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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των 
εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, 
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 Εργου. 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,  στις  τιμές  μονάδος του παρόντος  Τιμολογίου, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται  τα κάτωθι:

1.1.1 Κάθε είδους  επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους,  τέλη, 
δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ 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  λοιπων  υλικών,  σε  κατάλληλους  χώρους  απόρριψης, 
λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με 
την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

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 
κλπ),  νυκτερινής  απασχόλησης  (πλην  των  έργων  που  η  εκτέλεσή  τους 
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του 
πάσης  φύσεως  προσωπικού  (επιστημονικού,  εργατοτεχνικού  όλων  των 
ειδικοτήτων,  υπαλλήλων  εργοταξιακών  γραφείων,  οδηγών  και  χειριστών 
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οχημάτων  και  μηχανημάτων,  τεχνιτών  συνεργείων  κλπ.)  ημεδαπού  ή 
αλλοδαπού  που  απασχολείται  για  την  κατασκευή  του  έργου,  επί  τόπου  ή 
οπουδήποτε αλλού.

1.1.4 Οι  δαπάνες  εξασφάλισης  εργοταξιακών  χώρων  (με  ενοικίαση  ή  αγορά), 
διαρρύθμισης  αυτών,  ανέγερσης  γραφείων,  εργαστηρίων  και  λοιπών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, 
τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, 
καθώς  και  λοιπών  απαιτουμένων  ευκολιών,  σύμφωνα  με  τους  όρους 
δημοπράτησης.

1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, 
απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και  οι δαπάνες 
αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  από την  Υπηρεσία και 
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους.

1.1.6 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.

1.1.7 Οι  δαπάνες  εγκατάστασης και  λειτουργίας  μονάδων παραγωγής  προκατα-
σκευασμένων  στοιχείων,  εφ’  όσον  προβλέπονται  από  τους  όρους 
δημοπράτησης,  συγκροτήματων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-
τριβείο),  σκυροδέματος,  ασφαλτομιγμάτων  κλπ,  στον  εργοταξιακό  χώρο  ή 
εκτός αυτού. 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, 
η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η 
εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές 
δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων 
υλών  στην  μονάδα  και  των  παραγομένων  προϊόντων  μέχρι  τις  θέσεις 
ενσωμάτωσής  τους  στο  Εργο,  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) Οταν  η  εγκατάσταση  των  μονάδων  έχει  γίνει  σε  χώρο  που  έχει 
παραχωρηθεί από το Δημόσιο

(β) Οταν 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.

1.1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, 
τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και 
τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων του Εργου.
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1.1.9 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  κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων 
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της 
εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και 
μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

1.1.10 Οι δαπάνες γιεξαγωγής 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 κλπ.)

1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
μηχανικού  εξοπλισμού  και  μέσων  (π.χ.  ικριωμάτων,  εργαλείων)  που 
απαιτούνται  για  την  κατασκευή  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 Εργου),  η  αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται)  και  η 
απομάκρυνσή τους από το Εργο. 

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

1.1.12 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 Εργου 
προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 
και των λοιπών όρων δημοπράτησης.

1.1.13 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. κλπ.), 

(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 κλπ.), 
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(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.).

1.1.14 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 απαιραίτητο 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.

1.1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων,  πύκνωσης  τριγωνομετρικού  και  πολυγωνομετρικού 
δικτύου, εγκατάστασης των χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται 
για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, εκτός αν άλλως ορίζεται 
στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την 
προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του 
εδάφους,  υφιστάμενες  κατασκευές  κ.ο.κ.),  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 οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών 
Κοινής  Ωφελείας  [ΟΚΩ]),  σύμφωνα  με  τα  καθοριζόμενα  στην  Τ.Σ.Υ.  και 
γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου, καθώς οι δαπάνες σύνταξης 
του Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και 
Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου  (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του 
Μητρώου  Έργου  και  παραγωγής  του  αριθμού  αντιτύπων  αυτών  που 
προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.16 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 επρόσωπο της Υπηρεσίας και 
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σύνταξης  των  πάσης  φύσεως  επιμετρητικών  σχεδίων,  πινάκων  και 
υπολογισμών  που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

 
1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων 

(όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη), που θα πρέπει να υποβάλλονται 
έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία.

1.1.18 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.  

1.1.19 Οι  δαπάνες  των  κάθε  είδους  αντλήσεων  (πλην  των  αντλήσεων  κατά  την 
κατασκευή  τεχνικών  εντός  κοίτης  ποταμών  ή  στην  περίπτωση  που  δεν 
υπάρχει αποδέκτης υδάτων) καθώς και 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 αναφέρεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.20 Οι  δαπάνες  διατήρησης,  κατά  την  περίοδο  εκτέλεσης  των  εργασιών,  του 
χώρου  του  έργου  καθαρού  και  απαλλαγμένου  από  ξένα  προς  το  έργο 
αντικείμενα,  προϊόντα  εκσκαφών  κλπ.  Καθώς  και  οι  δαπάνες  για  την 
απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από 
οποιεσδήποτε  κατασκευές  και  εμπόδια  και  όπως  στους  εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

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

1.1.22 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, καθώς 
και  οι  δαπάνες  αποξήλωσης  των  προσωρινών  κατασκευών  και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, 
δαπέδων  εργασίας  κ.λ.π.)  εκτός  εάν  υπάρχει  έγγραφη  αποδοχή  της 
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.1.23 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 Εργου.

1.1.24 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 κλπ) που οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, 
μη  τήρηση  των  συμβατικών  όρων,  των  υποδείξεων  της  Υπηρεσίας,  των 
ισχυουσών  διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.1.25 Οι  δαπάνες  διάθεσης  γραφείων και  λοιπών ευκολιών  στην  Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης.
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1.1.26 Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για 
την  ασφαλή  διακίνηση  εξοπλισμού  και  υλικών   κατασκευής  του  Εργου 
(μίσθωση  ή  εξασφάλιση  δικαιωμάτων  διέλευσης  από  ιδιωτική  έκταση, 
κατασκευή  των  οδών  ή  βελτίωση  υπαρχουσών,  σήμανση,  συντήρηση, 
περιβαλλοντική  αποκατάσταση  μετά  την  ολοκλήρωση  των  εργασιών 
κατασκευής του Εργου), 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  τελική  διαμόρφωση  των  χώρων  μετά  την  περαίωση  των  εργασιών), 
σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και τους όρους δημοπράτησης.

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

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

1.1.29 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 ευστάθειας πρανών, 
μελέτες ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ.

1.1.30 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης  εργασιών από τις 
αρμόδιες  Δημόσιες  Επιχειρήσεις,  την  Πολεοδομία  και  τους  Οργανισμούς 
Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωμή 
προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.31 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στο Εργο μέχρι και την παραλαβή του Εργου, 
όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, 
και  ενδεικτικά  και  όχι  περιοριστικά  αναφέρονται  στην  Ε.Σ.Υ.,  εκτός  αν 
προβλέπεται ιδιάτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.32 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού 
και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, 
όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Εργου.

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

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

1.1.34 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.

1.2 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό 
Γενικών  Εξόδων  (Γ.Ε.)  και  Οφέλους  (Ο.Ε.)  του  Αναδόχου,  στο  οποίο 
περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, 
όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Εργου, σήμανσης εργοταξίων, 
φόρων,  δασμών,  ασφαλίστρων,  τόκων  κεφαλαίων  κίνησης,  προμηθειών 
εγγυητικών  επιστολών,  διοικητικών  εξόδων,  εξόδων  λειτουργίας  γραφείων 
κ.λ.π.  και  γενικά  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%) ή 
είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός 
προκύπτει  βάσει  των  τιμών  του  Τιμολογίου  Προσφοράς  του  αναδόχου, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

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

1.4  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά  έναντι  παρεμφερών  προς  αυτές  εργασιών  που 
περιλαμβάνονται  στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά 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:

Διάτρητοι  σωλήνες  στραγγιστηρίων,  αγωγοί  αποχέτευσης  ομβρίων  και 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα,   PVC  ,   GRP   κλπ      

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 
σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής 
διαμέτρου, με βάση το λόγο:

DN / DM 

όπου DN: Ονομαστική  διάμετρος  του  χρησιμοποιούμενου 
σωλήνα

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

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

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

ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α.Τ. 1: (Άρθρο Α-2): Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α)

Για  τη  γενική  εκσκαφή,  μετά  της  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 ή και με τα χέρια, εν ξηρώ 
ή μέσα σε νερό, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Χ1 και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

Με το άρθρο αυτό πληρώνεται επίσης η, ανάλογης σκληρότητας εδαφών, εκσκαφή:
• ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μ. μετά 

της μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους, 
• για τη διευθέτηση χειμάρρων πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μ,
• 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 3.00 μέτρων,
• τεχνικών  Cut  and  Cover  μετά  των  μέτρων  προσωρινής  και  μόνιμης 

αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνεται με άλλο 
άρθρο αυτού του τιμολογίου 

• για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover 

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη:
• προσέγγισης  μηχανημάτων  και  μεταφορικών  μέσων,  εκσκαφής  με 

οποιοδήποτε  μέσο  ή  και  με  τα  χέρια  και  υπό  οποιεσδήποτε  συνθήκες, 
αποστράγγισης των υδάτων, μόρφωσης των παρειών, των πρανών και του 
πυθμένα της σκάφης, σχηματισμού των αναβαθμών 

• διαλογής,  φύλαξης,  φορτοεκφόρτωσης  σε  οποιοδήποτε  μεταφορικό  μέσο 
(χωματοσυλλέκτη,  αυτοκίνητο  κλπ)  και  μεταφοράς  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 δαπάνη του 
χαμένου  χρόνου  φορτοεκφορτώσεων  και  κάθε  είδους  σταλίας  των 
αυτοκινήτων,  η  δαπάνη  εναπόθεσης  σε  τελικές  ή  ενδιάμεσες  θέσεις,  η 
δαπάνη επαναφόρτωσης των προσωρινών αποθέσεων και εκφόρτωσης σε 
τελικές  θέσεις,  η  δαπάνη  διάστρωσης  και  διαμόρφωσης  των  αποθέσεων 
σύμφωνα   με  τις  απαιτήσεις  των  όρων  δημοπράτησης  και  της 
περιβαλλοντικής μελέτης

• αποξήλωσης  ασφαλτοταπήτων  και  στρώσεων  οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων  με  συμπύκνωση  ή  με  τσιμέντο,  αποξήλωσης 
πλακοστρώσεων, και καθαίρεσης συρματόπλεκτων κιβωτίων (SΕRAZANETI), 
μανδροτοίχων  από  λιθοδομή,  γενικών  λιθοδομών  και  οπτοπλινθοδομών 
(θεμελίων ή ανωδομής), κρασπεδορείθρων και στερεών εγκιβωτισμού, που 
βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών.

• απαιτούμενης  αντιστήριξης  των  πρανών  εκσκαφής  όπου  τυχόν  αυτή 
απαιτείται  καθώς  και  η  δαπάνη  εκθάμνωσης  κοπής,  ξερίζωσης  και 
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απομάκρυνσης  δένδρων  ανεξαρτήτως  περιμέτρου  σε  οποιαδήποτε 
απόσταση.

• αντιμετώπισης  πάσης  φύσεως  δυσχερειών  που  προκύπτουν  από  τη 
σύγχρονη  κυκλοφορία,  άσχετα  εάν  η  Υπηρεσία  επιτρέψει  βραχυχρόνιες 
διακοπές της, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

• συμπύκνωσης 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 στο σχέδιο 
ΤΥΠΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. στα Π.Κ.Ε. 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, σύμφωνα με τη δοκιμή AASHO T 180). 

• κοπής  υπάρχουσας  ασφαλτικής  στρώσης  οδοστρωμάτων  με  κατάλληλες 
μεθόδους σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης 

• κάθε είδους σταλίας του μηχανικού εξοπλισμού και η δαπάνη αντιμετώπισης 
κάθε είδους δυσκολίας για την εφαρμογή των μέτρων προσωρινής ή μόνιμης 
αντιστήριξης των πρανών των Cut and Cover και των στομίων σηράγγων και 
Cut and Cover

• επανεπίχωσης  (με  προϊόντα  εκσκαφών)  θεμελίων  και  τάφρων  εκτός  του 
σώματος της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό 
και δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης

• καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την 
έντεχνη  εκτέλεση  της  εργασίας,  σύμφωνα  και  με  τα  λοιπά  τεύχη 
δημοπράτησης, και την παρ. 6.2.1.1 της Π.Τ.Π. Χ1.

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

Η επιμέτρηση θα γίνει  με  βάση τον  πραγματικό  όγκο των εκτελεσμένων γενικών 
εκσκαφών γαιών και ημίβραχου με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα 
όρια  εκσκαφής  των  εγκεκριμένων  συμβατικών  σχεδίων  και  το  πρωτόκολλο 
χαρακτηρισμού.  Διευκρινίζεται  ότι  ουδεμία  αποζημίωση  θα  καταβάλλεται  στον 
ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν 
δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία με τεκμηριωμένους λόγους.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο γενικής εκσκαφής γαιών και ημιβράχου μετά της μεταφοράς 
των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα και τριάντα εννέα λεπτά
(Αριθμητικώς): 1,39

Α.Τ. 2: (Άρθρο Α-3.3): Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1133Α)

Για  τη  γενική  όρυξη,  μετά  της  μεταφορά  σε  οποιαδήποτε  απόσταση,  βραχωδών 
εδαφών, περιλαμβανομένων γρανιτικών και  κροκαλοπαγών,  ανεξαρτήτως βάθους, 
ύψους  και  κλίσεως  πρανών,  σε  νέο  έργο  ή  για  επέκταση  ή  συμπλήρωση  ή 
διαπλάτυνση  υπάρχοντος,  ανεξαρτήτως  της  θέσης  εργασίας  (κοντά  ή  μακριά, 
χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο) και των δυσχερειών που προκαλεί, για 
οποιοδήποτε  σκοπό και  με  οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο με σφύρα ή και  με  τα 
χέρια,  χωρίς  ή  με  κανονική  ή  περιορισμένη  χρήση  εκρηκτικών  (λαμβανομένων 
υπόψη των ισχυόντων περιορισμών χρήσης ή και απαγόρευσης χρήσης εκρηκτικών 
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λόγω γειτνίασης με κτίσματα, γραμμές πυλώνων και υποσταθμούς ΔΕΗ ή/και άλλες 
εγκαταστάσεις  Ο.Κ.Ω.  ή  στρατιωτικές  εγκαταστάσεις  σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό 
Μεταλλευτικών  και  Λατομικών  Εργασιών-ΦΕΚ.931/Β/31.12.84,  των  σχετικών 
περιορισμών ΔΕΗ ή και άλλων περιορισμών που ισχύουν), ύστερα από έγκριση της 
Υπηρεσίας και με ευθύνη του Αναδόχου, εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, σύμφωνα με την 
ΠΤΠ Χ1 και τους όρους δημοπράτησης. 

Με το άρθρο αυτό πληρώνεται επίσης η, ανάλογης σκληρότητας εδαφών, όρυξη:  
• ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μ μετά 

της μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους,
• για τη διευθέτηση χειμάρρων πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μ, 
• για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων 
• τριγωνικών  τάφρων  μετά  της  μόρφωσης  των  πρανών,  όταν  αυτές 

κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών ορύξεων της οδού
• τεχνικών Cut  and Cover  και  για τη λήψη μέτρων προσωρινής και  μόνιμης 

αντιστήριξης  των  πρανών  εκσκαφών  εφόσον  δεν  αποζημιώνεται  με  άλλο 
άρθρο αυτού του τιμολογίου.

• για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover σύμφωνα και με τις η 
μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης.

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη:
• προσέγγισης μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, όρυξης με οποιοδήποτε 

μέσο ή και με τα χέρια και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, απομάκρυνσης και 
αποστράγγισης των υδάτων, μόρφωσης των παρειών, των πρανών και του 
πυθμένα της σκάφης, σχηματισμού των αναβαθμών 

• δημιουργίας διατρημάτων γόμωσης,
• προμήθειας,  μεταφοράς,  τοποθέτησης,  πυροδότησης  εκρηκτικών  υλών  με 

όλες τις απαιτούμενες εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούμενα 
υλικά (εκρηκτικές ύλες, φυτίλια, πυροκροτητές, επιβραδυντές κ.λ.π.)

• διαλογής,  φύλαξης,  φορτοεκφόρτωσης  σε  οποιοδήποτε  μεταφορικό  μέσο 
(χωματοσυλλέκτη,  αυτοκίνητο  κλπ)  και  μεταφοράς  των  προϊόντων  σε 
οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίησή τους στο έργο (π.χ. κατασκευή 
επιχωμάτων) ή για απόρριψη των πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή 
προσωρινές θέσεις, η δαπάνη του χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και 
κάθε είδους σταλίας των αυτοκινήτων,  η δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή 
ενδιάμεσες θέσεις, η δαπάνη επαναφόρτωσης των προσωρινών αποθέσεων 
και εκφόρτωσης σε τελικές θέσεις, η δαπάνη διάστρωσης και διαμόρφωσης 
των αποθέσεων σύμφωνα  με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης και 
της περιβαλλοντικής μελέτης 

• καθαίρεσης τυχόν άοπλων σκυροδεμάτων, που βρίσκονται εντός του όγκου 
των γενικών εκσκαφών, εκτός από αυτές που αναφέρθηκαν στο άρθρο των 
γενικών  εκσκαφών  γαιών  -  ημίβραχου,  των  οποίων  η  καθαίρεση  δεν 
αποζημιώνεται ιδιαίτερα. 

