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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

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

απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

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

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

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

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

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

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) 
των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
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1.1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 
προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 
παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 
επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις 
εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο 
από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

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

1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών 
αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι 
δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της 
οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), 
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού 
εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. 
υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]),  
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1.1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο 
του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς 
και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της 
Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών 
που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

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

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

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

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

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

1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την 
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο 
αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

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

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

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

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



ΕΡΓΟ:: Σελ: 5/210 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Για φόρους. 
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(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

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

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

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

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

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

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

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

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

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

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

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

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

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

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

     DN / DM  
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  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

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

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

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

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

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

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

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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

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

 
 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  
2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων 

μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών 
σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας 
και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, 
προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που 
υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην 
διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, 
επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας 
της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο 
τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που 
αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη 
αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι 
ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο 
άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο. 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 8/210 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, 
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

 
2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 
Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 
 
• Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη 

που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.  

• Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη 
υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) 
αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα 
εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά 
μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών 
υλών ή κρουστικού εξοπλισμού. 

• Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν 
χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό 
(λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται 
και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

• Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί 
βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες 
κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των 
σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών 
ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη) 

 

2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία 
είναι τα ακόλουθα: 

Χειρολαβές 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες 
ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος 
και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες 
ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και 
ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), 
με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο 
(δίφυλλο παράθυρο). 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες 
ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος  

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας 
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- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που 
ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και 
φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας 
χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

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

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με 
Master Key 

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα 
ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων 

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα 
με τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός 
εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση 
περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος. 

 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα 
μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά 
είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό 
και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο 
είδος χρωματισμού.  

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική 
προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, 
εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται 
σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα 
με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών.  
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Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω 
παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι 
αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου 
αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας 
μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται 
σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν 
πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.  

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των 
χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά 
ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες 
διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού 
προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων 
κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ 
ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της 
απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή 
κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται 
παρακάτω: 

 

/α Είδος Συντελε
στής 

. 
Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή 

με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 
 
 
2,30 
2,70 
3,00 

. 
Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο 

από το 50% του ύψους κάσσας θύρας. 
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 
 
 
1,90 
2,30 
2,60 

. 
Υαλοστάσια : 
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσσα επί μπατικού 
δ) παραθύρων ρολλών 
ε) σιδερένια 

 
1,00 
1,40 
1,80 
1,60 
1,00 

. 
Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου 

(χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 
 
3,70 

. 
Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των 

εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 
 
2,60 

. 
Σιδερένιες θύρες : 
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 

 
2,80 
2,00 
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/α Είδος Συντελε
στής 

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

δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

1,00 
1,60 

. 
Προπετάσματα σιδηρά : 
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 
2,50 
1,00 
1,60 

. 
Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 
β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 
1,00 
1,50 

. 
Θερμαντικά σώματα : 
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει 

των Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων 
κατασκευής των θερμαντικών σωμάτων 

 

 
 
 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και 
χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες 
που παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα κοιτάσματα 
μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς το χρώμα, την 
σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης των 
μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με 
τα χαρακτηριστικά τους. 

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με 
μάρμαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που 
επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο. 

2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, 
λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά περίπτωση, και είναι 
ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων 
ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα 
χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην 
περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή 
διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την τιμή 
"φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ.  Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει 
στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά 
του μαρμάρου. 

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η 
επιλογή του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη 
Υπηρεσία. 

4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and stair - 
Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις και 
ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες 
για επενδύσεις -  Απαιτήσεις και να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 
10976/244,  ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 
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ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 
 Πεντέλης Λευκό 
 Κοκκιναρά Τεφρόν 
 Κοζάνης Λευκό 
 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 
 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 
 Μαραθώνα Γκρί 
 Νάξου Λευκό 
 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 
 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

0 
Βέροιας Λευκό 

1 
Θάσου Λευκό 

2 
Πηλίου Λευκό 

 
 
 
 
 
 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 
 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 
 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 
 Δομβραϊνης 

Θηβών 
Μπεζ 

 Δομβραϊνης 
Θηβών 

Κίτρινο 

 Δομβραϊνης 
Θηβών 

Ερυθρό 

 Στύρων Πράσινο 
 Λάρισας Πράσινο 
 Ιωαννίνων Μπεζ 
 Φαρσάλων Γκρι 

0 
Ύδρας Ροδότεφρο 

πολύχρωμο 

1 
Διονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

 
 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 
 Χίου Τεφρό 
 Χίου Κίτρινο 
 Τήνου Πράσινο 
 Ρόδου Μπεζ 
 Αγίου Πέτρου Μαύρο 
 Βυτίνας Μαύρο 
 Μάνης Ερυθρό 
 Ναυπλίου Ερυθρό 
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0 
Ναυπλίου Κίτρινο 

1 
Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 

2 
Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 

3 
Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 

4 
Αράχωβας καφέ 

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

(νερόλουστρο) 

6. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο. 

 

2.2.5.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 

 

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων 
και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.  

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων 
τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05. 

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται 
επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12. 

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο 
σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και 
στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης 
γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 
78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30. 

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με 
το άρθρο 79.55. 

 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

Α.  Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν 
την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή 
προϊόντων. 

 
 Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του 

μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες 
εκτέλεσης του έργου. 

 
 Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου 

καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,
28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,
21   
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Εκτός πόλεως   
 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,
20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,
19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,
25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,
21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,
22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,
20   

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη 
αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής 
κλίμακας εκσκαφές) 

0,
03 

 
 

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

 
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος 

ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα 
επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν 

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

 
Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] 

παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα 
βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
των κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο 
Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις 
τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και 
μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 
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Άρθρο A.T. 1: 
(ΟΙΚ22.20.01) 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε 
πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236) 

 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, 
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, 
σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς 
φόρτωση. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και 
αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας ‘22. Καθαιρέσεις’, από την θέση εκτέλεσης των εργασιών 
μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές 
μονάδος. 
Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 
αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το 
στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ). 
Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα 
συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά 
για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 7.00€ 

 
Άρθρο A.T. 2: 
(ΟΙΚ20.30) 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171) 

 
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων 
εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων 
εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. Οι μεν 
φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή μεταφορά με 
τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*}, σύμφωνα με τους Γενικούς Ορους του ΝΕΤ ΟΙΚ. 
Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο ορύγματος 
(συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων μείον ποσότητες που διατίθενται για 
επανεπιχώσεις). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 0.80€ 
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Άρθρο A.T. 3: 
(ΟΙΚ10.07.01) 

Μεταφορές με αυτοκίνητο, δια μέσου οδών καλής βατότητας 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136) 

 
Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον για τις μεταφορές υλικών (και όχι των προϊόντων 
εκσκαφών, οι οποίες ρυθμίζονται στα αντίστοιχα αυτών κεφάλαια) σε περιπτώσεις δυσπροσίτων και 
ειδικών έργων. 
Για την εφαρμογή του απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση σε επίπεδο Μελέτης. 
Στις συνήθεις εργασίες οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης -μεταφοράς των υλικών περιλαμβάνονται 
ανηγμένες στις οικείες τιμές μονάδος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 0.30€ 

 
Άρθρο A.T. 4: 
(ΠΡΣΖ2.1) 

Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5354) 

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 40.00€ 

 
Άρθρο A.T. 5: 
(ΠΡΣΖ2.2) 

Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5354) 

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξήντα ευρώ 
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 (Αριθμητικώς): 60.00€ 
 

Άρθρο A.T. 6: 
(ΧΡΣOIK 
N22.10.03) 

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης OIK 2226) 

 
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού. 
 
Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας,  
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 
ικριωμάτων  και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των 
ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, η φορτοεκφόρτωση 
και μεταφορά στις θέσεις απόρριψης. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής άοπλου σκυροδέματος (m3) 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 28.80€ 

 
Άρθρο A.T. 7: 
(ΟΔΟΑ-2) 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1123Α) 

 
Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών 
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για 
επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των 
δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για 
οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 
 
- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των 
πρανών και του πυθμένα τους, 
- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των 
γενικών εκσκαφών της οδού, 
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των 
εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου 
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
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• η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες, 
• η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και 
ο σχηματισμός των αναβαθμών 
• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. 
κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές 
ή προσωρινές θέσεις 
• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων 
απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 
• η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, 
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση. 
• η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 
• η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη ‘στρώση έδρασης οδοστρώματος’ μέχρι του 
βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή 
ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση 
κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
• οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 
• η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που 
οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 
 
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή 
περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 
περιορισμούς. 
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού 
τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, 
επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου. 
 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία 
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη 
εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 4.50€ 

 
Άρθρο A.T. 8: 
(ΟΔΟΑ-12) 

Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2227) 

 
Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 
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Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση, αποκομιδή 
και απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις και μετά σε χώρους 
επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει με ιδιαίτερη 
προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του διατηρούμενου 
τμήματος της κατασκευής στην προγραμματιζόμενη νέα. 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 
• η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης, 
• η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού 
• ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης. 
 
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίες σε σχέση 
με την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η απόφραξη 
τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. Κατά τα 
λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν από την 
καθαίρεση. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι οκτώ ευρώ και πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 28.05€ 

 
Άρθρο A.T. 9: 
(ΟΔΟΔ-1) 

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2269(α)) 

 
Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με 
χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής 
και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, 
τιμολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’ 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ενενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 0.90€ 

 
Άρθρο A.T. 10: 
(ΟΔΟΑ-2.1) 

Αποξήλωση ασφαλτοτάπητων και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμένο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1123Α) 

 
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με 
τσιμέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, 
με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους 
καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την νεταφορά τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 
Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή 
επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους. 
Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 20/210 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 5.30€ 

 
Άρθρο A.T. 11: 
(ΟΔΟΒ-2) 

Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια 
δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6087) 

 
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από 
αγωγούς Εταιρειών / Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόμενους, αντιστηριζόμενους ή μη, μέσα 
στο όρυγμα, σε οποιαδήποτε διεύθυνση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-08-00-00 
‘Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωμένων κατά τις εκσκαφές’. 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 
• η δαπάνη των μικροϋλικών, 
• η φθορά της ξυλείας, 
• οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών, 
• η μειωμένη απόδοση του μηχανικού εξοπλισμού και η ανάγκη χειρωνακτικής υποβοήθησης λόγω της 
εν γένει δυσχέρειας της εκσκαφής. 
 
Η πρόσθετη αυτή τιμή εφαρμόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τομών για τον εντοπισμό 
δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την οδό αγωγών και οχετών 
υπό κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή). 
Η πρόσθετη αυτή τιμή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση εναέριων δικτύων ΟΚΩ (π.χ. καλώδια ΔΕΗ) 
ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να ανακύψουν εκ του λόγου αυτού στην 
εκτέλεση των εργασιών. 
Επιμέτρηση σε πραγματικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών. 
Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 2.50€ 

 
Άρθρο A.T. 12: 
(ΧΡΣΟΔΟ-Ε-
10.1ΣΧ1) 

Αφαίρεση και επανατοποθέτηση στήλων σήμανσης ή οδοδεικτών ή 
κιγκλιδωμάτων ή μεταλλικών εμποδίων 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2653) 

 
Αποξήλωση στήλων σήμανσης ή οδοδεικτών ή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων (τύπου Π) ή 
μεταλλικών εμποδίων οποιαδήποτε διαστάσεων μετά προσοχής. Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη 
επιμέλεια προκειμένου να επανατοποθετηθούν οι στήλες σήμανσης ή οι οδοδείκτες ή τα κιγκλιδώματα 
ή τα μεταλλικά εμπόδια στην ίδια θέση, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών στερεώσεως – 
πάκτωσης (σκυρόδεμα κλπ.) ως και της εργασίας πλήρους τοποθέτησης. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ και πενήντα λεπτά 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 21/210 

 (Αριθμητικώς): 9.50€ 
 

Άρθρο A.T. 13: 
(ΧΡΣΟΔΟ-Ε-
10.1ΣΧ2) 

Αφαίρεση στήλων οδοδεικτών ή κιγκλιδωμάτων ή μεταλλικών 
εμποδίων 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2653) 

 
Αποξήλωση οδοδεικτών ή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων (τύπου Π) ή μεταλλικών εμποδίων 
οποιαδήποτε διαστάσεων μετά προσοχής. Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου 
να επανατοποθετηθούν οι οδοδείκτες ή τα κιγκλιδώματα ή τα μεταλλικά εμπόδια στην ίδια θέση. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 4.00€ 

 
Άρθρο A.T. 14: 
(ΟΙΚ22.45) 

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275) 

 
Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και 
πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με 
προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και 
αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας ‘22. Καθαιρέσεις’, από την θέση εκτέλεσης των εργασιών 
μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές 
μονάδος. 
Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 
αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το 
στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ). 
Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα 
συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά 
για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 15.00€ 

 
Άρθρο A.T. 15: 
(ΟΙΚ22.50) 

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275) 

 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 22/210 

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων μετά του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου ή σκελετού τεγίδων 
(διαδοκίδων), σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την 
μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και 
αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας ‘22. Καθαιρέσεις’, από την θέση εκτέλεσης των εργασιών 
μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές 
μονάδος. 
Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 
αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το 
στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ). 
Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα 
συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά 
για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 5.00€ 

 
Άρθρο A.T. 16: 
(ΟΙΚ22.22.01) 

Καθαίρεση επικεραμώσεων, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων κεράμων 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241) 

 
Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η 
συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και 
αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας ‘22. Καθαιρέσεις’, από την θέση εκτέλεσης των εργασιών 
μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές 
μονάδος. 
Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 
αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το 
στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ). 
Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα 
συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά 
για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 6.00€ 

 
Άρθρο A.T. 17: 
(ΟΙΚ22.23) 

Καθαίρεση επιχρισμάτων 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252) 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 23/210 

 
Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, μαρμαροκονιαμάτων, 
ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε 
πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των 
αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 ‘Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας’. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και 
αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας ‘22. Καθαιρέσεις’, από την θέση εκτέλεσης των εργασιών 
μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές 
μονάδος. 
Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 
αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το 
στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ). 
Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα 
συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά 
για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 5.00€ 

 
Άρθρο A.T. 18: 
(ΟΙΚ22.51) 

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5276) 

 
Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), σε 
οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και 
αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας ‘22. Καθαιρέσεις’, από την θέση εκτέλεσης των εργασιών 
μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές 
μονάδος. 
Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 
αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το 
στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ). 
Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα 
συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά 
για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 50.00€ 

 
Άρθρο A.T. 19: 
(ΟΙΚ22.52) 

Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 24/210 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275) 

 
Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαμαρίνα, επίπεδη ή αυλακωτή, απλή ή με μόνωση, 
με τις αντίστοιχες τεγίδες, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την καταβίβαση και διαλογή των 
υλικών, την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, την ταξινόμηση χρησίμων υλικών και 
την μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και 
αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας ‘22. Καθαιρέσεις’, από την θέση εκτέλεσης των εργασιών 
μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές 
μονάδος. 
Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 
αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το 
στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ). 
Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα 
συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά 
για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και τριάντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 2.30€ 

 
Άρθρο A.T. 20: 
(ΟΙΚ10.03) 

Μεταφορά υλικών με τα χέρια 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1126) 

 
Μεταφορά με τα χέρια, κλπ, δηλ. με ζεμπίλι, τζιβιέρα και λοιπά παρεμφερή μέσα, ενός τόνου 
οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο οριζοντίας αποστάσεως. Η απόσταση της καθ' ύψος μεταφοράς 
ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0. 
Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m). 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον για τις μεταφορές υλικών (και όχι των προϊόντων 
εκσκαφών, οι οποίες ρυθμίζονται στα αντίστοιχα αυτών κεφάλαια) σε περιπτώσεις δυσπροσίτων και 
ειδικών έργων. 
Για την εφαρμογή του απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση σε επίπεδο Μελέτης. 
Στις συνήθεις εργασίες οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης -μεταφοράς των υλικών περιλαμβάνονται 
ανηγμένες στις οικείες τιμές μονάδος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 5.00€ 

 
Άρθρο A.T. 21: 
(ΟΙΚ22.01) 

Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2202) 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 25/210 

 
Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή, σε οποιοδήποτε βάθος από την χαμηλότερη 
στάθμη προσπελάσεως τροχοφόρων. Συμπεριλαμβάνεται η αναπέταση των προϊόντων, τα πάσης 
φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις 
θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 ‘Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με 
εργαλεία χειρός’. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και 
αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας ‘22. Καθαιρέσεις’, από την θέση εκτέλεσης των εργασιών 
μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές 
μονάδος. 
Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 
αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το 
στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ). 
Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα 
συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά 
για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα οκτώ ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 18.85€ 

 
Άρθρο A.T. 22: 
(ΟΙΚ22.02) 

Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2204) 

 
Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε στάθμη 
από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι 
προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 ‘Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός’. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και 
αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας ‘22. Καθαιρέσεις’, από την θέση εκτέλεσης των εργασιών 
μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές 
μονάδος. 
Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 
αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το 
στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ). 
Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα 
συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά 
για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι τρία ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 23.85€ 

 
Άρθρο A.T. 23: Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 26/210 

(ΟΙΚ22.35) 
 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2267) 
 
Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή πάχους έως 0,65 m, με ή χωρίς επίχρίσμα, επιφανείας 0,05 - 0,10 
m2, με οποιοδήποτε μέσο. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία 
μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και 
αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας ‘22. Καθαιρέσεις’, από την θέση εκτέλεσης των εργασιών 
μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές 
μονάδος. 
Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 
αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το 
στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ). 
Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα 
συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά 
για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 3.50€ 

 
Άρθρο A.T. 24: 
(ΟΙΚ22.56) 

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102) 

 
Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε ύψος 
από το δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα 
ικριώματα και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 15-02-02-02 ‘Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους’. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και 
αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας ‘22. Καθαιρέσεις’, από την θέση εκτέλεσης των εργασιών 
μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές 
μονάδος. 
Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 
αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το 
στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ). 
Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα 
συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά 
για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 0.30€ 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 27/210 

 
Άρθρο A.T. 25: 
(ΟΙΚ22.65.02) 

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, για μεταλλικά κιγκλιδώματα 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275) 

 
Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των 
αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και 
αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας ‘22. Καθαιρέσεις’, από την θέση εκτέλεσης των εργασιών 
μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές 
μονάδος. 
Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 
αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το 
στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ). 
Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα 
συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά 
για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 0.30€ 

 
Άρθρο A.T. 26: 
(ΟΙΚ22.21.01) 

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου, χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238) 

 
Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών 
μαρμάρου οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. 
Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων 
καθαιρέσεως προς φόρτωση. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και 
αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας ‘22. Καθαιρέσεις’, από την θέση εκτέλεσης των εργασιών 
μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές 
μονάδος. 
Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 
αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το 
στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ). 
Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα 
συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά 
για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 28/210 

 (Αριθμητικώς): 4.00€ 
 

Άρθρο A.T. 27: 
(ΟΔΟΑ-20) 

Κατασκευή επιχωμάτων 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1530) 

 
Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του 
εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 ‘Κατασκευή επιχωμάτων’. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 
• Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού συμπύκνωσης, 
όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα οποία θα συμπυκνώνονται σε 
ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται 
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για 
τα γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό που προδιαγράφεται στην μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα. 
• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό συμπύκνωσης κατ' 
ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 
Proctor 
• Η κατασκευή της ‘στρώσης έδρασης οδοστρώματος’, συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95% της ξηράς 
φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με 
κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να 
διαμορφωθεί μια λεία ‘σφραγιστική’ επιφάνεια. Εξαιρείται η κατασκευή της ‘στρώσης στράγγισης 
οδοστρώματος’ (όπου υπάρχει), η οποία τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 
• Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του επιχώματος. 
• Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέραν 
των ορίων που προβλέπει η μελέτη. 
• Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωμάτων, σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές αφετηρίες (repairs) εκτός της 
ζώνης επιχώματος, η εκτέλεση τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα 
ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία. 
 
Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία 
άρθρα του τιμολογίου: 
 
• Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut and 
Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π) 
• Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών 
• Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα 
 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ενενήντα πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 0.95€ 

 
Άρθρο A.T. 28: 
(ΟΔΟΒ-1) 

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,00μ 

 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 29/210 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2151) 
 
Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών έργων 
(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, 
αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, 
περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξοπλισμο, 
με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 ‘Εκσκαφές 
θεμελίων τεχνικών έργων’. 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 
• Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, 
εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 
• Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες 
αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη 
επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 
• Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του ορύγματος 
• Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η 
διάστρωση σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, 
περιβλήματα αγωγών κλπ) 
• Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος 
• Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των προϊόντων 
εκσκαφών 
• Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση 
• Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα 
εκσκαφής για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του 
τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού 
• Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των 
παρειών του ορύγματος. 
• Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιμεντοστρώσεων 
στην θέση του ορύγματος 
• Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την 
εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις 
γεφύρωσης) 
• Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 
 
Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση τα 
οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα 
επιφανείας έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια 
κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές 
εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η στάθμη 
των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται στην 
μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ’ ύψος) 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 7.55€ 

 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 30/210 

Άρθρο A.T. 29: 
(ΥΔΡ3.16) 

Διάστρωση προιόντων εκσκαφής 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6070) 

 
Διάστρωση γαιωδών ή ημιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής που έχουν προσκομισθεί στον χώρο 
απόθεσης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-05-00-00 ‘Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 
αποθεσιοθαλάμων’και τα καθοριζόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 
Περιλαμβάνεται η τακτοποίηση των προσκομιζομένων υλικών κατά στρώσεις, η ελαφρά συμπύκνωση 
με διελεύσεις του εξοπλισμού διάστρωσης και η διάνοιξη τάφρων για την διόδευση των ομβρίων στην 
περιοχή του αποθεσιοθαλάμου. 
Επιμέτρηση με βάση τοις αποδεκτές ποσότητες εκσκαφών, σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 0.20€ 

 
Άρθρο A.T. 30: 
(ΟΙΚ20.20) 

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162) 

 
Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, 
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου του 
έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε 
πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές 
πλάκες. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού υλικού από 
οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων 
εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. Οι μεν 
φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή μεταφορά με 
τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*}, σύμφωνα με τους Γενικούς Ορους του ΝΕΤ ΟΙΚ. 
Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο ορύγματος 
(συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων μείον ποσότητες που διατίθενται για 
επανεπιχώσεις). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα επτά ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 17.85€ 

 
Άρθρο A.T. 31: 
(ΟΙΚ32.01.04) 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214) 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 31/210 

 
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας 
ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 
διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 ‘Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος’, 
01-01-02-00 ‘Διάστρωση σκυροδέματος’, 
01-01-03-00 ‘Συντήρηση σκυροδέματος’, 
01-01-04-00 ‘Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος’, 
01-01-05-00 ‘Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος’, 
01-01-07-00 ‘Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών’. 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, 
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων 
των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, 
εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των 
αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η 
μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά 
κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας 
τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την 
εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση 
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. Η απαιτούμενη 
κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της 
ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του 
Aναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας 
σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος 
από την θέση σκυροδέτησης. 
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 80.00€ 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 32/210 

 
Άρθρο A.T. 32: 
(ΟΙΚ38.02) 

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811) 

 
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή τους 
(π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε 
οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 
‘Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η 
εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης 
όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 20.00€ 

 
Άρθρο A.T. 33: 
(ΟΙΚ38.01) 

Ξυλότυποι χυτών τοίχων 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3801) 

 
Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, σε ύψος 
από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 ‘Καλούπια 
κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)’. 
Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών πλαισίων κλπ στοιχείων του 
καλουπιού και του ικριώματος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να μπορούν να παραλαμβάνουν όλα τα 
επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς παραμορφώσεις ή υποχωρήσεις. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία 
ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των 
υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 12.00€ 

 
Άρθρο A.T. 34: 
(ΟΙΚ38.04) 

Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3821) 

 
Ξυλότυποι απλής καμπυλότητας, περί κατακόρυφο άξονα (λ.χ. κυκλικών στύλων ή παραστάδων) ή 
οριζόντιο άξονα (λ.χ. αψίδων), σε ύψος της ανώτατης στάθμης αυτών μέχρι 5,00 m από το δάπεδο 
εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 ‘Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα 
(τύποι)’. 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 33/210 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η 
εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης 
όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 20.00€ 

 
Άρθρο A.T. 35: 
(ΟΙΚ38.20.03) 

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (S500s) 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873) 

 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, 
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, 
προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα 
σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 ‘Χαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων’ 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση 
πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, 
τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή 
των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 
των οπλισμών. 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
 
• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ 
• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
• Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του 
έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 
απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 
μελέτη. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ενενήντα λεπτά 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 34/210 

 (Αριθμητικώς): 0.90€ 
 

Άρθρο A.T. 36: 
(ΟΙΚ38.20.01) 

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, λείοι κατηγορίας Β500A (S220s) 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3872) 

 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, 
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, 
προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα 
σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 ‘Χαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων’ 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση 
πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, 
τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή 
των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 
των οπλισμών. 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
 
• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ 
• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
• Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του 
έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 
απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 
μελέτη. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 1.00€ 

 
Άρθρο A.T. 37: 
(ΧΡΣΟΙΚ 20.20.1) 

Προµήθεια µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση βότσαλων ποταµού 
διαµέτρου 2-8 mm 

 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 35/210 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 21.62) 
 
Προµήθεια, µεταφορά και διάστρωση µε οποιονδήποτε τρόπο, µε προσοχή, πλυµένων, 
διαβαθµισµένων βότσαλων ποταµού, διαµέτρου 2-8 mm. 
- Στην δαπάνη περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση, 
από οποιαδήποτε απόσταση των υλικών. 
- Με την τοποθέτηση διαβαθµισµένων βότσαλων θα επιτυγχάνεται εκτός από την 
απαιτούµενη ασφάλεια από πτώσεις, η παρεµπόδιση της ανάπτυξης των αγριόχορτων. 
- Ο τρόπος διάστρωσης των διαβαθµισµένων χαλίκων, καθώς και οι προδιαγραφές 
του υλικού οφείλει να είναι σύµφωνο µε τα οριζόµενα του Προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1:2017. 
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών να προσκοµίσει στην 
Υπηρεσία δείγµα του υλικού που να συνοδεύεται από σχετική Εκθεση δοκιµής 
για την ανάλυση κοκοµετρίας σύµφωνα µε το ΕΝ 933-1 µε την επισήµανση 
ότι «δεν περιέχονται σωµατίδια Λάσπης και Αργύλου», και ο συντελεστής 
οµοιοµορφίας του υλικού θα πρέπει να είναι D60/D10<3,0. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3), µε την µεταφορά του από οποιαδήποτε απόσταση. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εβδομήντα οκτώ ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 78.00€ 

 
Άρθρο A.T. 38: 
(ΧΡΣΟΙΚ 
73.61.04.06) 

Επιστρώσεις με χωμάτινο δάπεδο από κουρασάνι με πάχος 5 cm με 
υπόβαση 40cm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7364.1) 

 
Το χωμάτινο δάπεδο από κουρασάνι αποτελείται απο την ανάμειξη ποζολανικών φυσικών ενεργών 
ουσιών με τη προσθήκη νερού. Από την ανάμειξη αυτή προκύπτει ένα συνεκτικό μίγμα 
σταθεροποιημένων αδρανών με χωμάτινη όψη σε ποικιλία αποχρώσεων οι οποίες προκύπτουν από τον 
διαφορετικό συνδυασμό των αδρανών υλικών . Το προϊόν θα αποτελείται από 2 συστατικά α.Το βασικό 
υλικό -αδρανές (συσκευάζεται σε big-bag) β.Το πρόσμικτο (σε σακί συνήθως 20κιλών). Αρχικά το μίγμα 
τοποθετείται ξηρό στο μείκτη (ανάλογα με την επιφάνεια που θα καλυφθεί) σε μικρή ή μεγάλη 
μπετονιέρα ή σε μικρό φορτωτή με αναδευτήρα, προτείνεται αναλογία 75 λίτρα αδρανούς υλικού και 
20 κιλά κουρασάνι. Αφού ελεχθεί η σταθερότητα του υποστρώματος σε οριοθετημένη επιφάνεια 
εφαρμογής, διαστρώνεται το μίγμα με τη βοήθεια πήχυ έτσι ώστε να κατανεμηθεί ομαλά επάνω στην 
επιφάνεια εφαρμογής με τη βοήθεια κυλοδοκών. Συμπυκνώνεται με δονητικό οδοστρωτήρα βάρους 
από 500 έως 700 κιλά χωρίς δόνηση και χωρίς διαβροχή. Η συμπύκνωση του υλικού μπορεί να κυμανθεί 
από 15% έως 17%. Την επόμενη η επιφάνεια διαβρέχεται και ραντίζεται ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς 
μήνες. Η επιφάνεια χρειάζεται αρμούς διαστολής ανάλογα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται τα υλικά επί τόπου του έργου και η εργασία πλήρους κατασκευής καθώς και ο 
έλεγχος αντοχής, σταθερότητας και τυχόν απαιτούμενης βελτίωσης του υποβάθρου. Τιμή ανά 
τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα ένα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 41.00€ 

 
Άρθρο A.T. 39: Επιστρώσεις με χωμάτινο δάπεδο από κουρασάνι με πάχος 5 cm  



ΕΡΓΟ:: Σελ: 36/210 

(ΧΡΣΟΙΚ 
73.61.04.05) 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7364.1) 

 
Το χωμάτινο δάπεδο από κουρασάνι αποτελείται απο την ανάμειξη ποζολανικών φυσικών ενεργών 
ουσιών με τη προσθήκη μη αλκαλικού τσιμέντου και νερού. Από την ανάμειξη αυτή προκύπτει ένα 
συνεκτικό μίγμα σταθεροποιημένων αδρανών με χωμάτινη όψη σε ποικιλία αποχρώσεων οι οποίες 
προκύπτουν από τον διαφορετικό συνδυασμό των αδρανών υλικών . Το προϊόν θα αποτελείται από 2 
συστατικά α.Το βασικό υλικό -αδρανές (συσκευάζεται σε big-bag) β.Το πρόσμικτο (σε σακί συνήθως 
20κιλών). Αρχικά το μίγμα τοποθετείται ξηρό στο μείκτη (ανάλογα με την επιφάνεια που θα καλυφθεί) 
σε μικρή ή μεγάλη μπετονιέρα ή σε μικρό φορτωτή με αναδευτήρα, προτείνεται αναλογία 75 λίτρα 
αδρανούς υλικού και 20 κιλά κουρασάνι. Αφού ελεχθεί η σταθερότητα του υποστρώματος σε 
οριοθετημένη επιφάνεια εφαρμογής, διαστρώνεται το μίγμα με τη βοήθεια πήχυ έτσι ώστε να 
κατανεμηθεί ομαλά επάνω στην επιφάνεια εφαρμογής με τη βοήθεια κυλοδοκών. Συμπυκνώνεται με 
δονητικό οδοστρωτήρα βάρους από 500 έως 700 κιλά χωρίς δόνηση και χωρίς διαβροχή. Η 
συμπύκνωση του υλικού μπορεί να κυμανθεί από 15% έως 17%. Την επόμενη η επιφάνεια διαβρέχεται 
και ραντίζεται ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Η επιφάνεια χρειάζεται αρμούς διαστολής ανάλογα 
με τις οδηγίες του προμηθευτή. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα υλικά επί τόπου του έργου και η εργασία 
πλήρους κατασκευής καθώς και ο έλεγχος αντοχής, σταθερότητας και τυχόν απαιτούμενης βελτίωσης 
του υποβάθρου.  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα ένα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 41.00€ 

 
Άρθρο A.T. 40: 
(ΧΡΣΟΙΚ 32.01.10) 

Σκακιέρα από σκυρόδεμα 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3211) 

 
Τραπέζι σκακιέρα 
Για την προμήθεια, μεταφορά., τοποθέτηση, στήριξη, πάκτωση ενός τραπεζιού τύπου σκακιέρας 
 κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από σκυρόδεμα υψηλής απόδοσης με φυσικό αδρανή. Το σκυρόδεμα 
ενισχύεται με ίνες. Η δομή του αδρανούς αποτελείται από φυσικό μάρμαρο ή γρανίτη. Το τσιμεντένιο 
πόδι έχει μια χαρακτηριστική ανάγλυφη επιφάνεια και η επιφάνεια του τραπεζιού είναι γυαλισμένη. 
Στην κορυφή του τραπεζιού εφαρμόζεται γήπεδο σκακιού. Τα χρώματα των γηπέδων καθορίζονται 
από το χρώμα της δομής των αδρανών χρώματος και επιλογής της υπηρεσίας. Τα στοιχεία 
σκυροδέματος επεξεργάζονται περαιτέρω με μια προστατευτική επίστρωση, η οποία καθιστά το 
προϊόν ακόμα πιο ανθεκτικό έναντι των καιρικών συνθηκών. Οι διαστάσεις της σκακιέρας είναι 
0,80m*0,80m*0,70m(ύψος). 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα υλικά επί τόπου του έργου και η εργασία πλήρους κατασκευής καθώς 
και κάθε άλλη απαιτούμενη εργασία ή υλικό για την πλήρως περατωμένη και λειτουργική χρήση του 
τραπεζιού. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτακόσια πενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 850.00€ 

 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 37/210 

Άρθρο A.T. 41: 
(ΧΡΣΟΙΚ 32.01.11) 

Κάθισμα Σκακιέρας 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3211) 

 
Κάθισμα σκακιέρας 
Για την προμήθεια, μεταφορά., τοποθέτηση, στήριξη, πάκτωση ενός καθίσματος 
 κατασκευασμένου εξ ολοκλήρου από σκυρόδεμα υψηλής απόδοσης με φυσικό αδρανή. Το σκυρόδεμα 
ενισχύεται με ίνες. Η δομή του αδρανούς αποτελείται από φυσικό μάρμαρο ή γρανίτη. Το χρώμα του 
καθίσματος καθορίζονται από το χρώμα της δομής των αδρανών και είναι επιλογής της υπηρεσίας. Τα 
στοιχεία σκυροδέματος επεξεργάζονται περαιτέρω με μια προστατευτική επίστρωση, η οποία καθιστά 
το προϊόν ακόμα πιο ανθεκτικό έναντι των καιρικών συνθηκών. Οι διαστάσεις του καθίσματος είναι 
διαμέτρου 0,40m και ύψους 0,42m(ύψος). 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα υλικά επί τόπου του έργου και η εργασία πλήρους κατασκευής καθώς 
και κάθε άλλη απαιτούμενη εργασία ή υλικό για την πλήρως περατωμένη και λειτουργική χρήση του 
τραπεζιού. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια πενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 250.00€ 

 
Άρθρο A.T. 42: 
(ΟΙΚ73.36.02) 

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις 
στρώσεις, πάχους τσιμεντοκονίας 2,5 cm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7336) 

 
Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό 
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα τέσσερα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 14.00€ 

 
Άρθρο A.T. 43: 
(ΧΡΣΟΙΚ 20.20.2) 

Προµήθεια, µεταφορά και διάστρωση µε οποιονδήποτε τρόπο, µε 
προσοχή, πλυµένων,διαβαθµισµένων βότσαλων ποταµού, διαµέτρου 
10-30 mm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2162) 

 
Προµήθεια, µεταφορά και διάστρωση µε οποιονδήποτε τρόπο, µε προσοχή, πλυµένων, 
διαβαθµισµένων βότσαλων ποταµού, διαµέτρου 10-30 mm. 
- Στην δαπάνη περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση, 
από οποιαδήποτε απόσταση των υλικών. 
- Με την τοποθέτηση διαβαθµισµένων βότσαλων θα επιτυγχάνεται εκτός από την 
απαιτούµενη ασφάλεια από πτώσεις, η παρεµπόδιση της ανάπτυξης των αγριόχορτων. 
- Ο τρόπος διάστρωσης των διαβαθµισµένων χαλίκων, καθώς και οι προδιαγραφές 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 38/210 

του υλικού οφείλει να είναι σύµφωνο µε τα οριζόµενα του Προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1:2017. 
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών να προσκοµίσει στην 
Υπηρεσία δείγµα του υλικού που να συνοδεύεται από σχετική Εκθεση δοκιµής 
για την ανάλυση κοκοµετρίας σύµφωνα µε το ΕΝ 933-1 µε την επισήµανση 
ότι 'δεν περιέχονται σωµατίδια Λάσπης και Αργύλου', και ο συντελεστής 
οµοιοµορφίας του υλικού θα πρέπει να είναι D60/D10<3,0. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3), µε την µεταφορά του από οποιαδήποτε απόσταση.' 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εβδομήντα οκτώ ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 78.00€ 

 
Άρθρο A.T. 44: 
(ΧΡΣΝΕΟ 00Α.20.1 
) 

Κατασκευή  υπόβασης  από λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι), διαστάσεων  
0,4-1 εκ. τελικού ενιαίου πάχους 3 εκ.   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 2112 ) 

 
Κατασκευή  υπόβασης  από λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι), διαστάσεων  0,4-1 εκ. τελικού ενιαίου πάχους 3 
εκ., πάνω σε ήδη υπάρχουσα πλήρως συμπυκνωμένη και ακριβώς διαμορφωμένη στρώση από υλικό 
της Π.Τ.Π. 0180 που πληρώνεται ιδιαίτερα. 
Το τελικό πάχος της στρώσης δεν πρέπει να  είναι  σε καμία περίπτωση μικρότερο ή  μεγαλύτερο από 
3 εκ., σε κανένα σημείο της διαστρωθείσας επιφάνειας. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η  προμήθεια  του θραυστού  υλικού ,  η φορτοεκφόρτωση,  η αποζημίωση 
για την  καθυστέρηση του  μεταφορικού μέσου κατά τη  φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά από τη θέση 
προμήθειας ή  παραγωγής  μέχρι  το έργο,   η διάστρωση, η διαβροχή και η ελαφρά συμπύκνωση, 
σύμφωνα με τα  προηγούμενα  και η προμήθεια,  μεταφορά κ.λ.π., όλων των υλικών, που απαιτούνται 
συμπληρωματικά  για  πλήρη και έντεχνη κατασκευή. 
Η επιφάνεια  υπολογίζεται  σύμφωνα με τις διαστάσεις, που προκύπτουν τελικά μετά την πλήρη 
συμπύκνωση. 
(1 τετραγωνικό μέτρο υπόβασης συμπύκνωσης πάχους 3 εκ.)    
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι τρία ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 23.00€ 

 
Άρθρο A.T. 45: 
(ΧΡΣΝΕΟ 00Α.20.2 
) 

Κατασκευή υπόβασης από υγιές θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. 0180   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 2112 ) 

 
Κατασκευή υπόβασης από υγιές θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. 0180, τελικού πάχους, όπως προβλέπεται  
στo αντίστοιχο σχέδιο, εκτελούμενη σε στρώσεις ισοπαχείς, όχι μεγαλύτερες  από 10 εκ., πάνω σε 
σκάφη ακριβώς διαμορφωμένη υψομετρικά στα  προβλεπόμενα υψόμετρα, σύμφωνα με την τεχνική 
περιγραφή της μελέτης. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η  προμήθεια  του  θραυστού υλικού, η φορτοεκφόρτωση, η  αποζημίωση για 
την καθυστέρηση του μεταφορικού  μέσου  κατά τη φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά από τη θέση 
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προμήθειας ή παραγωγής μέχρι το  έργο, η  πρόσθετη  μόρφωση  και  η συμπύκνωση της σκάφης πέρα 
από τη μόρφωση και τη  συμπύκνωση, που προβλέπονται με την εκσκαφή, η  διάστρωση ,η  διαβροχή 
και η  συμπύκνωση του  θραυστού  υλικού κατά στρώσεις, σύμφωνα με τα προηγούμενα και με όσα 
ορίζονται στην Π.Τ.Π.      0180 και τη μελέτη και η προμήθεια, η μεταφορά κ.λ.π. όλων των υλικών, που 
απαιτούνται συμπληρωματικά. 
Ο όγκος υπολογίζεται σύμφωνα με τις διαστάσεις, που προκύπτουν  τελικά  μετά την  πλήρη 
συμπύκνωση, εφ' όσον δεν υπερβαίνουν τις διαστάσεις, που προβλέπονται  από τη μελέτη, τυχόν δε 
μεγαλύτερος όγκος δεν υπολογίζεται ούτε πληρώνεται. 
(1 κυβικό μέτρο τελικά διαμορφωμένης και συμπυκνωμένης υπόβασης )    
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα έξι ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 16.00€ 

 
Άρθρο A.T. 46: 
(ΧΡΣΝΕΟ.Α.20 ) 

Κατασκευή υπόβασης πάχους 5 εκ. με ψηφίδες (σκύρα σκυροδέματος) 
0,7-2,5 εκ.   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 2112 ) 

 
Κατασκευή   υπόβασης με ψηφίδες από υλικό λατομείου (σκύρα σκυροδέματος)  διαστάσεων 0,7-2,5 
εκ.  απαλλαγμένες από λεπτόκοκκο υλικό, τελικού  πάχους 5   εκ., πάνω σε υπάρχουσα πλήρως 
διαμορφωμένη και συμπυκνωμένη στρώση από  υλικό  της  Π.Τ.Π.0180 που πληρώνεται ιδιαίτερα  και 
διαμορφωμένη  υψομετρικά  στα  υψόμετρα,  που προβλέπονται από τη μελέτη. 
 
     Στην τιμή περιλαμβάνεται  η  προμήθεια του θραυστού  υλικού ,  η φορτοεκφόρτωση,  η αποζημίωση 
για την  καθυστέρηση  του μεταφορικού μέσου κατά τη φορτοεκφόρτωση,  η μεταφορά από τη θέση 
προμήθειας  ή  παραγωγής  μέχρι το έργο,  η διάστρωση, η διαβροχή και η ελαφρά συμπύκνωση, 
σύμφωνα  με  τα προηγούμενα και η προμήθεια,  μεταφορά κ.λ.π., όλων των υλικών, που απαιτούνται  
συμπληρωματικά  για πλήρη και έντεχνη κατασκευή. 
 
     Η επιμέτρηση του όγκου υλικού θα γίνεται ανά κυβικό μέτρο, με βάση τον όγκο ο οποίος θα 
προκύπτει βάση των υψομέτρων των αρχικών διατομών εκσκαφής του σκάμματος και  υψομέτρων 
στις ίδιες διατομές μετά την τοποθέτηση του υλικού.    
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι έξι ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 26.00€ 

 
Άρθρο A.T. 47: 
(ΟΔΟΑ-18.3) 

Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου 
Κατηγορίας Ε4 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1510) 

 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων είτε 
για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος είτε 
για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 
• οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου, 
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• η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των φυτικών 
γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η απομάκρυνσή τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση, 
• η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων, 
• οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου, 
• οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων 
 
Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 ‘Ανάπτυξη - 
εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων’. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη 
αρχικών και τελικών διατομών. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 9.35€ 

 
Άρθρο A.T. 48: 
(ΟΔΟΒ-29.2.1) 

Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2531) 

 
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που 
παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου 
κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, 
αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, 
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 
 
• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου 
σκυροδέματος,  
• η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως 
απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών 
επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση 
(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),  
• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέματος 
• η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση 
καθώς 
• η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής 
κενών,  
• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  
• η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη 
σκλήρυνσή του,  
 
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 
 
• οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  
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• οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 
πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, 
προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  
• η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  
• οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  
• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που 
εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του 
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή 
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 
 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, 
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση 
προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής 
μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που 
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε 
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά 
από εκσκαφή. 
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν 
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική 
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε 
τύπο κατασκευής: 
 
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος  
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
01-03-00-00: Ικριώματα 
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα. 
 
Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυμένων τάφρων κάθε είδους 
(τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ), ραμπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, χυτών βάσεων 
πυλώνων οδοφωτισμού, στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ από άοπλο σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εβδομήντα εννιά ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 79.00€ 
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Άρθρο A.T. 49: 
(ΟΔΟΒ-29.3.4) 

Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα 
C16/20 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2532) 

 
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που 
παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου 
κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, 
αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, 
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 
 
• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου 
σκυροδέματος,  
• η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως 
απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών 
επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση 
(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),  
• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέματος 
• η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση 
καθώς 
• η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής 
κενών,  
• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  
• η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη 
σκλήρυνσή του,  
 
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 
 
• οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  
• οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 
πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, 
προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  
• η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  
• οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  
• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που 
εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του 
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή 
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 
 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, 
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση 
προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής 
μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που 
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε 
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 43/210 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά 
από εκσκαφή. 
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν 
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική 
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε 
τύπο κατασκευής: 
 
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος  
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
01-03-00-00: Ικριώματα 
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα. 
 
Κατασκευή καλυμμάτων, πυθμένα και τοιχωμάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και 
ορθογωνικών τάφρων με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή και οπλισμένο. 
Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι επενδύσεις πρανών στις περιοχές των ακροβάθρων γεφυρών, οι 
οποίες κατασκευάζονται είτε με επί τόπου σκυροδέτηση και διαμόρφωση της εμφανούς επιφάνειας 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, είτε με προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα. 
Στην περίπτωση επένδυσης πρανών με προκατασκευασμένα στοιχεία, η επιμέτρηση θα γίνεται με βάση 
την επιφάνεια αυτών και το πάχος τους, προσαυξημένο κατά 0,10 m. Η προσαύξηση αυτή του πάχους 
καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες εργασίες δόμησης, έδρασης και στερέωσης των προχύτων στοιχείων 
(αξία υλικών, εργασία, χρήση μηχανημάτων, κατασκευή και αποξήλωση ικριωμάτων κλπ) σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη μελέτη, οι οποίες εκ του λόγου αυτού δεν επιμετρώνται ιδιαίτερα. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν δέκα πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 115.00€ 

 
Άρθρο A.T. 50: 
(ΟΔΟΒ-30.3) 

Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7018) 

 
Για την προμήθεια σιδηρού οπλισμού επί τόπου των υπαίθριων και υπόγειων έργων (σηράγγων 
υπόγειας εκσκαφής, φρεάτων εκκαπνισμού, φρεάτων θεμελίωσης γεφυρών κλπ), την κοπή, την 
κατεργασία και την επιμελή και έντεχνη τοποθέτησή του σε οποιαδήποτε θέση των έργων (ανωδομή, 
θεμέλια, πάσσαλοι οποιουδήποτε τύπου, με παρουσία ή χωρίς παρουσία νερού κλπ.), που θα γίνει μόνο 
μετά την παραλαβή των ξυλοτύπων από την Υπηρεσία, σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., τις διατάξεις της 
Τεχνικής Μελέτης (κατηγορία χάλυβα, διάμετροι, διαστάσεις και μορφή) και τους εγκεκριμένους 
κανονισμούς. 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 44/210 

Στις τιμές περιλαμβάνονται, πέραν της δαπάνης προμήθειας του οπλισμού, ανηγμένα η δαπάνη της 
σύνδεσης των ράβδων σιδηρού οπλισμού, που θα γίνεται κατά τρόπο στερεό σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ με σύρμα Νο 5 ή μεγαλύτερου πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη 
θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση για την περίπτωση εγχύτων πασσάλων, η δαπάνη 
προμήθειας του σύρματος πρόσδεσης, η δαπάνη προμήθειας και τοποθέτησης αποστατών, 
αρμοκλειδών ή άλλου είδους εγκεκριμένων ενώσεων καθώς και η δαπάνη τοποθέτησης, ανάρτησης και 
αγκύρωσής του σε οποιοδήποτε ύψος από το επίπεδο εργασίας, η δαπάνη των απαιτούμενων 
ικριωμάτων και οποιωνδήποτε ανυψωτικών μέσων. Επισημαίνεται ότι σχετικά με τις ενώσεις με 
ηλεκτροσυγκόλληση ισχύει το DIN 4099 σε συσχετισμό με το DIN 1045. Επίσης στις τιμές 
περιλαμβάνονται τα αναγκαία υποστηρίγματα (καβίλιες), ειδικά τεμάχια ανάρτησης, που τυχόν θα 
απαιτηθούν, η οποιαδήποτε απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία μέχρι 
την τοποθέτησή του και κάθε άλλη δαπάνη για πλήρως τελειωμένη εργασία καθώς και η δαπάνη 
αποστολής και δοκιμών δοκιμίων σιδήρου σε αναγνωρισμένα εργαστήρια, όπως ορίζεται στους 
παραπάνω κανονισμούς και σύμφωνα με τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. 
Η επιμέτρηση θα γίνει με βάση τους αναλυτικούς πίνακες οπλισμών της τεχνικής μελέτης ή, αν δεν 
υπάρχουν, με βάση τους πίνακες, που ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει στην 
Υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της κατασκευής [οι πίνακες θα έχουν συνταχθεί 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις, τις διαμέτρους, 
τις θέσεις και τα μήκη επικάλυψης (που θα είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα), τα βάρη ανά μ.μ. και ανά 
διάμετρο - σύμφωνα με τους επίσημους πίνακες βαρών των Γερμανικών Κανονισμών -, τα μήκη των 
σιδηρών ράβδων, τα μερικά και ολικά βάρη των προβλεπομένων οπλισμών κλπ]. Η τοποθέτηση των 
οπλισμών στο έργο θα ελεγχθεί από την Υπηρεσία και η παραλαβή τους θα γίνει πριν από την έναρξη 
διάστρωσης του σκυροδέματος. Μετά την παραλαβή των οπλισμών οι πίνακες θα υπογραφούν από τον 
ανάδοχο και την Υπηρεσία. Οι παραπάνω θεωρημένοι πίνακες των τοποθετημένων οπλισμών με τα 
βάρη τους, αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών, που θα συνοδεύει τα πρωτόκολλα παραλαβής 
αφανών εργασιών. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού που έχει τοποθετηθεί. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 1.05€ 

 
Άρθρο A.T. 51: 
(ΟΔΟΒ-51) 

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2921) 

 
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής 
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με 
απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, 
πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση 
και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους. 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του 
σκυροδέματος της βάσης έδρασης, 
• η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία 
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 
0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με 
τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου. 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 45/210 

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 8.80€ 

 
Άρθρο A.T. 52: 
(ΟΔΟΒ-82) 

Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και 
νησίδες. 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2922) 

 
Πλήρης διαμόρφωση διάβασης/πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια και νησίδες. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης και κρασπέδων 
• η πλήρης ανακατασκευή τους (υλικά και εργασία: πλάκες, κονίαμα έδρασης, υλικό αρμολόγησης, 
μεταφορά υλικών επί τόπου, εκτέλεση εργασιών, καθαρισμός χώρου εκτέλεσης εργασιών και 
συγκέντρωση και αποκομιδή πλεοναζόντων υλικών και προϊόντων αποξήλωσης), σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη από την μελέτη υποβιβασμένη στάθμη, με διάταξη, τύπο και μορφή πλακών απόλυτα 
προσαρμοσμένη προς την υφιστάμενη πλακόστρωση. 
 
Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της 
πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης. 
Tιμή κατ’ αποκοπήν (τεμ), πλήρους δαιμορφώσεως διάβασης ΑΜΕΑ. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 105.00€ 

 
Άρθρο A.T. 53: 
(ΟΔΟΒ-85) 

Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί 
ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2548) 

 
Αποξήλωση πλαισίου έδρασης καλύμματος υφισταμένου φρεατίου με προσοχή ώστε να μην 
προσκληθούν ζημιές, προσαρμογή της στάθμης των τοιχωμάτων του φρεατίου με αποξήλωση ή 
εφαρμογή στρώσεως ισχυρού τσιμεντοκονιαμάτος, πάκτωση του πλαισίου έδρασης στην απαιτούμενη 
στάθμη με ακρίβεια ± 5 mm και επιμελής αρμολόγηση με την περιβάλλουσα νέα πλακόστρωση. Οι 
τσιμεντοκονίες τελικής διαμόρφωσης γύρω από το πλαίσιο έδρασης θα παρασκευάζονται με άμμο 
θαλάσσης για την αποφυγή ρηγματώσεων, ή, εναλλακτικά, θα εφαρμόζονται εποξειδικά κονιάματα. 
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση του καλύμματος και του πλαισίου έδρασής του. 
Τυχόν απαιτούμενα νέα χυτοσιδηρά καλύμματα, θα επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα 
του τιμολογίου. 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως αποπερατωμένης εργασίας (τεμ), για φρεάτια επιφάνειας καλύμματος έως 
0,50 m2. Για μεγαλύτερα φρεάτια η τιμή θα αναπροσαρμόζεται με πολλαπλασιασμό επί τον συντελεστή 
Ε / 0,50, όπου Ε είναι η επιφάνεια του φρεατίου βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του καλύμματος. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 46/210 

 (Αριθμητικώς): 36.80€ 
 

Άρθρο A.T. 54: 
(ΥΔΡ16.22) 

Ανύψωση ή καταβιβασμός υφιστάμενης παροχής ύδρευσης από 
χαλκοσωλήνα 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1) 

 
Ανακατασκευή υπάρχουσας παροχής ύδρευσης από χαλκοσωλήνα, η οποία ευρίσκεται σε λειτουργία. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια και μεταφορά επι τόπου των απαιτουμένων υλικών και αναλωσίμων για την εκτέλεση 
των εργασιών. 
β. Η διακοπή της ροής στον χαλκοσωλήνα, με πήξη του νερού με χρήση κατάλληλου ψυκτικού, η 
αποσύνδεση του χαλκοσωλήνα από τον κρουνό διακοπής ή κοπή του στην απαιτούμενη θέση, η 
προσθήκη νέου τμήματος σωλήνα κατάλληλου μήκους και η σύνδεσή του με το παραμένον με ειδικό 
σύνδεσμο, καθώς και η επανατοποθέτηση του κρουνού διακοπής. 
γ. Ο έλεγχος στεγανότητας της νέας σύνδεσης 
 
Η αντικατάσταση του παλαιού φρεατίου, εάν απαιτείται, τιμολογείται ιδιαίτερα με βάση το αντίστοιχο 
άρθρο του τιμολογίου. 
Τιμή κατ' αποκοπή για την ανακατασκευή υπάρχουσας παροχής ύδρευσης (τεμ). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 25.00€ 

 
Άρθρο A.T. 55: 
(ΟΔΟΒ-4.1) 

Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών 
έργων, επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 3121.Β) 

 
Κατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις διαμόρφωσης 
πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της ‘στρώσης έδρασης οδοστρώματος’ και της στάθμης έδρασης 
των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 
90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 ‘Κατασκευή επιχωμάτων’. 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 
• η προμήθεια του θραυστού υλικού λατομείου και του νερού διαβροχής, και η μεταφορά τους επί 
τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
• η σταλία των μεταφορικών μέσων, 
• η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του θραυστού υλικού με μηχανικό εξοπλισμό 
καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω βαθμό συμπύκνωσης 
 
Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής με λήψη αρχικών και τελικών 
διατομών. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο 
 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 47/210 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 10.85€ 

 
Άρθρο A.T. 56: 
(ΥΔΡ16.01) 

Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6744) 

 
Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με υφιστάμενο ή κατασκευαζόμενο δίκτυο 
ομβρίων από προκατασκευασμένους οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες (ανεξαρτήτως διατομής αγωγού 
δικτύου). 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως μικροϋλικά, ο εξοπλισμός, τα μέσα και το 
προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατό ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 100.00€ 

 
Άρθρο A.T. 57: 
(ΧΡΣΥΔΡ Ν16.01Α) 

Σύνδεση αγωγού συλλογής ομβρίων με το δίκτυο ομβρίων 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6744) 

 
Σύνδεση του αγωγού συλλογής ομβρίων με υφιστάμενο ή κατασκευαζόμενο δίκτυο ομβρίων από 
προκατασκευασμένους οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες (ανεξαρτήτως διατομής αγωγού δικτύου). 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως μικροϋλικά, ο εξοπλισμός, τα μέσα και το 
προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών. Στο άρθρο περιλαμβάνονται εκσκαφές, 
επανεπιχώσεις, μεταφορές, αποκατάσταση ασφαλτικών και κάθε συναφής δαπάνη. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πεντακόσια πενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 550.00€ 

 
Άρθρο A.T. 58: 
(ΟΔΟΓ-1.2) 

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 3111.Β) 

 
Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή 
υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 ‘Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά’, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε 
υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 
• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
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• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη 
γεωμετρική επιφάνεια. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 4.85€ 

 
Άρθρο A.T. 59: 
(ΟΔΟΓ-2.2) 

Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 3211.Β) 

 
Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 ‘Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά’, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε 
υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 
• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
 
• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη 
γεωμετρική επιφάνεια. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 4.95€ 

 
Άρθρο A.T. 60: 
(ΟΔΟΔ-5.1) 

Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4321.Β) 

 
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση 
και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση 
με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 ‘Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού 
σκυροδέματος’.  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι 
την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 
• η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  
• η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 
• η σταλία των μεταφορικών μέσων 
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• η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η 
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 
• η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 10.35€ 

 
Άρθρο A.T. 61: 
(ΟΔΟΒ-66.4) 

Φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (Π.Κ.Ε.), επίσκεψης 
υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,80 m) 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2548) 

 
Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων ή στραγγιστηρίων, πλήρως ή εν 
μέρει προκατασκευασμένα ή με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα την μελέτη και τα εγκεκριμένα Πρότυπα 
Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιμα για λειτουργία. 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών, προκατασκευασμένων 
στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των φρεατίων σύμφωνα με τα ΠΚΕ 
• το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον χειρισμό 
των προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού) 
• η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος 
• η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση οπλισμού, η 
κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος 
• η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων 
• η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων με μη 
συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα 
• η προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης, 
• η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων 
• η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου 
• η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης τους 
στην κλίση ή επίκλιση της οδού 
 
Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνονται: 
 
• η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν 
• η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του εσωτερικού ύψους 
τους πέραν των 1200 mm 
• η κατασκευής λαιμού ύψους h >=1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή στραγγιστηρίων 
 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια εκατό ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 1100.00€ 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 50/210 

 
Άρθρο A.T. 62: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ8042.2.
1ΣΧ) 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων 
(υδρορρόη)διαμέτρου Φ100mm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΗΕ8042.2.1) 

 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) από σκληρό P.V.C. Φ100mm, ή 
ορθογωνικής διατομής 6Χ10cm από σκληρό PVC, πιέσεως λειτουργίας δια 20C 6atm, για σύνδεση με 
συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο 
του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα 
ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 22.25€ 

 
Άρθρο A.T. 63: 
(ΥΔΡ16.11) 

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πλήρους φρεατίου παροχής ύδρευσης 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4) 

 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση προκατασκευαμένου φρεατίου παροχής ύδρευσης, 
νέας παροχής ή για την αντικατάσταση υφισταμένου που έχει θραυστεί. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α. Η αποξήλωση του κατεστραμμένου φρεατίου (μερίπτωση αντικατάστασης) και η διάνοιξη 
ορύγματος στο πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση του νέου. 
β. Η τοποθέτηση και πάκτωση με σκυρόδεμα του μεταλλικού πλαισίου έδρασης του φρεατίου που 
χορηγείται από τον Φορέα Υδρευσης. 
γ. Η τοποθέτηση και στερέωση του νέου φρεατίου και η πλήρωση του διακένου του ορύγματος με 
θραυστό υλικό λατομείου, μέχρι την στάθμη έδρασης της πλακόστρωσης ή επίστρωσης του 
πεζοδρομίου 
δ. Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην προτέρα του κατάσταση σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-
03 ‘Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων’ 
ε. Η φόρτωση και μεταφορά των των μπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης καθαρισμός του 
χώρου της επέμβασης. 
 
Τιμή ανά τοποθετούμενο φρεάτιο παροχής ύδρευσης (τεμ). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 50.00€ 

 
Άρθρο A.T. 64: 
(ΟΔΟΒ-84) 

Περιζώματα δένδρων από χυτοσίδηρο 
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 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752) 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση με πάκτωση μεταλλικών περιζωμάτων δένδρων τύπου εσχάρας, μορφής 
της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Το μεταλλικό στοιχείο θα είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο με την 
περιβάλλουσα πλακόστρωση. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως ολοκληρωμένης εργασίας. Επιμέτρηση με βάση πίνακες 
κατασκευαστού ή ζυγολόγιο. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και είκοσι λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 2.20€ 

 
Άρθρο A.T. 65: 
(ΥΔΡ12.01.01.06) 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, ονομαστικής 
διαμέτρου D800 mm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.6) 

 
Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα, 
τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης 
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
681-1. 
Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 
 
[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 
[γ] Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ ‘καμπάνας’ (bell-sochet 
pipes) 
[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, 
σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 
[ε] Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο 
θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
 
Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding factor), 
προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα 
εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων 
και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται 
όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς 
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του 
σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση 
ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την διάταξη ή μή 
οπλισμού. 
Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και μπορεί να είναι 
ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά 
την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 
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Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού 
στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της 
αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 
Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής βάσεως ή λοιπά 
υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με τους 
αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, ο 
καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης 
και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την 
εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης. 
Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του 
υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του 
Τιμολογίου. 
Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο, 
θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 
Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων τμήμα 
των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του μήκους 
εκάστου σωλήνα. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατό ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 100.00€ 

 
Άρθρο A.T. 66: 
(ΧΡΣΥΔΡ 
11.02.05Ν) 

Μεταφορά και τοποθέτηση υπάρχουσας εσχάρας υδροσυλλογής 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752) 

 
Για τη μεταφορά και τοποθέτηση υπάρχουσας εσχάρας υδροσυλλογής οποιονδήποτε διαστάσεων και 
βάρους από την αρχική της θέση, στη νέα θέση. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποκόλληση, μεταφορά 
και τοποθέτηση της εσχάρας καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη εργασία και τα μικροϋλικά που τυχόν 
απαιτηθούν. Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους τοποθετημένης εσχάρας (τεμ). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 20.00€ 

 
Άρθρο A.T. 67: 
(ΟΙΚ42.26) 

Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4226) 

 
Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών (γωνιών, παραστάδων, λαμπάδων κ.λπ.) με χρήση και 
κατεργασία ευμεγέθων λίθων. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή 
εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 53/210 

εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται μετά από σποραδική επεξεργασία 
κατά το κτίσιμο για βελτίωση της ευστάθειάς τους (αργολιθοδομή). 
Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν 
σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας ώστε να 
κτίζονται με αρμούς το πολύ 25 mm. 
Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες: 
 
- αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, σκουριά, 
χρώματα κλπ), 
- επι τόπου παραγωγής των αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων τοιχοποιάς, ή χρήσης ετοίμων 
κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση CE, 
- ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος της 
συνδετικής ύλης, ή/και τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε μίγματα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
998-2), 
- κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων. 
- κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων, 
 
Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), κατακόρυφων ή 
οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία 
αποζημιώνονται με την τιμή του άρθρου 49.01, καθώς και οι διαμορφώσεις όψεων, οι οποίες 
αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές της ενότητας 45. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 10.00€ 

 
Άρθρο A.T. 68: 
(ΟΙΚ43.22) 

Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4307) 

 
Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων από επιλεγμένους φυσικούς πλακοειδείς λίθους και κατεργασία του 
κονιάματος των αρμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 ‘Λιθόκτιστοι τοίχοι’. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή 
εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από 
εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται μετά από επεξεργασία ώτε να 
αποκτήσουν κανονικά σχήματα και διακριτές επιφάνειες (ημιλαξευτή λιθοδομή) ή κανονικά σχήματα 
σε σταθερά μεγέθη και ομοιόμορφες επιφάνειες (λαξευτή λιθοδομή). 
Οι λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν 
σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί επεξεργασίας ώστε να κτίζονται με 
αρμούς το πολύ 8 mm στην περίπτωση της λαξευτής λιθοδομής και 15 mm περίπτωση της ημιλαξευτής 
λιθοδομής. 
Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες: 
 
- αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, σκουριά, 
χρώματα κλπ), 
- επι τόπου παραγωγής των αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων τοιχοποιάς, ή χρήσης ετοίμων 
κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση CE, 
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- ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος της 
συνδετικής ύλης, ή/και τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε μίγματα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
998-2), 
- κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων. 
- κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων. 
 
Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), κατακόρυφων ή 
οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία 
αποζημιώνονται με την τιμή του άρθρου 49.01, καθώς και οι διαμορφώσεις όψεων, οι οποίες 
αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές της ενότητας 45. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ενενήντα πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 95.00€ 

 
Άρθρο A.T. 69: 
(ΧΡΣΟΙΚ 73.91.01) 

Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας πάχους 5 εκ. 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 73.91) 

 
Κατασκευή χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας με συνολικό πάχος 5 εκ. οιουδήποτε χρώματος ή 
σχεδίου (σύμφωνα με τις υποδείξεις τις Υπηρεσίας).Θα εφαρμοστεί κατευθείαν πάνω σε πατημένο, 
στεγνό καθαρό γαλμπίλι - σύντριμμα πάχους 15 εκ. ή πάνω σε τσιμεντοεπιφάνεια ή ασφαλτοεπιφάνεια. 
Θα αποτελείται κατά βάση από μείγμα πολυουρεθάνης και ανακυκλωμένο λάστιχο ώς πρώτη στρώση 
σε πάχος 4 εκ. και από μείγμα πολυουρεθάνης και έγχρωμους κόκκους ανακυκλωμένου λάστιχου 
(EPDM) σε πάχος 1 εκ. ως δεύτερη στρώση. Το συνολικό πάχος του δαπέδου θα είναι 5 εκ. Το δάπεδο 
θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής, αναλλοίωτηο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών, της 
ηλιακής ακτιβολίας και να πληροί τις προδιαγραφές κατά ΕΝ 1177. Πριν την έναρξη της εφαρμοφής θα 
πρέπει να γίνει επιμελής καθαρισμός της υπάρχουσας επιφάνειας από σκόνες, υπολείμματα, λάδια ή 
άλλους ρύπους που εμποδίζουν την προσφυση του συνθετικού υλικού. Στη συνέχεια η επιφάνεια 
καλουπώνεται έτσι ώστε τα τελειώματά της να μην είναι εκτεθειμένα, γιατί λόγω τριβής μπορούν να 
αποκολλήθούν κομμάτια και επαλείφεται με ειδικό αστάρι πολυουεθανικής βάσης για να επιτευχθεί 
σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής της επιφάνειας και του συνθετικού τάπητα. Ακολουθεί διάστρωση 
μίγματος μαύρων κόκκων ελαστικού (καουτσούκ) με κοκκομετρική διαβάθμιση 3 έως 6 mm με 
πολυουρεθάνη, με μαστάρι, σπάτουλα και μετά με κύλινδρο, σε πάχος 4 cm και επάλειψη της παραπάνω 
επιφάνειας με ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής 
και της επόμενης στρώσης. Εφόσον έχει στεγνώσει η προηγούμενη στρώση υλικών διαστρώνεται 
μίγμα πολυουρεθάνης και έγχρωμων κόκκων ελαστικού EPDM, κοκκομετρικής διαβάθμισης 1-3 mm σε 
πάχος 1 cm. Η διάστρωση θα γίνει με ειδική σπάτουλα σε μια στρώση. Η τελική επιφάνεια του δαπέδου 
ολοκληρώνεται με την επίστρωση 20% μαύρων κόκκων καουτσούκ και έγχρωμων κόκκων EPDM. Η 
τελική επιλογή της επιθυμητής απόχρωσης θα γίνει μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας.Το σύστημα 
χυτού ελαστικού δαπέδου θα πρέπει να έχει λεγχθεί εργαστηριακά από διεθνές αναγνωρισμένο 
εργαστήριο και να καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1177 όσον αφορά το κριτήριο 
τραυματισμού της κεφαλής (HIC). Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίσει στην Υπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό για ύψος πτώσης 1,50 μ. και τεχνικό 
φυλλάδιο του προς ένταξη υλικού. Η εταιρεία εφαρμογής του δαπέδου θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί 
σε Διεθνές Εργαστήριο για την ποιότητα κατασκευής και να έχει το σχετικό πιστοποιητικό ΕΝ 1177 για 
ύψος πτώσης 1,50 μ. και όχι να είναι απλός αντιπρόσωπος ξένου πιστοποιημένου οίκου. Επίσης ο 
Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει ISO 9001 περί πιστοποίησης ποιότητας στην τοποθέτηση αθλητικών 
δαπέδων του ιδίου ή του υπεργολάβου - συνεργείου εφαρμογής με το οποίο θα συνεργαστεί. Τιμή ανά 
τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους περατωμένης επιφάνειας.  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα πέντε ευρώ 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 55/210 

 (Αριθμητικώς): 85.00€ 
 

Άρθρο A.T. 70: 
(ΧΡΣΟΙΚ 7396.1) 

Επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς ύψους 55mm  

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396) 

 
Επίστρωση με συνθετικό (τεχνητό) χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς. Ήτοι προμήθεια, μεταφορά, 
τοποθέτηση, γραμμογράφηση και παράδοση έτοιμου για χρήση, συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας 
γενιάς επί τόπου του έργου, με ελαστική υπόβαση από ίνες μονόκλωνες, τοποθετημένος επάνω σε 
σταθερή επιφάνεια, σύμφωνα με τη μελέτη της υπηρεσίας. Ο χλοοτάπητας θα είναι δίχρωμος σε δυο 
αποχρώσεις του πράσινου (Field green και Olive green). Η ποιότητα του νήματος θα είναι 100% από 
πολυαιθυλένιο, monofilament, το λιγότερο στα 13.000 Dtex και άνω και θα διαθέτει κύρια υπόβαση 
από latex. Η ελαστική αυτή υπόβαση πρέπει να έχει δυνατότητα αποστράγγισης των νερών από 
εξόδους απορροής, διαμέτρου 4mm κάθε 10cm2 . Το ύψος πέλους θα είναι στα 55mm και το συνολικό 
ύψος (πέλους και κύριας υπόβασης) στα 57mm, με ελάχιστο τις 10.500 ραφές/m2 , ενώ ο αριθμός ινών 
που θα διαθέτει η κύρια υπόβαση θα είναι το λιγότερο 126.000 ίνες/m2 (10.500 ραφές Χ 12 ίνες ανά 
τούφα) Σε κάθε περίπτωση το συνολικό βάρος (πέλους και κύριας υπόβασης) θα είναι το λιγότερο 
2.900gr/m2 με το βάρος του πέλους να είναι το λιγότερο 1.450gr/m2 . Η υδατοπερατότητα του 
χλοοτάπητα θα είναι σύμφωνη με την προδιαγραφή ΕΝ12616 και θα κυμαίνεται στα 360lt/m2 
περίπου. Τα ρολά πλάτους 3,70m έως 4,60m του συνθετικού χλοοτάπητα, θα απλωθούν κατά τη μικρή 
διάσταση του γηπέδου, θα συγκολλούνται στις ενώσεις με ειδικές ταινίες πλάτους τουλάχιστον [ 31/34 
] ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 0,30m, πάνω στις οποίες διαστρώνεται ειδική κόλλα πολυουρεθάνης δύο 
συστατικών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο πιστοποιητικό ελέγχου από το 
εργαστήριο της FIFA (FIFA LABORATORY TEST REPORT), ώστε να επιτυγχάνεται άρρηκτη σύνδεση 
μεταξύ τους. Όπου ορίζονται οι γραμμές του γηπέδου αυτές θα είναι έμφυτες πλάτους 10cm από το 
ίδιο υλικό, σε χρώμα άσπρο. Η ολοκλήρωση του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνει με την πλήρωση 
χαλαζιακής άμμου και κόκκων καουτσούκ σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο 
πιστοποιητικό ελέγχου από το εργαστήριο της FIFA (FIFA LABORATORY TEST REPORT) για τον 
αντίστοιχο χλοοτάπητα. Η πλήρωση των υλικών θα γίνει με ειδικό μηχάνημα για την σωστή και 
ομοιόμορφη κατανομή της άμμου και του καουτσούκ. Επί πρόσθετα ο ανάδοχος οφείλει, κατά τη 
διαδικασία ένταξης του υλικού στο έργο, να προσκομίσει στην υπηρεσία τα κάτωθι: 1. Πιστοποιητικό 
FIFA RECOMMENDED ή FIFA QUALITY το λιγότερο 2star για τον αντίστοιχο χλοοτάπητα. 2. Η εταιρεία 
παραγωγής του χλοοτάπητα θα πρέπει να συγκαταλέγεται στην αντίστοιχη λίστα προτίμησης της FIFA 
(FIFA Preferred Producers ή FIFA Licensees,) 3. Ο Ανάδοχος ή η υπεργολάβος εταιρεία τοποθέτησης 
του συνθετικού χλοοτάπητα, θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη προγενέστερη εμπειρία σε έργα 
αντιστοίχου φυσικού αντικειμένου (ISO για την κατασκευή πλαστικών γηπέδων), και θα πρέπει να 
προσκομίσει ανάλογη λίστα περαιωμένων έργων. 4. ISO 9001:2000 περί διασφάλισης της ποιότητας 
στην τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων, είτε του ιδίου του αναδόχου, είτε, εφόσον ο ίδιος δεν διαθέτει, 
του υπεργολάβου με τον οποίο θα συνεργαστεί, για την έντεχνη τοποθέτησή του. 5. Παροχή γραπτής 
εγγύησης το λιγότερο οκτώ (8) ετών, από την προμηθεύτρια εταιρεία για τον προσφερόμενο 
χλοοτάπητα. Στην τιμή εκτός από όλα τα παραπάνω περιλαμβάνονται και όλες τις απαραίτητες 
δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, τα μηχανήματα, τα εργαλεία και τα σκευάσματα που θα 
χρησιμοποιηθούν προκειμένου να γίνει κάθε απαραίτητη ενέργεια ώστε να τοποθετηθεί ο συνθετικός 
χλοοτάπητας πάνω στο υφιστάμενο υπόστρωμα. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) τοποθετημένου 
χλοοτάπητα.  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα επτά ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 17.00€ 

 
Άρθρο A.T. 71: 
(ΧΡΣΟΙΚ 75.871.) 

Κράσπεδα από γρανίτη 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 56/210 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 75.81) 

 
Κράσπεδα από γρανίτη, χρώματος γκρι διατομής 20*15 cm με φάλτσο απότμηση στην άνω εξωτερική 
ακμή. Κράσπεδα από γρανίτη, χρώματος γκρι, διατομής 20*15 cm με φάλτσο απότμηση στην άνω 
εξωτερική ακμή που περιλαμβάνουν: α)Επιμελής καθαρισμός της βάσης. β)Τοποθέτηση κρασπέδου 
όπως πιο πάνω, με άνω επιφάνεια λεία, δομούμενα σε βάση με τσιμεντοκονία των 450 Κg τσιμέντου 
κοινού, σε πάχος στρώσης όσο απαιτείται προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή στάθμη και 
καθαρισμός. γ)Αρμολόγηση με τσιμεντοκονίαμα των 600 Κg τσιμέντου με λευκό τσιμέντο και 
πρόσμικτο απόχρωσης του κρασπέδου. Δηλαδή στην τιμή περιλαμβάνονται: - Κοπή των κρασπέδων 
όπου απαιτείται. - Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. - Οι φθορές των υλικών και μικροϋλικών, η 
εφαρμογή της εργασίας, καθώς και α)κάθε ιδιομορφία τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής εντός του 
έργου σε οποιαδήποτε θέση (αποιαδήποτε στάθμη απο το έδαφος), β)κάθε μικροεργασία ή δαπάνη 
έστω και μή ρητά κατονομαζόμενη αλλα απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.  - Όλα τα 
απαραίτητα μικρουλικά καθώς και η εισκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του εξοπλισμού εάν 
απαιτείται. - Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές. Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 60.00€ 

 
Άρθρο A.T. 72: 
(ΧΡΣΟΔΟ Β51) 

Κράσπεδα κήπου από σκυρόδεμα  

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2921) 

 
Κράσπεδα κήπου από σκυρόδεμα Κωδικός αναθεώρησης:Τοποθέτηση προκατασκευασμένων 
κρασπέδων κήπου από χυτό σκυρόδεμα, διατομής πλάτους 0,06 m και ύψους 0,20 έως 0,35 m, προς 
οριοθέτηση κήπων και παρτεριών φύτευσης, μορφοποίησης διαδρόμων κίνησης και βάδισης σε 
εξωτερικούς χώρους κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και 
συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους. 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 'Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα'. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: - η 
προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος 
της βάσης έδρασης, - η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις θέσεις που θα υποδειχθούν 
από την επιβλέπουσα υπηρεσία. Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου.  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 5.00€ 

 
Άρθρο A.T. 73: 
(ΟΙΚ47.01.01) 

Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm, με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4701) 

 
Toιχοδομές πάχους 19 cm με διάκενους τσιμεντοπλίνθους διαστάσεων 39x19x19 cm 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του 
απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες 
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισμός του χώρου από τα 
πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τσιμεντοπλίνθων. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 17.50€ 

 
Άρθρο A.T. 74: 
(ΟΙΚ49.01.02) 

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά 
μπατικών τοίχων 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213) 

 
Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 
m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα 
ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου 
από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών. 
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου 
προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν των 
4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 17.50€ 

 
Άρθρο A.T. 75: 
(ΟΙΚ71.01.01) 

Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων τοιχοδομών 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7101) 

 
Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με τσιμεντοκονίαμα των 450 
kg τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου, η 
επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με 
καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η 
διαβροχή του τοίχου αμέσως πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με τσιμεντοκονία, η 
συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά): 
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο 
απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ 
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης 
- Η ύγρανση της επιφάνειας, 
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς 
και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί. 
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και 
ορίων κλπ 
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γ) Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, 
τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό 
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου, 
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν: 
- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των 
κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της 
περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά). 
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή). 
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας 
λόγω καιρικών συνθηκών). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 15.00€ 

 
Άρθρο A.T. 76: 
(ΟΙΚ71.01.03) 

Αρμολογήματα όψεων ημιξέστων ή ξεστών λιθοδομών 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7103) 

 
Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με τσιμεντοκονίαμα των 450 
kg τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου, η 
επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με 
καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η 
διαβροχή του τοίχου αμέσως πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με τσιμεντοκονία, η 
συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά): 
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο 
απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ 
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης 
- Η ύγρανση της επιφάνειας, 
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς 
και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί. 
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και 
ορίων κλπ 
γ) Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, 
τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό 
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου, 
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν: 
- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των 
κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της 
περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά). 
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή). 
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 59/210 

- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας 
λόγω καιρικών συνθηκών). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 9.00€ 

 
Άρθρο A.T. 77: 
(ΟΙΚ71.01.04) 

Αρμολογήματα όψεων πλινθοδομών παντός είδους 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7104) 

 
Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με τσιμεντοκονίαμα των 450 
kg τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου, η 
επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με 
καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η 
διαβροχή του τοίχου αμέσως πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με τσιμεντοκονία, η 
συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά): 
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο 
απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ 
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης 
- Η ύγρανση της επιφάνειας, 
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς 
και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί. 
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και 
ορίων κλπ 
γ) Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, 
τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό 
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου, 
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν: 
- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των 
κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της 
περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά). 
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή). 
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας 
λόγω καιρικών συνθηκών). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 15.00€ 

 
Άρθρο A.T. 78: 
(ΟΙΚ71.21) 

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 
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 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121) 
 
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις 
στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή 
(τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m 
από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 ‘Επιχρίσματα με 
κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου’. 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά 
εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά): 
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο 
απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ 
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης 
- Η ύγρανση της επιφάνειας, 
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς 
και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί. 
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και 
ορίων κλπ 
γ) Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, 
τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό 
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου, 
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν: 
- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των 
κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της 
περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά). 
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή). 
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας 
λόγω καιρικών συνθηκών). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 12.00€ 

 
Άρθρο A.T. 79: 
(ΟΙΚ79.10) 

Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912) 

 
Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2, υδρατμοπερατή, ειδική 
για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου. 
Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση  πλατυκέφαλων 
καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της στρώσης κατά 20 cm και η προστασία 
των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με το υλικό. 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά). 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς 
εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες 
επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής 
και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία. 
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 7.00€ 

 
Άρθρο A.T. 80: 
(ΧΡΣOIK 73.17) 

Φυσικοί κυβόλιθοι από γρανίτη  

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης OIK 73.17) 

 
Λιθόστρωτα με λίθους γρανίτη (κυβόλιθους), χρώματος επιλογής της υπηρεσίας, ενδεικτικών 
διαστάσεων 10x10x6 cm ή 10x10x8 cm, ενδεικτικής προέλευσης Κίνας, που αποτελούνται - 
περιλαμβάνουν : α) Κυβόλιθοι όπως πιο πάνω ορθογωνισμένοι (κομμένοι στον κόφτη σε κανονικά 
σχήματα ισοπαχή), δομούμενοι με τσιμεντοκονίαμα των 450kg τσιμέντου με αρμούς έως 3cm, με 
επιφάνεια καμμένη. β) Αρμολόγηση με τσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου λευκού με λεπτόκοκκη 
καθαρή άμμο και πρόσμικτο απόχρωσης των κυβόλιθων. Οι αρμοί θα πρέπει να έχουν καθαριστέι σε 
βάθος τουλάχιστον 30mm και η επιφάνεια να είναι εντελώς καθαρή από ακαθαρσίες και άλλα υλικά 
πριν την τοποθέτηση. Μετά την τοποθέτηση του κυβόλιθου θα προστεθεί ειδικό κονίαμα αρμών 
εποξειδικής ρητίνης δύο συστατικών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται: -Όλα τα  υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, σε πλήρη λειτουργία και 
ασφάλεια σύμφωνα με τις τεχν. Προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή 
και της επίβλεψης. -Οι φθορές των υλικών και μικροϋλικών η εφαρμογή της εργασίας καθώς και : α) 
κάθε ιδιομορφία τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής εντός του έργου σε οποιαδήποτε θέση, β) κάθε 
μικροεργασία ή δαπάνη έστω και μη ρητά κατανομαζόμενη αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη 
κατασκευή. - Όλα τα τυχόν απαιτούμενα μικροϋλικά καθώς και η εισκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση 
του εξοπλισμού. - Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (τμ) 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατό ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 100.00€ 

 
Άρθρο A.T. 81: 
(ΧΡΣΟΔΟ Ν17.3) 

Βαφή ασφαλτικού/τσιμεντένιου/χωμάτινου ποδηλατόδρομου 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 62/210 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7788) 

 
 
Βαφή ασφαλτικού/ τσιμεντένιου/ χωμάτινου ποδηλατόδρομου, με ειδικό ψεκαζόμενο ψυχροπλαστικό 
υλικό δύο συστατικών, σε πάχος 
μεγαλύτερο από 2mm σε χρώμα που θα επιλέξει η υπηρεσία με ταυτόχρονη επίπαση υάλινων 
σφαιριδίων, για την επίστρωση και τον χαρακτηρισμό ποδηλατόδρομων. 
Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό επιδόσεων και τεχνικών 
χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436 και κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13197 και συγκεκριμένα να είναι 
πιστοποιημένο για 4.000.000 τροχοδιελεύσεις οχημάτων (ήτοι πιστοποίηση P7). 
Ο οίκος κατασκευής του υλικού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 καθώς και ISO 
14001:2004. 
Η τοποθέτηση θα πρέπει να γίνει με μηχανήματα τύπου Airless υψηλής πίεσης με παρουσία δυο 
διαφορετικών αντλιών (μια για τον ψεκασμό του κάθε συστατικού). Τα μηχανήματα θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα από φορέα ο οποίος είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 καθώς και ISO 
14001:2004. 
Ο ανάδοχος τοποθέτης θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος για αντίστοιχες εργασίες και να προσκομίσει 
πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2015. Τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να 
συνοδεύονται και 
από αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια. 
Η τελική επιφάνεια θα πρέπει να έχει ελάχιστο συντελεστή τριβής μεγαλύτερο ή ίσο από 45SRT. Ό 
έλεγχος 
της ποιότητας της επιφάνειας θα γίνει από την υπηρεσία της ΚΕΔΕ ή άλλου πιστοποιημένου φορέα. 
Άμεση παράδοση του ποδηλατόδρομου σε κυκλοφορία (μέσος απαιτούμενος χρόνος αναμονής μετά 
την 
εφαρμογή: 30 λεπτά) 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
· η προμήθεια του υλικού, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή αποθήκευση (αν 
απαιτείται) 
· η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών  
· ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή 
απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 
· η εφαρμογή της βαφής με μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του χρησιμοποιουμένου υλικού 
· η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 
· η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής βαφής από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη 
στερεοποίησή 
τους και στην συνέχεια η άρση τους 
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης βαφής ποδηλατόδρομου.  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 12.00€ 

 
Άρθρο A.T. 82: 
(ΟΙΚ73.16.02) 

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316) 

 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 63/210 

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα 
των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και 
την εργασία πλήρους κατασκευής. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 12.00€ 

 
Άρθρο A.T. 83: 
(ΟΙΚ46.01.03) 

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 
cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4623.1) 

 
Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 ‘Τοίχοι από οπτόπλινθους’, σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του 
έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που 
παρασκευάζεται επί τόπου. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους έχουν εφαρμογή 
οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
α) Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οπτοπλίνθων κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 ‘Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο ‘, με σήμανση CE, η δαπάνη του απαιτούμενου 
εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η 
απομείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα 
κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με 
σήμανση CE ή ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου 
β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων κονιαμάτων, 
αλλά δεν συμπεριλαβάνεται: 
γ) Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα: 
- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία 
(πλέγματα, γαλβανισμένοι συνδεμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα) 
- η τοποθέτηση  υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών 
- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη 
- η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων 
δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη αντοχή 
σε θλίψη, οι μεν πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm2, οι δε  διάτρητοι με 
οριζόντιες οπές 2,5 N/mm2. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 30.00€ 

 
Άρθρο A.T. 84: 
(ΟΙΚ73.35) 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1) 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 64/210 

 
Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων, μονόχρωμα ή 
έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή κόλλα πλακιδίων. 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης 
φύσεως επί τόπου. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 4.00€ 

 
Άρθρο A.T. 85: 
(ΟΙΚ79.15.05) 

Γεωύφάσματα μή υφαντά βάρους 385 gr/m² 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914) 

 
Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις της 
κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη. 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς 
εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες 
επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής 
και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία. 
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 4.30€ 

 
Άρθρο A.T. 86: 
(ΟΙΚ75.36.01) 

Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m από μάρμαρο πάχους 3 cm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7536) 

 
Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m από μάρμαρο πλάτους έως 30 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 ‘Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους’. 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 65/210 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής 
των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής 
ποιότητος (extra). 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 30.00€ 

 
Άρθρο A.T. 87: 
(ΧΡΣOIK 65.01.14) 

Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου 
μεθερμοδιακοπή χρώματος απομίμηση ξύλου.  

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης OIK 6501) 

 
Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου με θερμοδιακοπή χρώματος 
απομίμηση ξύλου, παραθύρων, μονόφυλλων, δίφυλλων, τρίφυλλων, τετράφυλλων κλπ. με φεγγίτη ή 
μη, ανοιγόμενων ανακλυνόμενων με σταθερά ή μη στοιχεία, κλπ ή σε οποιοδήποτε συνδυασµό 
συστηµάτων, οποιουδήποτε τύπου, μορφής και διαστάσεων   με θερμοδιακοπή 34mm   πολυαμιδίων, 
ως τον πίνακα κουφωμάτων της μελέτης. Με συντελεστή θερμοπερατότητας του πλαισίου Uf = 
1,4W/m2K.και του υαλοπίνακα Ug= 1,1W/m2K. Θύρες, μπαλκονόπορτες, μονόφυλλες, δίφυλλες, 
τρίφυλλες, τετράφυλλες κλπ. με φεγγίτη ή μη, με σταθερό πάνελ ή τζάμι, ανοιγόμενες ανακύνόμενες με 
σταθερά ή μη στοιχεία, κλπ. οποιουδήποτε τύπου, μορφής και διαστάσεων με θερμοδιακοπή 
34mm πολυαμιδίων, ως τον πίνακα κουφωμάτων της υπηρεσίας. Με συντελεστή θερμοπερατότητας 
του πλαισίου Uf = 1,4W/m2K.και του υαλοπίνακα Ug= 1,1W/m2K. 
Στα κουφώματα θα υπάρχει δυνατότητα υποδοχής διπλού ή τριπλού υαλοπίνακα, µε ελαστικά 
παρεµβύσµατα και ταινίες, µε πλήρη εξασφάλιση υδατοστεγανότητας, ανεµοστεγανότητας, αντοχή σε 
ανεµοπίεση, αντοχή µηχανικών εξαρτηµάτων σε στατικές και δυναµικές καταπονήσεις, ηχοµόνωσης 
και θερµοµόνωσης και µε την υποχρέωση τοποθέτησης των εξαρτηµάτων και µηχανισµών λειτουργίας 
και ασφαλείας τους, και όλα γενικά τα υλικά, µικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και 
τοποθέτησης. Όλα τα υλικά και μικρουλικά θα φέρουν σήμανση CE. Τα κουφώµατα θα είναι βαµμένα 
µε ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση. Στα παραπάνω κουφώµατα θα τοποθετηθούν διάφανοι 
τριπλοί θερµοµονωτικοί- ηχοµονωτικοί - υαλοπίνακες (κρύσταλλο 4 mm, κενό 16 mm, κρύσταλλο 6 
mm κενό 14 mm, κρύσταλλο 4 mm). Τα διάκενα θα έχουν πάχος 14 mm & 12 mm αντίστοιχα
 και πλήρωση με αέριο Αrgon.) Τοποθετείται επίσης μηχανισμός υψηλής ασφάλειας γνωστός ως 
περιμετρικός μηχανισμός. 
  
Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης η μεμβράνη στεγάνωσης, η μεμβράνη φράγματος υδρατμών, η 
γωνία αλουμινίου και όλα τα υλικά και μικρουλικά συμπεριλαμβανομένων των ψευτοκασών και των 
πάσης φύσεως παρεμβλυμάτων για την στερέωση των υαλοπινάκων και τη σφράγιση των αρμών 
μεταξύ των στοιχείων των κουφωμάτων, την προμήθεια παντός είδους εξαρτημάτων λειτουργίας και 
ασφάλειας των κουφωμάτων ως και εργασία πλήρους κατασκευής τοποθετήσεως και αναρτήσεως 
προς πλήρη λειτουργία περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθετήσεως παντός είδους 
εξαρτημάτων λειτουργίας και ασφάλειας των κουφωμάτων. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα 
εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις εντολές της υπηρεσίας, σε 
οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και γενικώς 
παράδοση των κουφωμάτων σε άρτια και άψογη λειτουργία και εμφάνιση. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 305.00€ 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 66/210 

 
Άρθρο A.T. 88: 
(ΧΡΣΟΙΚ 76.27.1) 

Διάφανοι τριπλοί θερµοµονωτικοί- ηχοµονωτικοί - υαλοπίνακες 
(κρύσταλλο 4 mm, κενό 14 mm, κρύσταλλο 6 mm ενεργειακοί LOW-E 
κενό 12 mm, κρύσταλλο 4 mm FLOAT). 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.02) 

 
Οι υαλοπίνακες των κουφωμάτων αλουμινίου θα είναι ενεργειακοί, με μαλακή επίστρωση μεταλλικών 
οξειδίων, ώστε να ανακλούν την υπέρυθρη ακτινοβολία. Διάφανοι τριπλοί θερµοµονωτικοί- 
ηχοµονωτικοί - υαλοπίνακες (κρύσταλλο 4 mm, κενό 14 mm, κρύσταλλο 6 mm ενεργειακοί LOW-E κενό 
12 mm, κρύσταλλο 4 mm FLOAT). Τα διάκενα θα έχουν πάχος 14 mm & 12 mm αντίστοιχα και 
πλήρωση με αδρανές αέριο Αrgon.). Οποιονδήποτε διαστάσεων απόχρωσης, βαθμού 
φωτοδιαπερατότητας και φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02. Ο 
συντελεστής θερμοπερατότότητας των υαλοπινάκων θα είναι τουλάχιστον Ug1.1W/m2k σύμφωνα με 
την μελέτη του ΚΕΝΑΚ. Πλήρως τοποθετημένα με ελαστικά παρεβύσματα. Πλήρως περαιωμένη 
εργασία με υλικά και μικρουλικά, με την προμήθεια, μεταφορά, την φορτοεκφόρτωση και την 
τοποθέτηση τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των 
απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν. Όλα τα υλικά και μικρουλικά θα 
φέρουν σήμανση CE. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα τέσσερα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 84.00€ 

 
Άρθρο A.T. 89: 
(ΟΙΚ65.25) 

Κινητές σίτες αερισμού 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6530) 

 
Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου 
εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με εφαρμοσμένη την σίτα, 
σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ),  μικροϋλικά και εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι: 
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm. 
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm. 
δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και 
υλικά): 
δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών 
αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους. 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 67/210 

δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 
mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα αποτούμενα 
μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την 
εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης. 
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών 
διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση. 
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο 
άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα. 
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 40.00€ 

 
Άρθρο A.T. 90: 
(ΧΡΣΝΕΟ  
ΝΥΔΡ.16.15 ) 

Φρεάτια υδατοσυλλογής τύπου Α   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2548 ) 

 
Φρεάτια υδατοσυλλογής τύπου Α σύμφωνα με τα σχέδια.  Για ένα φρεάτιο υδατοσυλλογής  όπου  
περιλαμβάνονται, η εκσκαφή σε οποιοδήποτε βάθος και έδαφος, η επίχωση με θραυστό αμμοχάλικο, η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, η εκσκαφή κάτω από αγωγούς Κ.Ω., η εξυγίανση του πυθμένα του 
ορύγματος, το άοπλο σκυρόδεμα C12/15, ο πλαστικός σωλήνας  PVC Φ200  ή άλλης διατομής Σ41 που 
θα απαιτηθεί για τη σύνδεση του φρεατίου υδατοσυλλογής με τον κεντρικό αγωγό, με τον εγκιβωτισμό 
του, η καθαίρεση αόπλου ή οπλισμένου σκυροδέματος, η κοπή ασφαλτοτάπητα, η επιμήκυνση 
παροχών ύδρευσης, η καθαίρεση και ανακατασκευή κρασπεδορείθρου, η μεταφορά σωλήνων, 
συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων, οι πλαστικοί σωλήνες PVC Φ100 για την αποκατάσταση διαβάσεων 
με τον εγκιβωτισμό τους, η διάνοιξη οπής σε οποιοδήποτε πάχος και επιφάνεια, η εκσκαφή που θα 
απαιτηθεί για την αποκατάσταση των ασφαλτικών εργασιών, όλα τα υλικά και η εργασία κατασκευής, 
δηλαδή προμήθεια, φθορά   ξυλοτύπων, αξία μικροϋλικών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία δεν 
περιγράφεται στο παρόν και θα απαιτηθεί για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών. Δεν 
περιλαμβάνεται  η δαπάνη  της απαιτούμενης χυτοσιδηρής σχάρας που πληρώνεται με το αντίστοιχο 
άρθρο.  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια πενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 350.00€ 

 
Άρθρο A.T. 91: 
(ΥΔΡ11.02.04) 

Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752) 

 
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετημένες, 
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης αυτής, η 
ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο 
εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά 
κονιάματα. 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 68/210 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών 
(αντικατάσταση εσχαρών). 
Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση τους πίνακες βαρών 
του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε βάση αναλυτικούς υπολογισμούς των 
ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμμία 
περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης. 
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron), της 
προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας ικανότητας D κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-
07-01-04 ‘Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο’. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 2.80€ 

 
Άρθρο A.T. 92: 
(ΥΔΡ12.03.01) 

Tσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων, ονομαστικής διαμέτρου 
D200 mm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2861) 

 
Προμήθεια και τοποθέτηση διατρήτων σωλήνων αποστράγγισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με οπές 
διαμορφωμένες κατά την κατασκευή των σωλήνων στο εργοστάσιο, διαμόρφωση άκρων τύπου 
τόρμου - εντορμίας (Ogee pipes), με ή χωρίς πεπλατυσμένη βάση έδρασης. 
Οι λοιπές εργασίες εργασίες διαμόρφωσης του γραμμικού στραγγιστηρίου, σύμφωνα με την τυπική 
διατομή που προβλέπεται από την μελέτη (βάση έδρασης από σκυρόδεμα, γεωύφασμα περιβολής, 
υλικό φίλτρου κλπ) τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο γραμμικού στραγγιστηρίου. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα οκτώ ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 18.00€ 

 
Άρθρο A.T. 93: 
(ΥΔΡ12.03.03) 

Tσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων, ονομαστικής διαμέτρου 
D400 mm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2863) 

 
Προμήθεια και τοποθέτηση διατρήτων σωλήνων αποστράγγισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με οπές 
διαμορφωμένες κατά την κατασκευή των σωλήνων στο εργοστάσιο, διαμόρφωση άκρων τύπου 
τόρμου - εντορμίας (Ogee pipes), με ή χωρίς πεπλατυσμένη βάση έδρασης. 
Οι λοιπές εργασίες εργασίες διαμόρφωσης του γραμμικού στραγγιστηρίου, σύμφωνα με την τυπική 
διατομή που προβλέπεται από την μελέτη (βάση έδρασης από σκυρόδεμα, γεωύφασμα περιβολής, 
υλικό φίλτρου κλπ) τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο γραμμικού στραγγιστηρίου. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 40.00€ 

 
Άρθρο A.T. 94: Κατασκευή λίθινου ορίου εγκιβωτισμού δαπέδου 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 69/210 

(ΧΡΣΝΟΙΚ 
43.01.01.01 ) 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4301) 

 
Κατασκευή λίθινου ορίου εγκιβωτισμού δαπέδου διαστάσεων διατομής  επιλογής της υπηρεσίας  μετά 
της βάσεως από άοπλο σκυρόδεμα. Το λίθινο όριο εγκιβωτισμού δαπέδου θα κατασκευασθεί με 
επιλεγμένους φυσικούς λίθους ποταμού διαστάσεων 10-25cm που θα τοποθετηθούν έτσι ώστε να 
διαμορφώνεται κατά το ορατό τμήμα  λίθινο όριο ορθογωνικής διατομής . Οι αρμοί της λιθοδομής θα 
έχουν ειδική επεξεργασία  (σε όλες τις όψεις) με απόξεση του κονιάματος των αρμών σε βάθος 2-6cm 
και ο καθαρισμός της επιφάνειας από τα κονιοδέματα θα γίνει με λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο 
εργαλείο. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και όλες οι εργασίες πλήρους 
κατασκευής του λίθινου ορίου, διαμόρφωσης όψεων και αρμολογήματα. 
(1κυβικό μέτρου λίθινου κρασπέδου) 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 80.00€ 

 
Άρθρο A.T. 95: 
(ΧΡΣNOIK 
73.33.02.01) 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης OIK 7331) 

 
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη 'GROUP 4', οιωνδήποτε διαστάσεων 
επιλογής της υπηρεσίας, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 'Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές'. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, 
σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, 
συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg 
τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο 
επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης 
φύσεως επί τόπου. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 30.00€ 

 
Άρθρο A.T. 96: 
(ΧΡΣΝΟΙΚ 
73.34.02.01) 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1) 

 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 70/210 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη 'GROUP 1' 
οιωνδήποτε διαστάσεων επιλογής της υπηρεσίας, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 'Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές'. 
Περολαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια 
εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η 
πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με 
λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των 
τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, 
διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ. 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης 
φύσεως επί τόπου. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα δύο ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 32.00€ 

 
Άρθρο A.T. 97: 
(ΟΙΚ64.16.03) 

Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2’’ 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6418) 

 
Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες από 
γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά 
τεμάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον χρωματισμό. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 15.50€ 

 
Άρθρο A.T. 98: 
(ΟΙΚ64.47) 

Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6447) 

 
Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή 2,5 cm και βάρους 1,0 kg/m2 από σύρμα κυματοειδές (κατσαρό), 
τοποθετημένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτων. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 2.50€ 

 
Άρθρο A.T. 99: 
(ΟΙΚ23.03) 

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2303) 

 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 71/210 

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 ‘Ικριώματα’. 
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η 
μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και 
αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών. 
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν 
κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η 
κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές 
μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι 
εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος 
μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 5.00€ 

 
Άρθρο A.T. 100: 
(ΟΙΚ52.76.02) 

Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας, από ξυλεία πριστή 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5277) 

 
Ζευκτά στέγης πλαισιωτά ή δικτυωτά, οποιουδήποτε ανοίγματος και σε οποιοδήποτε ύψος από το 
έδαφος, από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, 
σύμφωνα με την στατική μελέτη, με τους στρωτήρες, τα προσκεφάλαια και τους συνδέσμους ζευκτών 
και ημιζευκτών (κατά μήκος, κατά πλάτος και διαγώνιους), πλήρως διαμορφωμένα και τοποθετημένα. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 600.00€ 

 
Άρθρο A.T. 101: 
(ΟΙΚ52.79.02) 

Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5280) 

 
Τεγίδωση στέγης από δομική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες και επιτεγίδες 
τοποθετημένες στα ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής). 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τετρακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 400.00€ 

 
Άρθρο A.T. 102: 
(ΟΙΚ52.80.02) 

Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm 

 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 72/210 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5282) 
 
Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα και εργασία 
πλήρους κατασκευής. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα επτά ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 17.00€ 

 
Άρθρο A.T. 103: 
(ΟΙΚ72.19) 

Επικεράμωση με κεραμίδια ολλανδικού τύπου 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211) 

 
Επικεράμωση με κεραμίδια ολλανδικού τύπου με αυλακώσεις, πλήρης με τους απαιτούμενους 
ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-03-05-01-00 Επικεραμώσεις στεγών. 
 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος 
γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία 
τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή τοποθέτηση των 
ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
- Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ). 
- Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ. 
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων. 
- Η στερέωση  των κεραμιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, με σύρμα από σκληρό 
χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα άγκιστρα,  αυτοδιατρυούμενες, γαλβανισμένα καρφιά κλπ. 
- Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην 
περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης 
- Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω 
απολήξεις επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια. 
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων καπνοδόχων 
κλπ, 
- Τα κονιαμάτα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσμικτα 
αυτών. 
β) Στις τιμές των άρθρων επικεραμώσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην 
περιγραφή του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού,  γαλβανισμένης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά 
βαμένου αλλουμινίου. 
γ) Οι τιμές μονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72  έχουν εφαρμογή  ανεξαρτήτως της κλίσης 
της στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόμενες αυξημένες επικαλύψεις 
των κεραμιδιών οι οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν σε κάθε δαπάνη 
για την λήψη των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 73/210 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 20.00€ 

 
Άρθρο A.T. 104: 
(ΟΙΚ73.47) 

Περιθώρια δώματος (λούκια) 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7347) 

 
Περιθώρια δώματος (λούκια) αναπτύγματος έως 0,30 m, μέσου πάχους 3,5 cm, αποτελούμενα από 
πρώτη στρώση πεταχτού τσιμεντοκινιάματος των 450 kg τσιμέντου και δευτέρη στρώση από 
τραβηκτό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg, με αυξημένο πάχος στα σημεία συμβολής του δώματος και του 
στηθαίου. 
Περιλαμβάνεται η εργασία μορφώσεως και συναρμογής με την επίστρωση του δώματος, η 
διαμόρφωση καμπύλου τμήματος με ακτίνα 4 έως 5 cm, με κατάλληλο καλούπι (απαγορεύεται η 
διαμόρφωση με τα χέρια ή με ύφασμα), τα υλικά και μικροϋλικά και η εργασία πλήρους κατασκευής. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτώ ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 8.00€ 

 
Άρθρο A.T. 105: 
(ΧΡΣΟΔΟ Ε8.2.2.1) 

Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου παιδικής χαρας 
 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541) 

 
Προµήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων, πλήρως αντανα-κλαστικών, µε ανακλαστικό 
υπόβαθρο τύπου 2, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 'Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)'. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η πινακίδα διαστάσεων 41 * 50 εκ., κατασκευής από επίπεδο φύλλο κράµατος αλουµινίου τύπου 
AlMg2 ελαχίστου πάχους 3mm, 
-η εµπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 2 κατα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και σύµβολα σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 
- η κατασκευή πλαισίου από µορφοδοκούς κράµατος αλουµινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση της 
πινακίδας στο φορέα 
στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της 
- τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισµένα εν θερµώ 
κατά ΕΝ ISO 1461. 
- η µεταφορά των πινακίδων και των εξαρτηµάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, κατάλληλα 
συσκευασµένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών 
- η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης 
- η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας µε αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού (όταν 
απαιτείται) 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν πενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 150.00€ 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 74/210 

 
Άρθρο A.T. 106: 
(ΧΡΣΟΙΚ 53.01.02) 

Κατασκευή ξύλινης περίφραξης 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5301) 

 
 
Κατασκευή ξύλινης συνθετικής περίφραξης deck κατάλληλης για εξωτερικό χώρο. Η περίφραξη θα 
αποτελείται από λωρίδες πλάτους 0,10m, μήκους τουλάχιατον 1,00m και πάχους τουλάχιστον 20 mm, 
εκ 
των οποίων η μία πλευρά θα είναι λεία και η άλλη με ραβδώσεις. Στις παραπάνω διαστάσεις 
είναι αποδεκτή απόκλιση ±10%. Οι ξύλινες συνθετικές λωρίδες θα είναι πιστοποιημένες κατά 
ΕΝ14041 κατάλληλες για εξωτερική χρήση. 
. Η όλη κατασκευή θα στερεώνεται σε σκυρόδεμα με τρόπο σταθερό, δημιουργώντας ένα ενιαίο 
στατικά σύνολο περίφραξης. Η ξύλινη συνθετική περίφραξη συμπληρώνεται με ειδικά τεμάχια για 
απόληξεις ή γωνιακά ειδικά τεμάχια και στερεώνεται σε μεταλλικά στοιχεία στήριξης διαστάσεων 
πλάτους 0.10m και πάχους τουλάχιστον 20mm σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης. Στην 
τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του 
σκυροδέματος. Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά όλων των 
απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών για την έντεχνη κατασκευή της ξύλινης συνθετικής περίφραξης 
και η εργασία πλήρους κατασκευής. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 40.00€ 

 
Άρθρο A.T. 107: 
(ΧΡΣ53.01.01) 

Κατασκευή deck 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5301) 

 
 
Κατασκευή ξύλινου συνθετικού δαπέδου deck κατάλληλο για εξωτερικό χώρο. Το δάπεδο θα 
αποτελείται από λωρίδες πλάτους τουλάχιστον 0,10m, μήκους τουλάχιστον 1,00m και πάχους 
τουλάχιστον 20 mm, εκ 
των οποίων η μία πλευρά θα είναι λεία και η άλλη με ραβδώσεις. Στις παραπάνω διαστάσεις 
είναι αποδεκτή απόκλιση ±10%. Οι ξύλινες συνθετικές λωρίδες θα είναι πιστοποιημένες κατά 
ΕΝ14041 κατάλληλες για εξωτερική χρήση. Η τοποθέτηση θα γίνει σε συνθετικά καδρόνια τα 
οποία θα συνδέονται μεταξύ τους με κατάλληλα μέσα. Η όλη κατασκευή θα στερεώνεται σε 
σκυρόδεμα με τρόπο σταθερό, δημιουργώντας ένα ενιαίο στατικά επαρκές δάπεδο 
εξωτερικού χώρου. Το ξύλινο συνθετικό δάπεδο συμπληρώνεται με ειδικά τεμάχια για 
απόληξη του δαπέδου ή γωνιακό ειδικό τεμάχιο. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση του 
σκυροδέματος. Στην τιμήπεριλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά όλων των 
απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών για την έντεχνη κατασκευή του ξύλινου συνθετικού 
δαπέδου και η εργασία πλήρους κατασκευής. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 75/210 

 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 40.00€ 

 
Άρθρο A.T. 108: 
(ΧΡΣΟΙΚ 61.26.03) 

Ποδηλατοστάσιο 6 θέσεων 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6126) 

 
Το κάθε τεμάχιο θα απαρτίζεται από 6 
θέσεις ποδηλάτων. Οι θέσιες θα έχουν υψος 30 εκατοστά και η τοποθέτηση τους θα γίνει εναλλάξ με 
μεταξύ τους απόσταση 30 εκατοστά. Η κάθε 
θέση θα αποτελείται από δύο χαλύβδινους δοκούς (μασίφ) φ 14 χιλιοστών ειδικής διαμόρφωσης 
και θα συγκολλείται στα άκρα της σε πλαίσιο που αποτελείται από χαλύβδινους δοκούς διατομής π. 
Η βάση στήριξης στο έδαφος θα είναι ένα ενισχυμένο παραλληλόγραμμο πλαίσιο. Η όλη κατασκευή 
θα στερεώνεται στο έδαφος με κοχλίες (στριφώνια φ 8 χιλιοστών). Η όλη κατασκευή θα βαφεί 
ηλεκτροστατικά σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. Τα υλικά στήριξης συμπεριλαμβάνονται στην 
προμήθεια του ποδηλατοστασίου, καθώς και η μεταφορά, η τοποθέτηση και η εργασία πλήρους 
κατασκευής συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτούμενων μικροϋλικών. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν εβδομήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 170.00€ 

 
Άρθρο A.T. 109: 
(ΧΡΣΝΑΟΙΚ Ν100Β 
) 

Όργανο STEPER 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7397 ) 

 
Όργανο βάδισης (Stepper) 
- Tο όργανo είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για 
ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο 
- Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος 
- Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι inox 
- Τα δακτυλίδια και οι άξονες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι & δεν χρειάζονται 
μελλοντική λίπανση. 
- Όλα τα μεταλλικά u964 τμήματα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και 
διάβρωσης 
- Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 microns) αντι- 
αποτριμματικής βαφής μετάλλου. 
- Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3 (450 microns) καλύπτει όλα τα μεταλλικά μέρη προς 
αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας. 
- Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και 
βανδαλισμού. 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 76/210 

- Ενσωματωμένες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως των οργάνων, είναι 
τοποθετημένες πάνω στον σκελετό, σε διάσταση. 1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι 
ευανάγνωστες. 
 - Η λειτουργία των οργάνων να στηρίζεται σε αρθρωτό σύστημα προκειμένου ο ασκούμενος να έλκει 
ή να σηκώνει το βάρος του ίδιου του σώματός τους χωρίς να απαιτείται κανένας μηχανισμός 
διαβάθμισης δυσκολίας της άσκησης. Επι ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί για 
βάρος χρήστη τουλάχιστον 150 κιλών. 
- Τo όργανo είναι πιστοποιημένo σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EN 16630 από την διαπιστευμένο 
φορέα. 
Τρόπος Πάκτωσης 
Η τοποθέτηση του οργάνου είναι δυνατή σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιμέντου ή μπετόν 
απευθείας με μεταλλικά upat για λόγους σταθερότητας. 
Για δε, σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, τοποθετούνται σε βάση σκυροδέματος με ενσωματομένο αγκύριο 
στήριξης διαστάσεων από 0,60μ. x 0,60μ. 
Όργανο Stepper : Προσφέρει αερόβια γυμναστική για ευεξία και αρμονία . Βελτιώνει 
τη λειτουργία της καρδιάς, των πνευμόνων και των αιμοφόρων αγγείων. 
Οδηγίες χρήσης Οργάνου : Ο χρήστης στέκεται πάνω στα πετάλια κρατώντας σφιχτά μετα δύο χέρια 
τις χειρολαβές. Η άσκηση επιτυγχάνεται συγχρονίζοντας όλα τα άκρα σεταυτόχρονη κίνηση 
βαδίσματος. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση, τα μικροϋλικά και κάθε άλλη 
απαιτούμενη εργασία για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή και χρήση του οργάνου. 
Τιμή ανά τεμάχιο : 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια τριακόσια πενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 1350.00€ 

 
Άρθρο A.T. 110: 
(ΧΡΣΝΑΟΙΚ Ν100Ε 
) 

Οργανο ποδήλατου 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7397 ) 

 
Όργανο ποδήλατου 
- Tο όργανo είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για 
ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο 
- Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος 
- Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι inox 
- Τα δακτυλίδια και οι άξονες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι & δεν χρειάζονται μελλοντική λίπανση 
- Όλα τα μεταλλικά τμήματα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και διάβρωσης 
- Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 microns) αντι- 
αποτριμματικής βαφής μετάλλου 
- Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3 (450 microns) καλύπτει όλα τα μεταλλικά 
μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας 
- Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και 
βανδαλισμού 
- Ενσωματωμένες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως των οργάνων, είναι τοποθετημένες πάνω 
στον σκελετό, σε διάσταση. 1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι ευανάγνωστες. 
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- Η λειτουργία των οργάνων να στηρίζεται σε αρθρωτό σύστημα προκειμένου ο ασκούμενος να έλκει ή 
να σηκώνει το βάρος του ίδιου του σώματός τους χωρίς να απαιτείται κανένας μηχανισμός διαβάθμισης 
δυσκολίας της άσκησης.  
- Τo όργανo είναι πιστοποιημένo σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EN 16630 από την διαπιστευμένο 
φορέα. 
Τρόπος Πάκτωσης 
Η τοποθέτηση του οργάνου είναι δυνατή σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιμέντου ή μπετόν 
απευθείας με μεταλλικά upat για λόγους σταθερότητας. 
Για δε, σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, τοποθετούνται σε βάση σκυροδέματος με ενσωματομένο αγκύριο 
στήριξης διαστάσεων από 0,60μ. x 0,60μ 
Όργανο Ποδηλάτου : Άσκηση που βελτιώνει της καρδιοαναπνευστική λειτουργία και ενδυναμώνει τους 
μυς των ποδιών. 
Οδηγίες χρήσης Οργάνου : Ο χρήστης κάθεται στο κάθισμα κρατώντας τις λαβές και 
τοποθετώντας τα πόδια στα πετάλια τεντώνει κυκλικά.. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και 
τοποθέτηση, τα μικροϋλικά και κάθε άλλη απαιτούμενη εργασία για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή 
και χρήση του οργάνου. 
Τιμή ανά τεμάχιο : 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια πενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 1050.00€ 

 
Άρθρο A.T. 111: 
(ΧΡΣΝΑΟΙΚ Ν100Η 
) 

Όργανo παράλληλες μπάρες 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7397 ) 

 
Όργανο παράλληλες μπάρες 
- Tο όργανo είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για 
ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο 
- Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος 
- Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι inox 
- Τα δακτυλίδια και οι άξονες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι & δεν χρειάζονται 
μελλοντική λίπανση 
- Όλα τα μεταλλικά τμήματα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και 
διάβρωσης 
- Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 microns) αντι- 
αποτριμματικής βαφής μετάλλου 
- Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3 (450 microns) καλύπτει όλα τα μεταλλικά μέρη προς 
αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας 
- Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και 
βανδαλισμού 
- Ενσωματωμένες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως των οργάνων, είναι τοποθετημένες πάνω 
στον σκελετό, σε διάσταση. 1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι ευανάγνωστες. 
- Η λειτουργία των οργάνων να στηρίζεται σε αρθρωτό σύστημα προκειμένου ο ασκούμενος να έλκει ή 
να σηκώνει το βάρος του ίδιου του σώματός τους χωρίς να απαιτείται κανένας μηχανισμός διαβάθμισης 
δυσκολίας της άσκησης. Επι ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί για βάρος χρήστη 
τουλάχιστον 150 κιλών. 
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- Τo όργανo είναι πιστοποιημένo σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EN 16630 από την διαπιστευμένο 
φορέα. 
Τρόπος Πάκτωσης 
Η τοποθέτηση του οργάνου είναι δυνατή σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιμέντου ή μπετόν 
απευθείας με μεταλλικά upat για λόγους σταθερότητας. 
Για δε, σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, τοποθετούνται σε βάση σκυροδέματος με ενσωματομένο αγκύριο 
στήριξης διαστάσεων από 0,60μ. x 0,60μ. 
Όργανο παράλληλες μπάρες : Άσκηση που βοηθάει στην αύξηση της δύναμης και της ευκινησίας των 
άνω άκρων και των μυών του ώμου του στήθους της κοιλίας και της μέσης . 
Οδηγίες Χρήσης του οργάνου : Ο χρήστης κρατάει τις λαβές και στηρίζει το σώμα με 
τα χέρια. Τεντώνει τα χέρια προς τα κάτω και και λυγίζει τους αγκώνες με δύναμη . 
Λικνίζει το σώμα απαλά χρησιμοποιώντας την άρθρωση του ώμου σαν άξονα. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση, τα μικροϋλικά και κάθε άλλη απαιτούμενη εργασία για 
την πλήρη και έντεχνη κατασκευή και χρήση του οργάνου. 
Τιμή ανά τεμάχιο : 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια εκατό ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 1100.00€ 

 
Άρθρο A.T. 112: 
(ΧΡΣΝΑΟΙΚ Ν100Γ 
) 

Όργανο πιέσεων ώμων 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7397 ) 

 
Όργανο πιέσεων ώμων 
- Tο όργανo είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για 
ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο 
- Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος 
- Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι inox 
- Τα δακτυλίδια και οι άξονες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι & δεν χρειάζονται 
μελλοντική λίπανση 
- Όλα τα μεταλλικά τμήματα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και 
διάβρωσης 
- Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 microns) αντι- 
αποτριμματικής βαφής μετάλλου 
- Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3 (450 microns) καλύπτει όλα τα μεταλλικά μέρη προς 
αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας 
- Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και 
βανδαλισμού 
- Ενσωματωμένες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως των οργάνων, είναι 
τοποθετημένες πάνω στον σκελετό, σε διάσταση. 1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι 
ευανάγνωστες. 
- Η λειτουργία των οργάνων να στηρίζεται σε αρθρωτό σύστημα προκειμένου ο ασκούμενος να έλκει ή 
να σηκώνει το βάρος του ίδιου του σώματός τους χωρίς να απαιτείται κανένας μηχανισμός διαβάθμισης 
δυσκολίας της άσκησης.  
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- Τo όργανo είναι πιστοποιημένo σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EN 16630 από την διαπιστευμένο 
φορέα. 
Τρόπος Πάκτωσης 
Η τοποθέτηση του οργάνου είναι δυνατή σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιμέντου ή μπετόν 
απευθείας με μεταλλικά upat για λόγους σταθερότητας. 
Για δε, σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, τοποθετούνται σε βάση σκυροδέματος με ενσωματομένο αγκύριο 
στήριξης διαστάσεων από 0,60μ. x 0,60μ. 
Όργανο Έλξεων - Πιέσεων Ώμων: Συνδυασμός ασκήσεων που βοηθάει στην ενδυνάμωση των μυών του 
ώμου και του στήθους καθώς και στη βελτίωση της ευκινησίας αυτών και των αγκώνων. 
Οδηγίες χρήσης Οργάνου Έλξεων ώμων: Ο χρήστης κάθεται στο κάθισμα με την πλάτη προς το όργανο 
κρατώντας τις αντιολισθητικές χειρολαβές. Τραβάει προς τα κάτω αργά και με δύναμη προκειμένου το 
κάθισμα να ανέλθει σηκώνοντας το ίδιο του το βάρος. Επανέρχεται στην αρχική θέση αργά και 
επαναλαμβάνει τη διαδικασία. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση, τα μικροϋλικά 
και κάθε άλλη απαιτούμενη εργασία για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή και χρήση του οργάνου. 
Τιμή ανά τεμάχιο : 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια τετρακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 1400.00€ 

 
Άρθρο A.T. 113: 
(ΧΡΣΝΑΟΙΚ Ν100Ι 
) 

Όργανo εκτάσεων 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7397 ) 

 
Όργανο εκτάσεων 
- Tο όργανo είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας για 
ανώτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο 
- Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 inch πάχος 
- Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι inox 
- Τα δακτυλίδια και οι άξονες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι & δεν χρειάζονται μελλοντική λίπανση 
- Όλα τα μεταλλικά τμήματα είναι γαλβανιζέ για την αποτροπή σκουριάς και 
διάβρωσης 
- Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 microns) αντι- 
αποτριμματικής βαφής μετάλλου 
- Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3 (450 microns) καλύπτει όλα τα μεταλλικά μέρη προς 
αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας 
- Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και 
βανδαλισμού 
- Ενσωματωμένες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως των οργάνων, είναι τοποθετημένες πάνω 
στον σκελετό, σε διάσταση. 1,10 x 0,27 cm, ώστε να είναι ευανάγνωστες. 
- Η λειτουργία των οργάνων να στηρίζεται σε αρθρωτό σύστημα προκειμένου ο ασκούμενος να έλκει ή 
να σηκώνει το βάρος του ίδιου του σώματός τους χωρίς να απαιτείται κανένας μηχανισμός διαβάθμισης 
δυσκολίας της άσκησης.  
 
- Τo όργανo είναι πιστοποιημένo σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EN 16630 από την διαπιστευμένο 
φορέα. 
Τρόπος Πάκτωσης 
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Η τοποθέτηση του οργάνου είναι δυνατή σε σταθερό έδαφος κυβόλιθων ή τσιμέντου ή μπετόν 
απευθείας με μεταλλικά upat για λόγους σταθερότητας. 
Για δε, σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, τοποθετούνται σε βάση σκυροδέματος με ενσωματομένο αγκύριο 
στήριξης διαστάσεων από 0,60μ. x 0,60μ. 
Όργανο Εκτάσεων: Άσκηση που βοηθάει στην ενδυνάμωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας, 
αναπτύσσοντας τη δύναμη των μυών των άνω και κάτω άκρων, της μέσης, της κοιλιάς και της πλάτης. 
Οδηγίες χρήσης Οργάνου : Ο χρήστης κάθεται στο κάθισμα κρατώντας τις λαβές και 
τοποθετεί τα πόδια στα πετάλια. Η άσκηση επιτυγχάνεται τεντώνοντας τα πόδια προς τα κάτω και 
τραβώντας ταυτόχρονα οριζοντίως τις λαβές, επαναλαμβάνοντας την άσκηση. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση, τα μικροϋλικά και κάθε άλλη απαιτούμενη εργασία για 
την πλήρη και έντεχνη κατασκευή και χρήση του οργάνου. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια διακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 1200.00€ 

 
Άρθρο A.T. 114: 
(ΟΙΚ54.40.03) 

Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές, με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και 
στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5443.1) 

 
Κατασκευή θύρας ταμπλαδωτής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
08-01-00 ‘Ξύλινα κουφώματα’, με καθρέφτες (ταμπλάδες) από κόντρα πλακέ ή από μοριοσανίδες 
πάχους 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) θυροφύλλων περαστό 5 x 11 cm πλήρες στο κάτω τμήμα, ενδιάμεσες 
τραβέρσες πάχους 5 cm και πλάτους μέχρι 13 cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως 
και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά καθώς και εργασία 
κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής 
κλειδαριάς και χειρολαβών. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 
 
- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές 
κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ. 
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα. 
- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε 
συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ), 
- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα 
κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την 
τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας, 
- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των 
κονιαμάτων στήριξης, 
- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο 
διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα), 
- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 
- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων, 
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- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους, 
- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια, 
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα 
είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους, 
- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ) 
- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και 
κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται 
ρητά στο αντίστοιχο άρθρο, 
β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο): 
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες, 
- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια, 
γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής 
ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα 
προσδιορίζεται βάσει του τύπου: 
Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας 
και V2 ο νέος. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν τριάντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 130.00€ 

 
Άρθρο A.T. 115: 
(ΟΙΚ53.43) 

Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων λωρίδων 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5343) 

 
Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων λωρίδων, τύπου ‘μωσαϊκ-παρκέ’, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 ‘Ξύλινα κολλητά δάπεδα’, ανεξάρτητα από διαστάσεις και σχέδιο 
τοποθέτησης, πάχους 8 έως 10 mm που εφαρμόζεται με ειδική κόλλα σε οριζόντια όμαλή επιφάνεια 
κατάλληλα επεξεργασμένη και καθαρή. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των δρύινων λωρίδων και της κόλλας, τα μικροϋλικά, 
η εργασία προετοιμασίας της επιφάνειας εφαρμογής και επικόλλησης του δαπέδου, καθώς και το 
ξύσιμο και τρίψιμο της τελικής επιφάνειας. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 53 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
α) Η κατασκευή ψευδοπατώματος συμπεριλαμβάνεται στην τιμή των άρθρων όταν αυτό αναφέρεται 
ρητά στην περιγραφή των εργασιών. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη, το ψευδοπάτωμα 
θα αποτελείται: 
- από σανίδες από υγιή λευκή ξυλεία πάχους τουλάχιστον 13 mm, πλάτους έως 200 mm και υγρασία 
μικρότερη από 10% 
- από λωρίδες δαπέδων που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια αποδοχής προς τοποθέτηση 
- από μοριοσανίδες πάχους τουλάχιστον 13 mm με υγρασία μικρότερη από 10%. 
β) Στην τιμή των άρθρων συμπεριλαμβάνεται ανηγμένη η κατασκευή των διατάξεων αερισμού του 
καδρονιαρίσματος (αρμός μεταξύ των λωρίδων δαπέδου και του ψευδοσοβατεπιού). 
γ) Η ενδεχόμενη κατασκευή στρώσεως γαρμπιλομωσαΙκού, στρώσεως στεγνής άμμου, στρώσεως 
απομόνωσης υγρασίας,  φράγματος υδρατμών, στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή 
θερμομονωτικής στρώσης, τιμολογούνται ιδιαίτερα, εκτός άν στην περιγραφή του άρθρου αναφέρεται 
ρητά ότι περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας. 
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δ) Η ξυλεία των λωρίδων δαπέδου θα είναι πρώτης διαλογής με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
δ1) Υγρασία ξυλείας 
 
o τύπου Σουηδίας, καστανιάς και πεύκης μεσογείου, ελάτης και ερυθροελάτης 9-15% 
o δρυός 7-13% 
o κολλητές λωρίδες 7-11% 
 
δ2) Ανοχές των διαστάσεων: 
 
o πάχους - 0,5 mm έως + 0,1 mm 
o πλάτους +/- 0,7% 
o μήκους +/- 0,2 mm 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 40.00€ 

 
Άρθρο A.T. 116: 
(ΟΙΚ53.50.03) 

Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία 
τύπου δρυός 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5353) 

 
Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και μήκους 
τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα με ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες 
ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών 
(καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση του ξύλου), με τα ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται στον 
ανεπίχριστο τοίχο, τις εγκοπές-αρμούς αερισμού και τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά με ανοξείδωτη 
σίτα για τη δημιουργία διακένου αερισμού (στις απαιτούμενες θέσεις), πλήρως τοποθετημένα. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 
 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 53 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
α) Η κατασκευή ψευδοπατώματος συμπεριλαμβάνεται στην τιμή των άρθρων όταν αυτό αναφέρεται 
ρητά στην περιγραφή των εργασιών. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη, το ψευδοπάτωμα 
θα αποτελείται: 
- από σανίδες από υγιή λευκή ξυλεία πάχους τουλάχιστον 13 mm, πλάτους έως 200 mm και υγρασία 
μικρότερη από 10% 
- από λωρίδες δαπέδων που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια αποδοχής προς τοποθέτηση 
- από μοριοσανίδες πάχους τουλάχιστον 13 mm με υγρασία μικρότερη από 10%. 
β) Στην τιμή των άρθρων συμπεριλαμβάνεται ανηγμένη η κατασκευή των διατάξεων αερισμού του 
καδρονιαρίσματος (αρμός μεταξύ των λωρίδων δαπέδου και του ψευδοσοβατεπιού). 
γ) Η ενδεχόμενη κατασκευή στρώσεως γαρμπιλομωσαΙκού, στρώσεως στεγνής άμμου, στρώσεως 
απομόνωσης υγρασίας,  φράγματος υδρατμών, στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή 
θερμομονωτικής στρώσης, τιμολογούνται ιδιαίτερα, εκτός άν στην περιγραφή του άρθρου αναφέρεται 
ρητά ότι περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας. 
δ) Η ξυλεία των λωρίδων δαπέδου θα είναι πρώτης διαλογής με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
δ1) Υγρασία ξυλείας 
 
o τύπου Σουηδίας, καστανιάς και πεύκης μεσογείου, ελάτης και ερυθροελάτης 9-15% 
o δρυός 7-13% 
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o κολλητές λωρίδες 7-11% 
 
δ2) Ανοχές των διαστάσεων: 
 
o πάχους - 0,5 mm έως + 0,1 mm 
o πλάτους +/- 0,7% 
o μήκους +/- 0,2 mm 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 6.50€ 

 
Άρθρο A.T. 117: 
(ΧΡΣOIK 53.01.03) 

Ξύλινη ξαπλώστρα (τύπου relax easy evo) 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης OIK 5301) 

 
Για την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, στήριξη μίας ξαπλώστρας διαστάσεων 1,90*0,6*0,83μ 
κατασκευασμένης από λαμαρίνα διατομής 60/10 στη συνέχεια γαλβανισμένη και βαμμένη με πούδρες 
πολυπροπυλενίου που αποτελείται από 23 πηχάκια διαμ. 60x100x30  mm σε εξωτικό ξύλο 
επεξεργασμένο με υδατοαπωθητικά χρώματα με βάση το νερό. Στη βάση των ποδιών υπάρχουν 4 
τρύπες διαμ. 10 mm για στερέωση στο έδαφος μέσω ειδικών αγκυρίων  
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα υλικά επί τόπου του έργου και η εργασία πλήρους κατασκευής καθώς 
και κάθε άλλη απαιτούμενη εργασία ή υλικό για την πλήρως περατωμένη και λειτουργική χρήση της 
ξαπλώστρας. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 1000.00€ 

 
Άρθρο A.T. 118: 
(ΥΔΡ11.15.02) 

Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιομηχανικής 
προέλευσης, τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, 
κατηγορίας φορτίου Β125 με εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.1) 

 
Προμήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 ‘Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής 
προέλευσης’, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 
- Συναρμολογούμενα στοιχεία καναλιού (modules) από συνθετικά υλικά (π.χ. πολυπροπυλένιο, 
πολυμερές σκυρόδεμα, κλπ) με ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα γαλβανισμένα φύλλα (αναλόγως της 
κατηγορίας φορτίου) με εσχάρες συνθετικές, χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές. 
- Κατασκευή του συστήματος αποστράγγισης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
1433 ‘Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχημάτων - Ταξινόμηση, σχεδιασμός 
και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης’, με σήμανση CΕ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  
- Στοιχεία των καναλιών με κατάλληλα διαμορφωμένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν στεγανή 
σύνδεση και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τμημάτων συναρμολογημένου καναλιού. 
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- Προσημιωμένες θέσεις στο σώμα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις οριζόντιες ή 
κατακόρυφες συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης με χρήση ειδικών εξαρτημάτων (του συστήματος 
τυποποιημένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των πάσης 
φύσεως υλικών του συστήματος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια απολήξεων και 
διακλαδώσεων, σύστημα ‘κλειδώματος’της εσχάρας, μεταλλικά εξαρτήματα στερέωσης των εσχαρών 
που έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική επεξεργασία), καθώς και των πάσης φύσεως υλικών πάκτωσης και 
στερέωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. 
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης των καναλιών 
(τιμολογούνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου, αναλόγως της 
φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η προμήθεια και τοποθέτηση 
αμμοσυλλεκτών. 
Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται με βάση το καθαρό πλάτος και την κατηγορία 
φορτίου κατά ΕΝ 1433. 
 
Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιμοποιούνται μόνον από πεζούς και ποδηλάτες (ελάχιστη κλάση 
Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN) 
Κατηγορία Β: για πεζοδρόμους και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή 
σε φορτίο 125 kN) 
Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδρομίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών (ελάχιστη κλάση 
C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN) 
Κατηγορία D: για αμαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθμευσης βαρέων σχημάτων (ελάχιστη κλάση C400: 
αντοχή σε φορτίο 400 kN) 
Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώματα, αποβάθρες κλπ 
(ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN) 
Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδρομοι αεροδρομίων 
(ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN) 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πλήρως τοποθετημένου καναλιού με επιμέτρηση κατά τον άξονά του. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εβδομήντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 73.50€ 

 
Άρθρο A.T. 119: 
(ΧΡΣΟΙΚ 62.24.01) 

Μεταλλική πόρτα εισόδου οχημάτων  

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης OIK 6224) 

 
Μεταλλική διπλή πόρτα διαστάσεων 4,00μ*2,00μ, από οριζόντιες ξύλινες διαδοκίδες κατάλληλης 
διατοµής  βιδωτές, µε όλα τα εξαρτήµατα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, µε κοινή κλειδαριά 
και ορειχάλκινες χειρολαβές. 
Για την κατασκευή των ορθοστατών  θα χρησιμοποιηθούν κοιλοδοκοί διαστάσεων 50Χ50Χ2mm οι 
οποίοι θα είναι καλυµμένοι µε πλαστικό κάλυµµα στο ελεύθερο άκρο τους, ενώ στο κάτω µέρος είναι 
συγκολληµένοι µε χαλύβδινα ελάσµατα διαστάσεων 120Χ120Χ4mm. 
Τα ελάσµατα αυτά θα φέρουν τέσσερις τρύπες διαµέτρου 14mm για να περάσουν ενδιάµεσα τα 
στριφόνια πάκτωσης της περίφραξης. Οι ορθοστάτες θα φέρουν επίσης στοιχεία σύνδεσης µε τους 
φορείς της περίφραξης. Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασµένα από ισοσκελή χαλύβδινη γωνία 
60Χ60Χ6mm και θα είναι συγκολληµένα εκατέρωθεν των πλευρών των ορθοστατών. 
Οι φορείς της περίφραξης θα αποτελούνται από έξι παράλληλα στοιχεία από χαλύβδινη λάµα 50Χ8mm 
τα οποία θα φέρουν τρύπες για τις οριζόντιες ξύλινες διαδοκίδες της περίφραξης.  
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Το πλάτος των φορέων της περίφραξης θα είναι 130mm ενώ το µήκος τους θα είναι 1800mm. Το κενό 
που αφήνουν µεταξύ τους τα κάθετα στοιχεία της περίφραξης θα είναι 80mm.  
Τα στοιχεία κιγκλιδωµάτων θα είναι ελαιοχρωµατισµένα, δηλ. θα έχουν υποστεί απόξεση και 
καθαρισµό µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώµατος ενός συστατικού 
και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος (χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας). 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα απαιτούµενα 
εργαλεία, καθώς και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και υλικών και µεταφοράς. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια εξακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 1600.00€ 

 
Άρθρο A.T. 120: 
(ΧΡΣΟΙΚ 62.24.02) 

Μεταλλική πόρτα με στέγαστρο  

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6224) 

 
Μεταλλική µονή πόρτα με στέγαστρο διαστάσεων 2,20*2,00 από οριζόντιες ξύλινες διαδοκίδες 
κατάλληλης διατοµής, βιδωτές, µε όλα τα εξαρτήµατα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, µε κοινή 
κλειδαριά και ορειχάλκινες χειρολαβές.Για την κατασκευή των ορθοστατών της περίφραξης θα 
χρησιμοποιηθούν κοιλοδοκοί διαστάσεων 50Χ50Χ2mm οι οποίοι θα είναι καλυµμένοι µε πλαστικό 
κάλυµµα στο ελεύθερο άκρο τους, ενώ στο κάτω µέρος είναι συγκολληµένοι µε χαλύβδινα ελάσµατα 
διαστάσεων 120Χ120Χ4mm. 
Τα ελάσµατα αυτά θα φέρουν τέσσερις τρύπες διαµέτρου 14mm για να περάσουν ενδιάµεσα τα 
στριφόνια πάκτωσης της περίφραξης. Οι ορθοστάτες θα φέρουν επίσης στοιχεία σύνδεσης µε τους 
φορείς της περίφραξης. Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασµένα από ισοσκελή χαλύβδινη γωνία 
60Χ60Χ6mm και θα είναι συγκολληµένα εκατέρωθεν των πλευρών των ορθοστατών. 
Οι φορείς της περίφραξης θα αποτελούνται από έξι παράλληλα στοιχεία από χαλύβδινη λάµα 50Χ8mm 
τα οποία θα φέρουν τρύπες για τις οριζόντιες ξύλινες διαδοκίδες της περίφραξης.  
Το πλάτος των φορέων της περίφραξης θα είναι 130mm ενώ το µήκος τους θα είναι 1800mm. Το κενό 
που αφήνουν µεταξύ τους τα κάθετα στοιχεία της περίφραξης θα είναι 80mm.  
Τα στοιχεία κιγκλιδωµάτων θα είναι ελαιοχρωµατισµένα, δηλ. θα έχουν υποστεί απόξεση και 
καθαρισµό µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώµατος ενός συστατικού 
και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος (χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας).Το Μεταλλικό στέγαστρο 
διαστάσεων 3,00*4,00*3,00 θα είναι κατασκευασμένο από σίδερο Ητα IPE Μαύρο 160x82x5mm ειδικά 
κατεργασμένο με οπές - αναμονές συναρμολόγησης, διαιρούμενο και με επεξεργασία αμμοβολής για 
μέγιστη χρονική διάρκεια και αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος. Αποτελούμενο από 
οριζόντια στοιχεία - σίδερα στρόγγυλων διατομών.  
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα 
απαιτούµεναεργαλεία, καθώς και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και υλικών και 
µεταφοράς. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά χιλιάδες τετρακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 9400.00€ 

 
Άρθρο A.T. 121: 
(ΧΡΣΟΙΚ 62.24.03) 

Καγκελόπορτα εισόδου 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 86/210 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6224) 

 
Μεταλλική µονή Καγκελόπορτα εισόδου διαστάσεων 1,20*2,00  από οριζόντιες ξύλινες διαδοκίδες 
κατάλληλης διατοµής, βιδωτές, µε όλα τα εξαρτήµατα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, µε κοινή 
κλειδαριά και ορειχάλκινες χειρολαβές.Για την κατασκευή των ορθοστατών της περίφραξης θα 
χρησιμοποιηθούν κοιλοδοκοί διαστάσεων 50Χ50Χ2mm οι οποίοι θα είναι καλυµμένοι µε πλαστικό 
κάλυµµα στο ελεύθερο άκρο τους, ενώ στο κάτω µέρος είναι συγκολληµένοι µε χαλύβδινα ελάσµατα 
διαστάσεων 120Χ120Χ4mm. 
Τα ελάσµατα αυτά θα φέρουν τέσσερις τρύπες διαµέτρου 14mm για να περάσουν ενδιάµεσα τα 
στριφόνια πάκτωσης της περίφραξης. Οι ορθοστάτες θα φέρουν επίσης στοιχεία σύνδεσης µε τους 
φορείς της περίφραξης. Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασµένα από ισοσκελή χαλύβδινη γωνία 
60Χ60Χ6mm και θα είναι συγκολληµένα εκατέρωθεν των πλευρών των ορθοστατών. 
Οι φορείς της πόρτας θα αποτελούνται από έξι παράλληλα στοιχεία από χαλύβδινη λάµα 50Χ8mm τα 
οποία θα φέρουν τρύπες για τις οριζόντιες ξύλινες διαδοκίδες της περίφραξης.  
Τα στοιχεία κιγκλιδωµάτων θα είναι ελαιοχρωµατισµένα, δηλ. θα έχουν υποστεί απόξεση και 
καθαρισµό µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώµατος ενός συστατικού 
και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος (χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας). 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα 
απαιτούµεναεργαλεία, καθώς και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και υλικών και 
µεταφοράς. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 1000.00€ 

 
Άρθρο A.T. 122: 
(ΧΡΣΟΙΚ 62.24.04) 

Πόρτα εισόδου πάρκου ζώων συντροφιάς  

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6224) 

 
Μεταλλική μονή πόρτα εισόδου πάρκου ζώων συντροφιάς διαστάσεων 2,00*2,20 Για την κατασκευή 
των ορθοστατών της περίφραξης θα χρησιμοποιηθούν κοιλοδοκοί διαστάσεων 50Χ50Χ2mm οι οποίοι 
θα είναι καλυµμένοι µε πλαστικό κάλυµµα στο ελεύθερο άκρο τους, ενώ στο κάτω µέρος είναι 
συγκολληµένοι µε χαλύβδινα ελάσµατα διαστάσεων 120Χ120Χ4mm. 
 Τα ελάσµατα αυτά θα φέρουν τέσσερις τρύπες διαµέτρου 14mm για να περάσουν ενδιάµεσα 
τα στριφόνια πάκτωσης της περίφραξης. Οι ορθοστάτες θα φέρουν επίσης στοιχεία σύνδεσης µε τους 
φορείς της περίφραξης. Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασµένα από ισοσκελή χαλύβδινη γωνία 
60Χ60Χ6mm και θα είναι συγκολληµένα εκατέρωθεν των πλευρών των ορθοστατών. 
 Οι φορείς της περίφραξης θα αποτελούνται από έξι παράλληλα στοιχεία από χαλύβδινη λάµα 
50Χ8mm τα οποία θα φέρουν τρύπες για τις οριζόντιες ξύλινες διαδοκίδες της περίφραξης.  
 Τα στοιχεία κιγκλιδωµάτων θα είναι ελαιοχρωµατισµένα, δηλ. θα έχουν υποστεί απόξεση και 
καθαρισµό µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώµατος ενός συστατικού 
και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος (χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας). 
 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 
µικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα 
απαιτούµεναεργαλεία, καθώς και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και υλικών και 
µεταφοράς. 
 
 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 87/210 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 800.00€ 

 
Άρθρο A.T. 123: 
(ΧΡΣΟΙΚ 
53.30.04.01) 

Παγκάκι χωρίς στήριγμα πλάτης διαστάσεων 2500x550x850mm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5326) 

 
Παγκάκι χωρίς στήριγμα πλάτης διαστάσεων 2500x550x850mm 
 
Το παγκάκι αποτελείται από δύο στοιχεία στήριξης από μεταλλικό σκελετό laminated και πέντε ξύλινα 
στοιχεία ίδιου μεταξύ τους μήκους που αποτελούν την έδρα του καθιστικού. 
Το τελικό ύψος διαμορφώνεται στα 450mm από το διαμορφωμένο έδαφος. 
Ο μεταλλικός σκελετός αποτελείται ουσιαστικά από δύο μεταλλικούς δοκούς 
πλατύπελμους «Ι» (τύπου HEA 260), οι οποίοι και τοποθετούνται εκατέρωθεν σε απόσταση 400mm 
από την αντίστοιχη πλευρά, στηρίζοντας τα ξύλα που αποτελούν την έδρα. Οι διαστάσεις κάθε 
στηρίγματος είναι 520x260x250mm. Σε κάθε στήριγμα υπάρχουν εννέα οπές O12mm. Οι πέντε οπές 
βοηθούν στη σύνδεση με την έδρα, μία για κάθε ξύλινο 
στοιχείο που αποτελεί την έδρα. Οι υπόλοιπες τέσσερις χρησιμοποιούνται κατά την 
αγκύρωση του καθιστικού στο έδαφος, και βρίσκονται σε απόσταση 70mm από την 
αντίστοιχη πλαϊνή πλευρά και 50mm από την αντίστοιχη οπίσθια ή πρόσθια πλευρά του 
στηρίγματος. 
Η κατασκευή του μεταλλικού σκελετού laminated προστατεύεται από μια στρώση αστάρι 
ψευδαργύρου και επακόλουθη σφυρηλάτηση επίστρωσης μαύρου ή ανάγλυφου ασημί 
στρώματος. 
Όσον αφορά τα ξύλινα στοιχεία, η έδρα αποτελείται από πέντε ξύλινα στοιχεία ίδιου 
μήκους 2500mm και διατομής 200x100mm. Όλα τα ξύλινα στοιχεία είναι τοποθετημένα κατά 
αλληλουχία, με μια απόσταση 24mm μεταξύ τους, με τη μικρότερη πλευρά των 100mm να συνθέτει την 
έδρα. Για την ακέραια ένωση και ασφάλεια των πέντε αυτών 
ξύλινων στοιχείων, χρησιμοποιούνται αποστάτες μεταξύ των ξύλινων στοιχείων της έδρας αλλά και 
μεταλλικά στηρίγματα, που διαπερνούν εγκάρσια τα στοιχεία παράλληλα με την επιφάνεια της έδρας. 
Όλα τα ξύλινα στοιχεία αποτελούνται από θερμικά επεξεργασμένα σε αυτόκλειστο ξύλα πεύκου. 
 
