 5,40 

     (Οινγξάθσο)  : ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 11.07 

Άξζξν: Ζ5.1.5   θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm – Φ 1 1/2’’  
   Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 11 100% 

 

θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm. Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 

κε ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά, εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, 

ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 20,00 

     (Οινγξάθσο)  : ΔΗΚΟΗ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΜΖΓΔΝ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 11.08 

Άξζξν: Ζ8.1.1   ηαιάθηεο απηνξπζκηδόκελνο, επηζθέςηκνο 
        Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 8 100% 

 

ηαιάθηεο επηθαζήκελνο, απηνξπζκηδφκελνο, απηνθαζαξηδφκελνο, επηζθέςηκνο, γηα πίεζε 

ιεηηνπξγίαο απφ 0,6 έσο 4,00 atm. Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε ηα εμαξηήκαηα 

ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά, εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ, 

ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 0,22 

     (Οινγξάθσο)  : ΔΗΚΟΗ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ 

 
Α.Σ  : 11.09 

Άξζξν: Ζ8.2.5.1  ηαιαθηεθόξνη Φ16 - 17 mm κε ζηαιάθηεο απηνξπζκηδόκελνπο θαη κε 

                 Μεραληζκό απνηξνπήο απνξξνήο ηνπ λεξνύ από ην ζσιήλα. Με απόζηαζε  

       ηαιαθηώλ 33 cm  

                 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 8 100% 

 

ηαιαθηεθφξνη Φ16 ή Φ17 mm απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ), κε ελζσκαησκέλνπο ζηαιάθηεο, κε 

ιαβχξηλζν καθξάο δηαδξνκήο, ζάιακν απηνξχζκηζεο κε κεκβξάλε θαη κε κεραληζκφ 

απνηξνπήο απνξξνήο ηνπ λεξνχ απφ ην ζσιήλα, κε νκνηνκνξθία παξνρήο ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO 9261 γηα ζηαιάθηεο θαηεγνξίαο A', γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο 

απφ ,00 έσο 3,00 atm. 

Πξνκήζεηα ζσιήλσλ, εμαξηεκάησλ ζχλδεζεο θαη κηθξνυιηθψλ, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ 

έξγνπ, πξνζέγγηζε θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε ζε ηάθξν ή επηθαλεηαθά, ζχλδεζε, ξπζκίζεηο 

θαη δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 

Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε εθζθαθήο θαη επίρσζεο ηεο ηάθξνπ. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 0,66 

     (Οινγξάθσο)  : ΔΞΖΝΣΑ ΔΞΗ ΛΔΠΣΑ 

 
Α.Σ  : 11.10 

Άξζξν: Ζ8.3.1.3  Δθηνμεπηήξεο απηναλπςνύκελνη, ζηαηηθνί κε ζώκα αλύςσζεο 15 cm   

        Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 8 100% 

 

Δθηνμεπηήξεο απηναλπςνχκελνη (pop-up), ζηαηηθνί, 1/2'' BSP, αθηίλαο ελεξγείαο 2,0 - 

5,0 m, κε αθξνθχζην ζηαζεξνχ ή ξπζκηδφκελνπ ηνκέα, θαλνληθήο παξνρήο, ελζσκαησκέλν ή 

πξφζζεην, κε αληηζηξαγγηζηηθή βαιβίδα (antidrain). 

Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά, εξγαζία 

ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη 

ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 
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Ζ αμία ηνπ αθξνθχζηνπ πιεξψλεηαη ηηκνινγείηαη ηδηαίηεξα ζχκθσλα κε ηα άξζξα Ζ 

8.3.18. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 13,50 

     (Οινγξάθσο)  : ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 11.11 

Άξζξν: Ζ8.3.18.3  Αθξνθύζηα γηα ζηαζεξνύο εθηνμεπηήξεο Υακειήο παξνρήο αθηηλσηήο  

                  εθηόμεπζεο , αθηίλαο πάλσ από 4,5 m 

                  Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 8 100% 

 

Αθξνθχζην γηα ζηαηηθνχο εθηνμεπηήξεο, ελζσκαησκέλν ή ηνπνζεηεκέλν ζηνλ εθηνμεπηήξα, 

ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 12,00 

     (Οινγξάθσο)  : ΓΩΓΔΚΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΜΖΓΔΝ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 11.12 

Άξζξν: H9.1.1.7 Βάλεο ειέγρνπ άξδεπζεο (ειεθηξνβάλεο), ΡΝ 10 atm, πιαζηηθέο Με 

                κεραληζκό ξύζκηζεο πίεζεο, Φ 1 1/2 ‘' 

                Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 8 100% 

 

Βάλεο ειέγρνπ άξδεπζεο (ειεθηξνβάλεο), πιαζηηθέο, νλνκ. πίεζεο 10 atm, πεξηνρήο 

ιεηηνπξγίαο απφ 0,7 κέρξη 10 atm, κε ή ρσξίο κεραληζκφ ξχζκηζεο παξνρήο (flow 

controller), εζσηεξηθήο εθηφλσζεο, κε πελίν (actuator) 24 V / AC θαη δπλαηφηεηα 

ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο.  