• της τυχόν απαιτούμενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής καθώς και της 
εκθάμνωσης,  κοπής,  ξερίζωσης  και  απομάκρυνσης  δένδρων ανεξαρτήτως 
περιμέτρου σε οποιαδήποτε απόσταση.

• αντιμετώπισης  πάσης  φύσεως  δυσχερειών  που  προκύπτουν  από  τη 
σύγχρονη  κυκλοφορία,  άσχετα  εάν  η  Υπηρεσία  επιτρέψει  βραχυχρόνιες 
διακοπές αυτής, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

• κάθε είδους σταλίας του μηχανικού εξοπλισμού και η δαπάνη αντιμετώπισης 
κάθε είδους δυσκολίας για την εφαρμογή των μέτρων προσωρινής ή μόνιμης 
αντιστήριξης των πρανών των και Cut and Cover των στομίων σηράγγων και 
Cut and Cover 
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• επανεπίχωσης  (με  προϊόντα  εκσκαφών)  θεμελίων  και  τάφρων  εκτός  του 
σώματος της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό 
και δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης

• καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, ανεξαρτήτως δυσχερειών, που απαιτείται για 
την  έντεχνη  εκτέλεση  της  εργασίας,  σύμφωνα  και  με  τα  λοιπά  τεύχη 
δημοπράτησης και την παρ. 6.2.1.1 της Π.Τ.Π. Χ1.

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

Χρήση  εκρηκτικών  επιτρέπεται  μετά  από  εντολή  της  Υπηρεσίας  και  υπό  την 
προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις για τη χρήση των εκρηκτικών 
σύμφωνα με την ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου.

Η επιμέτρηση θα γίνει  με  βάση τον  πραγματικό  όγκο των έτοιμων εκτελεσμένων 
εκσκαφών  βράχου,  με  λήψη  αρχικών  και  τελικών  διατομών  και  μέχρι  τα  όρια 
εκσκαφής  των  εγκεκριμένων  συμβατικών  σχεδίων  και  το  πρωτόκολλο 
χαρακτηρισμού.  Όπως και  στην  περίπτωση γενικών  εκσκαφών γαιών-ημιβράχου, 
ουδεμία  αποζημίωση θα  καταβάλλεται  στον  ανάδοχο για  τις  επί  πλέον  εκσκαφές 
εκτός εάν του δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία με τεκμηριωμένους λόγους.

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  γενικής  όρυξης  βράχου,  μετά  της  μεταφοράς  τους  σε 
οποιαδήποτε απόσταση.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά και τριάντα οκτώ λεπτά
(Αριθμητικά): 7,38

Α.Τ. 3: (Άρθρο Α-18.1): Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1510)

Για  την  προμήθεια,  από οποιαδήποτε  απόσταση επί  τόπου  των  έργων,  δανείων 
χωματισμών είτε  για  την  κατασκευή  νέου  επιχώματος  είτε  για  τη  διαπλάτυνση  ή 
ανύψωση  υπάρχοντος  επιχώματος  είτε  για  την  επανεπίχωση  θεμελίων,  τάφρων, 
C&C  κλπ.,  σύμφωνα  με  την  ΠΤΠ  Χ1,  την  Τ.Σ.Υ  και  τους  λοιπούς  όρους 
δημοπράτησης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών 
για  την  ανάπτυξη  και  ενεργοποίηση  λατομείου  ή  δανειοθαλάμου,  η  δαπάνη 
προετοιμασίας  (όπως  εκθάμνωση,  εκρίζωση  και  κοπή  δένδρων  οποιασδήποτε 
περιμέτρου, αφαίρεση των φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών 
ή  μη  στρωμάτων  και  απομάκρυνσή τους  σε  οποιαδήποτε  απόσταση),  η  δαπάνη 
εκσκαφής  δανειοθαλάμων  σύμφωνα  με  τους  όρους  δημοπράτησης,  η  δαπάνη 
μόρφωσης  των  παρειών  και  του  πυθμένα  των  δανειοθαλάμων,  η  δαπάνη 
φορτοεκφορτώσεων  με  τους  χαμένους  χρόνους,  σταλίες  αυτοκινήτων  η  δαπάνη 
μεταφοράς  των  δανείων  από  οποιαδήποτε  απόσταση  στον  τόπο  του  έργου,  η 
δαπάνη  για  τις   τυχόν  απαιτούμενες  αντλήσεις  υδάτων,  η  δαπάνη  πλήρους 
αποκατάστασης  του  δανειοθαλάμου  σύμφωνα  με  τους  περιβαλλοντικούς  όρους 
καθώς και οποιαδήποτε επιβάρυνση, που αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ την παρ. 6.4.2.1.1 
της  Π.Τ.Π.  Χ1 και  στους  λοιπούς  όρους  δημοπράτησης  για  πλήρως περαιωμένη 
εργασία.
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Δεν προσμετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα η πιθανή επαύξηση του όγκου του 
επιχώματος εξ αιτίας συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέρα από τα όρια, 
που προβλέπει η μελέτη, για δυνατότητα συμπύκνωσης. 

Στην  κατηγορία  αυτή  υπάγονται  και  τα  δάνεια  θραυστών  επίλεκτων  υλικών 
προέλευσης  λατομείου  για  τις  περιπτώσεις,  που  ορίζεται  ως  υποχρεωτική  η 
χρησιμοποίησή τους ή δεν είναι δυνατή η εξεύρεση στην ευρύτερη περιοχή του έργου 
φυσικών συλλεκτών δανείων,  που να έχουν τα προδιαγραφόμενα χαρακτηριστικά 
των σχετικών κατηγοριών επίλεκτων υλικών. 

Πριν  τη  διαμόρφωση  των  προσφορών  τους,  οι  ενδιαφερόμενοι  θα  πρέπει  να 
επισημάνουν  τις  πιθανές  θέσεις  λήψεως  δανείων,  είτε  από  χείμαρρους  είτε  από 
λατομεία και να εξασφαλίσουν τόσο την καταλληλότητα αυτών όσο και τη δυνατότητα 
λήψεως από πλευράς χορηγήσεως αδείας από τους αρμόδιους φορείς, λαμβάνοντας 
ιδιαίτερα υπόψη και τους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους.

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  δανείων,  που  επιμετράται  σε  όγκο  κατασκευασμένου 
επιχώματος  με  λήψη  αρχικών  και  τελικών  διατομών,  μετά  της  μεταφοράς  των 
δανείων από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα και εβδομήντα επτά λεπτά
(Αριθμητικώς): 4,77

Α.Τ.  4: (Άρθρο Α-20): Κατασκευή επιχωμάτων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1530)

Για την πλήρη κατασκευή επιχώματος οδού, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του 
εδάφους  έδρασης,  με  μηχανήματα,  υλικά  που  θα  προσκομισθούν  στη  θέση 
κατασκευής  των  επιχωμάτων  και  με  μεθόδους  και  βαθμό  συμπύκνωσης  όπως 
προδιαγράφεται  στους  όρους  δημοπράτησης.  Το  άρθρο  αφορά  στην  κατασκευή 
επιχώματος μερικά ή ολικά, σε ύψος ή/και πλάτος, σε νέα ή υπάρχουσα κατασκευή 
για τη συμπλήρωσή της, από κατάλληλα γαιώδη ή βραχώδη υλικά σύμφωνα με την 
Τ.Σ.Υ. και με μεθόδους και λοιπές απαιτήσεις, όπως προδιαγράφονται στην Τ.Σ.Υ., 
στην Π.Τ.Π. Χ1 και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνονται οι δαπάνες για:

1) Την κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος είτε είναι συνήθους είτε 
είναι αυξημένου βαθμού συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα -
για βραχώδες επίχωμα- και στέψη, τα οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% 
και  95%  αντίστοιχα  της  ξηράς  φαινόμενης  πυκνότητας  που  επιτυγχάνεται 
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή PROCTOR MODIFIED, σύμφωνα με 
τη δοκιμή AASHO Τ 180 για τα γαιώδη επιχώματα, ή σε βαθμό όπως αυτός, που 
προδιαγράφεται στην Τ.Σ.Υ. για τα βραχώδη επιχώματα και σύμφωνα και με τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης. Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη τυχόν εφαρμογής 
της μεθόδου Συνεχούς Ελέγχου Συμπύκνωσης (CCC),  που προβλέπει έλεγχο της 
συμπύκνωσης  όλων  των  επιχωμάτων  συνολικού  ύψους  από τον  πόδα  μέχρι  το 
φρύδι άνω των πέντε (5) μέτρων, με προσαρμογή κατάλληλων διατάξεων μέτρησης 
και  συνεχούς  καταγραφής  των  αποτελεσμάτων  πάνω  στους  δονητικούς 
οδοστρωτήρες.
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2) Την  εργασία  μόρφωσης  και  συμπύκνωσης  του  εδάφους  έδρασης  των 
επιχωμάτων  (μετά  την  τυχόν  αφαίρεση  των  φυτικών  γαιών  ή  την  εκσκαφή 
ακαταλλήλων, τη συμπλήρωση κοιλωμάτων και την κατασκευή αναβαθμών), μέχρι 
βάθους τουλάχιστον 0,30 μ., σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά 
φαινόμενη  πυκνότητα  ίση  κατ’  ελάχιστον  προς  το  90%  της  πυκνότητας,  που 
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή PROCTOR MODIFIED, 
σύμφωνα με τη δοκιμή AASHO T 180.