Η εγκατάσταση πραγματοποιείται με βίδωμα στο έδαφος (10x80 mm) από τα εκ 
κατασκευής διάτρητα σημεία βάσης. Εναλλακτικά μπορεί να τοποθετηθεί ελεύθερα, χωρίς κάποια 
αγκύρωση στο έδαφος. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες επτακόσια ογδόντα έξι ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 2786.00€ 

 
Άρθρο A.T. 124: 
(ΧΡΣΟΙΚ 
53.30.04.02) 

Παγκάκι με στήριγμα πλάτης στην αριστερή πλευρά 2500x550x850mm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5326) 

 
Το παγκάκι αποτελείται από δύο στοιχεία στήριξης από μεταλλικό σκελετό laminated, 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 88/210 

πέντε ξύλινα στοιχεία ίδιου μεταξύ τους μήκους που αποτελούν την έδρα του καθιστικού και ένα ξύλινο 
στοιχείο, μικρότερου μήκους από αυτών της έδρας, που αποτελεί την πλάτη 
στην αριστερή πλευρά. Το τελικό ύψος διαμορφώνεται στα 850mm από το διαμορφωμένο έδαφος ως 
το άνω σημείο της πλάτης. 
Ο μεταλλικός σκελετός αποτελείται ουσιαστικά από δύο μεταλλικούς δοκούς 
πλατύπελμους «Ι» (τύπου HEA 260), οι οποίοι και τοποθετούνται εκατέρωθεν σε απόσταση 
400mm από την αντίστοιχη πλευρά, στηρίζοντας τα ξύλα που αποτελούν την έδρα. Οι 
διαστάσεις κάθε στηρίγματος είναι 520x260x250mm. Σε κάθε στήριγμα υπάρχουν εννέα 
οπές O12mm. Οι πέντε οπές βοηθούν στη σύνδεση με την έδρα, μία για κάθε ξύλινο 
στοιχείο που αποτελεί την έδρα. Οι υπόλοιπες τέσσερις χρησιμοποιούνται κατά την 
αγκύρωση του καθιστικού στο έδαφος, και βρίσκονται σε απόσταση 70mm από την 
αντίστοιχη πλαϊνή πλευρά και 50mm από την αντίστοιχη οπίσθια ή πρόσθια πλευρά του 
στηρίγματος. 
Η κατασκευή του μεταλλικού σκελετού laminated προστατεύεται από μια στρώση αστάρι 
ψευδαργύρου και επακόλουθη σφυρηλάτηση επίστρωσης μαύρου ή ανάγλυφου ασημί 
στρώματος. 
Όσον αφορά τα ξύλινα στοιχεία, η έδρα αποτελείται από πέντε ξύλινα στοιχεία ίδιου 
μήκους 2500mm και διατομής 200x100mm. Όλα τα ξύλινα στοιχεία είναι τοποθετημένα 
κατά αλληλουχία, με μια απόσταση 24mm μεταξύ τους, με τη μικρότερη πλευρά των 
100mm να συνθέτει την έδρα. Για την ακέραια ένωση και ασφάλεια των πέντε αυτών 
 ξύλινων στοιχείων, χρησιμοποιούνται αποστάτες μεταξύ των ξύλινων στοιχείων της έδρας αλλά και 
μεταλλικά στηρίγματα, που διαπερνούν εγκάρσια τα στοιχεία παράλληλα με την 
επιφάνεια της έδρας. 
Το στήριγμα πλάτης αποτελείται από ένα ξύλινο στοιχείο μήκους μήκους 1650mm και 
διατομής 220x50mm, με στρογγυλεμένες ακμές. Καλύπτει το παγκάκι κατά τα 7/10, ενώ η θέση της 
πλάτης είναι υπό γωνία 105°. Επιπρόσθετα, στην οπίσθια πλευρά του πέμπτου κατά σειρά στοιχείου 
ξυλείας, που διαμορφώνουν την έδρα, ξεκινώντας από την αριστερή πλευρά, διατίθενται έξι τομές για 
τα μεταλλικά οπίσθια στοιχεία πάχους 8mm, που συνδέονται μέσω έξι τομών με το ξύλινο στοιχείο της 
πλάτης. 
Όλα τα ξύλινα στοιχεία αποτελούνται από θερμικά επεξεργασμένα σε αυτόκλειστο ξύλα πεύκου. 
Η εγκατάσταση πραγματοποιείται με βίδωμα στο έδαφος (10x80 mm) από τα εκ 
κατασκευής διάτρητα σημεία βάσης. Εναλλακτικά μπορεί να τοποθετηθεί ελεύθερα, χωρίς κάποια 
αγκύρωση στο έδαφος. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 2934.00€ 

 
Άρθρο A.T. 125: 
(ΧΡΣΟΙΚ 
53.30.04.03) 

Παγκάκι με στήριγμα πλάτης διαστάσεων 2500x550x850mm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5326) 

 
Το παγκάκι αποτελείται από δύο στοιχεία στήριξης από μεταλλικό σκελετό laminated, 
πέντε ξύλινα στοιχεία ίδιου μεταξύ τους μήκους που αποτελούν την έδρα του καθιστικού και ένα ξύλινο 
στοιχείο, ίδιου μήκους με αυτών της έδρας, που αποτελεί την πλάτη. Το τελικό ύψος διαμορφώνεται 
στα 850mm από το διαμορφωμένο έδαφος ως το άνω σημείο της πλάτης. 
Ο μεταλλικός σκελετός αποτελείται ουσιαστικά από δύο μεταλλικούς δοκούς 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 89/210 

πλατύπελμους «Ι» (τύπου HEA 260), οι οποίοι και τοποθετούνται εκατέρωθεν σε απόσταση 400mm 
από την αντίστοιχη πλευρά, στηρίζοντας τα ξύλα που αποτελούν την έδρα. Οι διαστάσεις κάθε 
στηρίγματος είναι 520x260x250mm. Σε κάθε στήριγμα υπάρχουν εννέα οπές O12mm. Οι πέντε οπές 
βοηθούν στη σύνδεση με την έδρα, μία για κάθε ξύλινο στοιχείο που αποτελεί την έδρα. Οι υπόλοιπες 
τέσσερις χρησιμοποιούνται κατά την 
αγκύρωση του καθιστικού στο έδαφος, και βρίσκονται σε απόσταση 70mm από την 
αντίστοιχη πλαϊνή πλευρά και 50mm από την αντίστοιχη οπίσθια ή πρόσθια πλευρά του 
στηρίγματος. 
Η κατασκευή του μεταλλικού σκελετού laminated προστατεύεται από μια στρώση αστάρι 
ψευδαργύρου και επακόλουθη σφυρηλάτηση επίστρωσης μαύρου ή ανάγλυφου ασημί στρώματος. 
Όσον αφορά τα ξύλινα στοιχεία, η έδρα αποτελείται από πέντε ξύλινα στοιχεία ίδιου 
μήκους 2500mm και διατομής 200x100mm. Όλα τα ξύλινα στοιχεία είναι τοποθετημένα κατά 
αλληλουχία, με μια απόσταση 24mm μεταξύ τους, με τη μικρότερη πλευρά των 100mm να συνθέτει την 
έδρα. Για την ακέραια ένωση και ασφάλεια των πέντε αυτών ξύλινων στοιχείων, χρησιμοποιούνται 
αποστάτες μεταξύ των ξύλινων στοιχείων της έδρας αλλά και μεταλλικά στηρίγματα, που διαπερνούν 
εγκάρσια τα στοιχεία παράλληλα με την επιφάνεια της έδρας. 
Το στήριγμα πλάτης αποτελείται από ένα ξύλινο στοιχείο μήκους μήκους 2500mm και 
διατομής 220x50mm, με στρογγυλεμένες ακμές. Καλύπτει το παγκάκι κατά τα 10/10, ενώ η θέση της 
πλάτης είναι υπό γωνία 105°. Επιπρόσθετα, στην οπίσθια πλευρά του πέμπτου κατά σειρά στοιχείου 
ξυλείας, που διαμορφώνουν την έδρα, διατίθενται εννέα τομές για τα μεταλλικά οπίσθια στοιχεία 
πάχους 8mm, που συνδέονται μέσω εννέα τομών με το ξύλινο στοιχείο της πλάτης. 
Όλα τα ξύλινα στοιχεία αποτελούνται από θερμικά επεξεργασμένα σε αυτόκλειστο ξύλα πεύκου. 
Η εγκατάσταση πραγματοποιείται με βίδωμα στο έδαφος (10x80 mm) από τα εκ 
κατασκευής διάτρητα σημεία βάσης. Εναλλακτικά μπορεί να τοποθετηθεί ελεύθερα, χωρίς κάποια 
αγκύρωση στο έδαφος. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα ένα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 3251.00€ 

 
Άρθρο A.T. 126: 
(ΧΡΣΟΙΚ 
53.30.04.04) 

Πάγκος διαστάσεων 2500x920x810mm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5326) 

 
Ο πάγκος αποτελείται από δύο στοιχεία στήριξης από μεταλλικό σκελετό laminated και 
οχτώ ξύλινα στοιχεία ίδιου μεταξύ τους μήκους που αποτελούν την επιφάνεια του πάγκου. 
Το τελικό ύψος διαμορφώνεται στα 810mm από το διαμορφωμένο έδαφος ως το άνω 
σημείο της πλάτης. 
Ο μεταλλικός σκελετός αποτελείται ουσιαστικά από δύο μεταλλικούς δοκούς 
πλατύπελμους «Ι» (τύπου HEA 260), οι οποίοι και τοποθετούνται εκατέρωθεν σε απόσταση 
400mm από την αντίστοιχη πλευρά, στηρίζοντας τα ξύλα που αποτελούν την επιφάνεια του πάγκου. 
Οι διαστάσεις κάθε στηρίγματος είναι 590x10x700mm, ενώ η πλευρά που 
ενώνεται με τα στοιχεία του πάγκου έχει μια πρόσθετη προέκταση μήκους 15mm προς την δεξιά και 
αριστερή πλευρά του πάγκου. Σε κάθε στήριγμα υπάρχουν οχτώ οπές O12mm. Οι τέσσερις οπές 
βοηθούν στη σύνδεση με την επιφάνεια του πάγκου. Οι υπόλοιπες τέσσερις χρησιμοποιούνται κατά την 
αγκύρωση του πάγκου στο έδαφος, και βρίσκονται σε 
απόσταση 50mm από την αντίστοιχη πλαϊνή πλευρά και 50mm από την αντίστοιχη οπίσθια ή πρόσθια 
πλευρά του στηρίγματος. 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 90/210 

Η κατασκευή του μεταλλικού σκελετού laminated προστατεύεται από μια στρώση αστάρι 
ψευδαργύρου και επακόλουθη σφυρηλάτηση επίστρωσης μαύρου ή ανάγλυφου ασημί στρώματος. 
Όσον αφορά τα ξύλινα στοιχεία, η έδρα αποτελείται από οχτώ ξύλινα στοιχεία ίδιου 
μήκους 2500mm και διατομής 100x100mm. Όλα τα ξύλινα στοιχεία είναι τοποθετημένα 
κατά αλληλουχία, με μια απόσταση 17mm μεταξύ τους. Για την ακέραια ένωση και 
ασφάλεια των οχτώ αυτών ξύλινων στοιχείων, χρησιμοποιούνται αποστάτες μεταξύ των ξύλινων 
στοιχείων του πάγκου αλλά και μεταλλικά στηρίγματα, που διαπερνούν εγκάρσια τα στοιχεία 
παράλληλα με την επιφάνεια της έδρας. 
Όλα τα ξύλινα στοιχεία αποτελούνται από θερμικά επεξεργασμένα σε αυτόκλειστο ξύλα πεύκου. 
 
Η εγκατάσταση πραγματοποιείται με βίδωμα στο έδαφος (10x80 mm) από τα εκ 
κατασκευής διάτρητα σημεία βάσης. Εναλλακτικά μπορεί να τοποθετηθεί ελεύθερα, χωρίς κάποια 
αγκύρωση στο έδαφος. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα δύο ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 2942.00€ 

 
Άρθρο A.T. 127: 
(ΧΡΣΟΙΚ 
53.30.04.05) 

Ξύλινος κάδος απορριμάτων 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5326) 

 
Για την προμήθεια, μεταφορά,τοποθέτηση, στήριξη και πάκτωση ενός κάδου απορριμάτων  
διαστάσεων 0,38*0,6*0,76μ χωρητικότητας 120 λίτρων. 
Η δομή του κάδου απορριμμάτων είναι κατασκευασμένη από χάλυβα πάχους 20/10. Το καπάκι είναι 
κατασκευασμένο από ατσάλι πάχους 40/10. Το καπάκι στερεώνεται στον κάδο με έναν συμπαγή 
μεντεσέ με τρία φτερά πάχους 30/10. Η κλειδαριά του ασφαλίζεται από την κλειδαριά ελατηρίου με 
αυτοκεντρικό τριγωνικό κλειδί χάρη σε κατάλληλο πιρούνι. Ξύλινα πηχάκια επεξεργασμένα με 
αδιάβροχα λάδια, Πάχους 20mm, προσαρμόζονται στην κατασκευή προκειμένου να είναι λειτουργική. 
 
Στο εσωτερικό υπάρχει ένα δοχείο από ατσάλι με επίστρωση ψευδαργύρου πάχους 6/10 με 2 τρύπες 
με τρύπες που χρησιμεύουν ως λαβές. Διαθέτει λάστιχο, διαστ. 10 mm για τη στερέωση σακούλας 
απορριμμάτων. Στη συνέχεια, όλα τα χαλύβδινα μέρη γαλβανίζονται ψυχρά και επικαλύπτονται με 
σκόνη πολυεστέρα. 
 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα υλικά επί τόπου του έργου και η εργασία πλήρους κατασκευής καθώς 
και κάθε άλλη απαιτούμενη εργασία ή υλικό για την πλήρως περατωμένη και λειτουργική χρήση του 
κάδου απορριμάτων.  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτακόσια πενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 750.00€ 

 
Άρθρο A.T. 128: 
(ΧΡΣOIK 62.24.05) 

Μεταλλική περιστρεφόμενη πόρτα  

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης OIK 6224) 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 91/210 

 
Μεταλλική περιστρεφόμενη πόρτα διαμέτρου 4,00m και ύψους 3,20m από οριζόντιες ξύλινες 
διαδοκίδες κατάλληλης διατοµής, βιδωτές, µε όλα τα εξαρτήµατα στερέωσης, ανάρτησης και 
λειτουργίας. 
Τα στοιχεία κιγκλιδωµάτων θα είναι ελαιοχρωµατισµένα, δηλ. θα έχουν υποστεί απόξεση και 
καθαρισµό µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώµατος ενός συστατικού 
και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος (χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας). 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα απαιτούµενα 
εργαλεία, καθώς και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και υλικών και µεταφοράς. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια εννιακόσια είκοσι ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 1920.00€ 

 
Άρθρο A.T. 129: 
(ΧΡΣOIK 62.24.06) 

Μεταλλική Πέργκολα 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης OIK 6224) 

 
Μεταλλική πέργκολα διαστάσεων 2,95m*2,70m*3,00m σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης από κοιλοδοκούς διαστάσεων 50Χ50Χ2mm αποτελούμενων από 
οριζόντια και κάθετα στοιχεία, οι οποίοι θα είναι καλυμμένοι µε πλαστικό κάλυμµα στο ελεύθερο άκρο 
τους, ενώ στο κάτω μέρος είναι συγκολλημένοι µε χαλύβδινα ελάσµατα διαστάσεων 120Χ120Χ4mm. 
Τα ελάσματα αυτά θα φέρουν τέσσερις τρύπες διαμέτρου 14mm για να περάσουν ενδιάμεσα τα 
στριφόνια πάκτωσης της πέργκολας.   
Τα στοιχεία της κάθε πέργκολας  θα είναι ελαιοχρωματισμένα, δηλ. θα έχουν υποστεί απόξεση και 
καθαρισµό µε ψήκτρα και σμυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού 
και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος (χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας). 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα απαιτούµενα 
εργαλεία, καθώς και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και υλικών και µεταφοράς. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 2225.00€ 

 
Άρθρο A.T. 130: 
(ΧΡΣΟΙΚ 62.24.07) 

Μεταλλική κυκλική πέργκολα   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6224) 

 
Μεταλλική κυκλική πέργκολα από κοιλοδοκούς διαστάσεων 50Χ50Χ2mm αποτελούμενων από 
οριζόντια και κάθετα στοιχεία, οι οποίοι θα είναι καλυμμένοι µε πλαστικό κάλυμµα στο ελεύθερο άκρο 
τους, ενώ στο κάτω μέρος είναι συγκολλημένοι µε χαλύβδινα ελάσµατα διαστάσεων 120Χ120Χ4mm 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Τα ελάσματα αυτά θα φέρουν τέσσερις τρύπες διαμέτρου 14mm για να περάσουν ενδιάμεσα τα 
στριφόνια πάκτωσης της πέργκολας.   



ΕΡΓΟ:: Σελ: 92/210 

Τα στοιχεία της κάθε πέργκολας  θα είναι ελαιοχρωματισμένα, δηλ. θα έχουν υποστεί απόξεση και 
καθαρισµό µε ψήκτρα και σμυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού 
και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος (χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας). 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα απαιτούµενα 
εργαλεία, καθώς και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και υλικών και µεταφοράς. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια δέκα πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 315.00€ 

 
Άρθρο A.T. 131: 
(ΟΙΚ77.71.01) 

Εφαρμογή επί ξυλίνων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού ή 
διαλύτη ενός ή δυο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή 
τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού ή διαλύτη 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771) 

 
Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 
‘Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών’. 
Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση 
αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά 
και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, 
διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της 
κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από 
ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, 
φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα 
του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 9.50€ 

 
Άρθρο A.T. 132: 
(ΟΙΚ77.67.01) 

Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1’’ 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 93/210 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.2) 

 
Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 ‘Αντισκωριακή 
προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών’. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, 
διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της 
κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από 
ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, 
φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα 
του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και είκοσι λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 1.20€ 

 
Άρθρο A.T. 133: 
(ΟΙΚ77.67.02) 

Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2’’ 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.4) 

 
Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 ‘Αντισκωριακή 
προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών’. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, 
διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της 
κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από 
ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, 
φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 94/210 

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα 
του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 2.00€ 

 
Άρθρο A.T. 134: 
(ΟΙΚ77.67.03) 

Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3’’ 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.6) 

 
Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 ‘Αντισκωριακή 
προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών’. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, 
διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της 
κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από 
ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, 
φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα 
του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 3.00€ 

 
Άρθρο A.T. 135: 
(ΟΙΚ77.54) 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών 
ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 95/210 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7754) 

 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί τόπου και εργασία, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 ‘Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών’. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, 
διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της 
κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από 
ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, 
φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα 
του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 6.00€ 

 
Άρθρο A.T. 136: 
(ΟΙΚ77.80.01) 

Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση 
χρωμάτων, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής - ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1) 

 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 ‘Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων’. 
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά 
και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, 
διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 96/210 

κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από 
ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, 
φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα 
του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτώ ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 8.00€ 

 
Άρθρο A.T. 137: 
(ΟΙΚ77.80.03) 

Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση 
ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού ή διαλύτου 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1) 

 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 ‘Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων’. 
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά 
και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, 
διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της 
κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από 
ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, 
φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα 
του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 97/210 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 8.50€ 

 
Άρθρο A.T. 138: 
(ΟΙΚ77.71.03) 

Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δυο 
συστατικών βάσεως νερού ή διαλύτη 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771) 

 
Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 
‘Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών’. 
Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση 
αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά 
και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, 
διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της 
κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από 
ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, 
φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα 
του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα τέσσερα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 14.00€ 

 
Άρθρο A.T. 139: 
(ΟΙΚ77.92.02) 

Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών, με 
εφαρμογή διαβρωτικών χημικών 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7793) 

 
Αφαίρεση πλήρης παλαιών χρωμάτων οποποιωνδήποτε ελαιοχρωματισμένων επιφανειών και 
απόξεση αυτών με σπάτουλα (υλικά, ικριώματα και εργασία). 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 98/210 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, 
διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της 
κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από 
ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, 
φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα 
του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 3.00€ 

 
Άρθρο A.T. 140: 
(ΟΙΚ78.34) 

Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809) 

 
Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες κοινές ή ανθυγρές ή 
πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε δαστάσεων σε κατάλληλο 
υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε 
σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 ‘Ψευδοροφές με γυψοσανίδες’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους 
επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 
β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων 
της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος 
γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της 
Υπηρεσίας. 
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 20.00€ 

 
Άρθρο A.T. 141: 
(ΟΙΚ79.47) 

Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη 
πάχους 50 mm 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 99/210 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934) 

 
Θερμομόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη 
πάχους 50 mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 ‘Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων’. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς 
εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες 
επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής 
και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία. 
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 10.50€ 

 
Άρθρο A.T. 142: 
(ΟΙΚ79.49) 

Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης πάχους 50 mm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934) 

 
Θερμομόνωση οροφών, δαπέδων κλπ, οποιασδήποτε μορφής επιφανείας (επίπεδες, κυλινδρικές ή 
θολωτές επιφάνειες) με πλάκες από διογκωμένης πολυουρεθάνης πάχους 50 mm, με αμφίπλευρη 
επικάλυψη με φύλλα πολυαιθυλενίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 
‘Θερμομονώσεις δωμάτων ‘. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς 
εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 100/210 

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες 
επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής 
και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία. 
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 12.00€ 

 
Άρθρο A.T. 143: 
(ΧΡΣΝΥΔΡ10.17.1) 

 Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών 
σκυροδέματος 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370) 

 
           Εφαρμογή υδροβολής  ή υδροαμμοβολής για καθαρισμό διαφόρων επιφανειών (σκυροδεμα, 
τοιχοποιϊες, σίδερα, πέτρες, μάρμαρα, γυαλί, μεταλλικές επιφάνειες) από ρύπους, κονιάματα, παλαιά 
χρώματα, σκουριά, κλπ. και ιδιαίτερη αποκάλυψη ρηγματώσεως, ενώσεων, κόγχων σε δύσβατες 
περιοχές σε οποιοδήποτε ύψος με μηχάνημα βενζινοκίνητο ή ηλεκτροκίνητο υδροβολής υπό πίεση 
μέχρι 500 Αtm μετά προσοχής, ώστε να μην προκληθεί βλάβη σε επιμέρους τμήματα τα οποία 
ενδεχομένως παρουσιάζουν μεγάλη φθορά, μέχρι πλήρους καθαρισμού, κατά την υπόδειξη του 
επιβλέποντα. Για την υδροαμμοβολή χρησιμοποιείται άμμος καθαρή. Περιλαμβάνεται η δαπάνη για 
κάθε υλικό, μικρουλικό συντήρησης του μηχανήματος, μεταφοράς εντός ή εκτός εργοταξίου, 
ικριωμάτων, μέτρων προστασίας και ασφάλειας εργασίας καθαρισμού του χώρου εργασίας και η 
μεταφορά αχρήστων υλικών σε θέσεις συσσώρευσης σε απόσταση έως 30μ. για φόρτωση που θα 
υποδειχθούν από την επίβλεψη. Λαμβάνεται σαν μέση απόδοση 15 m2 ημερησίως. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα οκτώ ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 18.00€ 

 
Άρθρο A.T. 144: 
(ΗΛΜ60.10.01.04) 

Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 12,00 m 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 101) 

 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού, 
κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους 
ιστούς φωτισμού’’ και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 'Υποδομή Οδοφωτισμού' και 05-07-02-00 
'Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα'. 
Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά: 
 
• Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 
• Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 
'Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων' ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 
10255). 
• Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση 
την τυπική διατομή της μελέτης. 
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• Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως 
τοποθετημένα. 
• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 
• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
• Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. 
• H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης 
του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ 
ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης 
σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ). 
• Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της. 
• H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, 
με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω 
περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc). 
• H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το 
αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών. 
• Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις. 
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια τετρακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 1400.00€ 

 
Άρθρο A.T. 145: 
(ΧΡΣΗΛΜ  
060.10.40.2ε ) 

Γαλβανισμένη βάση στήριξης προβολέων   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 101 ) 

 
Για την προμήθεια και τοποθέτηση γαλβανισμένης ηλεκτροστατικά βαμμένης ευθύγραμμης βάσης, για 
τοποθέτηση προβολέων, κατάλληλου μήκους (1200mm, ή 1800mm ή 2500mm) για την στερέωση δυο 
ή τριών ή τεσσάρων ή και πέντε προβολέων,  στη κορυφή  ιστού με ειδικό μεταλλικό περιλαίμιο (χοάνη), 
συναρμολογούμενη με μπουλόνια ή κοχλίες στερέωσης κατάλληλης διαμέτρου, σύμφωνα με τα σχέδια, 
τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά στοιχεία της μελέτης    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν πενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 150.00€ 

 
Άρθρο A.T. 146: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ  
060.10.1.4Α ) 

Σύνολο ιστού 3,9m. και φωτιστικού σώματος κωνικού τύπου LED 
ασύμμετρης δέσμης, ισχύος έως και 22W, επί κορυφής ιστού, με 
ασύρματο ελεγκτή τύπου NEMA, τεχνολογίας IoT και τηλεδιαχείρηση   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 103 ) 

 
Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και πλήρη 
εγκατάσταση ενός χαλύβδινου ιστού ύψους 3,9μ. κυλινδρικής μορφής με τα αγκύρια στερεώσης του 
200*200 χιλ., την θυρίδα επισκέψεως γαλβανισμένος εν θερμώ. Ο ιστός θα είναι ηλεκτροστατικά 
βαμμένος (σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας), σταθερής κυκλικής διατομής Φ89 με απόληξη Φ60,  
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κατασκευασμένoς κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ''Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους 
ιστούς φωτισμού'' και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ''Υποδομή Οδοφωτισμού'' και 05-07-02-00 
''Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα'' και σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών τα 
σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.  
Ο ιστός θα φέρει ένα φωτιστικό σώμα κορυφής κωνικού τύπου, με περιμετρικό προστατευτικό 
κάλυμμα, κατασκευασμένο από πολυκαρβονικό υλικό, φωτεινών πηγών τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 22W, IP66, IK09, θερμοκρασίας 3.000Κ, με φωτεινή ροή του 
μεγαλύτερη από 2.900 lm, με τον ασύρματο ελεγκτή ΝΕΜΑ τεχνολογίας IoT και τηλεδιαχείρηση και 
κατά τα υπόλοιπα σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών τα σχέδια και τα τεύχη 
δημοπράτησης. 
 Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά :  
 Η εκσκαφή τάφρων σε έδαφος πάσης φύσεως,  και σε βάθος τουλάχιστον 70cm και η 
επανεπίχωση τους. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. 
Η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους για απόρριψη σε αποδεκτούς 
χώρους απόθεσης αποβλήτων εκσκαφής 
 Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων HDPE Φ90, με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά 
ΕΛΟΤ EN 61386 ''Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων'' ή γαλβανισμένους 
σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 
 Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με 
βάση την τυπική διατομή της μελέτης. 
 Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων διαστάσεων Π Χ Μ: 40*40cm και βάθους 
60cm  με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετημένα. 
 Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης (διατομής 25mm²) του υπογείου δικτύου από το πίλλαρ (ή το 
φρεάτιο του προηγούμενου ιστού) μέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού και το αναλογούν ποσοστό των 
πλακών γείωσης. 
 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης 
Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού και του φωτιστικού σώματος 
(Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ) διατομής  3 x 1,5 mm² & 4 x 10 mm²) του υπόγειου δικτύου. Το 
φωτιστικό σώμα θα είναι προκαλωδιωμένο με καλώδιο ικανού μήκους μέχρι την θυρίδα του ιστού. 
 H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης 
βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν 
θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, 
διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).  
 Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.  
 H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και 
κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και 
τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  
 H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά 
το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  
Η διαιρετή διακοσμητική ποδιά αλουμινίου κατάλληλης διάστασης  για την κάλυψη των κοχλιών 
 Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τιμή και εργασία, ανηγμένη ανά φωτιστικό σώμα, για το ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης των φωτιστικών σωμάτων τύπου Cloud συμπεριλαμβανομένων των τελών 
επικοινωνίας κάθε φωτιστικού καθώς και τις αντίστοιχες άδειες χρήσης για 10 έτη. Το σύστημα θα 
πρέπει να είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και 
μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εκσκαφής και επανεπίχωσης με 
θραυστό υλικό λατομείου, της βάσης και του σχετικού φρεατίου του ιστού, η δαπάνη τοποθέτησης, 
κατακορύφωσης και σύνδεσης των ιστών μεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη 
της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη 
δαπάνη υλικού και εργασία για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή 
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της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με το τεύχος προδιαγραφών ηλεκτροφωτισμού, την 
Τ.Σ.Υ., τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
Τιμή ανά: Σύνολο ιστού 3,9m. και φωτιστικού σώματος κωνικού τύπου LED ασύμμετρης δέσμης, ισχύος 
έως και 22W, επί κορυφής ιστού, με ασύρματο ελεγκτή τύπου NEMA, τεχνολογίας IoT και 
τηλεδιαχείρηση    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 2550.00€ 

 
Άρθρο A.T. 147: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ  
060.10.1.4Β ) 

ύνολο ιστού 3,9m. και φωτιστικού σώματος κωνικού τύπου LED 
ασύμμετρης δέσμης, ισχύος έως και 22W, επί κορυφής ιστού, με 
παθητικό αισθητήρα υπερύθρων (PIR sensor) και με ασύρματο ελεγκτή 
τύπου NEMA, τεχνολογίας IoT και τηλεδιαχείρηση   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 103 ) 

 
  Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και πλήρη 
εγκατάσταση ενός χαλύβδινου ιστού ύψους 3,9μ. κυλινδρικής μορφής με τα αγκύρια στερεώσης του 
200*200 χιλ., την θυρίδα επισκέψεως γαλβανισμένος εν θερμώ. Ο ιστός θα είναι ηλεκτροστατικά 
βαμμένος (σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας), σταθερής κυκλικής διατομής Φ89 με απόληξη Φ60,  
κατασκευασμένoς κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ''Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους 
ιστούς φωτισμού'' και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ''Υποδομή Οδοφωτισμού'' και 05-07-02-00 
''Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα'' και σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών τα 
σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.  
Ο ιστός θα φέρει ένα φωτιστικό σώμα κορυφής κωνικού τύπου, με περιμετρικό προστατευτικό 
κάλυμμα, κατασκευασμένο από πολυκαρβονικό υλικό, φωτεινών πηγών τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 22W, IP66, IK09, θερμοκρασίας 3.000Κ, με φωτεινή ροή του 
μεγαλύτερη από 2.900 lm, με παθητικό αισθητήρα υπερύθρων (PIR sensor), με τον ασύρματο ελεγκτή 
ΝΕΜΑ τεχνολογίας IoT και τηλεδιαχείρηση και κατά τα υπόλοιπα σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών τα σχέδια και τα τεύχη δημοπράτησης. 
 Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά :  
 Η εκσκαφή τάφρων σε έδαφος πάσης φύσεως,  και σε βάθος τουλάχιστον 70cm και η 
επανεπίχωση τους. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. 
Η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους για απόρριψη σε αποδεκτούς 
χώρους απόθεσης αποβλήτων εκσκαφής 
 Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων HDPE Φ90, με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά 
ΕΛΟΤ EN 61386 ''Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων'' ή γαλβανισμένους 
σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 
 Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με 
βάση την τυπική διατομή της μελέτης. 
 Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων διαστάσεων Π Χ Μ: 40*40cm και βάθους 
60cm  με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετημένα. 
 Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης (διατομής 25mm²) του υπογείου δικτύου από το πίλλαρ (ή το 
φρεάτιο του προηγούμενου ιστού) μέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού και το αναλογούν ποσοστό των 
πλακών γείωσης. 
 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης 
Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού και του φωτιστικού σώματος 
(Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ) διατομής  3 x 1,5 mm² & 4 x 10 mm²) του υπόγειου δικτύου.Το 
φωτιστικό σώμα θα είναι προκαλωδιωμένο με καλώδιο ικανού μήκους μέχρι την θυρίδα του ιστού. 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 104/210 

 H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης 
βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν 
θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, 
διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).  
 Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.  
 H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και 
κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και 
τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  
 H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά 
το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  
Η διαιρετή διακοσμητική ποδιά αλουμινίου κατάλληλης διάστασης  για την κάλυψη των κοχλιών 
 Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τιμή και εργασία, ανηγμένη ανά φωτιστικό σώμα, για το ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης των φωτιστικών σωμάτων τύπου Cloud συμπεριλαμβανομένων των τελών 
επικοινωνίας κάθε φωτιστικού καθώς και τις αντίστοιχες άδειες χρήσης για 10 έτη. Το σύστημα θα 
πρέπει να είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και 
μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εκσκαφής και επανεπίχωσης με 
θραυστό υλικό λατομείου, της βάσης και του σχετικού φρεατίου του ιστού, η δαπάνη τοποθέτησης, 
κατακορύφωσης και σύνδεσης των ιστών μεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη 
της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη 
δαπάνη υλικού και εργασία για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή 
της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με το τεύχος προδιαγραφών ηλεκτροφωτισμού, την 
Τ.Σ.Υ., τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
Τιμή ανά: Σύνολο ιστού 3,9m. και φωτιστικού σώματος κωνικού τύπου LED ασύμμετρης δέσμης, ισχύος 
έως και 22W, επί κορυφής ιστού, με παθητικό αισθητήρα υπερύθρων (PIR sensor) και με ασύρματο 
ελεγκτή τύπου NEMA, τεχνολογίας IoT και τηλεδιαχείρηση    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες οκτακόσια τριάντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 2830.00€ 

 
Άρθρο A.T. 148: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
060.10.1.4Γ ) 

Σύνολο ιστού 3,9m. και φωτιστικού σώματος κωνικού τύπου LED 
ασύμμετρης δέσμης, ισχύος έως και 30W, επί κορυφής ιστού, με 
εσωτερικό διαχύτη και τοποθέτηση χρωματικών φίλτρων (χρώματος 
κίτρινου ή πράσινου ή πορτοκαλί)-ασύρματο ελεγκτή τύπου NEMA ΙοΤ-
τηλεδιαχείριση 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 103 ) 

 
      Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και πλήρη 
εγκατάσταση ενός χαλύβδινου ιστού ύψους 3,9μ. κυλινδρικής μορφής με τα αγκύρια στερεώσης του 
200*200 χιλ., την θυρίδα επισκέψεως γαλβανισμένος εν θερμώ. Ο ιστός θα είναι ηλεκτροστατικά 
βαμμένος (σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας), σταθερής κυκλικής διατομής Φ89 με απόληξη Φ60,  
κατασκευασμένoς κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ''Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους 
ιστούς φωτισμού'' και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ''Υποδομή Οδοφωτισμού'' και 05-07-02-00 
''Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα'' και σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών τα 
σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.  
Ο ιστός θα φέρει ένα φωτιστικό σώμα κορυφής κωνικού τύπου, με περιμετρικό προστατευτικό 
κάλυμμα, κατασκευασμένο από πολυκαρβονικό υλικό, φωτεινών πηγών τεχνολογίας διόδων 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 105/210 

φωτοεκπομπής (LED), ισχύος μέχρι 30W, IP66, IK09, θερμοκρασίας 3.000Κ, με φωτεινή ροή του 
μεγαλύτερη από 3.500 lm, με εσωτερικό διαχύτη και τοποθέτηση χρωματικών φίλτρων (χρώματος 
κίτρινου ή πράσινου ή πορτοκαλί), με τον ασύρματο ελεγκτή ΝΕΜΑ τεχνολογίας IoT και 
τηλεδιαχείρηση και κατά τα υπόλοιπα σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών τα σχέδια και 
τα τεύχη δημοπράτησης. 
 Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά :  
 Η εκσκαφή τάφρων σε έδαφος πάσης φύσεως,  και σε βάθος τουλάχιστον 70cm και η 
επανεπίχωση τους. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. 
Η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους για απόρριψη σε αποδεκτούς 
χώρους απόθεσης αποβλήτων εκσκαφής 
 Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων HDPE Φ90, με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά 
ΕΛΟΤ EN 61386 ''Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων'' ή γαλβανισμένους 
σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 
 Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με 
βάση την τυπική διατομή της μελέτης. 
 Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων διαστάσεων Π Χ Μ: 40*40cm και βάθους 
60cm  με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετημένα. 
 Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης (διατομής 25mm²) του υπογείου δικτύου από το πίλλαρ (ή το 
φρεάτιο του προηγούμενου ιστού) μέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού και το αναλογούν ποσοστό των 
πλακών γείωσης. 
 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης 
Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού και του φωτιστικού σώματος 
(Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ) διατομής  3 x 1,5 mm² & 4 x 10 mm²) του υπόγειου δικτύου. Το 
φωτιστικό σώμα θα είναι προκαλωδιωμένο με καλώδιο ικανού μήκους μέχρι την θυρίδα του ιστού. 
 H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης 
βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν 
θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, 
διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).  
 Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.  
 H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και 
κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και 
τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  
 H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά 
το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  
Η διαιρετή διακοσμητική ποδιά αλουμινίου κατάλληλης διάστασης  για την κάλυψη των κοχλιών 
 Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τιμή και εργασία, ανηγμένη ανά φωτιστικό σώμα, για το ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης των φωτιστικών σωμάτων τύπου Cloud συμπεριλαμβανομένων των τελών 
επικοινωνίας κάθε φωτιστικού καθώς και τις αντίστοιχες άδειες χρήσης για 10 έτη. Το σύστημα θα 
πρέπει να είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και 
μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εκσκαφής και επανεπίχωσης με 
θραυστό υλικό λατομείου, της βάσης και του σχετικού φρεατίου του ιστού, η δαπάνη τοποθέτησης, 
κατακορύφωσης και σύνδεσης των ιστών μεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη 
της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη 
δαπάνη υλικού και εργασία για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή 
της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με το τεύχος προδιαγραφών ηλεκτροφωτισμού, την 
Τ.Σ.Υ., τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
Τιμή ανά: Σύνολο ιστού 3,9m. και φωτιστικού σώματος κωνικού τύπου LED ασύμμετρης δέσμης, ισχύος 
έως και 30W, επί κορυφής ιστού, με εσωτερικό διαχύτη και τοποθέτηση χρωματικών φίλτρων 
(χρώματος κίτρινου ή πράσινου ή πορτοκαλί) με ασύρματο ελεγκτή τύπου NEMA, τεχνολογίας IoT και 
τηλεδιαχείρηση    



ΕΡΓΟ:: Σελ: 106/210 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 2880.00€ 

 
Άρθρο A.T. 149: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
060.10.1.4Δ ) 

Σύνολο ιστού 4,3m. και κυκλικού φωτιστικού σώματος τύπου LED 
ασύμμετρης δέσμης, ισχύος έως και 33W, με τοποθέτηση σε 
διακοσμητικό βραχίονα 400mm, με παθητικό αισθητήρα υπερύθρων 
(PIR sensor) και  ασύρματο ελεγκτή τύπου NEMA, τεχνολογίας IoT, και 
τηλεδιαχείριση   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 103) 

 
Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και πλήρη 
εγκατάσταση ενός χαλύβδινου ιστού ύψους 4,3μ. κυλινδρικής μορφής με τα αγκύρια στερεώσης του 
200*200 χιλ., την θυρίδα επισκέψεως γαλβανισμένος εν θερμώ. Ο ιστός θα είναι ηλεκτροστατικά 
βαμμένος (σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας), σταθερής κυκλικής διατομής Φ89 με απόληξη Φ60,  
κατασκευασμένoς κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ''Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους 
ιστούς φωτισμού'' και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ''Υποδομή Οδοφωτισμού'' και 05-07-02-00 
''Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα'' και σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών τα 
σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.  
Ο ιστός θα φέρει ένα κυκλικό φωτιστικό σώμα, φωτεινών πηγών τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 
(LED), ισχύος μέχρι 33W, IP66, IK09, θερμοκρασίας 3.000Κ, με φωτεινή ροή του μεγαλύτερη από 4.300 
lm, με παθητικό αισθητήρα υπερύθρων (PIR sensor), με τον ασύρματο ελεγκτή ΝΕΜΑ τεχνολογίας IoT 
και τηλεδιαχείρηση, τοποθετημένο σε διακοσμητικό βραχίονα από χυτό αλουμίνιο, μήκους 400mm. (Ο 
βραχίονας συνδέεται με το φωτιστικό σώμα, μέσω υποδοχής στο άνω μέρος του φωτιστικού, ώστε το 
φωτιστικό να βρίσκεται σε 'κρεμαστή' θέση για αισθητικούς- αρχιτεκτονικούς λόγους) και κατά τα 
υπόλοιπα σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών τα σχέδια και τα τεύχη δημοπράτησης.  
 Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά :  
 Η εκσκαφή τάφρων σε έδαφος πάσης φύσεως,  και σε βάθος τουλάχιστον 70cm και η 
επανεπίχωση τους. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. 
Η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους για απόρριψη σε αποδεκτούς 
χώρους απόθεσης αποβλήτων εκσκαφής 
 Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων HDPE Φ90, με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά 
ΕΛΟΤ EN 61386 ''Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων'' ή γαλβανισμένους 
σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 
 Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με 
βάση την τυπική διατομή της μελέτης. 
 Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων διαστάσεων Π Χ Μ: 40*40cm και βάθους 
60cm  με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετημένα. 
 Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης (διατομής 25mm²) του υπογείου δικτύου από το πίλλαρ (ή το 
φρεάτιο του προηγούμενου ιστού) μέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού και το αναλογούν ποσοστό των 
πλακών γείωσης. 
 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης 
Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού και του φωτιστικού σώματος 
(Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ) διατομής  3 x 1,5 mm² & 4 x 10 mm²) του υπόγειου δικτύου. Το 
φωτιστικό σώμα θα είναι προκαλωδιωμένο με καλώδιο ικανού μήκους μέχρι την θυρίδα του ιστού. 
 H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης 
βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν 
θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, 
διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).  



ΕΡΓΟ:: Σελ: 107/210 

 Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.  
 H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και 
κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και 
τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  
 H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά 
το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  
Η διαιρετή διακοσμητική ποδιά αλουμινίου κατάλληλης διάστασης  για την κάλυψη των κοχλιών 
 Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τιμή και εργασία, ανηγμένη ανά φωτιστικό σώμα, για το ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης των φωτιστικών σωμάτων τύπου Cloud συμπεριλαμβανομένων των τελών 
επικοινωνίας κάθε φωτιστικού καθώς και τις αντίστοιχες άδειες χρήσης για 10 έτη. Το σύστημα θα 
πρέπει να είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και 
μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εκσκαφής και επανεπίχωσης με 
θραυστό υλικό λατομείου, της βάσης και του σχετικού φρεατίου του ιστού, η δαπάνη τοποθέτησης, 
κατακορύφωσης και σύνδεσης των ιστών μεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη 
της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη 
δαπάνη υλικού και εργασία για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή 
της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με το τεύχος προδιαγραφών ηλεκτροφωτισμού, την 
Τ.Σ.Υ., τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
Τιμή ανά: Σύνολο ιστού 4,3m. και κυκλικού φωτιστικού σώματος τύπου LED ασύμμετρης δέσμης, 
ισχύος έως και 33W, με τοποθέτηση σε διακοσμητικό βραχίονα 400mm, με παθητικό αισθητήρα 
υπερύθρων (PIR sensor) και ασύρματο ελεγκτή τύπου NEMA, τεχνολογίας IoT, και τηλεδιαχείρηση    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρεις χιλιάδες εβδομήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 3070.00€ 

 
Άρθρο A.T. 150: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
060.10.1.4Ε ) 

Σύνολο ιστού 8m. και κυκλικού φωτιστικού σώματος τύπου LED 
ασύμμετρης δέσμης, ισχύος έως και 92W, με τοποθέτηση σε 
διακοσμητικό βραχίονα 1200mm, με ασύρματο ελεγκτή τύπου NEMA, 
τεχνολογίας IoT, και τηλεδιαχείρηση   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 103 ) 

 
Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και πλήρη 
εγκατάσταση ενός χαλύβδινου ιστού ύψους 8μ. κυλινδρικής μορφής με τα αγκύρια στερεώσης του 
200*200 χιλ., την θυρίδα επισκέψεως γαλβανισμένος εν θερμώ. Ο ιστός θα είναι ηλεκτροστατικά 
βαμμένος (σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας), σταθερής κυκλικής διατομής Φ89 με απόληξη Φ60,  
κατασκευασμένoς κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ''Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους 
ιστούς φωτισμού'' και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ''Υποδομή Οδοφωτισμού'' και 05-07-02-00 
''Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα'' και σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών τα 
σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.  
Ο ιστός θα φέρει ένα κυκλικό φωτιστικό σώμα, φωτεινών πηγών τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 
(LED), ισχύος μέχρι 92W, IP66, IK09, θερμοκρασίας 3.000Κ, με φωτεινή ροή του μεγαλύτερη από 
12.500 lm, με τον ασύρματο ελεγκτή ΝΕΜΑ τεχνολογίας IoT και τηλεδιαχείρηση, τοποθετημένο σε 
διακοσμητικό βραχίονα από χυτό αλουμίνιο, μήκους 1200mm. (Ο βραχίονας συνδέεται με το φωτιστικό 
σώμα, μέσω υποδοχής στο άνω μέρος του φωτιστικού, ώστε το φωτιστικό να βρίσκεται σε 'κρεμαστή' 
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θέση για αισθητικούς- αρχιτεκτονικούς λόγους) και κατά τα υπόλοιπα σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών τα σχέδια και τα τεύχη δημοπράτησης.  
 Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά :  
 Η εκσκαφή τάφρων σε έδαφος πάσης φύσεως,  και σε βάθος τουλάχιστον 70cm και η 
επανεπίχωση τους. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. 
Η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους για απόρριψη σε αποδεκτούς 
χώρους απόθεσης αποβλήτων εκσκαφής 
 Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων HDPE Φ90, με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά 
ΕΛΟΤ EN 61386 ''Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων'' ή γαλβανισμένους 
σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 
 Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με 
βάση την τυπική διατομή της μελέτης. 
 Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων διαστάσεων Π Χ Μ: 40*40cm και βάθους 
60cm  με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετημένα. 
 Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης (διατομής 25mm²) του υπογείου δικτύου από το πίλλαρ (ή το 
φρεάτιο του προηγούμενου ιστού) μέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού και το αναλογούν ποσοστό των 
πλακών γείωσης. 
 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης 
Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού και του φωτιστικού σώματος 
(Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ) διατομής  3 x 1,5 mm² & 4 x 10 mm²) του υπόγειου δικτύου. Το 
φωτιστικό σώμα θα είναι προκαλωδιωμένο με καλώδιο ικανού μήκους μέχρι την θυρίδα του ιστού. 
 H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης 
βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν 
θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, 
διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).  
 Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.  
 H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και 
κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και 
τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  
 H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά 
το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  
Η διαιρετή διακοσμητική ποδιά αλουμινίου κατάλληλης διάστασης  για την κάλυψη των κοχλιών 
 Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τιμή και εργασία, ανηγμένη ανά φωτιστικό σώμα, για το ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης των φωτιστικών σωμάτων τύπου Cloud συμπεριλαμβανομένων των τελών 
επικοινωνίας κάθε φωτιστικού καθώς και τις αντίστοιχες άδειες χρήσης για 10 έτη. Το σύστημα θα 
πρέπει να είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και 
μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εκσκαφής και επανεπίχωσης με 
θραυστό υλικό λατομείου, της βάσης και του σχετικού φρεατίου του ιστού, η δαπάνη τοποθέτησης, 
κατακορύφωσης και σύνδεσης των ιστών μεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη 
της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη 
δαπάνη υλικού και εργασία για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή 
της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με το τεύχος προδιαγραφών ηλεκτροφωτισμού, την 
Τ.Σ.Υ., τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
Τιμή ανά: Σύνολο ιστού 8m. και κυκλικού φωτιστικού σώματος τύπου LED ασύμμετρης δέσμης, ισχύος 
έως και 92W, με τοποθέτηση σε διακοσμητικό βραχίονα 1200mm, με ασύρματο ελεγκτή τύπου NEMA, 
τεχνολογίας IoT, και τηλεδιαχείρηση    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρεις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 3830.00€ 

 
Άρθρο A.T. 151: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν898.15.Γ ) 

Προβολέας LED ασύμμετρης κατανομής, ισχύος έως και 530W, με το 
κυτίο ηλεκτρικών μερών προβολέα και καλώδια DC προβολέα μήκους 
20m για την σύνδεση της οπτικής μονάδας και ασύρματο ελεγκτή 
τύπου NEMA, τεχνολογίας IoT, και τηλεδιαχείρηση   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 101 ) 

 
      Για την προμήθεια, προσκόμιση και ενσωμάτωση σε οποιοδήποτε σημείο του έργου προβολέα 
εξωτερικό τοποθετημένος σε ιστό, τεχνολογίας LED, ισχύος 530W,   θερμοκρασίας 4000Κ , 64.000lm, 
ΙΡ66, ΙΚ08. Στην τιμή περιλαμβάνεται η σύνδεση του υλικού και η δοκιμή του σε πλήρη λειτουργία.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τιμή και εργασία, ανηγμένη ανά φωτιστικό σώμα, για το ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης των φωτιστικών σωμάτων τύπου Cloud συμπεριλαμβανομένων των τελών 
επικοινωνίας κάθε φωτιστικού καθώς και τις αντίστοιχες άδειες χρήσης για 10 έτη. Το σύστημα θα 
πρέπει να είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  
Στην τιμή επίσης περιλαμβάνεται το κυτίο ηλεκτρικών μερών προβολέα,  τα καλώδια DC προβολέα 
μήκους 20m για την σύνδεση της οπτικής μονάδας με το κυτίο ηλεκτρικών μερών και τον ασύρματο 
ελεγκτή τύπου NEMA, τεχνολογίας IoT.  Σε κάθε περίπτωση  σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις 
τεχνικές προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ και τα σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη. 
 