Πξνκήζεηα βαλψλ θαη κηθξνυιηθψλ, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο, 

ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-

08-01-00. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 115,00 

     (Οινγξάθσο)  : ΔΚΑΣΟΝ ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΜΖΓΔΝ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 11.13 

Άξζξν: Ζ.9.2.7.1  Δπαγγεικαηηθόο πξνγξακκαηηζηήο ξεύκαηνο απμεκέλσλ δπλαηνηήησλ 

Διεγρόκελεο ειεθηξνβάλεο 16-18 

    Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 52 100% 

 

Δπαγγεικαηηθφο πξνγξακκαηηζηήο άξδεπζεο, ξεχκαηνο, εμσηεξηθνχ /ρψξνπ: 

- 4 ηνπιάρηζηνλ αλεμάξηεησλ πξνγξακκάησλ γηα θάζε ειεγρφκελε ειεθηξνβάλα 

- κε 12 ηνπιάρηζηνλ εθθηλήζεηο αλά εκέξα θαη πξφγξακκα 

- κε έμνδν εληάζεσο ηνπιάρηζηνλ 1,2 A αλά ζηάζε 

- κε δπλαηφηεηα ειέγρνπ θεληξηθήο ειεθηξνβάλαο 

- κε δπλαηφηεηα απμνκείσζεο ηεο ρξνληθήο δηαξθείαο ησλ πξνγξακκάησλ 

- δηαηήξεζε πξνγξάκκαηνο ρσξίο κπαηαξία (αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο) 

- κε δπλαηφηεηα ρξνληθήο πζηέξεζεο κεηαμχ ησλ ζηάζεσλ 

- κε δπλαηφηεηα εθθίλεζεο κέζσ αηζζεηήξα 

- κε ελζσκαησκέλν κεηαζρεκαηηζηή ηξνθνδνζίαο 

 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πάζεο θχζεσο εμαξηεκάησλ θαζψο 

θαη εξγαζία ζχλδεζεο ηνπνζέηεζεο, πξνγξακκαηηζκνχ, ειέγρνπ, ξπζκίζεσλ, δνθηκψλ θιπ, 

ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 
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ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 800,00 

     (Οινγξάθσο)  : ΟΥΣΑΚΟΗΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΜΖΓΔΝ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 11.14 

Άξζξν: Ζ.9.2.11   Αηζζεηήξαο βξνρήο 

    Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 62 100% 

 

Αηζζεηήξαο βξνρήο (rain sensor) κε ηα θαιψδηα θαη ινηπά εμαξηήκαηα ζχλδεζεο, ην 

εγρεηξίδην ρξήζεσο/ιεηηνπξγίαο, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνο θαη δνθηκαζκέλνο. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 80,00 

     (Οινγξάθσο)  : ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΜΖΓΔΝ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 11.15 

Άξζξν: Ζ.9.2.13.4  Πιαζηηθό θξεάηην 50Υ60 cm, 6 ειεθηξνβαλώλ  

     Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 52 100% 

 

Πιαζηηθφ θξεάηην κε θαπάθη γηα ππφγεηα ηνπνζέηεζε ειεθηξνβαλψλ (Ζ/Β), κε ηα πιηθά 

εγθηβσηηζκνχ θαη ζηεγαλνπνίεζεο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο, ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλεηαη ην άλνηγκα ηνπ ιάθθνπ, ε δηακφξθσζε ησλ ηνκψλ γηα ην πέξαζκα ησλ 

ζσιήλσλ, ε ηνπνζέηεζε άκκνπ ιαηνκείνπ ζηνλ ππζκέλα ηνπ ιάθθνπ γηα ηελ ζηξάγγηζε, ε 

πξνζαξκνγή ηνπ θξεαηίνπ ζηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο, ε επίρσζε ηνπ ιάθθνπ θαη θάζε άιιε 

απαξαίηεηε εξγαζία. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 45,00 

     (Οινγξάθσο)  : ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΜΖΓΔΝ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 11.16 

Άξζξν: Ζ.9.2.15.9  Καιώδηα ηύπνπ JIVV-U (ΝΤΤ) δηαηνκήο 4 x 2,5 mm2 

             Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 47 100% 

 

Καιψδην ηχπνπ JIVV-U (ΝΤΤ) θαη κηθξνυιηθά (θνιάξα, θιέκκεο θιπ) επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, 

κε ηελ εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο ζε ηάθξν ή ζσιήλεο δηέιεπζεο θαισδίσλ, 

δηακφξθσζεο, ζχλδεζεο θαη ειέγρνπ. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1,00 

     (Οινγξάθσο)  : ΔΝΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΜΖΓΔΝ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 11.17 

Άξζξν: Θ5.1  Μνλάδα Μνλνθαισδηαθνύ Διέγρνπ (Μ.Μ.Δ.) έσο 19 εηζόδσλ 

             Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 61 100%  

 

Πξνκήζεηα εμσηεξηθνχ ή ελζσκαησκέλνπ ζηελ Μνλάδα Διέγρνπ Βαλψλ (ΜΔΒ) κεηαηξνπέα 

(coder) ησλ πνιπθαισδηαθψλ ζεκάησλ ζε κνλνθαισδηαθά, θαηάιιεια γηα ηελ δηαβίβαζή 

ηνπο κε απιφ θαιψδην ΝΤΤ,δηπνιηθφ ή ηεηξαπνιηθφ, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπγρξφλσο γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ κνλάδσλ απνθσδηθνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

απηνκαηηζκνχ άξδεπζεο. 

Πεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο παξειθφκελα ηεο κνλάδαο ην ηξνθνδνηηθφ, ην 

εγρεηξίδην ρξήζεσο/ιεηηνπξγίαο θαη ηα πξνγξάκκαηα εγθαηάζηαζεο (drivers). 

Ζ εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο πιεξψλεηαη κε ηδηαίηεξν άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ.  

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 750,00 

     (Οινγξάθσο)  : ΔΦΣΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΜΖΓΔΝ ΛΔΠΣΑ 
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Α.Σ  : 11.18 

Άξζξν: Θ6.1  Μνλάδα απνθσδηθνπνίεζεο ζήκαηνο (decoder) έμνδνη: 1 είζνδνη: 0 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 61 100%  

 

Πξνκήζεηα κνλάδαο απνθσδηθνπνίεζεο ζήκαηνο, βαζκνχ πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ IP65, επί 

ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Πεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο παξειθφκελα ηεο κνλάδαο ην 

ηξνθνδνηηθφ, ην εγρεηξίδην ρξήζεσο/ιεηηνπξγίαο θαη ηα πξνγξάκκαηα εγθαηάζηαζεο 

(drivers). 

Ζ εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο πιεξψλεηαη κε ηδηαίηεξν άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 275,00 

     (Οινγξάθσο)  : ΓΗΑΚΟΗΑ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΜΖΓΔΝ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 11.19 

Άξζξν: Η1.1   Δγθαηάζηαζε κνλάδαο ειέγρνπ βαλώλ (Μ.Δ.Β.) Αξηζκόο ζηάζεσλ έσο 19 
     Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 61 100% 

 

Πιήξεο εγθαηάζηαζε κνλάδαο ειέγρνπ βαλψλ, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν Θ1, θαζψο 

θαη ησλ πξνβιεπνκέλσλ modems επηθνηλσλίαο. Πεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο θαιψδηα, 

κηθξνεμαξηήκαηα θιπ θαη φιεο νη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο, ζπλδέζεσλ, ξπζκίζεσλ θαη 

δνθηκψλ γηα πιήξε ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Γελ πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα ηεο κνλάδαο θαη νη εξγαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ 

πιεξψλνληαη κε ηα άξζξα Θ1 θαη Η2 αληίζηνηρα. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 700,00 

     (Οινγξάθσο)  : ΔΦΣΑΚΟΗΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΜΖΓΔΝ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 11.20 

Άξζξν: Η4  Δγθαηάζηαζε κνλάδαο απνθσδηθνπνίεζεο ζήκαηνο (decoder)  

           Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 61 100% 

 

Πιήξεο εγθαηάζηαζε κηαο κνλάδαο απνθσδηθνπνίεζεο ζήκαηνο (decoder). Πεξηιακβάλνληαη 

ηα θαιψδηα, κηθξνεμαξηήκαηα θιπ θαη φιεο νη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο θαη ελεξγνπνίεζεο 

ηεο κνλάδαο, εθηφο απφ ηηο ζπλδέζεηο ησλ εηζφδσλ /εμφδσλ (Η/Ο) ηνπ απνθσδηθνπνηεηή. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 7,50 

     (Οινγξάθσο)  : ΔΠΣΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Α.Σ  : 11.21 

Άξζξν: Η5  πλδέζεηο εηζόδσλ/εμόδσλ (Η/Ο) κνλάδσλ απνθσδηθνπνίεζεο ζήκαηνο  
           Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 61 100% 

 

χλδεζε κηαο εηζφδνπ ή εμφδνπ κνλάδνο απνθσδηθνπνίεζεο ζήκαηνο (decoder) θαη 

εθηέιεζε δνθηκήο γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 7,50 

     (Οινγξάθσο)  : ΔΠΣΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

 

 

 

         ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ             ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ        
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   Οξρνκελφο   06/06/2016               Οξρνκελφο  06/06/2016  

       

     Ο  Πξ/λνο Γ.Σ.Τ.        Ο κειεηεηήο          Ο κειεηεηήο 

 

 

 

 

    Βαζίιεο Σνχληαο                Λεκνληά ηακαηάθε         Γεψξγηνο ηάκνπ      

  πνιηηηθφο κεραληθφο            αξρηηέθησλ κεραληθφο   ειεθηξνιφγνο ππ/κεραληθφο    
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