3) Την κατασκευή και ολοκλήρωση της συμπύκνωσης της "στρώσης έδρασης 
οδοστρώματος",  σε  ποσοστό  95%  της  ξηράς  φαινόμενης  πυκνότητας  που 
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή PROCTOR MODIFIED 
σύμφωνα  με  τη  μέθοδο  AASHO  T  180,  με  κατάλληλο  αριθμό  διελεύσεων 
οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια λεία 
"σφραγιστική" επιφάνεια σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος", της οποίας συμβατικά η εργασία 
κατασκευής  υπάγεται  σ΄  αυτό  το  άρθρο,  εξαιρείται  η  κατασκευή  της  "στρώσης 
στράγγισης οδοστρώματος"  (όπου υπάρχει),  η οποία πληρώνεται  με την τιμή του 
αντίστοιχου άρθρου τιμολογίου.

4) Την εργασία συμπύκνωσης λωρίδας πλάτους μέχρι 2 μ σε κάθε άκρο του 
ποδός των πρανών του επιχώματος, πέραν της επιφάνειας έδρασής του.

5) Την  πιθανή  επαύξηση  του  όγκου  του  επιχώματος  εξαιτίας  συνίζησης, 
καθίζησης ή  διαπλάτυνσής του πέρα από τα όρια,  που προβλέπει  η  μελέτη,  για 
δυνατότητα συμπύκνωσης.

6) Την  επανεπίχωση  εκσκαφών  θεμελίων  και  τάφρων  αγωγών  εντός  του 
σώματος της οδού σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ.,  που δεν αποζημιώνονται με ιδιαίτερο 
άρθρο  τιμολογίου  (π.χ.  «Μεταβατικά  επιχώματα  τεχνικών  έργων  και  επιχώματα 
ζώνης αγωγών» κ.λ.π.)

7) Την εγκατάσταση πλήρους δικτύου μαρτύρων καθίζησης σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., 
την εκτέλεση κάθε είδους μετρήσεων και τη χρήση κάθε είδους μηχανικού μέσου για 
την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται:

α) Τα  μεταβατικά  επιχώματα  πίσω  από  τεχνικά  έργα  (γέφυρες, 
ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut and Cover, στομίων σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π.), που 
θα πληρωθούν με το σχετικό άρθρο του τιμολογίου.

β) Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και τυχόν δημιουργίας αναβαθμών 
που  πληρώνονται  αντίστοιχα  με  τα  άρθρα  εκσκαφών  του  Τιμολογίου  (χαλαρών 
εδαφών, γενικών εκσκαφών)

γ) Η  κατασκευή  τυχόν  εξυγιαντικής  στρώσης  υπό  τα  επιχώματα  εφόσον 
αποζημιώνεται με άλλο άρθρο του παρόντος τιμολογίου

Η επιμέτρηση θα γίνει  σε  γεωμετρικό  όγκο έτοιμου,  συμπυκνωμένου  επιχώματος 
σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την παρ. 6.5 της Π.Τ.Π. Χ1.
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Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  κατασκευής  επιχώματος  συνήθους  ή  αυξημένου  βαθμού 
συμπύκνωσης.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα τέσσερα λεπτά
(Αριθμητικά): 0,94

Α.Τ. 5: (Άρθρο Β-14): Πλέγματα πολυαιθυλαινίου επένδυσης πρανών 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7914)

Για  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  σε  πρανή  ορυγμάτων  γεωπλέγματος  από 
πολυαιθυλένιο  ψηλής  πυκνότητας  ή  από  πολυεστερική  ίνα  με  επικάλυψη  PVC, 
υψηλής προστασίας από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, αδρανές σε υδρόλυση και σε 
όλα τα χημικά διαλύματα που βρίσκονται στο φυσικό έδαφος, μη προσβαλλόμενο 
από μικροοργανισμούς, με μέγιστο πεδίο δράσης σε θερμοκρασίες από -50° C ως 
+80° C και αντοχής τουλάχιστον 15 ΚΝ/Μ και στις δύο διευθύνσεις, κατασκευασμένο 
σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  (EN  29002/BS  5750,  Part  2,1987)  ή  άλλες 
ισοδύναμες.

Στην τιμή περιλαμβάνεται:

• η  προμήθεια,  μεταφορά επί  τόπου  του  έργου και  τοποθέτηση  μεταλλικών 
αγκυρίων διαμέτρου Φ16 μήκους 1,50 μ. με σπείρωμα μήκους 15 εκ. στο ένα άκρο 
τους, σε οπές βάθους 1,10 - 1,40 μ., οι οποίες ανοίγονται με τρυπάνι κατά μήκος της 
στέψης και του ποδός του πρανούς σε μεταξύ τους αποστάσεις περίπου 3,50 - 4 μ. 
και γεμίζονται με ένεμα αναλογίας τσιμέντου και νερού 1:4. 

• η  προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου,  τοποθέτηση  και  τάνυση 
ανοξείδωτου  συρματόσχοινου  Φ10  το  οποίο  τοποθετείται  κατά  μήκος  των 
προαναφερθέντων αγκυρίων στη στέψη και στον πόδα των πρανών και στερεώνεται 
επ’ αυτών με τη βοήθεια ανοξείδωτων λαμών πάχους 6 χλστ. διαστάσεων 10Χ10 εκ. 
και  κινητών  περικοχλίων  (παξιμαδιών)  τα  οποία  βιδώνονται  στο  σπείρωμα  των 
αγκυρίων, που είναι εκτός εδάφους. Το συρματόσχοινο στη μεν στέψη τοποθετείται 
σε επαφή με το έδαφος στο δε πόδα του πρανούς τοποθετείται είτε σε επαφή με το 
έδαφος ή σε απόσταση από αυτό με τη βοήθεια των παραπάνω λαμών και  των 
κινητών περικοχλίων, που βιδώνονται στα αγκύρια.

• η  προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  και  τοποθέτηση  από ειδικό 
συνεργείο του γεωπλέγματος, το οποίο θα αγκυρώνεται με αναδίπλωση του άκρου 
του γύρω από το συρματόσχοινο κατά 0,50 μ. και συρραφή του στο υπόλοιπο τμήμα 
του γεωπλέγματος με ειδικό σχοινί υψηλής αντοχής και ποιότητας HDPE με απλό 
κόμβο σε κάθε βρόγχο του γεωπλέγματος και ένα ισχυρό κόμβο κάθε τέσσερις (4) 
βρόγχους. Στον πόδα του πρανούς το γεώπλεγμα θα τοποθετηθεί με τον ίδιο τρόπο, 
που θα τοποθετηθεί και στη στέψη με τη διαφορά ότι το συρματόσχοινο μπορεί να 
είναι  σε επαφή με το έδαφος ή σε απόσταση από αυτό,  όπως αναφέρθηκε στην 
παράγραφο 1 κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας. Επίσης εναλλακτικά και μόνο 
κατά  την  απόλυτη  κρίση  της  Υπηρεσίας  μπορεί  στον  πόδα  του  πρανούς  το 
γεώπλεγμα να μην αγκυρωθεί σε αγκύρια με συρματόσχοινα αλλά να γίνει ανάρτηση 
μεταλλικών σωλήνων ή ράβδων σιδηρού οπλισμού ικανού βάρους στο κάτω άκρο 
του γεωπλέγματος με τη βοήθεια των οποίων το γαιόπλεγμα θα επικάθεται  στην 
επιφάνεια  του  πρανούς.  Τα  ρολά  του  γεωπλέγματος  θα  συρράπτονται  μετά  την 
τοποθέτηση  τους  επί  των  πρανών  και  την  ανάρτησή  τους  από  τη  στέψη  του 
ορύγματος, με ειδικό σχοινί υψηλής αντοχής και ποιότητας HDPE με απλό κόμβο σε 
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κάθε  τρεις  (3)  βρόχους  του  γεωπλέγματος  και  ένα  ισχυρό  κόμβο  κάθε  έξι  (6) 
βρόχους.