Τιμή ανά: Προβολέα LED ασύμμετρης κατανομής, ισχύος έως και 530W, με το κυτίο ηλεκτρικών μερών 
προβολέα και καλώδια DC προβολέα μήκους 20m για την σύνδεση της οπτικής μονάδας και ασύρματο 
ελεγκτή τύπου NEMA, τεχνολογίας IoT, και τηλεδιαχείρηση    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρεις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 3680.00€ 

 
Άρθρο A.T. 152: 
(ΗΛΜ60.10.80.02) 

Πίλλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52) 

 
Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55 
για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ‘Υποδομή οδοφωτισμού’’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη 
με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 
mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη 
ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού 
υμένα (εκάστης) 125 μm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά 
ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του 
κυρίου του έργου 
• η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ 
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• η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το 
πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των 
υπογείων καλωδίων.  
• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και η πλάκα γείωσης. 
• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
• η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων 
φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασμένο από βαμμένη 
λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο 
οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του 
καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 
• τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόματους 
μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ 
μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης 
νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή 
‘καραβοχελώνα’ και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου). 
• η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον έλεγχο 
λειτουργίας 
 
Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού, ανάλογα με τον αριθμό των αναχωρήσεων. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 2750.00€ 

 
Άρθρο A.T. 153: 
(ΗΛΜ60.10.85.01) 

Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων, 40x40 cm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2548) 

 
Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με 
δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα 
φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος 
• η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου 
• η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων  
• στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού 
παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία 
(διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής) 
• η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
 
Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 60.00€ 

 
Άρθρο A.T. 154: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 9302.1 
) 

Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων Εκσκαφή χάνδακα 
σε έδαφος γαιώδες  
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 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 10 ) 

 
Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων πλάτους όφρυος ορύγματος μικροτέρου ή μέχρι 1,00 
m και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό 
η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, 
την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στίς απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά την αναπέταση 
των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως 
φορτοεκφορτώσεων, τοπκών μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) και μεταφορών γιά την 
οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που περισεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία 
ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων 
χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των μεταφορικών μέσων. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και 
η εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις πλήρως 
συμπιεζόμενες  Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες  
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 18.30€ 

 
Άρθρο A.T. 155: 
(ΥΔΡ5.05.01) 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου, για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6068) 

 
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών 
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα 
με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ‘Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων’ 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού 
υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά 
(όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και 
μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που 
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της πυκνότητας που 
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ 
EN 13286-2). 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του 
ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 12.00€ 

 
Άρθρο A.T. 156: 
(ΥΔΡ5.07) 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 
λατομείου 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069) 

 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 112/210 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ‘Επανεπίχωση ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων’ 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή 
ζημιών στην σωληνογραμμή. 
 
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη 
γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έντεκα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 11.00€ 

 
Άρθρο A.T. 157: 
(ΗΛΜ60.20.40.12) 

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης 
από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 90 mm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5) 

 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων 
ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), 
δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 ‘Συστήματα 
σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων’, φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, με ενσωματωμένη 
ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη 
και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά 
τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η 
πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα 
στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται. 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα 
με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 7.50€ 

 
Άρθρο A.T. 158: 
(ΗΛΜ60.20.40.02) 

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής 
σηματοδότησης, ονομαστικής διαμέτρου DN 63 mm (σπείρωμα 2 1/2’’) 
και πάχους 3,6 mm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5) 

 
Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων σηματοδότησης υπό το οδόστρωμα ή στις θέσεις 
τεχνικών με γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή και σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα 
S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου (DN) και πάχους τοιχώματος όπως 
αναφέρεται παρακάτω. 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 113/210 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, του 
γαλβανισμένου σύρματος έλξης καλωδίων, των γαλβανισμένων ειδικών τεμαχίων, η τοποθέτηση και 
σύνδεση των σωλήνων, η τοποθέτηση του σύρματος έλξης καλωδίων, η επισήμανση των σωλήνων 
καθώς και η συγκρότηση δέσμης σωλήνων, όπου προβλέπεται. 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με σκυρόδεμα 
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα έξι ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 16.00€ 

 
Άρθρο A.T. 159: 
(ΧΡΣΗΛΜ  102 ) 

Πλέγμα σήμανσης υπογείων δικτύων πλάτους 300mm.   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 102 ) 

 
Προμήθεια, μεταφορά, προσκόμιση επί τόπου του έργου και διάστρωση ενός μέτρου δικτυωτού 
πλέγματος  σήμανσης πλάτους 300mm, για την επισήμανση και προστασία υπογείων καλωδίων. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πλέγματος σήμανσης    
( 1 m )  Μέτρο  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 1.05€ 

 
Άρθρο A.T. 160: 
(ΧΡΣΗΛΕΚ 
062.10.41.5 ) 

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με 
μόνωση από μανδύα PVC, διατομής 5 x 10 mm².   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 102) 

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα πέντε ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 15.45€ 

 
Άρθρο A.T. 161: 
(ΗΛΜ62.10.48.02) 

Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι πολύκλωνοι, διατομής 10 mm2 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 114/210 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45) 

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ και σαράντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 3.40€ 

 
Άρθρο A.T. 162: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8951.11.8 ) 

Διακόπτης Διαρροής έντασης τετραπολικός 25ΚVA (4X40Α,  300ΜΑ)   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 56 ) 

 
Διακόπτης Διαρροής έντασης τετραπολικός 25ΚVA (προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας 4Χ40Α 
300ΜΑ) δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμ.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια πενήντα εννιά ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 259.00€ 

 
Άρθρο A.T. 163: 
(ΧΡΣΟΙΚ Ν9535 ) 

Σωλήνας HDPE με τέσσερεις (4) μικροσωλήνες   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 9535) 

 
Για την προμήθεια, προσκόμιση τοποθέτηση, σύνδεση και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία ενός μέτρου 
σωλήνα με εξωτερικό περίβλημα HDPE,  µε  τέσσερεις (4) μικροσωλήνες  εξωτερικής διαµέτρου ~10mm 
και εσωτερικής διαµέτρου ~8mm, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές την τεχνική 
περιγραφή και τα σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την 
προμήθεια και τοποθέτηση της προειδοποιητικής  ταινίας σήμανσης  του δικτύου οπτικών ινών.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 5.00€ 

 
Άρθρο A.T. 164: 
(ΧΡΣΟΔΟ-ΜΕ Β-
58.2 ) 

Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 ατμ. - Σωλήνες Φ50   



ΕΡΓΟ:: Σελ: 115/210 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.1 ) 

 
      Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα πολυαιθυλενίου Ρ.Ε.-Η.D. 
(HIGH DENSITY) με πίεση λειτουργίας 6 ατμοσφαιρών, σύμφωνα με το DIN 8074 (σειρά 4), εν ξηρώ ή 
μέσα σε νερό, για την κατασκευή σωληνώσεων κατάλληλων για την υπόγεια διέλευση καλωδίων Ο.Κ.Ω. 
(ΔΕΗ, Ο.Τ.Ε.), για δίκτυα πυρασφάλειας κλπ. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των σωλήνων, 
του σύρματος τραβήγματος καλωδίων καθώς και κάθε άλλου υλικού που απαιτείται, η δαπάνη 
εκσκαφής και επανεπίχωσης της τάφρου (εργασία και υλικά  σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ.), η δαπάνη 
εκτύλιξης και έκτασης του σωλήνα για την ευθυγράμμισή του δίπλα στην τάφρο, κοπής του στα μήκη 
που απαιτούνται, σύνδεσής του, που θα γίνει με κατάλληλες πλαστικές μούφες, τοποθέτησης του 
σύρματος καλωδίων, η δαπάνη επισήμανσης των σωλήνων καθώς και η δαπάνη συγκρότησης δέσμης 
σωλήνων. Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη τυχόν περιβλημάτων προστασίας του σωλήνα, η ανηγμένη 
δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως υδάτων και κάθε είδους δυσχέρεια από τυχόν ύπαρξη νερού καθώς και 
κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, 
σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 
Τιμή ανά μέτρο πραγματικού αξονικού μήκους εγκατεστημένου εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα 
πολυαιθυλενίου (ΡΕ), 6 ατμοσφαιρών.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ και έξι λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 3.06€ 

 
Άρθρο A.T. 165: 
(ΧΡΣΣΧΑΤΗΕ 
93.51.1) 

Σύστημα φίλτρανσης λιμνών 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης HΛM-23) 

 
Α. Σύστημα Φίλτρανσης Τεχνητής Λίμνης 1.000m 3 
Περιμετρικά της λίμνης θα κατασκευαστούν συνολικά 4 (τέσσερα) υποδαπέδια μηχανοστάσια από 
τσιμέντο, βάθους περίπου 1,5m, πλάτους περίπου 1,2m και μήκους περίπου 2m. Η μια πλευρά θα 
είναι κατάλληλα διαμορφωμένη έτσι ώστε το νερό της λίμνης να υπερχειλίζει εντός του εσωτερικού 
συστήματος φίλτρανσης. 
 
Συστήματα Φίλτρανσης, επιφανειακής απορροής, τα οποία θα διαθέτουν τα παρακάτω στάδια: 
- Σύστημα Μηχανικής Φίλτρανσης. Στο στάδιο αυτό θα γίνεται η συγκράτηση φερτών υλικών 
του περιβάλλοντα χώρου και νεκρών οργανικών στοιχείων. Θα αποτελείται από κλιμακωτά 
στάδια φίλτρανσης υπολογιζόμενα βάσει των συνήθων διαμέτρων των στοιχείων προς 
απομάκρυνση. 
- Σύστημα Βιολογικής Φίλτρανσης. Το νερό, κατόπιν της μηχανικής φίλτρανσης, θα λαμβάνει 
βιολογική φίλτρανση για την εν μέρει απομάκρυνση ενώσεων Αζώτου και Φωσφόρου, καθώς 
μέρος των ενώσεων αυτών απαιτείται για την διαβίωση και ανάπτυξη των φιλοξενούμενων 
υδρόβιων φυτών της λίμνης. Για την ορθή λειτουργία του σταδίου αυτού θα χρησιμοποιηθούν 
οι απαιτούμενες ποσότητες υλικών βιολογικής φίλτρανσης με μικροεπιφάνειες φιλοξενίας 
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μικροοργανισμών 3.000-6.000m 2 /m 3 καθώς και ενίσχυση της λειτουργίας του με μηχανισμό 
αερισμού. 
- Σύστημα φίλτρανσης Υπεριώδους Ακτινοβολίας. Κατά το στάδιο αυτό, το νερό θα διέρχεται 
με ξεχωριστή αντλία από Σύστημα φίλτρανσης Υπεριώδους Ακτινοβολίας ισχύος. 
Σε συνέχεια του Συστήματος φίλτρανσης, εξωτερική αντλία περίπου 1,5Hp θα μεταφέρει το νερό 
στην λίμνη μέσω σωλήνας περίπου O63 στην απέναντι μεριά της λίμνης για εξασφάλιση συνεχόμενης 
ροής. 
Β. Σύστημα Φίλτρανσης Τεχνητών Λιμνών 50m 3 
 
Κάθε λίμνη θα διαθέτει 1 (ένα) Σύστημα Φίλτρανσης, επιφανειακής απορροής όμοιο με του (Α) αλλά 
με αντλία περίπου 1,0Hp. 
 
Γ. Σύστημα Οξυγόνωσης Νερού 
 
Στη μεγάλη λίμνη θα τοποθετηθούν οκτώ (8) αφρώδεις πίδακες ύψους 3-4m οξυγόνωσης νερού ενώ 
στις μικρές λίμνες από ένα (1), σύνολο δέκα (10) τεμάχια. Κάθε πίδακας θα απαρτίζεται από 
συναρμογή υποβρύχιας αντλίας περίπου 2,2kW, προ-φίλτρο προστασίας, δύο (2) υποβρύχιους 
προβολείς LED, 24V DC, πέντε χρωμάτων RGBAW, τιτανιούχου ανοξείδωτου χάλυβα σειράς AISI 
316L και το ειδικό INOX ακροφύσιο με αναπνευστήρες που δημιουργεί μείγμα αέρα – νερού τύπου 
Bubbler. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία του 
συνόλου του εξοπλισμού και η θέση σε πλήρη λειτουργία του συστήματος. Στην τιμή περιλαμβάνονται 
και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά που απαιτούνται. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 180000.00€ 

 
Άρθρο A.T. 166: 
(ΧΡΣΝΕΤ ΥΔΡ 
Ν12.14.1.205) 

Πλαστικός σωλήνας, πολυαιθυλενίου (HDPE), SDR 9 πιστοποιημένος 
κατά ΕΝ 12201/2 ονομαστικής διατομής 25mm, και πάχους 
τοιχώματος 2,8 mm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ6622.1) 

 
Πλαστικός σωλήνας, πολυαιθυλενίου (HDPE), SDR 9 πιστοποιημένος κατά ΕΝ 12201/2 ονομαστικής 
διατομής 25mm, και πάχους τοιχώματος 2,8 mm 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και σαράντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 2.40€ 

 
Άρθρο A.T. 167: 
(ΥΔΡ12.14.01.24) 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 12.5 
atm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.1) 

 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 117/210 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2 
για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό 
πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονομαστική 
διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο 
διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το 
ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, 
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer). 
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, 
PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού 
κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR  
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι 
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των 
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, 
W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν εφαρμογή 
για πάσης φύσεως δίκτυα. 
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να 
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους 
λοιπούς σωλήνες ΡΕ.  
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των 
σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ. 
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση 
και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών 
τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση 
ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
Τεχνικές Προδιαγραφές. 
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με την 
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το 
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και 
ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει 
των σχετικών άρθρων. 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 5.30€ 

 
Άρθρο A.T. 168: 
(ΧΡΣΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
12.14.1.24.1) 

Πλαστικός σωλήνας, πολυαιθυλενίου (HDPE), SDR 9 πιστοποιημένος 
κατά ΕΝ 12201/2 ονομαστικής διατομής 50mm, και πάχους 
τοιχώματος 5,6 mm 

 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 118/210 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ6622.1) 
 
Πλαστικός σωλήνας, πολυαιθυλενίου (HDPE), SDR 9 πιστοποιημένος κατά ΕΝ 12201/2 ονομαστικής 
διατομής 50mm, και πάχους τοιχώματος 5,6 mm 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 3.95€ 

 
Άρθρο A.T. 169: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8103.92.5) 

Μετρητής παροχής νερού από το δίκτυο ύδρευσης πόλης, πλήρως 
εγκατεστημένος εντός φρεατίου με το κατάλληλο κάλυμμα, βάνα και 
βαλβίδα αντεπιστροφής  

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ11) 

 
Μετρητής παροχής νερού από το δίκτυο ύδρευσης πόλης, πλήρως εγκατεστημένος εντός φρεατίου με 
το κατάλληλο κάλυμμα, βάνα και βαλβίδα αντεπιστροφής. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια ογδόντα ένα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 281.00€ 

 
Άρθρο A.T. 170: 
(ΧΡΣΝΕΤ ΥΔΡ 
Ν16.11.1) 

Προμήθεια και εγκατάσταση φρεατίου ύδρευσης 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ6732) 

 
Προμήθεια και εγκατάσταση φρεατίου ύδρευσης από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα, διαστάσεων 
60cm x 60cm x 70cm, με χυτοσίδηρο κάλλυμα(συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση όλων 
των απαιτούμενων υλικών και εξαρτήματων εντός των φρεατίων). 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα τέσσερα ευρώ και οκτώ λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 54.08€ 

 
Άρθρο A.T. 171: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 8204.1) 

Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχη η χωνευτή, με ενα πυροσβεστικό κρουνό  

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 20) 

 
Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη η χωνευτή, με ενα πυροσβεστικό κρουνό,ενός αυλού με καννάβινο 
σωλήνα 20.00 m, και με η χωρίς θέση φορητού πυροσβεστήρα, πλήρης, δηλαδή υλικά και μικρουλικά 
επι τόπου με την εργασία συναρμολογήσεως, βαφής με ερυθρό χρώμα, συνδέσεως, στερεώσεως και 
πλήρους εγκαταστάσεως. 
 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 119/210 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πεντακόσια έντεκα ευρώ και δέκα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 511.10€ 

 
Άρθρο A.T. 172: 
(ΧΡΣΝΕΤ ΥΔΡ 
Ν12.14.1.207) 

Πλαστικός σωλήνας, πολυαιθυλενίου (HDPE), SDR 9 πιστοποιημένος 
κατά ΕΝ 12201/2 ονομαστικής διατομής 32mm, και πάχους 
τοιχώματος 3,6 mm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ6622.1) 

 
Πλαστικός σωλήνας, πολυαιθυλενίου (HDPE), SDR 9 πιστοποιημένος κατά ΕΝ 12201/2 ονομαστικής 
διατομής 32mm, και πάχους τοιχώματος 3,6 mm 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 3.35€ 

 
Άρθρο A.T. 173: 
(ΧΡΣΝΕΤ ΥΔΡ 
Ν12.14.1.208) 

Πλαστικός σωλήνας, πολυαιθυλενίου (HDPE), SDR 9 πιστοποιημένος 
κατά ΕΝ 12201/2 ονομαστικής διατομής 40mm, και πάχους 
τοιχώματος 4,5 mm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ6622.1) 

 
Πλαστικός σωλήνας, πολυαιθυλενίου (HDPE), SDR 9 πιστοποιημένος κατά ΕΝ 12201/2 ονομαστικής 
διατομής 40mm, και πάχους τοιχώματος 4,5 mm 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ και εξήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 3.60€ 

 
Άρθρο A.T. 174: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8106.1.2) 

Σφαιρική ορειχάλκινη βαλβίδα τύπου σφαιροκρουνού (BALL  VALVE), 
διαμέτρου 3/4' 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11) 

 
Σφαιρική ορειχάλκινη βαλβίδα τύπου σφαιροκρουνού (BALL  VALVE), διαμέτρου 3/4' 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα πέντε ευρώ και τέσσερα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 15.04€ 

 
Άρθρο A.T. 175: 
(ΥΔΡ3.10.01.01) 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 
με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m 

 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 120/210 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1) 
 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και 
των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων’.  
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν 
προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), 
η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να 
είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και 
τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).  
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m 
συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε 
ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη 
εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της 
διαχείρισης των προϊόντων. 
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 
μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων 
εκσκαφών. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 6.50€ 

 
Άρθρο A.T. 176: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8774.6.4) 

Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό διατομής 5Χ6 mm2, ορατό η 
εντοιχισμένο  

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 47) 

 
Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό διατομής 5Χ6 mm2, ορατό η εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση υλικών και μικρουλικών(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, 
πέδιλα,κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα, η αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επι 
τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, 
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 
πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έντεκα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 11.43€ 

 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 121/210 

Άρθρο A.T. 177: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ8774.6.
6) 

Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό διατομής 5Χ16 mm2, ορατό η 
εντοιχισμένο  

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ47) 

 
Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό διατομής 5Χ16 mm2, ορατό η εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση υλικών και μικρουλικών(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, 
πέδιλα,κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα, η αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επι 
τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, 
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 
πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι τρία ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 23.28€ 

 
Άρθρο A.T. 178: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8774.6.5) 

Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό διατομής 5Χ95 mm2, ορατό η 
εντοιχισμένο  

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 47) 

 
Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό διατομής 5Χ95 mm2, ορατό η εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση υλικών και μικρουλικών(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, 
πέδιλα,κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα, η αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επι 
τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, 
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 
πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα οκτώ ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 88.44€ 

 
Άρθρο A.T. 179: 
(ΥΔΡ12.36.01.02) 

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), 
δομημένου τοιχώματος, σε κουλούρες, θλιπτικής αντοχής >=450 Ν 
κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 
61386, DN/ΟD 50 mm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.1) 

 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας καλωδίων από 
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), διπλού δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50086, με 
ενσωματωμένη ατσαλίνα. 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμετράται με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωση (m) κατά τα ανωτέρω. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 0.80€ 

 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 122/210 

Άρθρο A.T. 180: 
(ΗΛΜ60.10.85.02) 

Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων, 60x40 cm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2548) 

 
Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με 
δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα 
φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος 
• η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου 
• η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων  
• στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού 
παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία 
(διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής) 
• η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
 
Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατό ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 100.00€ 

 
Άρθρο A.T. 181: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ9302.1) 

Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων, σε έδαφος 
γαιώδες,πλάτους οφρύος ορύγματος μικροτέρου ή μέχρι 1.00 m και σε 
βάθος μέχρι 1.00 m 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ5) 

 
Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων, σε έδαφος γαιώδες,πλάτους οφρύος ορύγματος 
μικροτέρου ή μέχρι 1.00 m και σε βάθος μέχρι 1.00 m, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο εκσκαφής σε ξερό 
έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση, που 
θα πληρωθεί ξεχωριστά, με την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις 
απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας 
που χρειάζονται για την αναπέταση των προιόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, 
των κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπικών μετακινήσεων (οριζοντίων ή κατακορύφων) και 
μεταφορών για την οριστική απομάκρυνση των προιόντων που περισσεύουν σε θέσεις που 
επιτρέπονται απο την Αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών για την κατασκευή επιχωμάτων προς 
επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των μεταφορικών μέσων. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων 
χανδάκων κατά στρώσεις πλήρως συμπιεζόμενες.α)Εργασία και λοιπές δαπάνες ανηγμένες σε ώρες. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έντεκα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 11.92€ 

 
Άρθρο A.T. 182: 
(ΧΡΣΝΕΤ 
ΥΔΡ009.32.6) 

Κατασκευή υποδαπέδιων μηχανοστασίων περιμετρικά των λιμνών, 
διαστάσεων 1,20m x 2,00 m και βάθους 1,50m  

 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 123/210 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6329 (50%) ΥΔΡ 6311 (50%)) 
 
Κατασκευή υποδαπέδιων μηχανοστασίων περιμετρικά των λιμνών, διαστάσεων 1,20m x 2,00 m και 
βάθους 1,50m  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 3500.00€ 

 
Άρθρο A.T. 183: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ8769.1) 

Καλώδιο τύπου U/UTP4'Cat.6a , από τον κατανεμητή προς τα κτίρια 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ48) 

 
Καλώδιο τύπου U/UTP4'Cat.6a , από τον κατανεμητή προς τα κτίρια 
χάλκινο πλαστικής επενδύνσεως τοποθετούμενο σε σωλήνες, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση 
αγωγού και μικρουλικών (τακάκια, βίδες, σύρμα συνδέσεως,μονωτικά κάθε φύσεως κλπ.) επι τόπου 
και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 3.93€ 

 
Άρθρο A.T. 184: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ8798.12
) 

Οπτική ίνα , από τον κατανεμητή προς τα κτίρια 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ48) 

 
Οπτική ίνα , από τον κατανεμητή προς τα κτίρια τηλεφωνικό υπόγειο η σωληνώσεων κατάλληλο για 
τοποθέτηση μέσα στο έδαφος, δηλαδή αγωγός και μκρουλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, 
διακλαδώσεων δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ και σαράντα ένα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 5.41€ 

 
Άρθρο A.T. 185: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8993.1.1) 

Κεντρικός κατανεμητής φωνής - δεδομένων πάρκου, πλαστικός, 
πλήρης, με οριολωρίδες κατηγορίας 5e, πιστοποιημένες σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές  

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ52) 

 
Κεντρικός κατανεμητής φωνής - δεδομένων πάρκου, πλαστικός, πλήρης, με οριολωρίδες κατηγορίας 
5e, πιστοποιημένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές  
 
 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 124/210 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 200.00€ 

 
Άρθρο A.T. 186: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ8971.6.
2) 

Πολυπλέκτης οπτικής ίνας, πιστοποιημένος σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές  

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ59) 

 
Πολυπλέκτης οπτικής ίνας, πιστοποιημένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 3500.00€ 

 
Άρθρο A.T. 187: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ8795.1.
2) 

Τερματισμός δομημένης καλωδίωσης εντός των κτιρίων και 
πιστοποίηση δικτύου  

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ48) 

 
Τερματισμός δομημένης καλωδίωσης εντός των κτιρίων και πιστοποίηση δικτύου  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πεντακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 500.00€ 

 
Άρθρο A.T. 188: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8034.1) 

Έλεγχος υφιστάμενου δικτύου σωληνώσεων 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 4) 

 
Έλεγχος υφιστάμενου δικτύου σωληνώσεων, συντήρηση, επιδιόρθωση ή και αντικατάσταση του όπου 
κρίνεται απαραίτητο, καθαρισμός, και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή εργασία απαιτείται για την ομαλή 
και άρτια λειτουργία του.  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια ογδόντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 1080.00€ 

 
Άρθρο A.T. 189: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8034.2) 

Έλεγχος των υφιστάμενων σηπτικών δεξαμενών 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 4) 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 125/210 

 
Έλεγχος των υφιστάμενων σηπτικών δεξαμενών, συντήρηση ή και επιδιόρθωσή τους, καθαρισμός, και 
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή εργασία απαιτείται για την ομαλή και άρτια λειτουργία τους.  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια πεντακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 1500.00€ 

 
Άρθρο A.T. 190: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν6622.2 ) 

Ευθύγραμμος πλαστικός σωλήνας, πολυπροπυλενίου (PP-R), 
πιστοποιημένης καταλληλόλητας για πόσιμο νερό, ονομαστικής 
διατομής 20mm, και πάχους τοιχώματος 2,8 mm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.1) 

 
Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση 
ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυπροπυλενίου PP, 
PN20bar, κατά DIN 8077/78, διαμέτρου Φ20mm και ανά τύπο και ονομαστική πίεση. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται : 
α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 
του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες 
πολυπροπυλενίου. 
β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων 
και ειδικών 
τεμαχίων αυτού, η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
γ. Η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη 
Τεχνική Προδιαγραφή. 
Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους (ανά τύπο, διάμετρο και ονομαστική πίεση) αγωγού 
από 
πολυπροπυλένιο PP, PN20bar, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για 
πλήρη και 
κανονική λειτουργία.    
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 8.50€ 

 
Άρθρο A.T. 191: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ  
Ν6622.3 ) 

Ευθύγραμμος πλαστικός σωλήνας, πολυπροπυλενίου (PP-R), 
πιστοποιημένης καταλληλόλητας για πόσιμο νερό, ονομαστικής 
διατομής 25mm, και πάχους τοιχώματος 3,5 mm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.1 ) 

 
Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση 
ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυπροπυλενίου PP, 
PN20bar, κατά DIN 8077/78, διαμέτρου Φ25mm και ανά τύπο και ονομαστική πίεση. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται : 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 126/210 

α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 
του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες 
πολυπροπυλενίου. 
β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων 
και ειδικών 
τεμαχίων αυτού, η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
γ. Η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη 
Τεχνική Προδιαγραφή. 
Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους (ανά τύπο, διάμετρο και ονομαστική πίεση) αγωγού 
από 
πολυπροπυλένιο PP, PN20bar, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για 
πλήρη και 
κανονική λειτουργία.    
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ και δέκα επτά λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 9.17€ 

 
Άρθρο A.T. 192: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ  
Ν6622.4 ) 

Ευθύγραμμος πλαστικός σωλήνας, πολυπροπυλενίου (PP-R), 
πιστοποιημένης καταλληλόλητας για πόσιμο νερό, ονομαστικής 
διατομής 32mm, και πάχους τοιχώματος 4,4 mm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.1 ) 

 
Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση 
ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυπροπυλενίου PP, 
PN20bar, κατά DIN 8077/78, διαμέτρου Φ32mm και ανά τύπο και ονομαστική πίεση. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται : 
α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 
του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες 
πολυπροπυλενίου. 
β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων 
και ειδικών 
τεμαχίων αυτού, η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
γ. Η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη 
Τεχνική Προδιαγραφή. 
Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους (ανά τύπο, διάμετρο και ονομαστική πίεση) αγωγού 
από 
πολυπροπυλένιο PP, PN20bar, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για 
πλήρη και 
κανονική λειτουργία.    
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έντεκα ευρώ και δύο λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 11.02€ 

 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 127/210 

Άρθρο A.T. 193: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ  
Ν6622.5) 

Ευθύγραμμος πλαστικός σωλήνας, πολυπροπυλενίου (PP-R), 
πιστοποιημένης καταλληλόλητας για πόσιμο νερό, ονομαστικής 
διατομής 40mm, και πάχους τοιχώματος 5,5 mm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.1 ) 

 
Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση 
ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυπροπυλενίου PP, 
PN20bar, κατά DIN 8077/78, διαμέτρου Φ40mm και ανά τύπο και ονομαστική πίεση. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται : 
α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 
του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες 
πολυπροπυλενίου. 
β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων 
και ειδικών 
τεμαχίων αυτού, η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
γ. Η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη 
Τεχνική Προδιαγραφή. 
Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους (ανά τύπο, διάμετρο και ονομαστική πίεση) αγωγού 
από 
πολυπροπυλένιο PP, PN20bar, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για 
πλήρη και 
κανονική λειτουργία.    
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα έξι ευρώ και τριάντα τρία λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 16.33€ 

 
Άρθρο A.T. 194: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ  
Ν9706.3) 

Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας, πολυστρωματικός, πιστοποιημένης 
καταλληλόλητας για πόσιμο νερό, ονομαστικής διατομής 18mm, και 
πάχους τοιχώματος 2mm, εντός πλαστικου σπιράλ  

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8) 

 
Σωλήνας πολυστρωματικός (πολλών στρώσεων) πολυπροπυλενίου - αλουμινίου - πολυπροπυλενίου, 
υψηλής αντοχής, PN 20, SDR 6, κατά EN ISO 15874, κατάλληλοι για χρήση σε εγκαταστάσεις ύδρευσης 
και θέρμανσης., διατομής Φ18mm και πάχους τοιχώματος τουλάχιστον 2mm.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται : 
α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 
του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων 
(απαραίτητα ορειχάλκινα ειδικά βιδωτά ρακόρ τεχνικής σύσφιξης για πολυστρωματική σωλήνα, όλα 
τα ειδικά τεμάχια γωνίες, ταυ, σταυροί, συστολές κ.λ.π., στηρίγματα, δεσίματα), καταλλήλων για 
αγωγούς από σωλήνες πολυπροπυλενίου. 
β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων 
και ειδικών τεμαχίων αυτού με εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων αυτογενούς συγκολλήσεως, η 
δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 
του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 
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συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυπροπυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να 
είναι κατάλληλες για  χρήση σε σωλήνες,  ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυπροπυλενίου. 
δ. Η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη 
Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 10.81€ 

 
Άρθρο A.T. 195: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ  
Ν9706.4) 

Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας, πολυστρωματικός, πιστοποιημένης 
καταλληλόλητας για πόσιμο νερό, ονομαστικής διατομής 18mm, και 
πάχους τοιχώματος 2mm, με εργοστασιακά προσυγκροτημένη 
μόνωση, πάχους 2 mm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8) 

 
Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας, πολυστρωματικός, πιστοποιημένης καταλληλόλητας για πόσιμο νερό, 
ονομαστικής διατομής 18mm, και πάχους τοιχώματος 2mm, με εργοστασιακά προσυγκροτημένη 
μόνωση, πάχους 2 mm 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 6.83€ 

 
Άρθρο A.T. 196: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ  
Ν8540.2 ) 

Μόνωση ευθύγραμμων σωληνώσεων με κοχύλια κλειστής κυτταρικής 
δομής, τύπου ARMAFLEX, πάχους 13 mm και διαμέτρου Φ20  

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 40 ) 

 
Μόνωση ευθύγραμμων σωληνώσεων με κοχύλια κλειστής κυτταρικής δομής, τύπου ARMAFLEX, 
πάχους 13 mm και διαμέτρου Φ20. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 5.90€ 

 
Άρθρο A.T. 197: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ  
Ν8540.3 ) 

Μόνωση ευθύγραμμων σωληνώσεων με κοχύλια κλειστής κυτταρικής 
δομής, τύπου ARMAFLEX, πάχους 13 mm και διαμέτρου Φ25 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 40 ) 

 
Μόνωση ευθύγραμμων σωληνώσεων με κοχύλια κλειστής κυτταρικής δομής, τύπου ARMAFLEX, 
πάχους 13 mm και διαμέτρου Φ25 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 6.73€ 

 
Άρθρο A.T. 198: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ  
Ν8540.4 ) 

Μόνωση ευθύγραμμων σωληνώσεων με κοχύλια κλειστής κυτταρικής 
δομής, τύπου ARMAFLEX, πάχους 13 mm και διαμέτρου Φ32 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 40 ) 

 
Μόνωση ευθύγραμμων σωληνώσεων με κοχύλια κλειστής κυτταρικής δομής, τύπου ARMAFLEX, 
πάχους 13 mm και διαμέτρου Φ32 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 18.20€ 

 
Άρθρο A.T. 199: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8540.1.1) 

Ανοξείδωτος σωλήνας με μόνωση κατάλληλος για ηλιακά διατομής Φ16 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 40) 

 
Ανοξείδωτος σωλήνας με μόνωση κατάλληλος για ηλιακά διατομής Φ16. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα οκτώ ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 18.00€ 

 
Άρθρο A.T. 200: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8540.1.2) 

Ανοξείδωτος σωλήνας με μόνωση κατάλληλος για ηλιακά διατομής Φ20 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 40) 

 
Ανοξείδωτος σωλήνας με μόνωση κατάλληλος για ηλιακά διατομής Φ20 
 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι δύο ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 22.00€ 

 
Άρθρο A.T. 201: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8153.3) 

Μηχανισμός για καζανάκια χαμηλής πίεσης 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 15) 
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Μηχανισμός για καζανάκια χαμηλής πίεσης 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατό ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 100.00€ 

 
Άρθρο A.T. 202: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8141.2.2) 

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού- ψυχρού ύδατος 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13) 

 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού- ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε 
νιπτήρα διαμέτρου 1/2 ins δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως 
συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξήντα ευρώ και εξήντα τρία λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 60.63€ 

 
Άρθρο A.T. 203: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8141.3.2) 

Αναμικτήρες κρύου - ζεστού νερού (Μπαταρίες) νεροχύτη 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13) 

 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού- ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νεροχύτη διαμέτρου 
1/2 ins δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και 
πλήρους εγκαταστάσεως 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εβδομήντα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 70.31€ 

 
Άρθρο A.T. 204: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8141.3.3) 

Αναμικτήρες κρύου - ζεστού νερού (Μπαταρίες) λάντζας με 
ποδόπληκτρο 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13) 

 
Αναμικτήρες κρύου - ζεστού νερού (Μπαταρίες) λάντζας με ποδόπληκτρο 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν δύο ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 102.00€ 

 
Άρθρο A.T. 205: Aνοξείδωτα σπιράλ σύνδεσης υδραυλικών υποδοχέων (inox) 1/2' 
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(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8043.21.1) 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 7) 

 
Aνοξείδωτα σπιράλ σύνδεσης υδραυλικών υποδοχέων (inox) 1/2' 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 6.92€ 

 
Άρθρο A.T. 206: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8104N.11) 

Γωνιακός σφαιρικός κρουνός, από χρωμιωμένο ορείχαλκο 1/2'x1/2', 
ολικής διατομής, με ρακόρ και ροζέτα  

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11) 

 
Γωνιακός σφαιρικός κρουνός, από χρωμιωμένο ορείχαλκο 1/2'x1/2', ολικής διατομής, με ρακόρ και 
ροζέτα  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 14.10€ 

 
Άρθρο A.T. 207: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8036.1.1) 

Σφαιρική ορειχάλκινη βαλβίδα τύπου πεταλούδας, διαμέτρου 1/2' 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5) 

 
Σφαιρική ορειχάλκινη βαλβίδα τύπου πεταλούδας, διαμέτρου 1/2' 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 4.00€ 

 
Άρθρο A.T. 208: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 8036.1) 

Σφαιρική ορειχάλκινη βαλβίδα τύπου σφαιροκρουνού (BALL  VALVE), 
διαμέτρου 1/2' 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5) 

 
Σφαιρική ορειχάλκινη βαλβίδα τύπου σφαιροκρουνού (BALL  VALVE), διαμέτρου 1/2' 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα τέσσερα ευρώ και πενήντα εννιά λεπτά 
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 (Αριθμητικώς): 14.59€ 
 

Άρθρο A.T. 209: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 8036.2) 

Σφαιρική ορειχάλκινη βαλβίδα τύπου σφαιροκρουνού (BALL  VALVE), 
διαμέτρου 3/4' 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5) 

 
Σφαιρική  βαλβίδα  (BALL  VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 3/4 INS,   πλήρης,   σύμφωνα   με   την  
Τεχνική  Περιγραφή  και Προδιαγραφές  της μελέτης, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία 
πλήρους εγκατάστασης. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 17.52€ 

 
Άρθρο A.T. 210: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 8036.3) 

Σφαιρική ορειχάλκινη βαλβίδα τύπου σφαιροκρουνού (BALL  VALVE), 
διαμέτρου 1' 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5) 

 
Σφαιρική ορειχάλκινη βαλβίδα τύπου σφαιροκρουνού (BALL  VALVE), διαμέτρου 1' 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι ένα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 21.26€ 

 
Άρθρο A.T. 211: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 8036.6) 

Σφαιρική ορειχάλκινη βαλβίδα τύπου σφαιροκρουνού (BALL  VALVE), 
διαμέτρου 2' 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5) 

 
Σφαιρική  βαλβίδα  (BALL  VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 2 INS,   πλήρης,   σύμφωνα   με   την  Τεχνική  
Περιγραφή  και Προδιαγραφές  της μελέτης, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους 
εγκατάστασης. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα τρία ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 33.58€ 

 
Άρθρο A.T. 212: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8125.1.2) 

Βαλβίδα αντεπιστροφής 3/4' 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11) 

 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα γιά 
επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως διαμέτρου ? ins. 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι ευρώ και πενήντα εννιά λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 20.59€ 

 
Άρθρο A.T. 213: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8608.3.7) 

Φίλτρο δικτύου ύδρευσης 3/4' 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11) 

 
Φίλτρο  νερού  ορειχάλκινο,  κοχλιωτό, διαμέτρου 3/4 INS, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους 
εγκατάστασης 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξήντα τρία ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 63.35€ 

 
Άρθρο A.T. 214: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8603.8) 

Ερµάριο διανοµέων κρύου και ζεστού νερού ύδρευσης (Πίνακας 
υδροληψίας) έως οκτώ (8) κυκλωµάτων  

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52) 

 
Ερµάριο διανοµέων κρύου και ζεστού νερού ύδρευσης (Πίνακας υδροληψίας) έως οκτώ (8) 
κυκλωµάτων. 
Ερμάριο διανομέων κρύου και ζεστού νερού ύδρευσης όπως στην Τεχνική Έκθεση και στις Τεχνικές  
Προδιαγραφές  περιγράφεται,  πλήρως  εγκατεστημένο  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,  
εγκατάσταση,  σύνδεση  προς  τα  δίκτυα  και  παράδοση  σε  λειτουργία  αποτελούμενου  από  α)  
διανομείς  κρύου  και  ζεστού  νερού  ύδρευσης  από  προφίλ  ορείχαλκου  κατάλληλους  για  πόσιμο  
νερό,  β)  ερμάριο  κατασκευασμένο  από  επιψευδαργυρωμένο  χαλυβδοέλασμα, κατάλληλο για ορατή 
ή χωνευτή τοποθέτηση.  Επιλέον συμπεριλαμβάνονται α) ο ανάλογος  αριθμό  βαννών  διακοπής  και  
ελέγχου  των  κυκλωμάτων,  β)  ο  ανάλογος  αριθμός  ρακόρ  για  την  σύσφιξη  της  σωλήνας  στον  
διακόπτη  (αντιστοιχία  με  τις  οπές),  γ)  οι  γωνίες  δαπέδου  (δύο  ανά  κύκλωμα)  και  δ)  οι  γωνίες  
υδροληψίας  (μία  ανά  κύκλωμα).  Σε  κάθε  διανομέα-συλλέκτη  θα  τοποθετηθεί  ορειχάλκινο  
εξαεριστικό  του  ίδιου  οίκου με κατάλληλο ρακόρ.    
Όλα τα υλικά θα φέρουν σήμανση CE και θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν  
παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 9000:2000 ή ISO 9001:2000 όπως αυτά αναθεωρούνται 
κάθε φορά.     
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πεντακόσια πενήντα ευρώ και δέκα τρία λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 550.13€ 

 
Άρθρο A.T. 215: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8453.1.1) 

Boiler 600 lt κατακόρυφου τύπου διπλής ενέργειας πλήρως 
εγκατεστημένο με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (μανόμετρα, 
θερμόμετρα κλπ) 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 28) 
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Θερμοδοχείο  ζεστού νερού χρήσης, με ενσωματωμένο ανοξείδωτο εναλλκτη   ειδικά   κατασκευασμένο   
ώστε  να  αποκλείει  τη συσσώρευση  αλάτων,  χωρητικότητας  600lt  σύμφωνα  με  την Τεχνική  
Περιγραφή  και  προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή μονάδα,  εξαρτήματα,  υλικά  και  μικροϋλικά  επί  
τόπου και εργασία   τοποθέτησης,   σύνδεσης,   δοκιμών   και   πλήρους εγκατάστασης για παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια επτακόσια πενήντα τρία ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 1753.75€ 

 
Άρθρο A.T. 216: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8473.1.5) 

Κλειστό δοχείο διαστολής μεμβράνης κατάλληλο για ύδρευση 60 lt - 6 
bar 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 23) 

 
Δοχείο διαστολής πλήρες με τα μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, 
ρύθμιση και 
δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία  Κλειστό με μεμβράνη - Χωριτηκότητας 60 l 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια δύο ευρώ και εξήντα ένα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 302.61€ 

 
Άρθρο A.T. 217: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8605.41.1) 

Κυκλοφορητής inverter για ζεστά νερά χρήσης, παροχής 1 m3/h και 
μανομετρικού 3 mΣΥ 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 22) 

 
Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης, με αυτόματη ηλεκτρονική  ρύθμιση  στροφών, 
παροχής τουλάχιστον 1 Μ3/H και  μανομετρικού  3.0  ΜΣΥ,  πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή,  τις  Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια  της μελέτης, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία   τοποθέτησης, σύνδεσης με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με  
φλάντζες  ή  ρακόρ  και  το  ηλεκτρικό  δίκτυο,  δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκατάστασης. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτακόσια πενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 850.00€ 

 
Άρθρο A.T. 218: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8605.41.1.1) 

Κυκλοφορητής inverter για ζεστά νερά χρήσης, παροχής 1,5 m3/h και 
μανομετρικού 3,5 mΣΥ 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 22) 

 
Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης, με αυτόματη ηλεκτρονική  ρύθμιση  στροφών, 
παροχής τουλάχιστον 1.5 Μ3/H και  μανομετρικού  3.5  ΜΣΥ,  πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή,  τις  Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια  της μελέτης, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και 
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μικροϋλικά επί τόπου και εργασία   τοποθέτησης, σύνδεσης με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με  
φλάντζες  ή  ρακόρ  και  το  ηλεκτρικό  δίκτυο,  δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκατάστασης. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 900.00€ 

 
Άρθρο A.T. 219: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8605.41.2) 

Ηλιακός σταθμός 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 22) 

 
Ηλιακός σταθμός, πλήρος εγκατεστημένος σε πλήρη λειτουργία. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 298.00€ 

 
Άρθρο A.T. 220: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8260.11.1) 

Επιλεκτικοί ηλιακοί συλλέκτες συνολικής επιφάνειας 12 τ.μ. με την 
κατάλληλη στήριξη 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 24) 

 
Για  την  προμήθεια,  προσκόμιση  και  εγκατάσταση  ενός  Μ2 ηλιακού   συλλέκτη,  επίπεδου,  με  
επιλεκτική  απορροφητική επιφάνεια,  πολύ  υψηλής  απόδοσης  για  την παραγωγή θερμού νερού  
χρήσης,  όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και προδιαγραφές  της  μελέτης  και δείχνεται 
στα σχέδια, πλήρως τοποθετημένος  και  συναρμολογημένος  σε  συγκρότημα ηλιακών συλλεκτών,  
δηλαδή  προμήθεια  όλων των υλικών, των διαφόρων στηριγμάτων,   υλικών συνδέσεων και 
μικροϋλικών, εγκατάσταση, σύνδεση  με  τα  δίκτυα και δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική   
λειτουργία.   Στην   τιμή  περιλαμβάνεται  και  η προμήθεια,  προσκόμιση,  κατασκευή  και τοποθέτηση 
της βάσης στήριξης του συλλέκτη 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια πενήντα ένα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 351.71€ 

 
Άρθρο A.T. 221: 
(ΟΙΚ22.30.03) 

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές 
επιφανείας άνω των 0,12 m² και έως 0,25 m² 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2261Γ) 

 
Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές 
οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η 
εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η 
συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και 
αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας ‘22. Καθαιρέσεις’, από την θέση εκτέλεσης των εργασιών 
μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές 
μονάδος. 
Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 
αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το 
στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ). 
Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα 
συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά 
για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 10.00€ 

 
Άρθρο A.T. 222: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8103.92.5.1) 

Προμήθεια και εγκατάσταση φρεατίου ύδρευσης από 
προκατασκευασμένο σκυρόδεμα, διαστάσεων 50cm x 50cm x 60cm,  

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11) 

 
Φρεάτιο διαστ. 50 Χ 50 Χ 60 cm με κάλυμμα. Οπως στην  περιγραφή και τις προδιαγραφές αναφέρεται, 
δηλ. προμήθεια,προσκόμιση,υλικά και μικροϋλικά και εργασία κατασκευής και σύνδεσης με το 
δίκτυο,δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια ογδόντα ένα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 281.00€ 