• η  βαφή  με  διπλή  στρώση  αντισκωριακού  χρώματος  όλων  των  ορατών 
επιφανειών  των  μεταλλικών  στοιχείων  πλην  του  συρματόσχοινου,  που  θα  είναι 
ανοξείδωτο

• η δαπάνη των μέτρων προστασίας του διαστρωμένου γεωπλέγματος από τις 
καιρικές  και  ατμοσφαιρικές  επιδράσεις,  η  δαπάνη  των  φθορών  και 
αλληλοεπικαλύψεων,  η  δαπάνη  όλων  των  απαιτουμένων  φορτοεκφορτώσεων  και 
σταλιών  μηχανικού  εξοπλισμού  και  προσωπικού  καθώς  και  κάθε  άλλη  δαπάνη 
εργασίας και υλικού, που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.
 
Η  επιμέτρηση  του  γεωπλέγματος  γίνεται  με  βάση  τη  διαστρωμένη  επιφάνεια 
σύμφωνα  με  τα  εγκεκριμένα  κατασκευαστικά  σχέδια,  χωρίς  να  επιμετρώνται  οι 
φθορές και οι αλληλοεπικαλύψεις των γειτονικών λωρίδων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενης από γεώπλεγμα επιφάνειας.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Επτά και ογδόντα ένα λεπτά 
(Αριθμητικώς): 7,81

Α.Τ.  6: (Άρθρο Γ-1.2): Υπόβαση πάχους 0.10 μ (ΠΤΠ Ο-150)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3111.Β)

Για την πλήρη κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωμάτων από θραυστά αδρανή 
υλικά σταθεροποιουμένου τύπου της ΠΤΠ Ο-150 συμπυκνωμένου πάχους 0.10 μ, 
ανεξάρτητα από τη μορφή και  έκταση της επιφάνειας κατασκευής,  σε υπαίθρια ή 
υπόγεια έργα, μετά της μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας των αδρανών, του νερού και των 
λοιπών  απαιτούμενων  υλικών,  η  δαπάνη  μεταφοράς  τους  από  οποιαδήποτε 
απόσταση  στον  τόπο  του  έργου,  με  τις  φορτοεκφορτώσεις,  τη  σταλία  των 
αυτοκινήτων και το χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, 
διαβρoxής  και  πλήρους κυλίνδρωσης ώστε  να προκύψει  η  επιθυμητή γεωμετρική 
επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., την παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. 
Ο-150 και τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης.

Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 10.1 και 10.3.1 της ΠΤΠ Ο-
150.

Τιμή  ανά  τετραγωνικό  μέτρο  πλήρους  κατασκευής  υπόβασης  συμπυκνωμένου 
πάχους 0.10 μ, μετά της προμήθειας και μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε 
απόσταση.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ένα και εννενήντα επτά λεπτά
            (Αριθμητικώς): 1,97
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Α.Τ.  7: (Άρθρο Γ-2.2): Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10μ. (ΠΤΠ Ο-155)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β)

Για  την  πλήρη κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωμάτων  από θραυστά  αδρανή 
υλικά σταθεροποιουμένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο-155, συμπυκνωμένου πάχους 0.10 μ, 
ανεξάρτητα από τη μορφή και  έκταση της επιφάνειας κατασκευής,  σε υπαίθρια ή 
υπόγεια έργα, μετά της μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση .

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας των αδρανών, του νερού και των 
λοιπών  απαιτούμενων  υλικών,  η  δαπάνη  μεταφοράς  τους  από  οποιαδήποτε 
απόσταση  στον  τόπο  του  έργου,  με  τις  φορτοεκφορτώσεις,  τη  σταλία  των 
αυτοκινήτων και το χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, 
διαβρoxής και πλήρους κυλίνδρωσης, ώστε να προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική 
επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που απαιτείται για την 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., την παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. 
Ο-155 και τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης.
 
Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις παραγρ. 10.1 και 10.3.1 της ΠΤΠ Ο-155.
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους κατασκευής βάσης συμπυκνωμένου πάχους 
0.10μ.,  μετά  της  προμήθειας  και  μεταφοράς  των  υλικών  από  οποιαδήποτε 
απόσταση.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δύο και δύο λεπτά 
            (Αριθμητικώς): 2,02

Α.Τ.  8: (Άρθρο Γ-3): ΣΤΡΩΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΠΤΠ Ο-150)  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121.Β)

Για  την  πλήρη  κατασκευή  στρώσης  στράγγισης  οδοστρωμάτων,  σταθερού  ή 
μεταβλητού  πάχους,   ανεξάρτητα  από  τη  μορφή  και  έκταση  της  επιφάνειας 
κατασκευής  σε  υπαίθρια  ή  υπόγεια  έργα,  μετά  της  μεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση υλικού (για έργα με ελάχιστο πάχος >=0,10 μ.) διαβάθμισης Β ή Γ της 
Π.Τ.Π. Ο-150, αλλά με υποχρέωση το ποσοστό του διερχόμενου κλάσματος από το 
κόσκινο Νο 200 να είναι ίσο προς 3-10%, ή με υλικό διαβάθμισης Α (για έργα με 
ελάχιστο πάχος >=0,15 μ.) και με συμπύκνωση σε ποσοστό ίσο κατ΄ ελάχιστο προς 
το 95% της τροποποιημένης δοκιμής PROCTOR (PROCTOR MODIFIED). 

Η στρώση στράγγισης οδοστρώματος (ΣΣΟ) αποτελεί τμήμα της "στρώσης έδρασης 
οδοστρώματος" (ΣΕΟ) και όχι της δομικής κατασκευής του οδοστρώματος. Σε κάθε 
περίπτωση το υλικό κατασκευής της στρώσης έδρασης οδοστρώματος (ΣΕΟ) είναι 
πιο λεπτόκοκκο από το υλικό στρώσης στράγγισης οδοστρώματος (ΣΣΟ), ώστε η 
ΣΣΟ να μπορεί να επιτελέσει το σκοπό της.  

Στην  τιμή  του  άρθρου  περιλαμβάνεται  η  δαπάνη  προμήθειας  όλων  των 
απαιτουμένων  υλικών,  η  δαπάνη  μεταφοράς  τους  επί  τόπου  του  έργου  από 
οποιαδήποτε απόσταση μετά των φορτοεκφορτώσεων, της σταλίας των αυτοκινήτων 
και του χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων, η δαπάνη διάστρωσης, διαβροχής και 
πλήρους κυλίνδρωσης ώστε να προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική επιφάνεια με τον 
επιθυμητό βαθμό συμπύκνωσης καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών 
για  την  εκτέλεση  της  στρώσης όπως ορίζεται  στην  Τ.Σ.Υ.,  στην  παρ.  10.4.1  της 
Π.Τ.Π. Ο-150 και στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης.
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Η  επιμέτρηση  θα  γίνεται  με  λήψη  στοιχείων  γεωμετρικής  χωροστάθμησης  σε 
διατομές πριν και μετά την κατασκευή των έργων και σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
τεχνική μελέτη και τις παρ. 10.1 και 10.2 της Π.Τ.Π. Ο-150.

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  συμπυκνωμένου  όγκου  πλήρους  κατασκευής  στρώσης 
στράγγισης οδοστρώματος, μετά της προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα επτά και εννενήντα εννέα λεπτά 
(Αριθμητικώς): 17,99

Α.Τ.  9: (Άρθρο Γ-5):Κατασκευή ερεισμάτων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3311.Β)

Για την πλήρη κατασκευή στρώσης ερείσματος οποιουδήποτε πάχους από θραυστό 
υλικό που παράγεται μετά από πολλαπλή θραύση σύμφωνα με τις Π.Τ.Π. Ο-160 και 
Ο-150, και  εκτελείται,  όπως ορίζεται  στις Π.Τ.Π. Ο-160 και Ο-150 και τους όρους 
Δημοπράτησης, μετά της μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας των αδρανών, του νερού και των 
λοιπών  απαιτούμενων  υλικών,  η  δαπάνη  μεταφοράς  τους  από  οποιαδήποτε 
απόσταση  στον  τόπο  του  έργου,  με  τις  φορτοεκφορτώσεις,  τη  σταλία  των 
αυτοκινήτων και το χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, 
διαβρoxής και πλήρους κυλίνδρωσης, ώστε να προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική 
επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Ο-160 

Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις παρ. 10.2 και 10.4.1. της Π.Τ.Π Ο-160.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρους κατασκευής ερείσματος, μετά της προμήθειας και 
μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα οκτώ και τριάντα πέντε
            (Αριθμητικώς):18,35

Α.Τ.  10: (Άρθρο Δ-3):Ασφαλτική προεπάλειψη
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4110)

Για  την  πλήρη  ασφαλτική  προεπάλειψη  ανασφάλτωτης  επιφάνειας  με  ασφαλτικό 
διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση 
και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, η οποία θα εκτελεσθεί 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές ΑΣ-11, Α-201 και 
Α-203 και τους όρους δημοπράτησης. 

Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  η  δαπάνη  προμήθειας  του  καθαρού  (φωτιστικού) 
πετρελαίου,  του  τυχόν  απαιτούμενου  αντιυδρόφιλου  παρασκευάσματος,  της 
ασφάλτου και  των λοιπών απαιτούμενων  υλικών,  η  δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, 
σταλιών, χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς όλων των υλικών επί 
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τόπου των έργων, η δαπάνη παρασκευής του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανσης, 
εναποθήκευσης,  φύλαξης  κλπ.),  η  δαπάνη  καθαρισμού  της  επιφάνειας,  που  θα 
προεπαλειφθεί,  με αυτοκίνητη βούρτσα και με τα χέρια, η δαπάνη μεταφοράς και 
διάχυσης του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκίνητο διανομέα 
ασφάλτου (FEDERAL) με την ενδεχόμενη επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από 
τη διάχυση, η δαπάνη ενδεχόμενης διάστρωσης αδρανούς υλικού επικάλυψης με την 
αξία παραγωγής ή προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης, όπως 
και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση της κατασκευής σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους ασφαλτικής προεπάλειψης.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ένα και οκτώ λεπτά
            (Αριθμητικώς):1,08

Α.Τ.  11: (Άρθρο Δ-8.1): Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής 
ασφάλτου
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4521.Β)

Για  την  πλήρη  κατασκευή  ασφαλτικής  στρώσης  κυκλοφορίας  συμπυκνωμένου 
πάχους 0,05 μ, που θα κατασκευασθεί σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα 
από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Α-265 και τους 
υπόλοιπους όρους δημοπράτησης, με ασφαλτόμιγμα που παρασκευάζεται εν θερμώ, 
σε  μόνιμη  εγκατάσταση  με  αδρανή  υλικά  προερχόμενα  από  παντελώς  υγιείς 
καθαρούς λίθους λατομείου, μετά της μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση.

Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  η  δαπάνη  προμήθειας  του  τυχόν  απαιτούμενου 
αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και όλων των απαιτούμενων αδρανών υλικών σε 
ποσότητα  και  ποιότητα  που  θα  καθοριστούν  από  σχετική  μελέτη,  η  δαπάνη 
μεταφοράς  αυτών  και  της  ασφάλτου  από  οποιαδήποτε  απόσταση  στη  θέση 
παραγωγής του ασφαλτομίγματος, η δαπάνη παρασκευής του ασφαλτομίγματος, η 
δαπάνη μεταφοράς του έτοιμου ασφαλτομίγματος από την εγκατάσταση παραγωγής 
του  στη  θέση  διάστρωσης  επί  τόπου  των  έργων,  κάθε  είδους  σταλία, 
φορτοεκφορτώσεις  και  χαμένοι  χρόνοι  φορτοεκφορτώσεων  υλικών  και 
σφαλτομίγματος,  η  δαπάνη  διάστρωσης  και  συμπύκνωσής  του  καθώς  και  κάθε 
δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής 
και  κατά  τα  λοιπά,  όπως  ορίζεται  στην  Π.Τ.Π.  Α265,  στην  Τ.Σ.Υ,  και  στους 
υπόλοιπους  όρους  δημοπράτησης.  Στην  τιμή  δεν  περιλαμβάνεται  η  αξία  της 
ασφάλτου  και  η  ασφαλτική  προεπάλλειψη  ή  συγκολλητική  επάλειψη  που  θα 
πληρώνεται ιδιαίτερα.

Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις παρ. 8.1, 8.3 της Π.Τ.Π. Α 265. 

Τιμή  ανά  τετραγωνικό  μέτρο  πλήρους  ασφαλτικής  στρώσης  κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ, μετά της μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε 
απόσταση στη θέση παραγωγής και του ασφαλτομίγματος στη θέση διάστρωσης. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε και δεκαέξι λεπτά
            (Αριθμητικώς): 5,16

20



Α.Τ.  12: (Άρθρο 5.04): Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συμπύκνωσης 
(Αναθεωρείται με το ΥΔΡ 6067)

Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων, σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης 
οδικών  αξόνων,  με  κατάλληλα  προϊόντα  εκσκαφών  ή  δάνεια  χώματα  (αν  τούτο 
απαιτείται) σε στρώσεις μέχρι 25 cm, μεταφερόμενων από οποιαδήποτε απόσταση. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται πέραν της δαπάνης μεταφοράς, η δαπάνη προμήθειας, οι 
απαιτούμενες  φορτοεκφορτώσεις,  η  σταλία  των  μεταφορικών  μέσων,  οι  τυχόν 
απαιτούμενες  προσωρινές  εναποθέσεις,  η  έκκριψη,  η  διάστρωση,  οι  πλάγιες 
μεταφορές, το κοπάνισμα ή η χρησιμοποίηση των δονητικών, αλλά όχι επιβλαβών 
για την ασφάλεια των τεχνικών έργων  μέσων ή άλλων ειδικών συμπυκνωτών, η επί 
τόπου αξία του νερού διαβροχής καθώς και η δαπάνη των απαιτούμενων δοκιμών 
για την εξακρίβωση του βαθμού συμπύκνωσης .
Ο βαθμός συμπύκνωσης δεν πρέπει να είναι κατώτερος  από 95%  (τροποποιημένη 
δοκιμασία PROCTOR).
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο και δέκα λεπτά
            (Αριθμητικώς): 2,10

ΟΜΑΔΑ 2: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
Α.Τ.  13:  (Άρθρο  32.01.03):  Προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου,  διάστρωση  και 

συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού  για  κατασκευές  από  σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/16
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 3213)

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

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, 
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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 έξι και τριάντα 
(Αριθμητικώς): 86,30

Α.Τ.   14:  (Άρθρο  32.01.04):  Προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου,  διάστρωση  και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού  για  κατασκευές  από  σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 3214)

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

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
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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):  Ενενήντα επτά και ογδόντα 
(Αριθμητικώς): 97,80
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Α.Τ.   15:  (Άρθρο  32.01.05):  Προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου,  διάστρωση  και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού  για  κατασκευές  από  σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 3215)

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

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 
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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):  Εκατόν τέσσερα ευρώ
(Αριθμητικώς): 104,00

Α.Τ.  16: (Άρθρο 38.03): Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 3816)

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, 
στύλων,  πεδίλων,  υπερθύρων,  κλιμάκων  κλπ)  σε  οποιαδήποτε  στάθμη  από  το 
έδαφος,  αλλά  σε  ύψος  του  πυθμένα  του  ξυλοτύπου  μέχρι  +4,00  m  από  το 
υποκείμενο δάπέδο εργασίας. 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) ανεπτυγμένης επιφανείας.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκατρία και τριάντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 13,30

Α.Τ.  17: (Άρθρο 38.20.02): Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C 

(S500s)

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 3873)

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 
1422-2 / 1423-3 : 2006 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος, 
κάθε διαμέτρου, έτοιμοι επί οποιωνδήποτε τμημάτων έργου.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ένα 
(Αριθμητικώς): 1,00
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Α.Τ. 18: (Άρθρο 38.20.03): Δομικά πλέγματα B500C (S500s)

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-3873)

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 
1422-2 / 1423-3 : 2006 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος, 
κάθε διαμέτρου, έτοιμοι επί οποιωνδήποτε τμημάτων έργου.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ενενήντα πέντε λεπτά
            (Αριθμητικώς):0,95

Α.Τ.  19:  (Άρθρο  46.10.02):  Οπτοπλινθοδομές  με  διακένους  τυποποιημένους 
οπτοπλίνθους  9x12x19  cm  Πάχους  1/2  πλίνθου 
(δρομικοί τοίχοι)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 4662.1)

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, 
σε οποιαδήποτε θέση του έργου και οποιαδήποτε στάθμη ορόφου, με έτοιμο κονίαμα 
κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται 
επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Είκοσι
(Αριθμητικώς): 20,00

Α.Τ. 20: (Άρθρο 49.01.01): Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, 
γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 3213)

Πλήρης  κατασκευή  γραμμικού διαζώματος  (σενάζ)  ή  ποδιών ή  ανωφλίων τοίχων 
πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και  ελαφρό οπλισμό S500s (μέχρι 
4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών 
επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, 
η πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως 
υπολείματα της κατασκευής. Στη περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης 
διατομής, η τιμή προσαυξάνεται αναλογικά με βάση το προαναφερόμενο εμβαδόν 
των  0,06  μ2,  και  στη  περίπτωση  προσαυξημένου  οπλισμού,  κατά  την  επιπλέον 
διαφορά του ονομαστικού βάρους τους.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δεκαπέντε
(Αριθμητικώς): 15,00
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Α.Τ.  21:  (Άρθρο  54.46.01):  Θύρες  ξύλινες  πρεσσαριστές,  με  κάσσα  δρομική, 
πλάτους έως 13 cm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5446.1)