 
Άρθρο A.T. 223: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8042.4.1) 

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας 
για 20°C, 6,0 AΤΜ, διαμέτρου Φ32 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8) 

 
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας για 20°C, 6,0 AΤΜ, διαμέτρου 
Φ32 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ και δέκα επτά λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 9.17€ 

 
Άρθρο A.T. 224: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8042.4.2) 

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας 
για 20°C, 6,0 AΤΜ, διαμέτρου Φ40 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8) 
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Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας για 20°C, 6,0 AΤΜ, διαμέτρου 
Φ40 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα τρία ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 13.18€ 

 
Άρθρο A.T. 225: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8042.4.3) 

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας 
για 20°C, 6,0 AΤΜ, διαμέτρου Φ50 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8) 

 
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας για 20°C, 6,0 AΤΜ, διαμέτρου 
Φ50 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα τρία ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 13.81€ 

 
Άρθρο A.T. 226: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8042.4.5) 

Πλαστικός  σωλήνας  αποχέτευσης από σκληρό πολυπροπυλένιο PP, 
πίεσης λειτουργίας  για  20°C,  6,0  AΤΜ,  ονομαστικής διατομής 75 mm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8) 

 
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας για 20°C, 6,0 AΤΜ, διαμέτρου 
75 ΜΜ πλήρως τοποθετημένος, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (όπως καμπύλες, μούφες, ταυ, ημιταύ, σαμάρια, 
συστολές, κλπ),  τα υλικά σύνδεσης, τα στηρίγματα και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα οκτώ ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 18.84€ 

 
Άρθρο A.T. 227: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8042.4.7) 

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας 
για 20°C, 6,0 AΤΜ, διαμέτρου Φ110 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8) 

 
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας για 20°C, 6,0 AΤΜ, διαμέτρου 
Φ110 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι τρία ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 23.72€ 
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Άρθρο A.T. 228: 
(ΧΡΣΟΔΟ-ΜΕ Β-
56.3) 

Πλαστικός  σωλήνας  αποχέτευσης από σκληρό P.V.C. σειράς 41, (ΕΛΟΤ  
476), ονομαστικής διατομής 110mm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ6620.1) 

 
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας σειράς 41, ΕΛΟΤ 476 διαμέτρου 
DN100 πλήρως τοποθετημένος, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 7.48€ 

 
Άρθρο A.T. 229: 
(ΧΡΣΟΔΟ-ΜΕ Β-
56.5) 

Πλαστικός  σωλήνας  αποχέτευσης από σκληρό P.V.C. σειράς 41, (ΕΛΟΤ  
476), ονομαστικής διατομής 125mm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ6620.2) 

 
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας σειράς 41, ΕΛΟΤ 476 διαμέτρου 
DN125 πλήρως τοποθετημένος, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ και εννιά λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 9.09€ 

 
Άρθρο A.T. 230: 
(ΧΡΣΟΔΟ-ΜΕ Β-
56.7) 

Πλαστικός  σωλήνας  αποχέτευσης από σκληρό P.V.C. σειράς 41, (ΕΛΟΤ  
476), ονομαστικής διατομής 160mm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ6620.3) 

 
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας σειράς 41, ΕΛΟΤ 476 διαμέτρου 
DN160 πλήρως τοποθετημένος, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 13.20€ 

 
Άρθρο A.T. 231: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8694.21.5) 

Θερμική μόνωση σωλήνων, με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ, 
ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, πάχους 13mm, για σωλήνα διαμέτρου 1 
1/4 INS. 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 40) 

 
Θερμική μόνωση σωλήνων, με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, πάχους 
13mm, για σωλήνα διαμέτρου 1 1/4 INS. 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 9.83€ 

 
Άρθρο A.T. 232: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8054.8.1) 

Τάπες καθαρισμού δικτύου αποχέτευσης Φ110 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11) 

 
Τάπες καθαρισμού δικτύου αποχέτευσης Φ110 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα τέσσερα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 34.31€ 

 
Άρθρο A.T. 233: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8046.25.1) 

Σιφώνι δαπέδου στους χώρους υγιεινής τριών εισόδων Φ40mm και 
μίας εξόδου Φ50mm με σχαράκι 12x12 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8) 

 
Σιφώνι δαπέδου στους χώρους υγιεινής τριών εισόδων Φ40mm και μίας εξόδου Φ50mm με σχαράκι 
12x12 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 45.86€ 

 
Άρθρο A.T. 234: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8130.11.1) 

Κεφαλές αερισμού δικτύου αποχέτευσης Φ110 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5) 

 
Κεφαλές αερισμού δικτύου αποχέτευσης Φ110 με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους κατασκευής 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτώ ευρώ και τριάντα επτά λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 8.37€ 

 
Άρθρο A.T. 235: 
(ΧΡΣΝΑΟΙΚ 
Ν8066.24.2) 

Φρεάτιο ανοιχτής ροής, χτιστό διαστάσεων 40x40cm, με χυτοσιδηρό 
κάλυμμα κλάσης Β125 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213) 
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Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, διαστάσεων 
40x40cm, βάθος έως 1.0Μ, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της 
μελέτης, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, διάστρωση του πυθμένα και 
δόμηση των πλευρικών επιφανειών με σκυρόδεμα με κατάλληλο χαλύβδινο οπλισμό, τοποθέτηση στο 
σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πλαστικού σωλήνα PVC Φ160mm τομής ημικυκλικής
 και σχήματος ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με 
τσιμεντοκονίαμα του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση 
των προϊόντων εκσκαφής και αχρήστων υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνεται και το χυτοσιδηρό κάλυμμα 
του φρεατίου με την δαπάνη κατασκευής της υποδομής για τη στήριξή του (διαμόρφωση 
λαιμού,δακτύλιος στήριξης,κλπ)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν σαράντα ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 141.68€ 

 
Άρθρο A.T. 236: 
(ΧΡΣΝΑΟΙΚ 
Ν8066.24.3) 

Φρεάτιο ανοιχτής ροής, χτιστό διαστάσεων 60x60cm, με χυτοσιδηρό 
κάλυμμα κλάσης Β125 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213) 

 
Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, διαστάσεων 
60x60cm, βάθος έως 1.0Μ, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της 
μελέτης, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, διάστρωση του πυθμένα και 
δόμηση των πλευρικών επιφανειών με σκυρόδεμα με κατάλληλο χαλύβδινο οπλισμό, τοποθέτηση στο 
σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πλαστικού σωλήνα PVC Φ160mm τομής ημικυκλικής
 και σχήματος ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με 
τσιμεντοκονίαμα του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση 
των προϊόντων εκσκαφής και αχρήστων υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνεται και το χυτοσιδηρό κάλυμμα 
του φρεατίου με την δαπάνη κατασκευής της υποδομής για τη στήριξή του (διαμόρφωση 
λαιμού,δακτύλιος στήριξης,κλπ)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια πενήντα επτά ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 257.28€ 

 
Άρθρο A.T. 237: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8045.11.3) 

Μηχανοσίφωνας πλαστικός από P.V.C., διαμέτρου 150mm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8) 

 
Μηχανοσίφωνας πλαστικός από P.V.C., διαμέτρου 150 ΜΜ, με δύο ή  τρεις τάπες, πλήρως 
τοποθετημένος εντός υπάρχοντος φρεατίου, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές 
της μελέτης, δηλαδή προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση επί 
τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν εννιά ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 109.87€ 
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Άρθρο A.T. 238: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 8077.2) 

Λιποσυλλέκτης 1,8 lt/min 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 29.1) 

 
Λιποσυλλέκτης κατάλληλος γιά τον διαχωρισμόν λίπους από χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα, 
πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς το δίκτυο οχετών και αερισμού 
και παράδοση σε λειτουργία.  
Μέγιστης ικανότητας διελεύσεως μίγματος 1,8 λίτρων ανά λεπτό. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν δέκα οκτώ ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 118.00€ 

 
Άρθρο A.T. 239: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 8160.2) 

Νιπτήρας  (χωρίς υπερχείλιση,) με σιφώνι μεταλλικό 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 17) 

 
Νιπτήρας πορσελάνης διαστστάσεων 42 Χ 56 cm πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (σταγγιστήρα) πώμα με 
άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα 
όπως και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
παραδοτέος σε λειτουργία.  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν εξήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 164.74€ 

 
Άρθρο A.T. 240: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8165.2.3) 

Νεροχύτης INOX ΛΕΙΟ 80x50 25 200 με σιφώνι 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 17) 

 
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, μιας σκάφης διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 20 cm, μήκους 1.20 
m πλάτους περίπου 50 cm πλήρης με βαλβίδα (στραγγιστήρα),πώμα, σωλήνα υπερχειλίσεως και 
στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως για λειτουργία.  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια σαράντα εννιά ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 249.28€ 

 
Άρθρο A.T. 241: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ  
Ν8001.19 ) 

Λάντζα πλύσης σκευών κουζίνας INOX με σιφώνι 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 17) 
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Λάντζα πλύσης σκευών κουζίνας INOX με σιφώνι. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν είκοσι τρία ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 123.97€ 

 
Άρθρο A.T. 242: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 8151.2) 

Λεκάνη με απλό κάλυμμα και καζανάκι 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14) 

 
Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του από 
πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και 
συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν ενενήντα δύο ευρώ και δέκα τρία λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 192.13€ 

 
Άρθρο A.T. 243: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 8061.1) 

Ντερές από γαλβανισμένη λαμαρίνα 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 1) 

 
Συλλεκτήρας υδάτων στέγης (ντερές) από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm 
συμπεριλαμβανομένων των υλικών συγκολλήσεως, στερεώσεως και κάθε φύσεως εργασίας γιά πλήρη 
λειτουργία 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα ευρώ και τριάντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 40.30€ 

 
Άρθρο A.T. 244: 
(ΧΡΣΝΑΟΙΚ 
Ν8066.24.1) 

Φρεάτιο ανοιχτής ροής, χτιστό διαστάσεων 25x25cm, με χυτοσιδηρό 
κάλυμμα κλάσης Β125 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213) 

 
Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, διαστάσεων 
25x25cm, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 64.52€ 

 
Άρθρο A.T. 245: 
(ΧΡΣΝΑΟΙΚ 
Ν8066.24.14) 

Φρεάτιο ανοιχτής ροής, χτιστό διαστάσεων 30x30cm, με χυτοσιδηρό 
κάλυμμα κλάσης Β125 
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 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213) 
 
Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, διαστάσεων 
60x60cm, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα οκτώ ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 88.44€ 

 
Άρθρο A.T. 246: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ  
Ν8560.3 ) 

Ανεμιστήρας προσαγωγής αέρα παροχής 7500 m3/h και μανομετρικού 
160 Pa 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 39 ) 

 
Ανεμιστήρας προσαγωγής αέρα παροχής 7500 m3/h και μανομετρικού 160 Pa 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 2500.00€ 

 
Άρθρο A.T. 247: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ  
Ν8560.3 .1) 

Ανεμιστήρας απαγωγής αέρα παροχής 7500 m3/h και μανομετρικού 
160 Pa 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 39 ) 

 
Ανεμιστήρας απαγωγής αέρα παροχής 7500 m3/h και μανομετρικού 160 Pa 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 2500.00€ 

 
Άρθρο A.T. 248: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ  
Ν8541.1.34.2 ) 

Γραμμικό στόμιο σταθερών πτερυγίων, προσαγωγής αέρα διαστάσεων 
1200 x 400 mm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 36) 

 
Γραμμικό στόμιο σταθερών πτερυγίων, προσαγωγής αέρα διαστάσεων 1200 x 400 mm 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν εξήντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 167.40€ 

 
Άρθρο A.T. 249: Αεραγωγοί από γαλβανισμένη λαμαρίνα 
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(ΧΡΣΝΑΗΛΜ 
65.80.30) 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 34) 

 
Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής οποιωνδήποτε 
διαστάσεων, θηλυκωτός ή φλαντζωτός, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-07-01-01 'Δίκτυα 
αεραγωγών με μεταλλικά φύλλα' 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια (καμπύλες, γωνίες, ταυ, κ.λ.π.), 
οι κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγματα διαχωρισμού και ρυθμίσεως της ποσότητας του αέρα, τα 
στόμια λήψεως ή απορρίψεως αέρα, οι ενισχύσεις από μορφοσίδηρο, τα υλικά σύνδεσης, στερέωσης 
και στεγάνωσης και η εργασία κατασκευής, εγκατάστασης και ρύθμισης για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 2.90€ 

 
Άρθρο A.T. 250: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ  
Ν8541.1.34.2.1 ) 

Ανοξείδωτη χοάνη κουζίνας ενεργείας, επίτοιχης τοποθέτησης, 
διαστάσεων (ΜxΠ) 4900x900mm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 36) 

 
Ανοξείδωτη χοάνη κουζίνας ενεργείας, επίτοιχης τοποθέτησης, διαστάσεων (ΜxΠ) 4900x900mm. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 996.00€ 

 
Άρθρο A.T. 251: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν9750.21.7) 

χαλκοσωλήνεςψυκτικών εγκαταστάσεων υγρού και αερίου διαμέτρου 
1/4' με μόνωση τύπου Armaflex, πάχους 9 mm και επικάλυψη 
προστασίας UV 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 7) 

 
Χαλκοσωλήνας ψυκτικού κυκλώματος Εξωτ.Διαμέτρου ? ins πάχους τοιχώματος κατά το πρότυπο 
ΕΝ12735, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως, 
δηλαδή χαλκοσωλήνας,σύνδεσμοι, ρακόρ,ταύ κλπ,επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτώ ευρώ και δύο λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 8.02€ 

 
Άρθρο A.T. 252: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν9750.21.1) 

χαλκοσωλήνεςψυκτικών εγκαταστάσεων υγρού και αερίου διαμέτρου 
1/2' με μόνωση τύπου Armaflex, πάχους 9 mm και επικάλυψη 
προστασίας UV 
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 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 7) 
 
Χαλκοσωλήνας ψυκτικού κυκλώματος Εξωτ.Διαμέτρου ½ ins πάχους τοιχώματος κατά το πρότυπο 
ΕΝ12735, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως, 
δηλαδή χαλκοσωλήνας,σύνδεσμοι, ρακόρ,ταύ κλπ,επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 10.93€ 

 
Άρθρο A.T. 253: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν9750.21.3) 

χαλκοσωλήνεςψυκτικών εγκαταστάσεων υγρού και αερίου διαμέτρου 
3/4' με μόνωση τύπου Armaflex, πάχους 9 mm και επικάλυψη 
προστασίας UV 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 7) 

 
Χαλκοσωλήνας ψυκτικού κυκλώματος Εξωτ.Διαμέτρου ? ins πάχους τοιχώματος κατά το πρότυπο 
ΕΝ12735, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως, 
δηλαδή χαλκοσωλήνας,σύνδεσμοι, ρακόρ,ταύ κλπ,επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα έξι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 16.96€ 

 
Άρθρο A.T. 254: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8042.4) 

χαλκοσωλήνεςψυκτικών εγκαταστάσεων υγρού και αερίου διαμέτρου 
3/8' με μόνωση τύπου Armaflex, πάχους 9 mm και επικάλυψη 
προστασίας UV 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 7) 

 
Χαλκοσωλήνας ψυκτικού κυκλώματος Εξωτ.Διαμέτρου 3/8 ins πάχους τοιχώματος κατά το πρότυπο 
ΕΝ12735, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως, 
δηλαδή χαλκοσωλήνας,σύνδεσμοι, ρακόρ,ταύ κλπ,επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 10.35€ 

 
Άρθρο A.T. 255: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν9750.21.2) 

χαλκοσωλήνεςψυκτικών εγκαταστάσεων υγρού και αερίου διαμέτρου 
5/8' με μόνωση τύπου Armaflex, πάχους 9 mm και επικάλυψη 
προστασίας UV 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 7) 

 
Χαλκοσωλήνας ψυκτικού κυκλώματος Εξωτ.Διαμέτρου 5/8 ins πάχους τοιχώματος κατά το πρότυπο 
ΕΝ12735, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως, 
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δηλαδή χαλκοσωλήνας,σύνδεσμοι, ρακόρ,ταύ κλπ,επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα ευρώ και είκοσι εννιά λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 12.29€ 

 
Άρθρο A.T. 256: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν9750.21.4) 

χαλκοσωλήνεςψυκτικών εγκαταστάσεων υγρού και αερίου διαμέτρου 
7/8' με μόνωση τύπου Armaflex, πάχους 9 mm και επικάλυψη 
προστασίας UV 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 7) 

 
Χαλκοσωλήνας ψυκτικού κυκλώματος Εξωτ.Διαμέτρου 7/8 ins πάχους τοιχώματος κατά το πρότυπο 
ΕΝ12735, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως, 
δηλαδή χαλκοσωλήνας,σύνδεσμοι, ρακόρ,ταύ κλπ,επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 16.76€ 

 
Άρθρο A.T. 257: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν9750.21.5) 

χαλκοσωλήνεςψυκτικών εγκαταστάσεων υγρού και αερίου διαμέτρου 
1 1/8' με μόνωση τύπου Armaflex, πάχους 11 mm και επικάλυψη 
προστασίας UV 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 7) 

 
Χαλκοσωλήνας ψυκτικού κυκλώματος Εξωτ.Διαμέτρου 1 1/8 ins πάχους τοιχώματος κατά το πρότυπο 
ΕΝ12735, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως, 
δηλαδή χαλκοσωλήνας,σύνδεσμοι, ρακόρ,ταύ κλπ,επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι ένα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 21.86€ 

 
Άρθρο A.T. 258: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν9750.21.6) 

μόνωση τύπου Armaflex, πάχους 19 mm και επικάλυψη προστασίας UV 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 7) 

 
μόνωση τύπου Armaflex, πάχους 19 mm και επικάλυψη προστασίας UV 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ και σαράντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 3.40€ 
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Άρθρο A.T. 259: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8826.2.7) 

καλώδιο επικοινωνίας και αυτοματισμού μεταξύ εξωτερικής και 
εσωτερικής  

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ12) 

 
καλώδιο επικοινωνίας και αυτοματισμού μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και δέκα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 2.10€ 

 
Άρθρο A.T. 260: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8826.2.8) 

Σύνδεσμος (Refnet joint), ανεξαρτήτου διατομών, με το μονωτικό 
εργοστασιακό περίβλημά του 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ12) 

 
Σύνδεσμος (Refnet joint), ανεξαρτήτου διατομών, με το μονωτικό εργοστασιακό περίβλημά του 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν τριάντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 130.97€ 

 
Άρθρο A.T. 261: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8557.1.139) 

Εσωτερική κλιματιστική μονάδα συστήματος VRV, δαπέδου παροχής 
(Ψυκτικής / Θερμικής) ισχύος 5,60kW / 6,30Kw 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 33) 

 
Eσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER δαπέδου . H μονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξη-
θέρμανση. Η μονάδα θα είναι πλήρης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές 
προδιαγραφές, με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση,επίτοιχο χειριστήριο 
κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης,για την ομαλή και 
αυτόματη λειτουργία. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτακόσια ενενήντα ευρώ και εξήντα τρία λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 890.63€ 

 
Άρθρο A.T. 262: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8557.1.140) 

Εσωτερική κλιματιστική μονάδα συστήματος VRV, δαπέδου παροχής 
(Ψυκτικής / Θερμικής) ισχύος 4,50kW / 5,00Kw 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 33) 
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Eσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER δαπέδου . H μονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξη-
θέρμανση. Η μονάδα θα είναι πλήρης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές 
προδιαγραφές, με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση,επίτοιχο χειριστήριο 
κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης,για την ομαλή και 
αυτόματη λειτουργία. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτακόσια ενενήντα ευρώ και είκοσι ένα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 790.21€ 

 
Άρθρο A.T. 263: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8574.21.3) 

Εξωτερική αντλία θερμότητας συστήματος VRV, παροχής (Ψυκτικής / 
Θερμικής) ισχύς 33,6kW / 33,6kW 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 32) 

 
Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER .H μονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξηθέρμανση 
(αντλια θερμότητας) και καταλλήλη για υπαίθρια τοποθέτηση.Η μονάδα θα είναι πλήρης σύμφωνα με 
την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα υλικά,όργανα και εξαρτήματα 
(ηλεκτρική καλωδίωση,συνδεσμολογία εσωτε- ρικής-εξωτερικής μονάδας) καθώς και την εργασία 
τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκαταστάσεως,για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι χιλιάδες εννιακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και δύο λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 6958.02€ 

 
Άρθρο A.T. 264: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8576.3) 

Κεντρικό χειριστήριο ελέγχου συστήματος VRV, της ιδίας εταιρείας με 
τις μονάδες κλιματισμού 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 53) 

 
Χειριστήριο, επίτοιχο, εσωτερικών μονάδων MULTI, με την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και 
πλήρους 
εγκατάστασης, για την ομαλή και κανονική λειτουργία. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εβδομήντα τρία ευρώ και σαράντα εννιά λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 73.49€ 

 
Άρθρο A.T. 265: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8563.2) 

Επίτοιχος εναλλάκτης αέρα-αέρα παροχής 3000 m3/h, με επίτοιχο 
χειριστήριο της ιδίας εταιρείας με το μηχάνημα 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 32) 

 
Εναλλάκτης αέρα - αέρα, τύπου VAM, για την εναλλαγή θερμότητας µεταξύ νωπού αέρα και αέρα 
απαγωγής, όπως ορίζεται στις προδιαγραφές,δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
σύνδεση για πλήρη λειτουργία.  
Παροxής νωπού αέρα ως 3000 m3/h. 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 149/210 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια πεντακόσια ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 1596.72€ 

 
Άρθρο A.T. 266: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8201.1.2) 

Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης φορητός, γόμωσης 6 kgr, πλήρης 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 19) 

 
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6kg πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα 
αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα επτά ευρώ και εβδομήντα εννιά λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 37.79€ 

 
Άρθρο A.T. 267: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ Ν 
8203.1.5.9) 

Σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής (ΣΤΕ) με wet chemical 20 lt 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 19) 

 
Σύστημα με κατασβεστικό υλικό κατάλληλο για λίπη και έλαια, κατηγορίας ''F'', εγκεκριμένο και  
πιστοποιημένο από την Πυροσβεστική  Υπηρεσία και τους σχετικούς κανονισμούς, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της νομοθεσίας. Περιλαμβάνονται το δοχείο Πυροσβεστήρα Τοπικής Εφαρμογής με 
Πιστοποιημένο Κλείστρο Αυτόματης & Χειροκίνητης Λειτουργίας, δοχείο με τη βάση έδρασης ή 
ανάρτησης, δοχείο με Πλαστική Εσωτερική Επικάλυψη, Χωρητικότητας σε κατασβεστικό υλικό 
ανάλογης των υπολογισμών. Πιστοποιημένος  πυροκροτητής κλείστρου δοχείου  πυροσβεστήρα με το 
αντίστοιχο ρακόρ σύνδεσης, εύκαμπτος ανοξείδωτος σωλήνας σύνδεσης εξόδου κλείστρου 
πυροσβεστήρα με το δίκτυο σωληνώσεων του συστήματος, δίκτυο σωληνώσεων από χαλκοσωλήνες 
και ειδικά τεμάχια κατάλληλου τύπου και διατομής σύμφωνα με τη μελέτη και αποδεκτές για χώρους 
παρασκευής φαγητών, πάνω από τις καυτές επιφάνειες των συσκευών παρασκευής φαγητού και εντός 
των καπναγωγών μετά τα φίλτρα με όλες τις απαιτούμενες συνδέσεις πρεσαριστές, τα εξαρτήματα 
στερέωσης και ανάρτησης, πιστοποιημένο (UL/FM) καλώδιο γραμμικής ανίχνευσης θερμότητας 
ενεργοποίησης 180°C, ανοξείδωτα δεματικά στήριξης του καλωδίου γραμμικής ανίχνευσης 
θερμότητας, ταινία υψηλής αντοχής για τη μόνωση των συνδέσεων του καλωδίου γραμμικής 
ανίχνευσης θερμοκρασίας, 2,2KΩ αντίσταση για επιτήρηση της ορθής λειτουργίας του ανιχνευτικού 
συστήματος, εκτοξευτήρες κατασβεστικού υλικού (½'') διαφορετικών συντελεστών ροής (σύμφωνα 
με οδηγίες κατασκευαστή και τις απαιτήσεις της μελέτης) από ανοξείδωτο χάλυβα συνοδευμένοι με 
λευκά άκαυστα καπάκια σιλικόνης, πίνακα ελέγχου μιας (1) ζώνης με ενσωματωμένη μπαταρία 
αυτονομίας και φαροσειρήνα, ενσωματωμένο κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης συστήματος, 
ρυθμιζόμενου χρόνου ενεργοποίησης πυροκροτητή (0-80sec), εξωτερικό κομβίο ακύρωσης 
κατάσβεσης. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης, προμήθεια, μεταφορά 
εγκατάσταση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρεις χιλιάδες ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 3000.00€ 

 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 150/210 

Άρθρο A.T. 268: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ  
Ν8974.32.1 ) 

Φωτιστικό σημεία οροφής 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59) 

 
Φωτιστικό σώμα οροφής, μετά των λαμπτήρων, με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση (λυχνιολαβές, 
διακλαδωτήρα σύνδεσης, ακροδέκτη γείωσης, εσωτερικές συρματώσεις, λαμπτήρες, κλπ), σύμφωνα με 
την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, 
προσκόμιση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και  παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν πενήντα τρία ευρώ και δύο λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 153.02€ 

 
Άρθρο A.T. 269: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ  
Ν8975.32.1 ) 

Φωτιστικό σημεία επίτοιχα 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59) 

 
Φωτιστικό σώμα επίτοιχο, στεγανό, (IP54), LED 8W, με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση (λυχνιολαβές, 
διακλαδωτήρα σύνδεσης, ακροδέκτη γείωσης, εσωτερικές συρματώσεις, λαμπτήρες, κλπ), σύμφωνα με 
την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, 
προσκόμιση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και  παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 38.76€ 

 
Άρθρο A.T. 270: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ  
Ν8974.35.1) 

Φωτιστικό σημεία οροφής για στεγανά φωτιστικά WC 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59) 

 
Φωτιστικό σώμα οροφής, στεγανό, προστασίας ΙΡ 65, μετά των λαμπτήρων, με πλήρη ηλεκτρολογική 
εξάρτηση (λυχνιολαβές, διακλαδωτήρα σύνδεσης, ακροδέκτη γείωσης, εσωτερικές συρματώσεις, 
λαμπτήρες, κλπ), σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή 
προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, 
δοκιμών και  παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια είκοσι δύο ευρώ και τριάντα έξι λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 222.36€ 

 
Άρθρο A.T. 271: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ  
Ν8974.33.1 ) 

Φωτιστικό σημεία οροφής για στεγανά φωτιστικά Κουζίνας 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 151/210 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59) 

 
Φωτιστικό σώμα οροφής, μετά των λαμπτήρων, με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση (λυχνιολαβές, 
διακλαδωτήρα σύνδεσης, ακροδέκτη γείωσης, εσωτερικές συρματώσεις, λαμπτήρες, κλπ), σύμφωνα με 
την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, 
προσκόμιση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και  παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν είκοσι τρία ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 123.86€ 

 
Άρθρο A.T. 272: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ  
Ν8974.34.1) 

Φωτιστικό σημεία οροφής για στεγανά φωτιστικά Αποθηκών 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59) 

 
Φωτιστικό σώμα, οροφής, με διαφανές πρισματικό κάλυμμα από αυτόσβηστο polycarbonate, στεγανό, 
προστασίας ΙΡ 65, μετά των λαμπτήρων LED 2x24 W, με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση (λυχνιολαβές, 
διακλαδωτήρα σύνδεσης, ακροδέκτη γείωσης, εσωτερικές συρματώσεις, λαμπτήρες, κλπ), σύμφωνα με 
την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, 
προσκόμιση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και  παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν επτά ευρώ και τριάντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 107.30€ 

 
Άρθρο A.T. 273: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8987.21.1) 

Φωτιστικά ασφαλείας υψηλής ισχύος μη συνεχούς λειτουργίας 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 62) 

 
Αυτόνομο φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας, με λαμπτήρα φθορισμού 8W, απλής όψης, με 
οποιαδήποτε σήμανση (όδευσης διαφυγής, ΕΧΙΤ κλπ), με ενσωματωμένο συσσωρευτή Νικελίου - 
Καδμίου αυτονομίας 120min, αυτόματη φόρτιση και αυτόματο μεταγωγέα   σε   περίπτωση  ανάγκης,  
με  ενδεικτική  λυχνία λειτουργίας και κομβίο δοκιμής, πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και 
Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία τοποθέτησης σύνδεσης, 
δοκιμών για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα οκτώ ευρώ και τριάντα δύο λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 88.32€ 

 
Άρθρο A.T. 274: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8801.1.1) 

Στεγανοί διακόπτες φωτισμού απλοί, χωνευτής ή επίτοιχης 
τοποθέτησης 

 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 152/210 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49) 
 
Διακόπτης χωνευτός απλός μονοπολικός με πλήκτρο, εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή 
προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και έξι λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 4.06€ 

 
Άρθρο A.T. 275: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8969.28.1) 

Ανιχνευτής κίνησης για έλεγχο φωτισμου 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 62 ) 

 
Ανιχνευτής κίνησης για έλεγχο φωτισμου 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 234.71€ 

 
Άρθρο A.T. 276: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8821.52.1) 

Μπουτονιέρες κεντρικού ελέγχου φωτισμού 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49) 

 
Επίτοιχη μπουτονιέρα ελέγχου φωτισμού, συμβατή με το σύστημα διαχείρισης φωτισμού ΚΝΧ πλήρης, 
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 
υλικών και μικροϋλικών, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια είκοσι ευρώ και δύο λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 220.02€ 

 
Άρθρο A.T. 277: 
(ΧΡΣΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.40.2 ) 

καλώδιο φωτισμού H07V-U 3x1,5mm2 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 46 ) 

 
καλώδιο φωτισμού H07V-U 3x1,5mm2 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ και δέκα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 3.10€ 

 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 153/210 

Άρθρο A.T. 278: 
(ΗΛΜ62.10.40.01) 

Καλώδια τύπου H05VV-U,R (NYM), ονομαστικής τάσης 300 / 500V 
μόνωση και μανδύα από PVC, διατομής 3 x 1,5 mm2 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 46) 

 
Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κλπ.) καλωδίων 
ονομαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (μονόκλωνος αγωγός) H05VV-R (πολύκλωνος 
αγωγός), με χάλκινους αγωγούς με μόνωση και μανδύα από PVC, περιλαμβανομένων των υλικών 
στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες 
σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και τριάντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 2.30€ 

 
Άρθρο A.T. 279: 
(ΗΛΜ62.10.40.02) 

Καλώδια τύπου H05VV-U,R (NYM), ονομαστικής τάσης 300 / 500V 
μόνωση και μανδύα από PVC, διατομής 3 x 2,5 mm2 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 46) 

 
Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κλπ.) καλωδίων 
ονομαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (μονόκλωνος αγωγός) H05VV-R (πολύκλωνος 
αγωγός), με χάλκινους αγωγούς με μόνωση και μανδύα από PVC, περιλαμβανομένων των υλικών 
στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες 
σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 4.10€ 

 
Άρθρο A.T. 280: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8774.6.2) 

Καλώδιο J1VV-R 5x2,5 mm2 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 46) 

 
Καλώδιο τύπου  NYY Πενταπολικό , διατομής 5 Χ 2.5 mm2 , ορατό  ή  εντοιχισμένο. 
Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, 
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά,  ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) 
επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου,  
τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτώ ευρώ και ένα λεπτό 
 (Αριθμητικώς): 8.01€ 

 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 154/210 

Άρθρο A.T. 281: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8774.6.3) 

Καλώδιο J1VV-R 5x4,0 mm2 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 47) 

 
Καλώδιο τύπου  NYY Πενταπολικό , διατομής 5 Χ 4 mm2 , ορατό  ή  εντοιχισμένο. 
Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, 
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά,  ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) 
επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου,  
τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 9.35€ 

 
Άρθρο A.T. 282: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν9337.4.4) 

Καλώδιο J1VV-R 5x10,0 mm2 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 102) 

 
Καλώδιο τύπου  J1VV-R Πενταπολικό, διατομής 5 Χ 10 mm2 , ορατό  ή  εντοιχισμένο. 
Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, 
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά,  ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) 
επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου,  
τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 10.98€ 

 
Άρθρο A.T. 283: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8956.2) 

Σύστημα αδιάλειπτης παροχής (U.P.S.) ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 
εξόδου 5 KVA 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52) 

 
Σύστημα αδιάλειπτης παροχής (U.P.S.) ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος εξόδου 5 KVA 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια διακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 1200.00€ 

 
Άρθρο A.T. 284: Ηλεκτρικός Πίνακας Ορόφου 
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(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8843.2.1) 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52) 

 
Ηλεκτρικός πίνακας ορόφου κατάλληλος για χωνευτή ή μη χωνευτή εγκατάσταση κατασκευασμένος 
και εξοπλισμένος με όλα τα απαραίτητα όργανα και διακοπτικό υλικό, δηλαδή ασφάλειες, 
ραγοδιακόπτες αναχωρήσεων, όργανα μέτρησης, αυτομάτους, κλπ, και με όλα τα καλώδια και 
μικροϋλικά και την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης καθώς και τις δοκιμές για παράδοση σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία, όπως αυτός ορίζεται στα σχέδια και στισ τεχνικέσ περιγραφές και 
προδιαγραφές τησ μελέτης. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια τετρακόσια δέκα οκτώ ευρώ και τέσσερα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 1418.04€ 

 
Άρθρο A.T. 285: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8843.1) 

Γενικός Ηλεκτρικός Πίνακας Κτιρίου 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52) 

 
Ηλεκτρικός πίνακας κτιρίου κατάλληλος για χωνευτή ή μη χωνευτή εγκατάσταση κατασκευασμένος 
και εξοπλισμένος με όλα τα απαραίτητα όργανα και διακοπτικό υλικό, δηλαδή ασφάλειες, 
ραγοδιακόπτες αναχωρήσεων, όργανα μέτρησης, αυτομάτους, κλπ, και με όλα τα καλώδια και 
μικροϋλικά και την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης καθώς και τις δοκιμές για παράδοση σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία, όπως αυτός ορίζεται στα σχέδια και στισ τεχνικέσ περιγραφές και 
προδιαγραφές τησ μελέτης. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες τριακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 2364.05€ 

 
Άρθρο A.T. 286: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8826.41.1) 

Ρευματοδότης τύπου σούκο 230V χωνευτής ή επίτοιχης τοποθέτησης 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49) 

 
Ρευματοδότης SCHUKO, κατάλληλος για τοποθέτηση σε κανάλι διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, σε 
ψευδοροφή ή σε τοίχο (επίτοιχα ή χωνευτά), έντασης 16Α.  
Ρευματοδότης SCHUKO, κατάλληλος για τοποθέτηση σε κανάλι διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, σε 
ψευδοροφή ή σε τοίχο (επίτοιχα ή χωνευτά), έντασης 16Α, με όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό, πλήρης, 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδομένος σε λειτουργία. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα τρία ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 13.00€ 
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Άρθρο A.T. 287: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8826.43.1) 

Ρευματοδότης τύπου σούκο στεγανοί 230V χωνευτής ή επίτοιχης 
τοποθέτησης 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49) 

 
Ρευματοδότης SCHUKO στεγανός, κατάλληλος για τοποθέτηση σε κανάλι διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας, σε ψευδοροφή ή σε τοίχο (επίτοιχα ή χωνευτά), έντασης 16Α. 
 Ρευματοδότης SCHUKO στεγανός, κατάλληλος  για τοποθέτηση σε κανάλι διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας, σε ψευδοροφή ή σε τοίχο (επίτοιχα ή χωνευτά), έντασης 16Α, με όλο τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση, 
παραδομένος σε λειτουργία 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 15.75€ 

 
Άρθρο A.T. 288: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ8769.4) 

Παροχές πληκτρολογίου συναγερμού και σειρήνων με καλώδιο 
(2x0,50+4x0,22)mm2 security cable 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ48) 

 
Παροχές πληκτρολογίου συναγερμού και σειρήνων με καλώδιο (2x0,50+4x0,22)mm2 security cable 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ενενήντα τέσσερα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 0.94€ 

 
Άρθρο A.T. 289: 
(ΧΡΣΝΕΤ ΥΔΡ 
A12.14.1.1) 

Ευθύγραμμος πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου, HDPE, 3ης γενιάς, 
πιστοποιημένης καταλληλόλητας για πόσιμο νερό, πίεσης λειτουργίας 
10ATM κατά prEn 12201, ονομαστικής διατομής 40mm. 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ6622.1) 

 
Ευθύγραμμος πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου, HDPE, 3ης γενιάς, πιστοποιημένης 
καταλληλόλητας για πόσιμο νερό, πίεσης λειτουργίας 10ATM κατά prEn 12201, ονομαστικής διατομής 
40mm. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ και οκτώ λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 3.08€ 

 
Άρθρο A.T. 290: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8141.4.2) 

ανοξείδωτα σπιράλ σύνδεσης υδραυλικών υποδοχέων (inox) 1/2' 
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 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13) 
 
ανοξείδωτα σπιράλ σύνδεσης υδραυλικών υποδοχέων (inox) 1/2' 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 2.44€ 

 
Άρθρο A.T. 291: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 8036.4) 

Σφαιρική ορειχάλκινη βαλβίδα τύπου σφαιροκρουνού (BALL  VALVE), 
διαμέτρου 1 1/4' 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5) 

 
Σφαιρική ορειχάλκινη βαλβίδα τύπου σφαιροκρουνού (BALL  VALVE), διαμέτρου 1 1/4' 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 27.56€ 

 
Άρθρο A.T. 292: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8125.1.2) 

Βαλβίδα αντεπιστροφής 1 1/4' 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ11) 

 
Βαλβίδα αντεπιστροφής 1 1/4' 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι οκτώ ευρώ και σαράντα τρία λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 28.43€ 

 
Άρθρο A.T. 293: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8603.9) 

Συλλέκτες διανομής νερού χρήσεως, από χρωμιωμένο ορείχαλκο, 14 
οπών 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52) 

 
Συλλέκτες διανομής νερού χρήσεως, από χρωμιωμένο ορείχαλκο, 14 οπών 
Εντοιχισμένο μεταλλικό ερμάριο συλλεκτών κατάλληλων διαστάσεων 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα τέσσερα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 14.00€ 

 
Άρθρο A.T. 294: Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας αποθήκευσης 100 lt 
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(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8256.7.1) 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ24) 

 
Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας αποθήκευσης 100 lt 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια πενήντα εννιά ευρώ και είκοσι έξι λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 259.26€ 

 
Άρθρο A.T. 295: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8124.10) 

Τοπικός μετρητής παροχής νερού ύδρευσης 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ12) 

 
Τοπικός μετρητής παροχής νερού ύδρευσης 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν δέκα τέσσερα ευρώ και οκτώ λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 114.08€ 

 
Άρθρο A.T. 296: 
(ΧΡΣΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.40.3) 

καλώδιο φωτισμού H05VV-U 3x1,5mm2 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 46 ) 

 
καλώδιο φωτισμού H05VV-U 3x1,5mm2 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και είκοσι λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 2.20€ 

 
Άρθρο A.T. 297: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8774.6.3.1) 

Καλώδιο H05VV-U 3x4,0 mm2 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 47) 

 
Καλώδιο H05VV-U 3x4,0 mm2 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 
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 (Αριθμητικώς): 6.85€ 
 

Άρθρο A.T. 298: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8603.8.1) 

Συλλέκτες διανομής νερού χρήσεως, από χρωμιωμένο ορείχαλκο, 2 
οπών 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52) 

 
Συλλέκτες διανομής νερού χρήσεως, από χρωμιωμένο ορείχαλκο, 2 οπών 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα τέσσερα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 14.00€ 

 
Άρθρο A.T. 299: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8603.8.2) 

Συλλέκτες διανομής νερού χρήσεως, από χρωμιωμένο ορείχαλκο, 3 
οπών 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52) 

 
Συλλέκτες διανομής νερού χρήσεως, από χρωμιωμένο ορείχαλκο, 3 οπών 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 20.00€ 

 
Άρθρο A.T. 300: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8570.6) 

Ανεμιστήρας εξαερισμού WC 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 39) 

 
Ανεμιστήρας εξαερισμού WC 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα ένα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 51.87€ 

 
Άρθρο A.T. 301: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8536.5.5) 

Εσωτερική κλιματιστική μονάδα συστήματος VRV, επίτοιχη παροχής 
(Ψυκτικής / Θερμικής) ισχύος 1,50kW / 1,60Kw 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 32) 

 
Eσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER επίτοιχη παροχής (Ψυκτικής / Θερμικής) ισχύος 
1,50kW / 1,60Kw . H μονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση. Η μονάδα θα είναι πλήρης 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές, με ολα τα υλικά όργανα και 
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εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση,επίτοιχο χειριστήριο κ.λ.π) καθώς και την εργασία 
τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης,για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιακόσια ογδόντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 980.00€ 

 
Άρθρο A.T. 302: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8536.5.6) 

Εσωτερική κλιματιστική μονάδα συστήματος VRV, επίτοιχη παροχής 
(Ψυκτικής / Θερμικής) ισχύος 2,50kW / 3,20Kw 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 32) 

 
Eσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER επίτοιχη παροχής (Ψυκτικής / Θερμικής) ισχύος 
2,50kW / 3,20Kw. H μονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση. Η μονάδα θα είναι πλήρης 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές, με ολα τα υλικά όργανα και 
εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση,επίτοιχο χειριστήριο κ.λ.π) καθώς και την εργασία 
τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης,για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια διακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 1274.00€ 

 
Άρθρο A.T. 303: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8557.1.143) 

Εξωτερική αντλία θερμότητας συστήματος VRV τύπου MULTI, παροχής 
(Ψυκτικής / Θερμικής) ισχύς 4,1kW / 4,7kW 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 33) 

 
Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER παροχής (Ψυκτικής / Θερμικής) ισχύς 4,1kW / 
4,7kW.H μονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξη θέρμανση (αντλια θερμότητας) και καταλλήλη για 
υπαίθρια τοποθέτηση.Η μονάδα θα είναι πλήρης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές 
προδιαγραφές, με όλα τα υλικά,όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση,συνδεσμολογία εσωτε- 
ρικής-εξωτερικής μονάδας) καθώς και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους 
εγκαταστάσεως,για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια τετρακόσια πενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 1450.00€ 

 
Άρθρο A.T. 304: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8994.21.6) 

Εξωτερική Σειρήνα συναγερμού 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 62) 

 
Σειρήνα σήμανσης συναγερμού, διευθυνσιοδοτούμενη, εξωτερικού χώρου πλήρης, σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης, 
ηλεκτρικής σύνδεσης, ρύθμισης, δοκιμών και παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν τριάντα τέσσερα ευρώ και εξήντα εννιά λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 134.69€ 

 
Άρθρο A.T. 305: 
(ΧΡΣΣΧ ΗΛΜ 45) 

Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων εντός του ηλεκτρικού πίνακα, 
ενδεικτικού τύπου SurgeTron T2H40 3+1,RC 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45) 

 
Τετραπολικός απαγωγός Τ2 (Class II), σε συνδεσμολογία 3+1 (3Φ + N) κατάλληλος για συστήματα ΤΤ, 
ΤΝ S & TN CS. Διαθέτει 3 στοιχεία προστασίας καινοτόμου σχεδιασμού συνδυάζοντας έναν ημιαγωγό 
εν σειρά με διάταξη σπινθηριστή (μεταξύ L – N) παρέχοντας υψηλή απόδοση έναντι υπερτάσεων 
μεγάλης διάρκειας (TOV) περιορίζοντας και τη διαρροή από τους αγωγούς φάσεων προς ουδέτερο. 
Επίσης διαθέτει και ένα στοιχείο σπινθηριστή ευγενούς αερίου βαρέως τύπου μεταξύ ουδετέρου και 
αγωγού γείωσης (PE) ώστε να μην επιτρέπει καθόλου ρεύμα διαρροής προς τη γείωση επιτρέποντας 
την εγκατάστασή του πριν από ΔΔΡ ακόμα και για συστήματα ΤΤ, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει και 
μέγιστη προστασία ακόμα και έναντι υπερτάσεων μεγάλης διάρκειας (TOV) προερχόμενες από 
σφάλματα στη ΜΤ. ‘Έχει την ικανότητα εκφόρτισης κρουστικού ρεύματος 50kA/pole (8/20μs), 
200kA/ 4pole (8/20μs) προσφέροντας προστασία σε εγκαταστάσεις από επαγωγικά κρουστικά 
ρεύματα. Ο απαγωγός έχει παραμένουσα τάση ανά πόλο μικρότερη από 1,5kV υπό ρεύμα 20kA 
επιτυγχάνοντας ολοκληρωμένη προστασία προς συσκευές όλων των κατηγοριών μόνωσης IV, III, II & 
Ι. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 200.00€ 

 
Άρθρο A.T. 306: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8774.6.4.1) 

Καλώδιο τύπου NYY Πενταπολικό , διατομής 5 Χ 6 mm2 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 46) 

 
Καλώδιο τύπου  NYY Πενταπολικό , διατομής 5 Χ 6 mm2 , ορατό  ή  εντοιχισμένο. 
Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, 
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά,  ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) 
επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου,  
τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 9.80€ 

 
Άρθρο A.T. 307: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8774.6.4.2) 

Καλώδιο τύπου  NYY Πενταπολικό , διατομής 5 Χ 16 mm2 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 46) 

 
Καλώδιο τύπου  NYY Πενταπολικό , διατομής 5 Χ 16 mm2 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 162/210 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 15.00€ 

 
Άρθρο A.T. 308: 
(ΧΡΣΚΑΤΗΕ 
Ν9999.1.6 ) 

Αγωγός  50 τ.x. πολύκλωνου χάλκινου Cu χάλκινος ηλεκτρολυτικός Cu-
E 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45 ) 

 
Για την προμήθεια αγωγού 50 τ.x. πολύκλωνου χάλκινου Cu χάλκινος ηλεκτρολυτικός Cu-E, 
εργαστηριακά δοκιμασμένος κατά ΒS-DIN-ΕΛΟΤ-NF-EN 50164-2, σύμφωνα με το πρότυπο EN 50164-
2, ενδεικτικού τύπου ELEMCO 6420108-71, , πλήρες και  με την εργασία εγκατάστασης με τα διάφορα 
απαιτούμενα μικροϋλικά του και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.    
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα πέντε ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 15.35€ 

 
Άρθρο A.T. 309: 
(ΧΡΣΚΑΤΗΕ 
Ν9999.11 ) 

Στηρίγματα τοιχοποιϊας αγωγών Φ8-10mm με γαλβανισμένη ξυλόβιδα 
και ποδέλα αποστάσεως   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45 ) 

 
Στήριγμα αγωγού, κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 6101100, εργαστηριακά δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ IEC/ΕΝ 62561-4,  για χρήση σε συλλεκτήρια συστήματα και αγωγούς καθόδου. Κατάλληλο για 
στήριξη στρογγυλών (?8-10mm) ή πολύκλωνων (50-70 mm2) αγωγώνσε σκυρόδεμα, τούβλο ή 
μεταλλική επιφάνεια. Κατασκευάζεται από χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο (St/tZn) έλασμα, 
διαστάσεων 20x3mm και εφοδιάζεται με ροδέλα αποστάσεως από χάλυβα επιψευδαργυρωμένο εν 
θερμώ (St/tZn) στην οποία προσαρμόζεται ροδέλα στεγανοποίησης από PVC (δεν περιλαμβάνεται). Η 
σύσφιξη του αγωγού επιτυγχάνεται με δύο βίδες Μ6x16mm από ανοξείδωτο χάλυβα (V2A).    
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και δύο λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 1.02€ 

 
Άρθρο A.T. 310: 
(ΧΡΣΚΑΤΗΕ 
Ν9999.12 ) 

Παρέμβυσμα στεγανοποιησης μεταλλικής ροδέλας   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45 ) 