Κατασκευή θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm 
και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, 
συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος 
της  κλειδαριάς με  ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm,  με  σκελετό  σταυρωτό από ξύλα 
«μισοχαρακτά» 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές «μισοχαρακτές» 
καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε 
κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, 
στερεώσεως  και  λειτουργίας  (εκτός  από  χωνευτή  κλεδαριά  και  χειρολαβές)  και 
μικροϋλικά  και  εργασία  για  κατασκευή,  τοποθέτηση  και  στερέωση  για  πλήρη 
λειτουργία  περιλαμβανομένης και  της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς 
και χειρολαβών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Διακόσια ενενήντα έξι
(Αριθμητικώς): 296,00

Α.Τ. 22: (Άρθρο 61.05): Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους 
ή πλευράς έως 160 mm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6104)

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με 
ύψος ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας  S235, οποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, 
κάθε  σχεδίου,  και  σε  οποιαδήποτε  θέση  ή  ύψος  από  το  έδαφος  ή  το  δάπεδο 
εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια 
μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με 
ηλεκτροσυγκόλληση,  σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες  κανονισμούς  και  τις 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες,  και  την έδρασή τους με χρήση μη συρρικνωμένου 
κονιάματος  (τύπου EMACO S66 ή παρεμφερές)  επί  των στοιχείων θεμελίωσης ή 
λοιπών δομικών στοιχείων. Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα 
ειδικά εξαρτήματα μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων. 
Περιλαμβάνεται η χρήση ανυψωτικών μέσων. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δυο και σαράντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 2,40

Α.Τ. 23: (Άρθρο 61.06): Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους 
ή πλευράς > 160 mm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6104)

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με 
ύψος ή πλευρά μεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας  S235, οποιωνδήποτε λοιπών 
διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το 
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δάπεδο  εργασίας,  συνδεδεμένων  μεταξύ  τους  με  κοχλίες  (μπουλόνια)  με  διπλά 
περικόχλια  μέσα  από  ειδικά  διανοιγόμενες  οπές  και  με  παρεμβολή  τμημάτων 
ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, 
την στατική μελέτη, και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, και την έδρασή τους με 
χρήση  μη συρρικνωμένου κονιάματος(τύπου EMACO S66 ή παρεμφερές) επί των 
στοιχείων  θεμελίωσης  ή  λοιπών  δομικών  στοιχείων.  Περιλαμβάνεται  η  χρήση 
ανυψωτικών μέσων. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δυο και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 2,50

Α.Τ.  24:  (Άρθρο  61.12):  Γωνιόκρανα  προστασίας  ακμών  τοιχοπετασμάτων  από 
γυψοσανίδες
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6116)

Γωνιόκρανα  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα  κατάλληλα  διαμορφωμένη,  ενδεικτικού 
τύπου CATNIC ή KNAUF, διατομής 30x30x1mm, τοποθετούμενα για προστασία των 
κατακόρυφων  ακμών  γωνιών  τοιχοπετασμάτων,  στερεούμενα  με  γαλβανισμένες 
βίδες, στον μεταλλικό σκελετό του τοιχοπετάσματος. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τρια και πενήντα
(Αριθμητικώς): 3,50

Α.Τ.  25:  (Άρθρο  61.13):  Γωνιόκρανα  προστασίας  κατακορύφων  ακμών 
επιχρισμάτων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6116)

Γωνιόκρανα  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα  κατάλληλα  διαμορφωμένη,  ενδεικτικού 
τύπου CATNIC ή KNAUF, διατομής 30x30x1mm, τοποθετούμενα για προστασία των 
κατακόρυφων ακμών επιχρισμένων τοίχων, στερεούμενα με γαλβανισμένους ήλους 
και τσιμεντοκονία στον τοίχο

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δυο και ενενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 2,90

Α.Τ. 26: (Άρθρο 61.30): Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής
     (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6118)

Κατασκευή  εμφανούς  ή  μή,  επιπέδου  ή  βαθμιδωτού  μεταλλικού 
σκελετού  ελαφράς  ψευδοροφής  οποιουδήποτε  σχήματος  και  μεγέθους  και  σε 
οποιοδήποτε  ύψος  από  το  δάπεδο,  αποτελούμενου  από  απλές  διατομές 
γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, 
ειδικές  γαλβανισμένες  ράβδους,  γάντζους,  γωνίες  και  κοχλιωτούς  συνδέσμους 
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οριζοντίωσης,  αναρτημένου  με  γαλβανισμένους  ήλους  μηχανικά  ή  χημικά 
αγκυρωμένους, και  γενικά μορφοσίδηρος,  στραντζαριστές διατομές,  ήλοι  ενδεικτικού 
τύπου  'HILTI',  σύνδεσμοι  και  μικροϋλικά  καθώς  και  εργασία  πλήρους  κατασκευής, 
τοποθέτησης και στερέωσης. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δυο και σαράντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 2,40

Α.Τ. 27: (Άρθρο 61.31): Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος
    (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6118)

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος 
με  ή  χωρίς  ανοίγματα,  οποιουδήποτε  σχήματος,  διάταξης,  και  μεγέθους  (εκτός 
ψευδοροφών)  και  σε  οποιοδήποτε  ύψος  από  το  δάπεδο  εργασίας,  από  απλές 
στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής 
λαμαρίνας  (στρωτήρες,  ορθοστάτες,  κλπ),  στερεωμένες  με  γαλβανισμένα 
εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, 
βύσματα  ενδεκτικού  τύπου  'HILTI',  σύνδεσμοι  και  μικροϋλικά  καθώς  και  εργασία 
πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δυο και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικώς): 2,20

Α.Τ. 28: (Άρθρο 62.46): Γκαραζόπορτα μεταλλική ανακλινόμενη ή τυλιγόμενη
     (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6236)

Προμήθεια και τοποθέτηση γκαραζόπορτας, ασφαλείας, οποιωνδήποτε διαστάσεων, 
ανακλινόμενης  ή  τυλιγόμενης  (ρολλό),  από αρθρωτά χαλύβδινα  προφίλ,  με  κουτί 
προφύλαξης του μηχανισμού, ηλεκτροκίνητο μηχανισμό, σύμφωνα με την μελέτη και 
τις  οδηγίες  της  κατασκευάστριας  εταιρείας.  Συμπεριλαμβάνεται  η  πλήρωση  των 
διακένων με αφρό πολυουρεθάνης ή με αριάνι των 600 kg τσιμέντου (σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από την μελέτη), η σφράγιση των αρμών με πολυουρεθανική μαστίχη 
ή  σιλικόνη,  και  γενικά  τα  πάσης  φύσεως  υλικά  κατασκευής  και  πληρωσης  και  η 
εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι και ογδόντα
(Αριθμητικώς): 20,80

Α.Τ.  29:  (Άρθρο  62.60.02):  Θύρες  μεταλλικές  πυρασφαλείας,  ανοιγόμενες, 
μονόφυλλες,  θύρες  πυρασφαλείας,  μονόφυλλες, 
ανοιγόμενες,  χωρίς  φεγγίτη,  κλάσης 
πυραντίστασης 60 min
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6236)

29



Προμήθεια  και  τοποθέτηση  μονόφυλλης  μεταλλικής  ανοιγόμενης  θύρας 
πυρασφαλείας,  συνοδευόμενης  από  πιστοποιητικό  κλάσης  πυραντίστασης  από 
αναγνωρισμένο  φορέα  της  Ευρωπαϊκής  Ενωσης.  Η  πόρτα  θα  αποτελείται  από 
κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη 
καπνοστεγανότητας  (π.χ.  από  θερμοδιογκούμενες  ταινίες  ενδεικτικού  τύπου 
PALUSOL ή αναλόγου), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από 
λαμαρίνα  ψυχρής  εξελέσεως  DKP  ελάχιστου  πάχους  1,5  mm  και  εσωτερική 
πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος  τουλάχιστον  140  kg/m3 με  συνδετικό 
υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι  φαινολικές ρητίνες),  με μεντεσσέδες 
βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ 
ολοκλήρου  από χαλύβδινα  εξαρτήματα  με  ιδιαίτερο πιστοποιητικό  πυρασφαλείας, 
μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα 
θυρόφυλλα  θα  είναι  ηλεκτροστατικά  βαμμένα  στο  εργοστάσιο,  σε  επόχρωση της 
επιλογής της Υπηρεσίας.  
Συμπεριλαμβάνεται  η  προμήθεια  της  κάσσας  και  του  θυροφύλλου  επί  τόπου,  η 
πάκτωση  της  κάσσας  στην  τοιχοποιία  και  η  πλήρωση  του  διακένου  με 
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων 
των εξαρτημάτων της θύρας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Διακόσια ογδόντα οκτώ
(Αριθμητικώς): 288,00

Α.Τ.  30:  (Άρθρο  64.01.01):  Σιδηρά  κιγκλιδώματα  από  ράβδους  συνήθων 
διατομών,απλού  σχεδίου  από  ευθύγραμμες 
ράβδους
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6401)