 
Παρέμβυσμα στεγανοποιησης μεταλλικής ροδέλας    
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα τρία λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 0.13€ 

 
Άρθρο A.T. 311: Ακίδας Φ15x1500mm  AL   



ΕΡΓΟ:: Σελ: 163/210 

(ΧΡΣΚΑΤΗΕ 
Ν9999.13 ) 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45 ) 

 
      Για την προμήθεια ακίδας Φ15x1500mm  AL  σύμφωνα με το πρότυπο EN 50164-2, ενδεικτικού 
τύπου ELEMCO 6441515-71, πλήρες και  με την εργασία εγκατάστασης με τα διάφορα απαιτούμενα 
μικροϋλικά του και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.    
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτώ ευρώ και δέκα επτά λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 8.17€ 

 
Άρθρο A.T. 312: 
(ΧΡΣΚΑΤΗΕ 
Ν9999.14 ) 

Συστολικό διαστολικό αγωγών Φ8-10mm 1 οπής St/Zn   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45 ) 

 
Συστολικό διαστολικό αγωγών Φ8-10mm 1 οπής St/Zn κατα ΕΝ 50164-1, τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6401300-71  
με τη  σύνδεση πλήρως εγκατεστημένος και έτοιμος προς λειτουργία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.    
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και εβδομήντα εννιά λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 2.79€ 

 
Άρθρο A.T. 313: 
(ΧΡΣΚΑΤΗΕ 
Ν9999.15 ) 

Λυόμενος διμεταλλικός σύνδεσμος αγωγών Φ10mm   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45 ) 

 
Λυόμενος διμεταλλικός σύνδεσμος αγωγών Φ10mm, σύμφωνα με το πρότυπο EN 50164-2, ενδεικτικού 
τύπου ELEMCO 6245042-71, πλήρες και  με την εργασία εγκατάστασης με τα διάφορα απαιτούμενα 
μικροϋλικά του και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.    
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 4.38€ 

 
Άρθρο A.T. 314: 
(ΧΡΣΚΑΤΗΕ 
Ν9999.16 ) 

Ηλεκτρόδιο γείωσης 5/8΄΄Χ1500mm Ε-CU με ελάχιστη ηλεκτρολυτική 
επιχάλκωση 250μm   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45 ) 

 
Ράβδος γείωσης, κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 6321415 εργαστηριακά δοκιμασμένη σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ IEC/ΕΝ 62561-2,  διαμέτρου σπειρώματος 5/8'' (16 mm), 14,2 mm διαμέτρου κορμού και μήκους 
1500mm. Κατασκευάζεται από χάλυβα ο οποίος επιχαλκώνεται ηλεκτρολυτικά με ελάχιστο πάχος 
ηλεκτρολυτικής επιχάλκωσης 254μm. Η ράβδος φέρει σπείρωμα στις δύο άκρες της ώστε να είναι 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 164/210 

δυνατή η επιμήκυνση της με τη χρήση ορειχάλκινου συνδέσμου επιμήκυνσης. Η σύνδεση της ράβδου με 
τον αγωγό πραγματοποιείται με ορειχάλκινο κοχλιωτό σφιγκτήρα.    
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 10.83€ 

 
Άρθρο A.T. 315: 
(ΧΡΣΚΑΤΗΕ 
Ν9999.17 ) 

Επικρουστήρας ηλεκτροδίου 5/8΄΄  St   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45 ) 

 
Για την προμήθεια επικρουστήρα ηλεκτροδίου γείωσης 5/8΄΄  St,  σύμφωνα με το πρότυπο EN 50164-
2, ενδεικτικού τύπου ELEMCO 6340014-70  πλήρες και  με την εργασία εγκατάστασης με τα διάφορα 
απαιτούμενα μικροϋλικά του και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.    
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ενενήντα πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 0.95€ 

 
Άρθρο A.T. 316: 
(ΧΡΣΚΑΤΗΕ 
Ν9999.18 ) 

Σύνδεσμος επιμήκυνσης ηλεκτροδίου 5/8΄΄  Cu-Α   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45 ) 

 
Για την προμήθεια σύνδεσμου επιμύκηνσης ηλεκτροδίου γείωσης 5/8΄΄  Cu-Α ,  σύμφωνα με το πρότυπο 
EN 50164-2, ενδεικτικού τύπου ELEMCO 6330014-70, πλήρες και  με την εργασία εγκατάστασης με τα 
διάφορα απαιτούμενα μικροϋλικά του και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.    
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 1.99€ 

 
Άρθρο A.T. 317: 
(ΧΡΣΚΑΤΗΕ 
Ν9999.19 ) 

Μεταλλική πινακίδα γείωσης   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45) 

 
Για την προμήθεια μεταλλικής πινακίδας γείωσης , σύμφωνα με το πρότυπο EN 50164-2, ενδεικτικού 
τύπου ELEMCO 6300150-70 πλήρες και  με την εργασία εγκατάστασης με τα διάφορα απαιτούμενα 
μικροϋλικά του και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.    
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 2.71€ 

 
Άρθρο A.T. 318: Καπάκι γείωσης   



ΕΡΓΟ:: Σελ: 165/210 

(ΧΡΣΚΑΤΗΕ 
Ν9999.20 ) 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45 ) 

 
Για την προμήθεια καπακιού γείωσης , σύμφωνα με το πρότυπο EN 50164-2, ενδεικτικού τύπου 
ELEMCO 6009028-71 και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα επτά ευρώ και τριάντα ένα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 17.31€ 

 
Άρθρο A.T. 319: 
(ΧΡΣΚΑΤΗΕ 
Ν9999.28.1 ) 

Σφιγκτήρας  παράλληλος αγωγών Φ8-10  St/tZn   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ) 

 
Σφιγκτήρας παράλληλος αγωγών Φ8-10  St/tZn κατα DΙΝ 50164-1, τύπου  ΕΛΕΜΚΟ 6208308-71 
,κατασκευασμένος απο χάλυβα θερμά επιψευδαργυρωμένο,διαστάσεων 50-70mm²  mm.,για σύσφιξη 
αγωγών Φ8/10 χαλύβδινων η αλουμινίου, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης πλήρως 
εγκατεστημένος και έτοιμος προς λειτουργία.    
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και ένα λεπτό 
 (Αριθμητικώς): 1.01€ 

 
Άρθρο A.T. 320: 
(ΧΡΣΚΑΤΗΕ 
Ν9999.28.3 ) 

Σφιγκτήρας σύνδεσης αγωγών Φ8-10 βαρέως τύπου διαστάσεων  
50χ50mm, St/tZn,   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ) 

 
Σφιγκτήρας κατάλληλος για σύνδεσης αγωγών Φ8-10 βαρέως τύπου διαστάσεων  50χ50mm, St/tZn, 
κατα ΕΝ 62561-1 , τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6201810-71,  κατασκευασμένος απο χάλυβα θερμά 
επιψευδαργυρωμένο, St/tZn,  πλήρως εγκατεστημένος και σύμφωνα με τις προδιαγραφές    
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 1.97€ 

 
Άρθρο A.T. 321: 
(ΧΡΣΚΑΤΗΕ 
Ν9999.28.4 ) 

Σφιγκτήραςι μονός αγωγών Φ8mm κράματος Al   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45) 

 
Σφιγκτήραςμονός αγωγών Φ8mm κράματος Al, κατα ΕΝ 50164-1, τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6245141-71,  με τη  
σύνδεση πλήρως εγκατεστημένος και έτοιμος προς λειτουργία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 166/210 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 0.85€ 

 
Άρθρο A.T. 322: 
(ΧΡΣΚΑΤΗΕ 
Ν9999.28.5 ) 

Σφιγκτήρας διπλός αγωγών Φ8mm κράματος Al   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45) 

 
Σφιγκτήρας Σφιγκτήρας διπλός αγωγών Φ8mm κράματος Al κατα ΕΝ 50164-1, τύπου ΕΛΕΜΚΟ 
6245241-71,  με τη  σύνδεση πλήρως εγκατεστημένος και έτοιμος προς λειτουργία, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές.    
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 1.85€ 

 
Άρθρο A.T. 323: 
(ΧΡΣΚΑΤΗΕ 
Ν9999.28.6 ) 

Ακίδα συλλογής Φ16x300mm με σφγκτήρα κατάλληλο AL   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45 ) 

 
Για την προμήθεια ακίδας Φ16x300mm με σφγκτήρα κατάλληλο AL  σύμφωνα με το πρότυπο EN 
50164-2, ενδεικτικού τύπου ELEMCO 6441106-71, πλήρες και  με την εργασία εγκατάστασης με τα 
διάφορα απαιτούμενα μικροϋλικά του και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.    
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 2.80€ 

 
Άρθρο A.T. 324: 
(ΧΡΣΚΑΤΗΕ 
Ν9999.28.8 ) 

Σφικτήρας ηλεκτροδίου γείωσης 5/8΄΄  Cu-Α   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45 ) 

 
Για την προμήθεια σφικτήραηλεκτροδίου γείωσης 5/8΄΄  Cu-Α ,  σύμφωνα με το πρότυπο EN 50164-2, 
ενδεικτικού τύπου ELEMCO 6330114-70, πλήρες και  με την εργασία εγκατάστασης με τα διάφορα 
απαιτούμενα μικροϋλικά του και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.    
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 2.00€ 

 
Άρθρο A.T. 325: 
(ΧΡΣΚΑΤΗΕ 
Ν9999.28.9 ) 

Στηρίγματα τοιχοποιϊας αγωγών Φ16mm με γαλβανισμένη ξυλοβιδα 
και ροδέλα αποστάσεως   

 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 167/210 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45 ) 
 
Στήριγμα αγωγού, τοιχοποιϊας αγωγών Φ16mm με γαλβανισμένη ξυλοβιδα και ροδέλα αποστάσεως, 
κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 6101300, εργαστηριακά δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC/ΕΝ 62561-
4, για χρήση σε συλλεκτήρια συστήματα και αγωγούς καθόδου. Κατάλληλο για στήριξη ακίδας ή 
προστατευτικού αγωγού ?16mm σε σκυρόδεμα, τούβλο ή μεταλλική επιφάνεια. Κατασκευάζεται από 
χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο (St/tZn) έλασμα, διαστάσεων 20x3mm και εφοδιάζεται με 
ροδέλα αποστάσεως από χάλυβα επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn) στην οποία προσαρμόζεται 
ροδέλα στεγανοποίησης από PVC (δεν περιλαμβάνεται). Η σύσφιξη του αγωγού επιτυγχάνεται με δύο 
βίδες Μ6x16mm από ανοξείδωτο χάλυβα V2A.    
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και είκοσι λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 1.20€ 

 
Άρθρο A.T. 326: 
(ΧΡΣΚΑΤΗΕ 
Ν9999.10 ) 

Μονόκλωνος αγωγός κυκλικής διατομής ?8mm, κατασκευασμένος από 
αλουμίνιο (Al)   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45 ) 

 
Μονόκλωνος αγωγός κυκλικής διατομής ?8mm, κατασκευασμένος από αλουμίνιο (Al), ο οποίος 
χρησιμοποιείται ως αγωγός συλλεκτηρίου συστήματος και ως αγωγός καθόδου. 
Ο αγωγός θα πρέπει να έχει υποστεί με επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο 
IEC/EN 62561-2 εργαστηριακές δοκιμές. Η πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών θα αποδεικνύεται 
με Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου 
θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι δοκιμές των Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς IEC/EN 62561. 
Κόστος προμήθειας, προσκόμισης των υλικών στον τόπο του έργου, εγκατάστασης σύνδεσης, ελέγχου 
και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία :    
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 7.34€ 

 
Άρθρο A.T. 327: 
(ΧΡΣΚΑΤΗΕ 
Ν9999.19.6 ) 

Στηρίγματα αγωγών κυκλικής διατομής Φ8mm -10mm St/Zn με οπή 
Φ12mm για σκεπή από κεραμίδι   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45 ) 

 
Για την προμήθεια στηριγμάτων στήριξης αγωγών κυκλικής διατομής Φ8mm -10mm St/Zn με οπή 
Φ12mm για σκεπή από κεραμίδιι, σύμφωνα με το πρότυπο EN 50164-2, ενδεικτικού τύπου ELEMCO 
6102121, πλήρες και  με την εργασία εγκατάστασης, με τα διάφορα απαιτούμενα μικροϋλικά του και 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.    
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και σαράντα επτά λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 1.47€ 

 
Άρθρο A.T. 328: Αναμικτήρας (μπαταρία) ειδικού τύπου ΑΜΕΑ   
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(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8151.5 ) 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13 ) 

 
Αναμικτήρας (μπαταρία) ειδικού τύπου ΑΜΕΑ, θερμού-ψυχρού ύδατος, επιχρωμιωμένος, επίτοιχός ή 
πάγκου, με μακρύ ειδικό ρουξούνι και μακρύ χειριστήριο. Στην τιμή περιλαμβάνεται ο αναμικτήρας 
(μπαταρία) ειδικού τύπου ΑΜΕΑ,τα διάφορα απαραίτητα στηρίγματα μικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.    
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 80.00€ 

 
Άρθρο A.T. 329: 
(ΧΡΣΚΑΤΗΕ 
Ν.816.8.5 ) 

Kαθρέπτης τοίχου κατάλληλος για ΑΜΕΑ με ρυθμιζόμενη κλίση και 
ΙΝΟΧ πλαίσιο   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13 ) 

 
Καθρέπτης τοίχου κατάλληλος για ΑΜΕΑ με ρυθμιζόμενη κλίση και ΙΝΟΧ πλαίσιο. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται ο καθρέπτης σε κατάλληλες διαστάσεις και σχήμα, τα κατάλληλα στηρίγματα 
προσαρμογής του καθρέπτη στον τοίχο και οποιαδήποτε άλλα μικροϋλικά και εξαρτήματα απαιτούνται 
για την ασφαλή ανάρτηση και τοποθέτηση του στον τοίχο. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν τριάντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 130.00€ 

 
Άρθρο A.T. 330: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8180.3 ) 

Νιπτήρας πορσελάνης ειδικού τύπου ΑΜΕΑ επίτοιχος με πνευματικό 
σύστημα στήριξης ειδικου τύπου ΑΜΕΑ  

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 17 ) 

 
Νιπτήρας πορσελάνης ειδικού τύπου ΑΜΕΑ επίτοιχος εργονομικού σχεδιασμού με στήριξη για τους 
αγκώνες διαστάσεων περίπου 68Χ58cm, πλήρης (επιλογής της Υπηρεσίας) κατάλληλος για 
προσαρμογή-εφαρμογή σε πνευματικό σύστημα στήριξης με λεβιέ ανάκλησης. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται: 
ο ειδικού τύπου νιπτήρας, το πνευματικό σύστημα στήριξης με λεβιέ ανάκλησης, τα στηρίγματα του  οι 
χαλκοσωλήνες, τα ρακόρ το ειδικό σιφώνι,και τα λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως τα μικροϋλικά 
(μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους 
λειτουργίας.    
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πεντακόσια τριάντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 530.00€ 

 
Άρθρο A.T. 331: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ Ν8153 ) 

Λεκάνη W.C αναπήρων κρεμαστή   



ΕΡΓΟ:: Σελ: 169/210 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14 ) 

 
Λεκάνη W.C αναπήρων κρεμαστή, με εμπρόσθιο άνοιγμα και πολυεστερικό κάθισμα-κάλυμμα,  
ενδεικτικού ύψους 39cm δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.    
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τετρακόσια πενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 450.00€ 

 
Άρθρο A.T. 332: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ Ν8152 ) 

Πλήρες σέτ αξεσουάρ ειδικού τύπου αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5 ) 

 
Σέτ χειρολαβών αναπήρων πλήρες, (περιλαμβάνει λαβή τοίχου μήκους έως  70cm από ανοξείδωτο 
χάλυβα, μπαρα τοίχου ανακλεινόμενη με ενσωματωμένη χαρτοθήκη μήκους έως 80cm από  ανοξείδωτο 
χάλυβα και μπάρα τοίχου-δαπέδου σταθερή αριστερά ή δεξιά τοποθέτηση από ανοξείδωτο χάλυβα) 
επιλογής της Υπηρεσίας,  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση,και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. λειτουργία.    
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 325.00€ 

 
Άρθρο A.T. 333: 
(ΠΡΣΣΤ6.3.2) 

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή 
σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5371) 

 
Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ 
των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων 
των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισμα και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, η 
σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας. 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 30.00€ 

 
Άρθρο A.T. 334: 
(ΠΡΣΖ1.2) 

Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1,50 m 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5352) 

 
Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων μπορντούρας ή μεμονωμένων θάμνων με μηχανικά μέσα, με τον 
τεμαχισμό σε μικρότερα τμήματα, την εκρίζωση του υπόγειου τμήματος των θάμνων με εκσκαφέα και 
την απομάκρυνση όλων των προϊόντων κοπής και εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο σε τοποθεσία 
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που επιτρέπεται, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00. Περιλαμβάνονται οι 
δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων για την 
εκτέλεση των εργασιών. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 2.00€ 

 
Άρθρο A.T. 335: 
(ΠΡΣΣΤ4.2.1) 

Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5354) 

 
Ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα) ή κοπή δέντρου ύψους από 4 μέχρι 8 m σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του 
απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών 
καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 25.00€ 

 
Άρθρο A.T. 336: 
(ΠΡΣΣΤ4.1.2) 

Ανανέωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5354) 

 
Ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα) δέντρου ύψους μέχρι 4 m σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη 
απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που 
επιτρέπεται. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 9.00€ 

 
Άρθρο A.T. 337: 
(ΠΡΣΣΤ4.1.3) 

Κοπή ή / και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι 4 m 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5354) 

 
Κοπή ή / και εκρίζωση δένδρου ύψους μέχρι 4 m, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων 
κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 6.00€ 

 
Άρθρο A.T. 338: 
(ΠΡΣΣΤ4.3.1) 

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, 
πάρκα κλπ 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5354) 

 
Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, ερείσματα 
και παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην 
τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των 
προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες 
Αρχές. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 67.50€ 

 
Άρθρο A.T. 339: 
(ΠΡΣΣΤ4.3.3) 

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m, σε 
πλατείες, πάρκα κλπ 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5354) 

 
Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, ερείσματα 
και παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην 
τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των 
προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες 
Αρχές. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατό ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 100.00€ 

 
Άρθρο A.T. 340: 
(ΠΡΣΣΤ4.3.5) 

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m, σε 
πλατείες, πάρκα κλπ 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5354) 

 
Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, ερείσματα 
και παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην 
τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
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μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των 
προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες 
Αρχές. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν πενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 150.00€ 

 
Άρθρο A.T. 341: 
(ΠΡΣΣΤ4.3.7) 

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m, σε 
πλατείες, πάρκα κλπ 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5354) 

 
Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, ερείσματα 
και παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην 
τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των 
προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες 
Αρχές. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια πενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 250.00€ 

 
Άρθρο A.T. 342: 
(ΠΡΣΣΤ4.5.2) 

Κλάδεμα θάμνων, ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, 
ύψους πάνω από 1,70 m 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5353) 

 
Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης θάμνων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη 
απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που 
επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 2.75€ 

 
Άρθρο A.T. 343: 
(ΠΡΣΣΤ4.6.2) 

Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με χειροκίνητο μηχανικό ψαλίδι 
μπορντούρας 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5352) 
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Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-
02. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και εργαλείων, καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής 
και απόρριψής τους, σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 0.25€ 

 
Άρθρο A.T. 344: 
(ΠΡΣΣΤ4.8.1) 

Κούρεμα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών, με βενζινοκίνητη 
χλοοκοπτική μηχανή 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5530) 

 
Κούρεμα χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, με χλοοκοπτική μηχανή συμπεριλαμβανομένης και της 
απομάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόμενο χώρο χώρο των προϊόντων που προκύπτουν από το 
κούρεμα, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-03. 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 27.50€ 

 
Άρθρο A.T. 345: 
(ΠΡΣΣΤ6.3.1) 

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή 
σε μη φυτευμένους χώρους 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5371) 

 
Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ 
των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων 
των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισμα και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, η 
σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας. 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 22.50€ 

 
Άρθρο A.T. 346: 
(ΠΡΣΣΤ6.4) 

Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχάνημα 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5371) 

 
Βοτάνισμα φυτών με χρήση αυτοκινούμενου μηχανήματος, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε 
επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που 
προέκυψαν από το βοτάνισμα και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 17.50€ 

 
Άρθρο A.T. 347: 
(ΠΡΣΣΤ6.5) 

Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5371) 

 
Κοπής ξυλωδών φυτών και βάτων πρανούς ή νησίδας, με κατάλληλα μηχανήματα ή/και με εργάτες, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη. Περιλαμβάνεται η η κοπή όλων των ξυλωδών φυτών (Αύλανθος, 
Νικοτιάνα κ.λ.π.) και βάτων που καλύπτουν την οριζόντια ή και κατακόρυφη σήμανση της οδού με 
χρήση κατάλληλων εξαρτημάτων που προσαρμόζονται σε ελκυστήρα ή με εργάτες και εργαλεία, η 
απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από την κοπή και η 
απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 85.00€ 

 
Άρθρο A.T. 348: 
(ΠΡΣΖ1.3) 

Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος άνω του 1,50 m 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5352) 

 
Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων μπορντούρας ή μεμονωμένων θάμνων με μηχανικά μέσα, με τον 
τεμαχισμό σε μικρότερα τμήματα, την εκρίζωση του υπόγειου τμήματος των θάμνων με εκσκαφέα και 
την απομάκρυνση όλων των προϊόντων κοπής και εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο σε τοποθεσία 
που επιτρέπεται, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00. Περιλαμβάνονται οι 
δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων για την 
εκτέλεση των εργασιών. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 4.00€ 

 
Άρθρο A.T. 349: 
(ΠΡΣΖ2.2) 

Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5354) 

 
Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων δένδρων, αφού έχει προηγηθεί κοπή, και 
απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε εγκεκριμένη 
θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00. 
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και 
εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 60.00€ 

 
Άρθρο A.T. 350: 
(ΠΡΣΔ1.5) 

Δένδρα κατηγορίας Δ5 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210) 

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 45.00€ 

 
Άρθρο A.T. 351: 
(ΠΡΣΔ1.7) 

Δένδρα κατηγορίας Δ7 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210) 

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν είκοσι ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 120.00€ 

 
Άρθρο A.T. 352: 
(ΠΡΣΔ1.8) 

Δένδρα κατηγορίας Δ8 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210) 

 
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς 
στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, 
πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την 
διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν εβδομήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 170.00€ 

 
Άρθρο A.T. 353: 
(ΧΡΣ0Δ1.11 ) 

Φυτικό υλικό. Προμήθεια δέντρου Σφένδαμου Πλατανόφυλλου 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210 ) 

 
Προμήθεια καλλωπιστικών δέντρων Σφένδαμου Πλατανόφυλλου (Acer Platanoides.) ύψους 3,00-3,50 
μ., με περίμετρο κορμού 20-25 εκ. και μπάλα χώματος >25 lt με τις δαπάνες συσκευασίας, 
φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και 
συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά τη μεταφορά, 
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια 
δαπάνη απαιτείται για τη διατήρηση των δέντρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, 
σύμφωνα με τη φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. (Τα δέντρα θα συνοδεύονται από 
φυτουγειονομικό διαβατήριο).   
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 300.00€ 

 
Άρθρο A.T. 354: 
(ΧΡΣ0Δ1.13 ) 

Φυτικό υλικό. Προμήθεια μεγάλου φυλλοβόλλου δένδρου.   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210 ) 

 
Προμήθεια μεγάλων καλλωπιστικών φυλλοβόλων δένδρων, ύψους>4 μ., με περίμετρο κορμού >30 εκ. 
και μπάλα χώματος >35 lt. Η κόμη των δένδρων θα αρχίζει πάνω από τα 2 μ. καθαρού κορμού ο οποίος 
θα είναι ευθυτενής. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του 
εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά τη μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν καθώς και όποια δαπάνη απαιτείται για τη διατήρηση 
των δέντρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι τη φύτευσή τους σύμφωνα με τη φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-09-01-00. Τα δέντρα θα συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.   
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τετρακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 400.00€ 

 
Άρθρο A.T. 355: 
(ΠΡΣΔ2.2) 

Θάμνοι κατηγορίας Θ2 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210) 

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 4.30€ 

 
Άρθρο A.T. 356: 
(ΠΡΣΔ2.3) 

Θάμνοι κατηγορίας Θ3 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210) 

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ και σαράντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 7.40€ 

 
Άρθρο A.T. 357: 
(ΠΡΣΔ3.3) 

Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α3 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5220) 

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 7.00€ 

 
Άρθρο A.T. 358: 
(ΠΡΣΔ3.5) 

Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α5 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5220) 

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 30.00€ 

 
Άρθρο A.T. 359: 
(ΠΡΣΔ6.2) 

Ποώδη - πολυετή φυτά κατηγορίας Π2 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5220) 

 
Προμήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών με τις δαπάνες 
συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής 
αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών 
κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την 
διατήρηση των ποωδών - πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα 
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-07-00. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 1.65€ 

 
Άρθρο A.T. 360: 
(ΧΡΣ00Θ.6 ) 

Φυτικό υλικό. Προμήθεια μικρών αγρωστωδών θάμνων   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΝΕΤ ΠΡΣ Θ.8 ) 

 
Προμήθεια καλλωπιστικών αγρωστωδών θάμνων γένους (Acorus, Carex, Festuca, Pannisetum κ.λ.π.) 
ύψους 0,40-0,60 μ., με μπάλα χώματος 2-3 lt, με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του 
εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι τη φύτευσή τους, σύμφωνα με 
τη φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-0100.   
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 4.00€ 

 
Άρθρο A.T. 361: 
(ΧΡΣ0Θ8) 

Φυτικό υλικό. Προμήθεια διάφορα νούφαρα (Nymphaea pygmaea)   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΝΕΤ ΠΡΣ Θ.8 ) 

 
Νούφαρα διάφορα Nymphaea pygmaea (alba, rubra, helvola, chromatela, atraction) σε ειδική 
συσκευασία που περιέχει 1-3 βολβούς του υδροχαρούς φυτού, ειδικό χώμα και καλάθι φύτευσης, 
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λίπασμα σε ταμπλέτα και ειδικό χαλίκι επικάλυψης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά 
στη θέση του έργου και η ορθή τοποθέτησή του στην υδάτινη επιφάνεια.   
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 30.00€ 

 
Άρθρο A.T. 362: 
(ΠΡΣΕ13.2) 

Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5510) 

 
Το αντικείμενο εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής: 
 
1. Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 
20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους. 
2. Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης τύρφης, περλίτη, 
χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 cm 
3. Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια. 
4. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα. 
5. Την προμήθεια, τη μεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, με οποιοδήποτε μέσο, του 
έτοιμου χλοοτάπητα. 
6. Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 
7. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του 
χλοοτάπητα. 
8. Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του 
αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα 
φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή 
ανεπαρκές. 
 
Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-02. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των 
μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 5500.00€ 

 
Άρθρο A.T. 363: 
(ΠΡΣΑ7) 

Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές 
περιοχές με φυτική γη, χωρίς την προμήθεια του υλικού 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 1620) 

 
Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση παραπλεύρων 
χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 
‘’Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη’’. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών, η σταλία των 
αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, 
διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του κηπευτικού χώματος και η συντήρησή 
τους μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της 
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επιθυμητής στάθμης και μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο συντήρησης), με 
προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού 
χώματος. 
Η πρόμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα άρθρα 
Δ7 και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 1.50€ 

 
Άρθρο A.T. 364: 
(ΠΡΣΓ1) 

Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή 
εγκατάσταση χλοοτάπητα 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 1140) 

 
Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού 
(πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική 
ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την 
φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της 
εργασίας. 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 105.00€ 

 
Άρθρο A.T. 365: 
(ΠΡΣΓ2) 

Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 1620) 

 
Ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, οργανοχουμικά, 
περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων 
και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Η προμήθεια των 
βελτιωτικών εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο εδάφους επεξεργασμένου με βελτιωτικά (m3) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 5.00€ 

 
Άρθρο A.T. 366: 
(ΠΡΣΔ7) 

Προμήθεια κηπευτικού χώματος 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 1710) 
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Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-
00. Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους σύστασης, με 
αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, 
υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την 
ανάπτυξη φυτών. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 8.50€ 

 
Άρθρο A.T. 367: 
(ΠΡΣΔ8) 

Προμήθεια φυτικής γης 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 1620) 

 
Προμήθεια επί τόπου του έργου φυτικής γης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Η φυτική γη θα είναι 
γόνιμη, επιφανειακής προέλευσης (από βάθος μέχρι 60 cm), εύθρυπτη και κατά το δυνατόν 
απαλλαγμένη από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα 
ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 6.00€ 

 
Άρθρο A.T. 368: 
(ΠΡΣΕ1.1) 

Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m σε χαλαρά εδάφη με 
εργαλεία χειρός 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5130) 

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 0.60€ 

 
Άρθρο A.T. 369: 
(ΠΡΣΕ1.2) 

Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m σε χαλαρά εδάφη με 
εργαλεία χειρός 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5120) 

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 1.50€ 

 
Άρθρο A.T. 370: 
(ΠΡΣΕ8) 

Άνοιγμα αυλακώσεως για φύτευση μπορντούρας με εργαλεία χειρός 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5160) 

 
Άνοιγμα αυλακώσεως (αυλακιάς) διαστάσεων 0,30 x 0,20 m σε γαιώδες - ημιβραχώδες έδαφος με 
εργαλεία χειρός και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και άχρηστων υλικών 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που 
θα χρησιμοποιηθούν. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 1.50€ 

 
Άρθρο A.T. 371: 
(ΠΡΣΕ9.1) 

Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5220) 

 
Φύτευση ποωδών και βολβωδών φυτών, δηλαδή διάνοιξη λάκκου κυλινδρικής διατομής, φύτευση με 
τη σωστή τοποθέτηση του φυτού μέσα στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι 
την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης 
άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων 
των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 0.40€ 

 
Άρθρο A.T. 372: 
(ΠΡΣΕ9.4) 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210) 

 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του 
φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, 
πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων 
των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και δέκα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 1.10€ 

 
Άρθρο A.T. 373: 
(ΠΡΣΕ9.7) 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210) 

 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του 
φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, 
πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια 
άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-
00 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων 
των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 4.00€ 

 
Άρθρο A.T. 374: 
(ΠΡΣΕ11.1.1) 

Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου, για μήκος πασσάλου 
μέχρι 2,50 m 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5240) 

 
Οι εργασίες υποστύλωσης δένδρων θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
05-09-00. 
 
Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, πελεκητού στο 
κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 
η αξία και μεταφορά επί τ’οπου του πασσάλου, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
μικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 
0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου 
σ’ αυτόν με κατάλληλο μέσον. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 2.50€ 

 
Άρθρο A.T. 375: 
(ΠΡΣΣΤ1.1) 

Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών, με διάμετρο από 0,41 έως 0,60 
m 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5330) 
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Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σε έδαφος οποιαδήποτε κλίσεως, με εκσκαφή του εδάφους γύρω από 
τον κορμό του φυτού σε βάθος 10 cm και εκρίζωση και απομάκρυνση τυχόν ζιζανίων και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του 
απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 0.20€ 

 
Άρθρο A.T. 376: 
(ΠΡΣΣΤ2.1.1) 

Άρδευση φυτών με βυτίο 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5311) 

 
Άρδευση φυτού με βυτίο σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. 
Περιλαμβάνονται η αξία και η μεταφορά του νερού επι τόπου, η σταλία του αυτοκινήτου και το πότισμα 
με λάστιχο κατάλληλης διατομής σε ποσότητα 15 lt ανά θάμνο και 30 lt ή περισσότερο ανά δένδρο. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι λεπτά και δύο χιλιοστά 
 (Αριθμητικώς): 0.0625€ 

 
Άρθρο A.T. 377: 
(ΠΡΣΣΤ3.1) 

Λίπανση φυτών με τα χέρια 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5340) 

 
Λίπανση φυτών με τα χέρια, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-03-00. Στην τιμή 
μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη 100 g λιπάσματος και την εργασία διασποράς του στο λάκκο του 
φυτού. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 0.05€ 

 
Άρθρο A.T. 378: 
(ΧΡΣ0Η1.5 ) 

Αρδευτικά δίκτυα. Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου 
ποτίσματος δέντρων και θάμνων   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 ) 

 
      Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος δένδρων και θάμνων (νησίδας η χώρων 
πρασίνου). 
Κατ' αρχήν πριν από την τοποθέτηση του αρδευτικού δικτύου θα πρέπει με δικά του έξοδα ο ανάδοχος 
να καταθέσει στην υπηρεσία  για έγκριση  πλήρες αρδευτικό σχέδιο όπου θα φαίνονται λεπτομερώς τα 
σημεία όπου θα περάσουν οι σωλήνες, με τισ πλήρεις διαμέτρους τους, οι θέσεις των φρεατίων, των 
ηλεκτροβαλβίδων, των σταλακτοφόρων κ.λ.π. βασισμένο στην συγκεκριμένη διαθέσιμη παροχή  της 
κάθε πλατείας ή νησίδας. 
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Αναλυτικά περιλαμβάνει το παράβολο, τα υλικά και την εργασία για την  σύνδεση με τον κεντρικό 
αγωγό της ΔΕΥΑΙ, με  σωλήνα 16 Atm  κατάλληλης διαμέτρου  ανάλογης  με την  εκάστοτε παροχή  που  
θα χρειαστει   σε κάθε χώρο πρασίνου. 
Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι αυτοματισμοί (προγραμματιστές, ηλεκτροβάννες κ.τ.λ.), τα επιμέρους 
υλικά και εξαρτήματα και η εγγύηση καλής λειτουργείας του συνολικού συστήματος. 
 Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον: 
Α) ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Τις επι μέρους υδραυλικές εργασίες και τα σκαψίματα και τις επιχωματώσεις. 
 
B) ΥΛΙΚΑ (Με ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά) 
1) Σωλήνες άρδευσηςPE, LD  10 Αtm  τουλάχιστον, κατάλληλο σταλακτοφόρο  για  υπέργεια  η 
υπόγεια τοποθέτηση, κατάλληλα φίλτρα κ.τ.λ .  
2) Εξωτερικο σωλήνα σπιράλ δυο νούμερα μεγαλύτερης διαμέτρου για κάθε σωλήνα αρδευσης  που 
τοποθετείται. 
3)  Υλικάσυνδεσμολογίας, φρεάτια πλαστικά, πιλαρ μεταλλικά για τους προγραμματιστές 
ρεύματος ή μπαταρίας κ.τ.λ. 
 
Γενικά στο αυτόματο πότισμα των δένδρων δενδροστοιχίας  πρέπει να τρέχει ένας σωλήνας Φ25 ή Φ32 
άρδευσης PE 10 Atm  μέσα σε σπιράλ Φ40 ή Φ63 κατά μήκος της γραμμής φύτευσης  των δένδρων με 
σταλακτοφόρο σωλήνα τουλάχιστον 2  m γύρω από κάθε δένδρο. Οι  αυτονομίες  θα εξαρτηθούν   από 
την εκάστοτε παροχή .   
Η εγκατάσταση θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για 15 μήνες για τα επί μέρους εξαρτήματα και για 
τη συνολική λειτουργία  του δικτύου και θα γίνει σύμφωνα με τη μελέτη άρδευσης (διάταξη και είδος 
σωλήνων άρδευσης, θέσεις φρεατίων κ.τ.λ.) που πρέπει να καταθέσει στην υπηρεσία μας ο ανάδοχος 
του έργου .   
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 6.00€ 

 
Άρθρο A.T. 379: 
(ΧΡΣΠΡΣ Η10) 

Αρδευτικά δίκτυα. Πλήρης εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος 
χλοοτάπητα με pop-up   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 ) 

 
Πλήρης εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος χλοοτάπητα με pop-up. 
Περιλαμβάνει τα υλικά και την εργασία για τις συνδέσεις του επι μέρους συστήματος και τις συνδέσεις 
με τον κεντρικό αγωγό της ΔΕΥΑI και την παροχή ρεύματος από την ΔΕΗ, για κάθε προγραματιστή στο 
αντίστοιχο ερμάριο, όπου και όταν χρειαστεί. Ο αριθμός των αυτονομιών θα εξαρτηθεί από την παροχή 
που θα έχουμε. 
Α) ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Τις επί μέρους υδραυλικές και ηλεκτρικές εργασίες και τα σκαψίματα και τις επιχωματώσεις. 
Β) ΥΛΙΚΑ  
(Με ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά) 
1) Σωλήνες αρδευσης PE.HD, 6 - 16 Atm, Pop-up, υλικά συνδεσμολογίας κτλ. 
2) Προγραματιστές και ηλεκτροβάννες ρεύματος ή  μπαταριάς ανάλογα με την περίπτωση, με τα 
ανάλογα υπόγεια η υπέργεια  φρεάτια  ή ερμάρια κτλ. 
Η εγκατάσταση θα πρέπει να έχει εγγύηση καλής λειτουργείας μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου, 
για τα επί μέρους εξαρτήματα και για την συνολική λειτουργία του δικτύου και θα γίνει σύμφωνα με 
την μελέτη άρδευσης (διάταξη και είδος εκτοξευτήρων, διατομές σωλήνων άρδευσης, θέση 
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εκτοξευτήρων, φρεατίων, ηλεκτροβανών, προγραμματιστών) που θα πρέπει να καταθέσει στην 
Υπηρεσία ο ανάδοχος  πριν τη εναρξη των εργασιών, χωρίς αποζημίωση .   
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 3.00€ 

 
Άρθρο A.T. 380: 
(ΧΡΣΠΡΣ Β14) 

Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης.   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ ) 

 
Προμήθεια πλαστικών κάδων κομποστοποίησης, χωρητικότητας τουλάχιστον 600 lt, ορθογωνικής 
διατομής και χρώματος πράσινου. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση 
και τοποθέτηση των κάδων στα σημεία υπόδειξης από την επίβλεψη του εργου.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν είκοσι ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 120.00€ 

 
Άρθρο A.T. 381: 
(ΧΡΣΠΡΣ Β13) 

Προμήθεια θρυμματιστή μεγάλων κλαδιών.   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ) 

 
Προμήθεια τεμαχιστή μεγάλων κλαδιών από κλαδεύσεις δέντρων. Αφορά αυτοκινούμενο, 
βενζινοκίνητο μηχάνημα, με τρακτερωτούς τροχούς, με δυνατότητα θρυμματισμού κλαδιών μέγιστης 
διαμέτρου 100 mm. Η ιποοδύναμη του μηχανήματος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 14-16 Hp και η 
διάσταση της χοάνης περίπου από 65-80 Χ 60-70 cm. Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής 
λειτουργίας.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 3500.00€ 

 
Άρθρο A.T. 382: 
(ΧΡΣΠΡΣ Β15) 

Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης φωλιάς άγριων πτηνών.   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5104 ) 

 
  Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης φωλιάς αναπαραγωγής και στέγασης άγριων πτηνών 
κατασκευασμένης από ανθεκτικό ξύλο, με υψηλή αντίσταση στις ζημιές που προκαλούνται από καιρικά 
φαινόμενα ή παράσιτα, με ορικτή επιφάνεια στις στέγη και πλευρικό πάνελ που μετακινείται εύκολα 
για γρήγορο καθαρισμό. Επίσης θα διαθέτει ανθεκτικό ανοξείδωτο άγκιστρο για τοποθέτηση σε 
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δέντρο. Ενδεικτική διάσταση 25Χ30Χ25 αλλά και μεγαλύτερη ή μικρότερη για να ανταποκριθεί σε 
διάφορα μεγέθη πτηνών. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 40.00€ 

 
Άρθρο A.T. 383: 
(ΧΡΣΠΡΣ Β12.1.1) 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 51.04) 

 
 
Διαστάσεις οργάνου  Απαιτήσεις ασφαλείας 
Μήκος 3730 mm  Απαιτούμενος χώρος 6760Χ5620 mm 
Πλάτος 2810 mm    
Ύψος 2560 mm    
Πιστοποίηση EN 1176-1:2017    
 
Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες 10 
Δραστηριότητες , εκπαιδευτικά πάνελ, παιχνίδι ρόλων, επικοινωνία 
Ηλικιακή ομάδα 1+ 
Καταλληλότητα Α.Μ.Ε.Α  Ναι 
 
Το σπιτάκι δραστηριοτήτων αποτελείται από: 
' 1 θεματικό σπιτάκι με σκεπή  
' 1 τοίχο δραστηριοτήτων  
' 2 πάγκους για ελεύθερο παιχνίδι 
' 1 πάγκο με μουσικά όργανα τύπου ντράμς 
' 1 θεματικό μουσικό φράχτη τύπου ξυλόφωνο 
Το σπιτάκι δραστηριοτήτων που βρίσκεται στο κέντρο της κατασκευής απαρτίζεται από 2 εισόδους,2 
παράθυρα ,δίρριχτη σκεπή, 1 πάγκο δραστηριοτήτων με ρολόι κουδούνι και καθρέφτη και 1 πάγκο για 
ελεύθερο παιχνίδι. Από την μία είσοδο του σπιτιού ο χρήστης συναντάει δεξιά του μουσικό φράχτη με 
δραστηριότητα ξυλόφωνου και από αριστερά του έναν πάγκο δραστηριο΄τητων  με μουσικά όργανα 
τύπου ''ντραμς''. 
Το σπιτάκι δραστηριοτήτων προσφέρει στον χρήστη με την κατασκευή του , πολλαπλές 
δραστηριότητες παιχνιδιού περιμετρικά της κατασκευής , εμπνέει και ωθεί τον χρήστη στο 
δημιουργικό παιχνίδι διεγείρει την φαντασία του μέσω των πάγκων δραστηριοτήτων και δημιουργεί 
τις κατάλληλες συνθήκες για παιχνίδι ρόλων και κοινωνικοποίηση και  μυεί τον χρήστη στην μουσική. 
 
Σπιτάκι δραστηριοτήτων 
To σπιτάκι δραστηριοτήτων κατασκευάζεται από μασίφ στρογγυλή ξυλείας και ξυλεία ορθογωνικής 
διατομής κατάλληλη για εξωτερική χρήση. Η κατασκευή έχει 4 υποστυλώματα στα οποία οι κορυφές 
του έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα για την σύνδεση με το σκελετό της σκεπής. Η τοιχοποιία του 
σπιτιού , φέρει την κατάλληλη διαμόρφωση έτσι ώστε να έχει μορφολογικά δύο εισόδους και δύο 
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παράθυρα. Η τοιχοποιία συνδέεται με τα υποστυλώματα  μέσω ξύλινων τραβερσών και ειδικών 
μεταλλικών συνδέσμων . Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία της τοιχοποιίας δεν έρχονται σε επαφή με το 
έδαφος για την καλύτερη προστασία του ξύλου από τις εξωτερικές συνθήκες. Η δίρριχτη σκεπή 
κατασκευάζεται  από έναν σκελετό που αποτελείται από  6 επικλινή τεμάχια ξυλείας , 3 σε κάθε πλευρά, 
και συγκλίνουν στον οριζόντιο ξύλινο ''καβαλάρη'' ολοκληρώνοντας τον σκελετό της σκεπής. Η σκεπή 
συνδέεται στα ειδικά διαμορφωμένα υποστυλώματα  μέσω μεταλλικών συνδέσμων. Η επικάλυψη της 
σκεπής γίνεται με ειδικά διαμορφωμένη ραμποτέ ξυλεία . Τα υποστυλώματα πακτώνονται σε τρύπες 
40x40 cm με σκυρόδεμα.  
 
 
 
Πάγκοι δραστηριοτήτων 
Οι πάγκοι δραστηριοτήτων κατασκευάζονται από ξυλεία ορθογωνικής διατομής ….. . Οι πάγκοι 
δραστηριοτήτων που βρίσκονται στο σπιτάκι είναι δύο και  συνδέονται με την φέρουσα τοιχοποιία 
μέσω μεταλλικών συνδέσμων και ξυλοτεμαχίων υπό γωνία . 
 
 
Πάγκος με μουσική δραστηριότητα τύπου ''ντράμς'' 
Ο πάγκος μουσικής δραστηριότητας κατασκευάζεται από ξυλεία ορθογωνικής διατομής. Η κατασκευή 
του πάγκου αποτελείται από 2 ξύλινα τελάρα πάνω στο οποίο συνδέονται 3 τεμάχια ξύλου με την 
βοήθεια μεταλλικών βυσμάτων. Στην επιφάνεια του πάγκου έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες 
εγκοπές για την τοποθέτηση των μουσικών στοιχείων τύπου ''ντράμς''. Ο πάγκος στηρίζεται στο 
υποστύλωμα του σπιτιού με βίδες ικανής αντοχής και συνδέεται αντιστοίχως με ένα υποστύλωμα ίδιας 
διατομής στην απέναντι πλευρά.  
 
Μουσικός φράχτης τύπου ξυλόφωνο 
Ο μουσικός φράχτης κατασκευάζεται από πλακάζ κόντρα πλακέ θαλάσσης και μεταλλικά στοιχεία 
ξυλόφωνου. Ο φράχτης αποτελείται  από 2 κομμάτια κόντρα πλακέ που ξεκινούν από τα 
υποστυλώματα του σπιτιού από την μια πλευρά και καταλήγει σε αντίστοιχο υποστύλωμα στην άλλη 
πλευρά του φράχτη, ενδιάμεσα αυτών υπάρχουν τα μεταλλικά στοιχεία ξυλόφωνου τα οποία 
στηρίζονται σε 4 κομμάτια κόντρα πλακέ θαλάσσης παράλληλά τοποθετημένα και ολοκληρώνουν την 
κατασκευή του μουσικού φράχτη. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έντεκα χιλιάδες ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 11000.00€ 

 
Άρθρο A.T. 384: 
(ΧΡΣΠΡΣ Β12.3.1) 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗΣ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5104) 

 
 
Διαστάσεις οργάνου  Απαιτήσεις ασφαλείας 
Μήκος 916 mm  Απαιτούμενος χώρος 3315x2285 mm 
Πλάτος 594 mm    
Ύψος 920 mm  Ύψος πτώσης <600 mm 
Πιστοποίηση EN 1176-1:2017    
 
Γενικά Χαρακτηριστικά 
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Χρήστες 1 
Δραστηριότητες Ταλάντωση 
Ηλικιακή ομάδα 1+ 
Καταλληλότητα Α.Μ.Ε.Α  ΟΧΙ 
 
Ο εξοπλισμός επιτρέπει στον χρήστη την ταλάντωση σε έναν άξονα δύο κατευθύνσεων και το παιχνίδι 
ρόλων.  
Αποτελείται από την βάση πάκτωσης ,το σπειροειδές έλασμα ,το κάθισμα και την μορφή ιππόκαμπου .  
Η βάση πάκτωσης του εξοπλισμού είναι κατασκευασμένη από λάμα γαλβανισμένου χάλυβα ,ικανής 
αντοχής , μορφοποιημένη σε σχήμα ''Π'' και οι δύο πλευρές της λάμας πακτώνονται στο έδαφος σε 
ικανή ποσότητα σκυροδέματος για να είναι ασφαλής η χρήση του εξοπλισμού. Το ειδικά διαμορφωμένο 
σπειροειδές έλασμα συνδέεται με μεταλλικούς συνδέσμους και παξιμάδια ασφαλείας με την βάση 
πάκτωσης και αντιστοίχως γίνεται η σύνδεση με την μορφή ''ιππόκαμπου'' , που είναι κατασκευασμένο 
από κόντρα πλακέ θαλάσσης  . Η κατασκευή ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση του καθίσματος που 
αποτελείται από δύο μέρη ειδικά διαμορφωμένου πολυαιθυλενίου που συνδέονται μεταξύ τους  μέσω 
ειδικών μεταλλικών συνδέσμων και δημιουργείται το κάθισμα και οι δύο ποδολαβές  του εξοπλισμού. 
Τέλος , την κατασκευή ολοκληρώνει η τοποθέτηση των χειρολαβών. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια εννιακόσια ενενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 1990.00€ 

 
Άρθρο A.T. 385: 
(ΧΡΣΠΡΣ 
Β12.21.1) 

ΞΥΛΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΉΣ  

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5104) 

 
Διαστάσεις οργάνου  Απαιτήσεις ασφαλείας 
Μήκος 645 mm  Απαιτούμενος χώρος 4645x4645 mm 
Πλάτος 645 mm    
Ύψος 920 mm  Ύψος πτώσης 1000 mm 
Πιστοποίηση EN 1176:2017    
 
Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες 1 
Δραστηριότητες Περιστροφή 
Ηλικιακή ομάδα 1+ 
Καταλληλότητα Α.Μ.Ε.Α  ΟΧΙ 
 
Ο ξύλινος μύλος περιστροφής επιτρέπει στον χρήστη την περιστροφή του γύρω από έναν άξονα , η 
χρήση και η μορφολογία του ξύλου εναρμονίζει τον εξοπλισμό με το φυσικό περιβάλλον και για αυτό 
αναβαθμίζει αισθητικά την περιοχή τοποθέτησης του.  
Ο ξύλινος μύλος περιστροφής αποτελείται από την βάσης πάκτωσης  , η οποία κατασκευάζεται από 2 
μεταλλικές συγκολλημένες σταυρωτά λάμες τύπου ''Π''   στο κέντρο των οποίον συγκολλάται μια 
μεταλλική φλάντζα και ένας μασίφ σωλήνας όπου συνδέεται το ρουλεμάν κίνησης. Ο σκελετός του 
μύλου αποτελείται από μια κυκλική μεταλλική πλατφόρμα Φ645 mm και είναι επενδυμένη με 4 τεμάχια 
ξυλείας ορθογωνικής διατομής με στρογγυλεμένες άκρες , για την αποφυγή τραυματισμών . Η 
κατασκευή ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση , μέσω γωνιακών μεταλλικών συνδέσμων , δύο καθέτων 
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τεμαχίων ξύλου ορθογωνικής διατομής ,με διαφορετικό ύψος και ειδικά μορφοποιημένες σε σχήμα που 
επιτρέπει την  χρησιμοποίησή τους ως αξόνων συγκράτησης του χρήστη. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 2400.00€ 

 
Άρθρο A.T. 386: 
(ΧΡΣΠΡΣ 
Β12.20.1) 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ  ΝΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΝΕΛ 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5104) 

 
 
Διαστάσεις οργάνου  Απαιτήσεις ασφαλείας 
Μήκος 2180 mm  Απαιτούμενος χώρος 3065x2540 mm 
Πλάτος 1070 mm    
Ύψος 1020 mm  Ύψος πτώσης 1000 mm 
Πιστοποίηση EN 1176:2017    
 
Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες 3 
Δραστηριότητες Ολίσθηση,  
Ηλικιακή ομάδα 1+ 
Καταλληλότητα Α.Μ.Ε.Α  ΟΧΙ 
 
Το όργανο περιλαμβάνει μια κεκλιμένη ράμπα ανόδου, αποτελούμενη από αλλεπάλληλα πατήματα 
ανάβασης, η οποία ενώνεται εν συνεχεία με μια τσουλήθρα από χάλυβα. 
Στα πλαϊνά μέρη της επιφάνειας ανάβασης και της τσουλήθρας υπάρχει ενιαία και ευμεγέθης 
επιφάνεια προστατευτικών με σκοπό την ασφαλή πρόσβαση στο όργανο. Στο τμήμα της 
προστατευτικής επιφάνειας που απευθύνεται στην επιφάνεια ανόδου υπάρχουν στοιχεία για την 
διευκόλυνση της ανάβασης. Τα πλαϊνά προστατευτικά έχουν θεματικό σχεδιασμό πασχαλίτσα και  είναι 
κατασκευασμένα από κόντρα πλακέ θαλάσσης και καταλήγουν στο έδαφος. 
Στο μέσο του οργάνου, κάτω από την σκάλα και την τσουλήθρα υπάρχει τούνελ κυλινδρικού σχήματος 
κατάλληλο για το 'μπουσούλισμα' των παιδιών από την μια πλευρά του οργάνου στην άλλη. Η 
εσωτερική επιφάνεια του κυλίνδρου αποτελείται από ξυλεία ορθογωνικής διατομής. Σε αυτό το τμήμα 
τα πλαϊνά μέρη του οργάνου περιλαμβάνουν το αντίστοιχο για την πρόσβαση άνοιγμα. 
Ο σκελετός του οργάνου είναι κατασκευασμένος από σύνθετη επικολλητή ξυλεία τετραγωνικής 
διατομής. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 3600.00€ 

 
Άρθρο A.T. 387: 
(ΧΡΣΠΡΣ Β12.2.1) 

ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5104) 
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Διαστάσεις οργάνου  Απαιτήσεις ασφαλείας 
Μήκος 1880 mm  Απαιτούμενος χώρος 4880x4150 mm 
Πλάτος 1150 mm    
Ύψος 1200 mm  Ύψος πτώσης 300 mm 
Πιστοποίηση EN 1176:2017    
 
Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες  
Δραστηριότητες Παιχνίδι ρόλων , διαδραστικό παιχνίδι ,ολίσθηση 
Ηλικιακή ομάδα 3+ 
Καταλληλότητα Α.Μ.Ε.Α  ΟΧΙ 
 
Το σύνθετο αυτοκίνητο και οι δραστηριότητες του , ενθαρρύνουν την δημιουργικότητα και την 
συνεργασία των χρηστών. Η θεματική μορφή του οργάνου το κάνει ένα άκρως ελκυστικό περιβάλλον 
για παιχνίδι  και ο συνδυασμός κινούμενων στοιχείων και των δια δραστικών πάνελ δίνει αμέτρητες 
επιλογές διασκέδασης , αλληλεπίδρασης και εκπαίδευσης. 
Το όργανο αποτελείται από 2 κομμάτια μεταλλικού σκελετού που τοποθετούνται παράλληλα το ένα 
στο άλλο . Πλευρικά στον μεταλλικό σκελετό τοποθετούνται τα θεματικά πάνελ αυτοκινήτου που 
φέρουν ανοίγματα παραθύρων και κινούμενα στοιχεία. Για την σύνδεση των παράλληλων μεταλλικών 
σκελετών τοποθετούνται θεματικά πάνελ που αναπαριστούν το εμπρός μέρος του αμαξιού, με μορφή 
τιμονιού και λεβιέ ταχυτήτων και στηρίζεται σε ένα δεύτερο κάθετο πάνελ που διαθέτει εγκοπές 
χειρολαβών για να βοηθάει τον χρήστη όταν ολισθαίνει κατά μήκος του οργάνου , το πίσω μέρος του 
αμαξιού , που αποτελείται από ένα πάνελ με δραστηριότητα κινούμενων στοιχείων και είναι 
τοποθετημένο σε ύψος που παρέχει την δυνατότητα ολίσθησης του χρήστη και άλλο ένα επιπλέον 
πάνελ που λειτουργεί σαν καθιστικό. 
 
Μεταλλικός σκελετός 
Ο μεταλλικός σκελετός κατασκευάζεται από κουρμπαρισμένη γαλβανιζέ σωλήνα που να ταιριάζει στο 
σχήμα του αυτοκινήτου και πακτώνεται στο έδαφος για την καλύτερη δυνατή  στατικότητα της 
κατασκευής. Κατά μήκος του σωλήνα δημιουργούνται κατάλληλα τρυπήματα έτσι ώστε να γίνει η 
σύνδεση με τα θεματικά πάνελ αυτοκινήτου. 
 
Θεματικά πάνελ αυτοκινήτου 
Τα θεματικά πάνελ αυτοκινήτου  κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης και συνδέονται με τον 
μεταλλικό σκελετό μέσω μεταλλικών συνδέσμων , τα κινούμενα στοιχεία είναι κατασκευασμένα από 
κόντρα πλακέ θαλάσσης  και έχουν είτε διαμορφωμένες εγκοπές που επιτρέπουν την κίνηση στοιχείων 
είτε μεταλλικούς συνδέσμους που επιτρέπουν την κίνησή των στοιχείων. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε χιλιάδες τετρακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 5400.00€ 

 
Άρθρο A.T. 388: 
(ΧΡΣΠΡΣ 
Β12.3.1.1) 

ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5104) 

 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 192/210 

 
Διαστάσεις οργάνου  Απαιτήσεις ασφαλείας 
Μήκος 420 mm  Απαιτούμενος χώρος 3420x3420 mm 
Πλάτος 180 mm    
Ύψος 600 mm  Ύψος πτώσης 600 mm 
Πιστοποίηση EN 1176:2017    
 
Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες 2 
Δραστηριότητες Τραμπαλισμός 
Ηλικιακή ομάδα 1+ 
Καταλληλότητα Α.Μ.Ε.Α  ΟΧΙ 
 
Η ξύλινη τραμπάλα αποτελεί παιχνίδι δύο χρηστών , βοηθά στην αντίληψη των βαρυτικών δυνάμεων 
και της ισορροπίας και την διασκέδαση μέσω του τραμπαλισμού καθώς και την εκγύμναση των νεαρών 
χρηστών. Η τραμπάλα αποτελείται από τον άξονα τραμπαλισμού και τις θέσεις , δύο πάνελ με μορφή 
ζωάκι και  χειρολαβές και την βάση της τραμπάλας σε σχήμα ''Π''. 
Ο άξονας της τραμπάλας κατασκευάζεται από δύο κομμάτια κόντρα πλακέ .Το ένα κομμάτι έχει ειδική 
διαμόρφωση έτσι ώστε να σχηματίζονται 2 καθίσματα στις άκρες του άξονα τραμπαλισμού, μπροστά 
από τα καθίσματα υπάρχουν εγκοπές κατάλληλες για να συνδεθούν μέσω ειδικών μεταλλικών 
συνδέσμων  τα πάνελ με τις χειρολαβές  και στην μέση υπάρχει ειδική διαμόρφωση με επιφάνεια 
αρκετή για άλλους 2 χρήστες , το δεύτερο κομμάτι του άξονα είναι αυτό που συνδέει τον άξονα 
τραμπαλισμού με την βάση ''Π'' της τραμπάλας. Η βάση κατασκευάζεται από μία μεταλλική λάμα, που 
χρησιμοποιείται για την πάκτωση της τραμπάλας στο έδαφος μέσω ειδικών βυσμάτων και ενώνεται με 
τον άξονα τραμπαλισμού με δύο μεταλλικές γαλβανιζέ λάμες . 
 
ΞΥΛΙΝΗ ΑΙΩΡΑ 
 
(ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ : 5.500 € +Φ.Π.Α ) 
 
Διαστάσεις οργάνου  Απαιτήσεις ασφαλείας 
Μήκος 420 mm  Απαιτούμενος χώρος 4560x7155 mm 
Πλάτος 110 mm    
Ύψος 600 mm  Ύψος πτώσης 1000 mm 
Πιστοποίηση EN 1176:2017    
 
Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες 2 
Δραστηριότητες Αιώρηση 
Ηλικιακή ομάδα 3+ 
Καταλληλότητα Α.Μ.Ε.Α  ΟΧΙ 
 
 
Η ξύλινη αιώρα μπορεί να προσφέρει στιγμές χαλάρωσης στους χρήστες και τους φίλους αιωρούμενοι 
παρέα ή ξαπλώνοντας στην αιώρα , η κατασκευή ωθεί τους χρήστες  στην κοινωνικοποίηση καθώς 
ενθαρρύνει το ομαδικό παιχνίδι και την σωματική άσκηση. 
Η κατασκευή  αποτελείται από  2 ξύλινους στύλους στρογγυλής διατομής που πακτώνονται σε γωνία 
κατάλληλη για την αντοχή της κατασκευής. Η αιώρα συνδέεται με κουζινέτα ικανής αντοχής στους 
στύλους και είναι κατασκευασμένη από σχοινί πολυπροπυλενίου με αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες 
, το πλέγμα του σχοινιού σχηματίζεται από πλαστικά στοιχεία πολυαιθυλένιού. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 193/210 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες επτακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 2700.00€ 

 
Άρθρο A.T. 389: 
(ΧΡΣΠΡΣ Β 
12.21.2) 

ΜΥΛΟΣ ΜΕ 2 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5104) 

 
 
Διαστάσεις οργάνου  Απαιτήσεις ασφαλείας 
Μήκος 1600 mm  Απαιτούμενος χώρος 5600x5600 mm 
Πλάτος 1600 mm    
Ύψος 810 mm  Ύψος πτώσης 800 mm 
Πιστοποίηση EN 1176:2017    
 
Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες 3 
Δραστηριότητες Περιστροφή 
Ηλικιακή ομάδα 3+ 
Καταλληλότητα Α.Μ.Ε.Α  ΟΧΙ 
 
Ο μύλος επιτρέπει στον χρήστη την περιστροφή του γύρω από ένα κεντρικό άξονα , το όργανο 
ενθαρρύνει την συνεργασία και την φυσική άσκηση των χρηστών , η δομή του οργάνου επιτρέπει την 
χρήση του εξοπλισμού από πολλαπλούς χρήστες και αναπτύσσει την αίσθηση της ισορροπίας.  
Ο μύλος αποτελείται από τον κυκλικό μεταλλικό σκελετό διαμέτρου 1600mm, κατασκευασμένο από 
κοιλοδοκό. Στον σκελετό υπάρχουν συμμετρικά 3 ακτίνες κατασκευασμένες από κοιλοδοκό οι οποίες 
ενώνονται μεταξύ τους στο κέντρο του κύκλου σε χαλύβδινο δακτύλιο. Στον σκελετό ως πάτωμα 
εφαρμόζεται ξυλεία ορθογωνικής διατομής ειδικά διαμορφωμένη έτσι ώστε να δίνει σχήματα 
εξαγώνου. Στο κέντρο του κύκλου υψώνεται κατακόρυφος άξονας κατασκευασμένος από κοιλοδοκό 
και στις 2 πλευρές του μήλου τοποθετούνται τα καθίσματα από ειδικά διαμορφωμένη μασίφ ξυλεία. 
Τα κάγκελα κατασκευάζονται από τρείς κουμπαριασμένους σωλήνες, που στερεώνονται σε τρία σημεία 
του πατώματος.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες εκατό ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 2100.00€ 

 
Άρθρο A.T. 390: 
(ΧΡΣΠΡΣ Β12.1.2) 

ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ ΚΑΡΑΒΙ 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5104) 

 
 
Διαστάσεις οργάνου  Απαιτήσεις ασφαλείας 
Μήκος 17540 mm  Απαιτούμενος χώρος 22120x12310 mm 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 194/210 

Πλάτος 8261 mm    
Ύψος 8000 mm  Ύψος πτώσης 3000 mm 
Πιστοποίηση EN 1176:2017    
 
Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες 60 
Δραστηριότητες Αναρρίχηση , ολίσθηση , παιχνίδι ρόλων, θεματικό παιχνίδι 
Ηλικιακή ομάδα 3+ 
Καταλληλότητα Α.Μ.Ε.Α  ΟΧΙ 
 
Το όργανο αποτελείται από: 
' 1 κατάρτι με παρατηρητήριο και πανιά 
' 1 πλατφόρμα πλώρη με κατάρτι και πανιά 
' 1 πλατφόρμα πρύμνη με τιμόνι πλοίου κατάρτι και πανιά 
' 2 γέφυρες από σχοινί 
' 5 δικτυώματα αναρριχήσεων 
' 4 σχοινιά αναρρίχησης  
' 2 τσουλήθρες  
' 2 ξύλινες κάθετες κλίμακες αναρριχήσεις 
' 4 τοίχοι αναρρίχησης με χούφτες 
' 6 κανόνια 
' 1 τσουλήθρα σε ύψος 1200 
' 1 τσουλήθρα σε ύψος 1500 
 
Το πολυσύνθετο όργανο πειρατικό καράβι συνδυάζει ιδανικά το θεματικό παιχνίδι με την πληθώρα 
δραστηριοτήτων. Ο πολυεπίπεδος σχεδιασμός του σε συνδυασμό με την πληθώρα αναρριχητικών 
επιλογών δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να εξασκήσουν τα όρια της φαντασίας τους και της 
δημιουργικότητας τους για να βρουν πολλές διαφορετικές οδούς προς τα διαφορετικά επίπεδα της 
κατασκευής , η κατάβαση είναι εξίσου διασκεδαστική με την ύπαρξη δραστηριοτήτων ολίσθησης . Το 
όργανο ευνοεί το παιχνίδι ρόλων και την κοινωνικοποίηση με τις μεγάλες επιφάνειες που διαθέτει να 
επιτρέπουν την συμμετοχή πολλαπλών χρηστών στο παιχνίδι καθώς και την φυσική άσκηση με τον 
μεγάλο αριθμό αναρριχήσεων. 
Το όργανο αποτελείται από 1 πλατφόρμα πρύμνη, 1 κατάρτι παρατηρητήριο και μία πλατφόρμα 
πλώρη με κατάρτι και όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες εκτυλίσσονται περιμετρικά τους. Όλες οι 
πλατφόρμες είναι κατασκευασμένες από στρογγυλή και ορθογωνική ξυλεία κατάλληλων διατομών και 
διαστάσεων. 
 
Πλατφόρμα πρύμνη 
Η πλατφόρμα πρύμνη χωρίζεται σε τρία επίπεδα διαφορετικού ύψους με το χαμηλότερο να είναι σε 
ύψος 1200 mm και η πρόσβαση επιτυγχάνεται από 2 ξύλινες κλίμακες αναρρίχησης . 
Με την είσοδο στην πρώτη πλατφόρμα ο χρήστης θα βρίσκει δεξιά μια έξοδο για γέφυρα από σχοινί 
που θα οδηγεί στο κατάρτι με παρατηρητήριο και αριστερά θα υπάρχει η ενδιάμεση πλατφόρμα σε 
ύψος 1500 mm που έχει πρόσβαση σε έξοδο τσουλήθρας, η σκάφη της τσουλήθρας είναι 
κατασκευασμένη από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1,5mm και βιδώνεται στα πλαϊνά προστατευτικά 
της τσουλήθρας που είναι κατασκευασμένα από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Η πρόσβαση στην 
πλατφόρμα ύψους 1500 mm επιτυγχάνεται και μέσω δικτυώματος αναρρίχησης, που είναι 
κατασκευασμένο από σχοινί αντοχής πολυπροπυλενίου  . Το τρίτο επίπεδο της πλατφόρμας είναι σε 
ύψος 1800 mm και οδηγεί στο τιμόνι του πλοίου και στα κανόνια ,3 σε κάθε πλευρά, η πρόσβαση σε 
αυτό το επίπεδο επιτυγχάνεται μέσω δραστηριότητας τοίχου αναρρίχησης με χούφτες  που βρίσκεται 
στο πίσω μέρος της πρύμνης του πλοίου . Σε όλη την κατασκευή υπάρχουν παράθυρα πλοίου. 
 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 195/210 

Πλατφόρμα πλώρης 
Στην πλατφόρμα πλώρης η πρόσβαση επιτυγχάνεται μέσω δύο δικτυωμάτων  αναρρίχησης , η μία 
βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της πλατφόρμας και η δεύτερη στην πρύμνη του πλοίου. Η πρόσβαση 
στην πλατφόρμα επιτυγχάνεται επίσης και με δύο τοίχοι αναρρίχησης με χούφτες αντιδιαμετρικά της 
πρύμνης. Με την είσοδο στην πλώρη του καραβιού ο χρήστης βρίσκει ευθεία έξοδο για τσουλήθρα ενώ 
αριστερά βρίσκει έξοδο για γέφυρα από σχοινί που καταλήγει στο κατάρτι με το παρατηρητήριο.  
 
Κατάρτι με παρατηρητήριο 
Το  παρατηρητήριο που βρίσκεται στο μέσω της κατασκευής του καραβιού έχει πρόσβαση από δύο 
δικτυώματα αναρρίχησης  , από εδάφους, και από τις δύο γέφυρες σχοινιού από την πλατφόρμα 
πρύμνης και την πλατφόρμα πλώρης αντίστοιχα , έτσι ο χρήστης έχει πρόσβαση σε όλη την κατασκευή 
από οποιοδήποτε κομμάτι της επιθυμεί. Στο κατάρτι με παρατηρητήριο υπάρχουν επίσης 4 
δραστηριότητες αναρρίχησης με σχοινί που ξεκινούν από το ύψος του καταρτιού και καταλήγουν στο 
έδαφος αντιδιαμετρικά δύο σε κάθε πλευρά του καραβιού.  
 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εβδομήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 78000.00€ 

 
Άρθρο A.T. 391: 
(ΧΡΣΠΡΣ 
Β12.12.1) 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΟΥΝΙΑΣ  

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5104) 

 
Το σύνθετο κάθισμα κούνιας αποτελείται από δύο καθίσματα νηπίων και ενδιάμεσα τους ένα 
μεγαλύτερο κάθισμα το οποίο ενώνει όλη την κατασκευή , το κάθισμα αυτό δίνει την δυνατότητα για 
χρήση ,έως και από 4 περίπου άτομα την φορά. Τα καθίσματα νηπίων θα είναι κλειστά, θα 
κατασκευάζονται από ελαστομερές υλικό με ενίσχυση αλουμινίου. Το κάθισμα που συνδέει την 
κατασκευή θα αποτελείται από κάθισμα με αντιολισθητική επιφάνεια ανθεκτικό σε φθορά από χημικές 
ουσίες, με σταθεροποιητές, ώστε να υπάρχει αντίσταση σε υπεριώδεις ακτινοβολίες και να παρέχεται 
αντιστατική προστασία και το κάθισμα κατασκευάζεται από λάμα αλουμινίου με περίβλημα από 
καουτσούκ ώστε να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση. Η συνολική διάσταση του καθίσματος είναι 
στα 1700 mm περίπου. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες εκατό ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 2100.00€ 

 
Άρθρο A.T. 392: 
(ΧΡΣΠΡΣ Β12.22) 

Διάδρομος Σκύλου 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5104) 

 
Για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ενός διαδρόμου σκύλου κατασκευασμένου από ξυλεία 
πλάτους 0,78m και μήκου 2+2 μέτρων. Η κατασκευή θα πακτώνεται στο έδαφος με κατάλληλο θεμέλιο 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές. Στην τιμή περιλαμβάνονται η 
προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση του διαδρόμου, τα υλικά, μικροϋλικά, το θεμέλιο και κάθε 
άλλη απαιτούμενη δαπάνη για την ορθή στήριξη και λειτουργία της κατασκευής ως ένα ενιαίο 
λειτουργικό σύνολο. 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 196/210 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 1000.00€ 

 
Άρθρο A.T. 393: 
(ΧΡΣΠΡΣΒ12.23) 

Εμπόδια σκύλων 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5104) 

 
Για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ενός συστήματος εμποδίων σκύλων  από ξυλεία 
πλάτους 0,94m. Η κατασκευή θα πακτώνεται στο έδαφος με κατάλληλο θεμέλιο σύμφωνα με τα 
εγκεκριμένα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές. Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, 
τοποθέτηση και εγκατάσταση του διαδρόμου, τα υλικά, μικροϋλικά, το θεμέλιο και κάθε άλλη 
απαιτούμενη δαπάνη για την ορθή στήριξη και λειτουργία της κατασκευής ως ένα ενιαίο λειτουργικό 
σύνολο. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 600.00€ 

 
Άρθρο A.T. 394: 
(ΧΡΣΠΡΣ Β12.24) 

Διάδρομος σκύλου μεγάλης έκτασης 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5104) 

 
Για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ενός διαδρόμου σκύλου κατασκευασμένου από ξυλεία 
πλάτους 0,75m και μήκους 1,91+1,57+1,91 μέτρων. Η κατασκευή θα πακτώνεται στο έδαφος με 
κατάλληλα θεμέλια στις θέσεις στήριξης σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και τις τεχνικές 
προδιαγραφές. Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση του διαδρόμου, 
τα υλικά, μικροϋλικά, το θεμέλιο και κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη για την ορθή στήριξη και 
λειτουργία της κατασκευής ως ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 2000.00€ 

 
Άρθρο A.T. 395: 
(ΧΡΣΠΡΣ Β12.25) 

Τούνελ σκύλων 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5104) 

 
Για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ενός τούνελ σκύλου κατασκευασμένου από συνθετικά 
υλικά ακτίνας 0,35m. Η κατασκευή πλαισιώνρεται από κορμούς ξύλου ακτίνας 0,08m σύμφωνα με τα 
εγκρεκριμένα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.  Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, τοποθέτηση 
και εγκατάσταση του τούνελ,η προμήθεια και τοποθέτηση των κορμών σε κατάλληλες θέσεις, τα υλικά, 
μικροϋλικά,  και κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη για την ορθή στήριξη και λειτουργία της κατασκευής 
ως ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια πεντακόσια ευρώ 
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 (Αριθμητικώς): 1500.00€ 
 

Άρθρο A.T. 396: 
(ΧΡΣΠΡΣ Β12.26) 

Κατασκευή δεσίματος σκύλου 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5104) 

 
Για την προμήθεια, εγκατάσταση και πάκτωση μίας μεταλλικής κατασκευής με κατάλληλες 
διαμορφώσεις για το δέσιμο σκύλων κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο χώρο. Η κατασκευή θα 
πακτώνεται στο έδαφος με κατάλληλα θεμέλια στις θέσεις στήριξης σύμφωνα με τα εγκεκριμένα 
σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές. Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, τοποθέτηση , τα υλικά, 
μικροϋλικά, το θεμέλιο και κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη για την ορθή στήριξη και λειτουργία της 
κατασκευής ως ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 300.00€ 

 
Άρθρο A.T. 397: 
(ΧΡΣΠΡΣ Β12.27) 

Τραμπάλα πάρκου σκύλων 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5104) 

 
Για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία μίας τραμπάλας σκύλου  πλάτους 0,35m και μήκους 
3m. Η κατασκευή θα πακτώνεται στο έδαφος με κατάλληλα θεμέλια στις θέσεις στήριξης σύμφωνα με 
τα εγκεκριμένα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές. Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, 
τοποθέτηση και εγκατάσταση της τραμπάλας, τα υλικά, μικροϋλικά, το θεμέλιο και κάθε άλλη 
απαιτούμενη δαπάνη για την ορθή στήριξη και λειτουργία της κατασκευής ως ένα ενιαίο λειτουργικό 
σύνολο. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτακόσια πενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 750.00€ 

 
Άρθρο A.T. 398: 
(ΧΡΣΠΡΣ Β12.28) 

Σύνθετη κατασκευή πάρκου σκύλων 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5104) 

 
Για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία μίας σύνθετης κατασκευής πάρκου σκύλου 
αποτελούμενη από δύο πύργους ύψους 1,40m και 2,00m αντίστοιχα κατασκευασμένους από ξυλεία 
διαστάσεων 1,20m*1,20m και συνενωμένους με διαδρόμους μήκους 2,15+2,15 μέτρων. Η κατασκευή 
θα πακτώνεται στο έδαφος με κατάλληλα θεμέλια στις θέσεις στήριξης σύμφωνα με τα εγκεκριμένα 
σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές. Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, τοποθέτηση και 
εγκατάσταση των πύργων, των διαδρόμων, τα υλικά, μικροϋλικά, τα θεμέλια και κάθε άλλη 
απαιτούμενη δαπάνη για την ορθή στήριξη και λειτουργία της κατασκευής ως ένα ενιαίο λειτουργικό 
σύνολο. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρεις χιλιάδες ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 3000.00€ 
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Άρθρο A.T. 399: 
(ΧΡΣΠΡΣ Β12.29) 

Τσουλήθρα σκύλων 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5104) 

 
Για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ενός οργάνου τύπου ''τσουλήθρα¨ σκύλου 
αποτελούμενη από κλίμακα μήκους 0,90m και πλάτους 1,00, πύργου ύψους 1,25m +0,80m και 
τσουλήθρα μήκους 2,12m κατασκευασμένων από ξυλεία και συνθετικά υλικά. Η κατασκευή θα 
πακτώνεται στο έδαφος με κατάλληλα θεμέλια στις θέσεις στήριξης σύμφωνα με τα εγκεκριμένα 
σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές. Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, τοποθέτηση και 
εγκατάσταση όλων των επιμέρους αναφερόμενων ξύλινων και λοιπών στοιχείων, τα υλικά, μικροϋλικά, 
το θεμέλιο και κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη για την ορθή στήριξη και λειτουργία της κατασκευής 
ως ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 2500.00€ 

 
Άρθρο A.T. 400: 
(ΠΡΣΕ9.8) 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210) 

 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του 
φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, 
πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια 
άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-
00 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων 
των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 6.00€ 

 
Άρθρο A.T. 401: 
(ΠΡΣΕ4.3) 

Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος διαστάσεων 1,00 
Χ 1,00 Χ 1,00 m 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5110) 

 
Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των 
υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την εκτέλεση της εργασίας. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 4.00€ 
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Άρθρο A.T. 402: 
(ΟΔΟΒ-64.1) 

Γεωύφασμα στραγγιστηρίων 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914) 

 
Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπρο-πυλενίου, για 
την κατασκευή των γραμμικών στραγγιστηρίων της οδού και των στραγ-γιστηρίων όπισθεν τοίχων ή 
βάθρων, πάχους >=1,0 mm (κατά ΕΛΟΤ EN 9863-1), ελάχιστου βάρους 150 gr/m2 (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 
9864), εφελκυστικής αντοχής >=9 kN/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), επιμήκυνσης σε θραύση >= 50% 
(κατά EN ISO 10319), αντοχής σε διάτρηση >=1500 N (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12236), σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 08-03-03-00. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου του έργου, 
• η κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση και η τοποθέτησή του στο όρυγμα, 
• η προσωρινή συγκράτηση του γεωυφάσματος και για τη μόρφωση της διατομής του στραγγιστηρίου 
σύμφωνα με τη μελέτη (με χρήση ξυλίνων αντηρίδων, πλαισίων κλπ χωρίς αιχμηρά άκρα) το τελικό 
κλείσιμο της διατομής του στραγγιστηρίου με τις προβλεπόμενες επικαλύψεις του γεωυφάσματος και 
η συρραφή των φύλλων. 
 
Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλου εξοπλισμού για την τοποθέτηση των προβλεπομένων 
υλικών του μονοβαθμίου φίλτρου για την αποφυγή των φθορών του τοποθετημένου γεωυφάσματος. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενης επιφάνειας στραγγιστηρίων με γεωύφασμα. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 1.50€ 

 
Άρθρο A.T. 403: 
(ΧΡΣΣΧΕΤ_ΠΡΣ  
0ΣΧ.Β62 ) 

Πλήρωση τάφρων αποστράγγισης   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 2112 ) 

 
      Πλήρωση  τάφρων δικτύου  αποστράγγισης  κονίστρας  γηπέδου ποδοσφαίρου ή γηπέδων 
αθλοπαιδιών  (καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης κ.λ.π.), με  διαβαθμισμένο  θραυστό  υλικό (σκύρα), 
διαστάσεων 1 - 7 εκ. ή χάλικες ποταμού τελείως καθαρούς, αναλόγων  διαστάσεων. 
Στον πυθμένα των τάφρων αποστράγγισης θα τοποθετούνται τα μεγαλύτερα σκύρα ή χάλικες, η δε 
πλήρωση θα συνεχίζεται κατά στρώσεις προς τα πάνω με βαθμιαία  μείωση των διαστάσεών τους. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού πλήρωσης των τάφρων αποστράγγισης, η 
φορτοεκφόρτωση η αποζημίωση για την καθυστέρηση του    μεταφορικού μέσου κατά τη 
φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά του υλικού πλήρωσης των  τάφρων από τη θέση προμήθειας ή 
παραγωγής μέχρι το έργο και η εργασία πλήρωσης,η δαπάνη των τυχόν απαιτούμενων αντλήσεων 
υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από παρουσία νερού  καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη υλικού 
και εργασίας που απαιτείται για πλήρως περαιωμένη εργασία,  σύμφωνα με όσα καθορίζονται πιο 
πάνω και τα σχέδια της μελέτης. 
 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας ή παραγωγής των υλικών που απαιτούνται για την 
πλήρωση των στραγγιστηρίων, η δαπάνη μεταφοράς των παραπάνω υλικών επί τόπου των έργων με 
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οποιοδήποτε μέσο και από οποιαδήποτε απόσταση μετά των φορτοεκφορτώσεων και του χαμένου 
χρόνου, η δαπάνη διάστρωσης, διαβροχής, συμπύκνωσης κατά στρώσεις μέγιστου πάχους 0,15 μ., η 
δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς του νερού διαβροχής, η δαπάνη των τυχόν αναγκαίων ξυλοτύπων, 
η δαπάνη των τυχόν απαιτούμενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από παρουσία 
νερού  καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας που απαιτείται για πλήρως 
περαιωμένη εργασία. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα επτά ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 17.00€ 

 
Άρθρο A.T. 404: 
(ΠΡΣΑ15) 

Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και 
κλαδέματος με αυτοκίνητο 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2180) 

 
Μεταφορά με αυτοκίνητο ενός κυβικού μέτρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών, 
κατεδαφίσεων και κλαδέματος, πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την Υπηρεσία ή 
προβλέπεται από την μελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την διάστρωση στον χώρο απόθεσης, 
ανά χιλιόμετρο διαδρομής εμφόρτου αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε οδό. 
Η τιμή έχει εφαρμογή μόνον σε περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιείται, στην παρούσα εργολαβία, άλλο 
άρθρο που περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη μεταφορά όπως εκσκαφή, κλάδεμα κ.λ.π., που περιέχουν 
τη μεταφορά, και μετά από πλήρη τεκμηρίωση και εγγράφου της Υπηρεσίας. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα δύο λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 0.32€ 

 
Άρθρο A.T. 405: 
(ΠΡΣΓ4) 

Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 1620) 

 
Ισοπαχής διάστρωση στην επιφάνεια της κονίστρας κηπευτικού χώματος ή άμμου ή μίγματος 
κηπευτικού χώματος - άμμου που έχουν μεταφερθεί και αποτεθεί σε σωρούς σε διάφορα σημεία της 
κονίστρας, στην αρχή μεν με ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση, όπου χρειαστεί, χειρονακτικά με 
χρήση καταλλήλων εργαλείων (τσουγκράνες), σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
05-02-03. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, 
των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 0.25€ 

 
Άρθρο A.T. 406: 
(ΠΡΣΔ10) 

Προμήθεια τύρφης 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5340) 
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Προμήθεια επί τόπου του έργου τύρφης, συσκευασμένης, με ένδειξη προέλευσης, τύπου υλικού, όγκου, 
σύμφψνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Το προσκομιζόμενο υλικό θα συνοδεύεται από 
πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου αναγνωρισμένου εργαστηρίου (χημική ανάλυση). 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 40.00€ 

 
Άρθρο A.T. 407: 
(ΠΡΣΔ16) 

Προμήθεια άμμου χειμάρρου ή ορυχείου 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1510) 

 
Προμήθεια επί τόπου του έργου άμμου από ορυχείο, ποταμό ή χείμαρρο, απ΄ όπου επιτρέπεται νομίμως 
η αμμοληψία, καθαρής, απαλλαγμένης χλωριούχου νατρίου και κοκκομετρικής διαβάθμισης 0,25-2,0 
mm. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 15.00€ 

 
Άρθρο A.T. 408: 
(ΠΡΣΕ13.1) 

Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5510) 

 
Το αντικείμενο εγκατάστασης χλοοτάπητα με σπορά περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
 
1. Την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον 
ψιλοχωματισμό του εδάφους. 
2. Την προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση της εμπλουτισμένης τύρφης, περλίτη, χούμου 
και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 cm 
3. Την τελική διαμόρφωση της επιφάνειας με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η 
κατάλληλη σποροκλίνη. 
4. Την προμήθεια σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, πιστοποιημένου, πρόσφατης εσοδείας, 
συσκευασμένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση του μίγματος και τον οίκο παραγωγής και 
τη σπορά με την προβλεπόμενη ποσότητα, ανάλογα με το είδος του σπόρου. 
5. Την κάλυψη του σπόρου, την ομοιόμορφη κατανομή μικτού λιπάσματος με ιχνοστοιχεία και το 
κυλίνδρισμα της επιφάνειας. 
6. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο σκεύασμα. 
7. Την λίπανσή του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 
8. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του 
χλοοτάπητα. 
9. Την πρώτη άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του 
αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα 
φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή 
ανεπαρκές. 
10. Το πρώτο κούρεμα και το κυλίνδρισμα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm. 
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Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των 
μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 2000.00€ 

 
Άρθρο A.T. 409: 
(ΠΡΣΣΤ10) 

Αερισμός χλοοτάπητα 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5580) 

 
Αερισμός των ριζών του χλοοτάπητα με κατάλληλο εργαλείο, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-06-08-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν. 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 15.00€ 

 
Άρθρο A.T. 410: 
(ΠΡΣΣΤ11) 

Αραίωμα χλοοτάπητα (καθαρισμός, thatching) 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5570) 

 
Αραίωμα του χλοοτάπητα (καθαρισμός του thatch) με κατάλληλο εργαλείο, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-08-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν. 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 17.50€ 

 
Άρθρο A.T. 411: 
(ΠΡΣΣΤ3.4) 

Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5540) 

 
Λίπανση χλοοτάπητα χειρωνακτική, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-03-00. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του λιπάσματος επί τόπου του έργου 
και η ομοιόμορφη διασπορά του στην επιφάνεια του χλοοτάπητα με τα χέρια. 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έντεκα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 
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 (Αριθμητικώς): 11.25€ 
 

Άρθρο A.T. 412: 
(ΠΡΣΣΤ4.8.1) 

Κούρεμα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών, με βενζινοκίνητη 
χλοοκοπτική μηχανή 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5530) 

 
Κούρεμα χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, με χλοοκοπτική μηχανή συμπεριλαμβανομένης και της 
απομάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόμενο χώρο χώρο των προϊόντων που προκύπτουν από το 
κούρεμα, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-03. 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 27.50€ 

 
Άρθρο A.T. 413: 
(ΠΡΣΣΤ5.3) 

Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με ψεκαστικό μηχάνημα 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5560) 

 
Καταπολέμηση ασθενειών με προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή εγκεκριμένων χημικών ή 
βιολογικών μυκητοκτόνων, ή άλλων σκευασμάτων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-06-05-00. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των 
εργαλείων και των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν. 
Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-05-00 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 25.00€ 

 
Άρθρο A.T. 414: 
(ΠΡΣΣΤ7.2) 

Βοτάνισμα χλοοτάπητα με χρήση ζιζανιοκτόνων 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5372) 

 
Ψεκασμός της επιφάνειας του χλοοτάπητα με κατάλληλα ζιζανιοκτόνα για την καταστροφή των 
ζιζανίων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαμβάνονται οι 
απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των σκευασμάτων, των μηχανημάτων και 
των εργαλείων καθώς και η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας. 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 20.00€ 

 
Άρθρο A.T. 415: 
(ΧΡΣNEO  022 ) 

Κατασκεύη οικήματος μηχανοστασίου   
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 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 21 ) 

 
Κατασκεύη οικήματος μηχανοστασίου για να στεγάσει την αντλία της άρδευσής του γηπέδου , τον 
προγραμματιστή  άρδευσης  κτλ .    
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 2000.00€ 

 
Άρθρο A.T. 416: 
(ΠΡΣΑ10) 

Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου με 
μηχανικά μέσα 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 2111) 

 
Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπογείου αρδευτικού δικτύου (με 
σταλακτηφόρους ή εκτοξευτές), σε χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, στο απαιτούμενο βάθος, με χρήση 
μηχανικών μέσων (π.χ. αυτοφερόμενης καδένας, αυλακωτήρα κλπ). 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 0.80€ 

 
Άρθρο A.T. 417: 
(ΠΡΣΗ1.2.6) 

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, διαμέτρου Φ 63 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8) 

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ και είκοσι λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 3.20€ 

 
Άρθρο A.T. 418: 
(ΠΡΣΗ1.2.7) 

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, διαμέτρου Φ 75 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8) 

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 4.50€ 

 
Άρθρο A.T. 419: 
(ΠΡΣΗ4.4.6) 

Ταυ μεταλλικά, γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2'' 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 12) 

 
Ταυ μεταλλικά, γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 9.50€ 

 
Άρθρο A.T. 420: 
(ΠΡΣΗ5.1.7) 

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 2 1/2'' 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11) 

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 55.00€ 

 
Άρθρο A.T. 421: 
(ΠΡΣΗ5.14) 

Βαλβίδα αντεπιστροφής άρδευσης 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11) 

 
Βαλβίδα αντεπιστροφής άρδευσης, 10 atm, DN 50, αποτελούμενη από δύο στοιχεία αντεπιστροφής εν 
σειρά και αυτόματη βαλβίδα εκτόνωσης μεταξύ αυτών στο εσωτερικό του κελύφους προστασίας. 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια πενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 250.00€ 
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Άρθρο A.T. 422: 
(ΠΡΣΗ7.2.7) 

Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm, 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 2'' μακρύ 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8) 

 
Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, ονομαστικής πίεσης 10 atm, από πολυεστέρα ή νάϋλον ενισχυμένο με 
ίνες υάλου, με απώλειες πίεσης στα 120 mesh, σε καθαρό φίλτρο, υπό την μεγίστη παροχή μικρότερες 
από 0,50 atm. 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 200.00€ 

 
Άρθρο A.T. 423: 
(ΠΡΣΗ7.9.6) 

Πλαστικές δεξαμενές από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE), 
χωρητικότητας 10,0 m³ 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 30) 

 
Πλαστική δεξαμενή από σκληρό πολυαιθυλένιο (ΗDPE). Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και 
μεταφορά της δεξαμενής επί τόπου του έργου, τα υλικά διαμόρφωσης της βάσης έδρασης και την 
εργασία πλήρους τοποθέτησης και σύνδεσης με το δίκτυο, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτακόσια πενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 750.00€ 

 
Άρθρο A.T. 424: 
(ΠΡΣΗ8.3.17.1) 

Μαστοί πολύσπαστοι για μεγάλους εκτοξευτήρες, διατομής Φ 1'' 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8) 

 
Μαστοί πολύσπαστοι για μεγάλους εκτοξευτήρες, επί τόπου, με τα μικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης, τοποθέτησης, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. για πλήρη λειτουργία. Σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 35.00€ 

 
Άρθρο A.T. 425: 
(ΠΡΣΗ8.3.5.2) 

Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, γραναζωτός, ακτίνας ενεργείας 15- 
22 m, ανοξείδωτο σώμα ανύψωσης 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8) 
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Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up), γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας ενεργείας 15-22 m, 1'' 
BSP, με βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας, μνήμη ρύθμισης τομέα και 
σώμα ανύψωσης 10 cm ή μεγαλύτερο. 
Προμήθεια εκτοξευτήρων επί τόπου του έργου με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα σύνδεσης 
(εκτός από τον πολύσπαστο μαστό) και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων 
και δοκιμώνσύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ενενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 90.00€ 

 
Άρθρο A.T. 426: 
(ΠΡΣH9.1.1.8) 

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, με 
μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 2'' 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8) 

 
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 
0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με 
πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. 
Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, 
ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν πενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 150.00€ 

 
Άρθρο A.T. 427: 
(ΠΡΣΗ9.1.4.1) 

Πηνία ηλεκτροβανών, 24 V AC 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8) 

 
Προμήθεια πηνίου ηλεκτροβάνας με τα παρελκόμενά του, σύνδεσή του από ειδικευμένο τεχνίτη 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της ηλεκτροβάνας και εκτέλεση δοκιμών λειτουργίας. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 10.00€ 

 
Άρθρο A.T. 428: 
(ΠΡΣΗ9.2.13.3) 

Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών διαστάσεων 30Χ40 cm, 4 
ηλεκτροβανών 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8) 

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 25.00€ 

 
Άρθρο A.T. 429: 
(ΠΡΣΗ9.2.13.4) 

Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών διαστάσεων 50Χ60 cm, 6 
ηλεκτροβανών 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8) 

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 45.00€ 

 
Άρθρο A.T. 430: 
(ΠΡΣΗ9.2.14.1.1) 

Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό διαστάσεων 40Χ30Χ20 
cm πάχους 1,2 mm 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8) 

 
Στεγανό κουτί προγραμματιστών, μεταλλικό, για τοποθέτηση προγραμματιστών ή και κεφαλών 
άρδευσης κλπ, με πόρτα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm, με αντισκωριακή βαφή, με εσωτερική πλάκα 
στήριξης εξαρτημάτων, με στεγανοποιητικά παρεμβύσματα στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, 
βαθμού προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 65, με κλειδαριά ασφαλείας, με δυνατότητα ανοίγματος της 
πόρτας δεξιά ή αριστερά ή με δύο πόρτες, με όλα τα εξαρτήματα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία 
τοποθέτησης. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 45.00€ 

 
Άρθρο A.T. 431: 
(ΠΡΣΗ9.2.15.5) 

Καλώδιο τύπου JIVV-U (πρώην ΝΥΥ) 7 x 1,5 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 47) 

 
Καλώδιο τύπου JIVV-U (ΝΥΥ) και μικροϋλικά (κολάρα, κλέμμες κλπ) επί τόπου του έργου, με την 
εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης καλωδίων, διαμόρφωσης, σύνδεσης και 
ελέγχου. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 



ΕΡΓΟ:: Σελ: 209/210 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και σαράντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 1.40€ 

 
Άρθρο A.T. 432: 
(ΠΡΣΗ9.2.5.1) 

Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, 4-6 
ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52) 

 
Οικιακός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου, 3 τουλάχιστον ανεξάρτητων 
προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β), με 3 τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ημέρα και 
πρόγραμμα, με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση, με δυνατότητα εκκίνησης αντλίας ή 
κεντρικής ηλεκτροβάνας και με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας. 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με τα πάσης φύσεως εξαρτημάτά του καθώς και 
εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 200.00€ 

 
Άρθρο A.T. 433: 
(ΠΡΣΛ6) 

Πιεστικό συγκρότημα ισχύος 3750 W με δοχείο διαστολής 120 έως 140 
lt 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 21) 

 
Πιεστικό συγκρότημα αποτελούμενο από ηλεκτροκίνητη αντλία με μοτέρ ισχύος 3750 W, με περίβλημα, 
πτερωτή και άξoνα από ανοξείδωτο χάλυβα, διακόπτη πίεσης, μανόμετρο, δοχείο πίεσης 120 - 140 lt 
και ελαστικό σωλήνα πίεσης. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των ανωτέρω και η εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, 
ελέγχου, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια οκτακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 1800.00€ 

 
Άρθρο A.T. 434: 
(ΧΡΣΟΙΚ 001 ) 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ , ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ(ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ) ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ) 

 
Περιλαμβάνει τα παραβολα ,   υλικά και την εργασία για την δημιουργία μιας νέας παροχής νερού και 
ρεύματος (τριφασικού ) με το κεντρικό δίκτυο  της ΔΕΥΑΙ και της ΔΕΗ , για την αρδευση  και τη 
ρευματοδότηση του γηπέδου που περιγράφεται στο έργο . 
Η νέα παροχή θα γίνει σε σημείο που θα έχει προαποφασισθεί από κοινού με την Υπηρεσία μας ,  τη  
ΔΕΥΑΙ  και    τη  ΔΕΗ   και   θα περιλαμβάνει  το σχετικό υδρόμετρο για το νερό ,και τον σχετικό μετρητή 
για το ρευμα .    



ΕΡΓΟ:: Σελ: 210/210 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 1000.00€ 

 
Άρθρο A.T. 435: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
NEH4.2.6 ) 

Ρακόρ πολυεθυλαινίου, Φ63   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 ) 

 
Ρακόρ πολυεθυλαινίου Φ63, επιτόπου του έργου με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία σύνδεσης 
και δοκιμών, πλήρως τοποθετημένα στην εγκατάσταση.    
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 6.00€ 

 
Άρθρο A.T. 436: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ NH4.2.6 
) 

Τάπα πολυεθυλαινίου Φ63.   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 ) 

 
Τάπα πολυεθυλαινίου Φ63, επιτόπου του έργου με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία σύνδεσης 
και δοκιμών, πλήρως τοποθετημένα στην εγκατάσταση.    
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 5.00€ 

 
Άρθρο A.T. 437: 
(ΧΡΣΑΤΗΕ 
NH4.12.5 ) 

Σέλλα πλαστική Φ63/1΄΄   

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 ) 

 
      Σέλλα πλαστική Φ63/1΄΄ , επιτόπου του  με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη λειτουργία. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 7.00€ 
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