Κατασκευή  και  τοποθέτηση  σιδηρών  κιγκλιδωμάτων  εξωστών,  κλιμάκων, 
περιφράξεων  κλπ.,  από  ράβδους  συνήθων  διατομών.  Συμπεριλαμβάνεται  η 
προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η 
εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τέσσερα
(Αριθμητικώς): 4,00

Α.Τ. 31: (Άρθρο 64.16.03): Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, από 
σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2’’
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6418)

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δεκαπέντε και πενήντα
(Αριθμητικώς): 15,50

Α.Τ.  32: (Άρθρο 65.20.03):  Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου 
από αλουμίνιο, σύστημα υαλοπετασμάτων με εμφανή 
διατομή αλουμινίου μεταξύ των υαλοπινάκων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6501)

Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο, με σταθερά και 
προβαλλόμενα  προς  τα  έξω  υαλοστάσια,  οιουδήποτε  τύπου  ή  ΣΕΙΡΑΣ,  προς 
εγκατάσταση σε υπάρχουσα υποδομή, προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά  ISO 
9001 παραγωγική διαδικασία, οποιασδήποτε μορφής και διάταξης των μεταλλικών 
μερών της κατασκευής, με εμφανή ή μή διάταξη υποδοχής διπλών υαλοπινάκων,  με 
ηλεκτροστατική βαφή σε οποιαδήποτε απόχρωση (κατά RAL).
Συμπεριλαμβάνονται  οι  μηχανισμοί  λειτουργίας  και  ασφαλείας,  και  ο  τυχόν 
απαιτούμενος πρόσθετος σκελετός σταθεροποίησης του συστήματος (σύμφωνα με 
την   μελέτη  εγαρμογής  που  θα  συνταχθεί  από  τον  κατασκευαστή),  τα  ελαστικά 
παρεμβύσματα και ταινίες ανεμοστεγανότητας και υδατοστεγανότητας και η διάταξη 
εντόνωσης των υδρατμών (στο εσωτερικό του υαλοπετάσματος).
Πλήρης  περαιωμένη  εργασία  προσαρμογής  στον  κάνναβο  της  αρχιτεκτονικής 
μελέτης, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, για 
πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατο είκοσι
(Αριθμητικώς): 120,00

Α.Τ. 33: (Άρθρο 71.31): Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7131)

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων 
ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε  ύψος μέχρι 4,00 m από 
το δάπεδο εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δέκα
(Αριθμητικώς): 10,00

Α.Τ. 34: (Άρθρο 72.31.02):  Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1,00 
mm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7235)

Επιστέγαση με γαλβανισμένη λαμαρίνα,  πάχους 1 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή 
μεταλλικού σκελετού, με επικάλυψη των φύλλων κατά την έννοια των πτυχώσεων 
κατά μία πτύχωση ή 10 cm, κατά μήκος των φύλλων κατά 0,10 m, στους κορφιάδες 
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με  φύλλο  επίπεδης  λαμαρίνας  πλάτους  0,80  m  και  στις  θέσεις  των  υδρορροών 
(ντερέδων)  κατά  το  απαιτουμενο  πλάτος.  Στερέωση των ελασμάτων  με   ειδικούς 
συνδέσμους στην  περίπτωση μεταλλικού σκελετού ή με γαλβανισμένες ξυλόβιδες 
στην  περίπτωση ξύλινου σκελετού,  με  παρεμβολή μεταξύ των συνδέσμων ή  των 
κοχλιοφόρων  ήλων  και  της  λαμαρίνας  πλαστικών  ή  ελαστικών  παρεμβυσμάτων 
πάχους 2 mm  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκατρία και τριάντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 13,30

Α.Τ.  35.  (Άρθρο  72.65):  Επιστέγαση  με  πετάσματα  τύπου  sandwich  από 
γαλβανισμένη  λαμαρίνα  με  πλήρωση 
πολυουρεθάνης
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6401)

Επιστέγαση  με  θερμομονωτικό  πέτασμα  (πάνελ)  τύπου  "σάντουιτς",  από 
γαλβανισμένη  λαμαρίνα  επίπεδη,  τραπεζοειδή  ή  αυλακωτή  (στην  εσωτερική  και 
εξωτερική  πλευρά),  και  ενδιάμεσα  με  θερμομονωτικό  υλικό  από  αφρώδη 
πολυουρεθάνης (CFC & HCFC Free), με απαιτήσεις ηχομόνωσης (περ. 25dB) και 
πυρασφάλειας (κλάσεως Β1 ή Β2 κατά DIN 4102),  προβαμμένο στο εργοστάσιο. 
Στερέωση  σε  υπάρχουσες  τεγίδες  με  αυτοκοχλιούμενους  συνδέσμους  υψηλής 
αντοχής. Υλικά, μικροϋλικά, ανυψωτικός εξοπλισμός, ικριώματα και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Σαράντα έξι
(Αριθμητικώς): 46,00

Α.Τ.  36:  (Άρθρο  73.33.01):  Επιστρώσεις  δαπέδων  με  πλακίδια  GROUP  4, 
διαστάσεων 20x20 cm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7331)

Επιστρώσεις  δαπέδων με  κεραμικά  πλακίδια  1ης ποιότητας  ανυάλωτα,  έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 
20x20  cm,  οποιουδήποτε  χρώματος  και  σχεδίου  εφαρμογής,  σύμφωνα  με  την 
μελέτη.  Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 
έως  2  mm,  σε  στρώση  τσιμεντοκονιάματος  των  450  kg τσιμέντου  (το  οποίο 
αποζημιώνεται ιδιαίτερα), ή με ειδική κόλλα 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.  Πλήρης  περαιωμένη  εργασία 
χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. Υλικά, πλακίδια, μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την 
εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα πέντε και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 45,80
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Α.Τ.  37.  (Άρθρο  73.33.02):  Επιστρώσεις  δαπέδων  με  πλακίδια  GROUP  4, 
διαστάσεων 30x30 cm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7331)

Επιστρώσεις  δαπέδων με  κεραμικά  πλακίδια  1ης ποιότητας  ανυάλωτα,  έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 
20x20  cm,  οποιουδήποτε  χρώματος  και  σχεδίου  εφαρμογής,  σύμφωνα  με  την 
μελέτη.  Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 
έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με ειδική κόλλα 
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.  Πλήρης  περαιωμένη  εργασία  χάραξης  σχεδίου,  τοποθέτησης, 
αρμολόγησης, καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα εννέα και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικώς): 49,20

Α.Τ. 38: (Άρθρο 73.35): Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7326.1)

Περιθώρια (σουβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου διαστάσεων 
7,5 x40 cm ή 7,5 x 30 cm ή 7,5x20 cm,  μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 
mm. Η δόμηση και η αρμολόγηση,  θα γίνει  με κατάλληλη τσιμεντοκονία ή κόλλα. 
Πλήρης  περαιωμένη  εργασία,  τοποθέτησης,  αρμολόγησης,  καθαρισμού  υλικά  και 
μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τρια και πενήντα
(Αριθμητικώς): 3,50

Α.Τ.  39:  (Άρθρο  73.93):  Κατασκευή  αντιολισθηρού  βιομηχανικού  δαπέδου  με 
εποξειδικό ρητινοκονίαμα
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7373.1)

Κατασκευή  αντιολισθηρού  βιομηχανικού  δαπέδου  με  έγχρωμο  εποξειδικό 
ρητινοκονίαμα τριών στρώσεων, συνολικού πάχους 8,0 - 10 mm, με κοκκώδη υφή 
και εμφάνιση ανάγλυφη, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και τις προδιαγραφές 
της προμηθεύτριας εταιρείας.  α)  Περιλαμβάνεται  η προετοιμασία του υφιστάμενου 
δαπέδου από σκυρόδεμα: ΄Ητοι φρεζάρισμα με ειδικη φρέζα δαπέδων (δύο φορές 
σταυρωτά)  ή  με  μηχανή  σφαιριδιοβολής  ειδικά  για  δάπεδο).  Στη  συνέχεια 
αναρροφάται  η  παραγόμενη  σκόνη,  και  καθαρίζεται  σχολαστικά  το  δάπεδο. 
Στοκάρονται  τυχόν ρωγμές και  οπές με εποξειδικά υλικά.  Μετά τον έλεγχο ότι  το 
δάπεδο είναι καθαρό και στεγνό με υγρασία που δεν υπερβαίνει το 3% και πριν την 
εφαρμογή  του  συνθετικού  δαπέδου,  τοποθετείται  ειδική  στεγανοποιητική  στρώση, 
όταν η υγρασία της υφιστάμενης πλάκας ξεπερνά το 3%. β) Περιλαμβάνεται επίσης η 
προμήθεια  και  η  διάστρωση  του  βιομηχανικού  δαπέδου  σε  τρεις  στρώσεις  και 
συγκεκριμένα:  Αστάρωμα,  βασική  στρώση πάχους  8  –  10  mm,  τελική  σφράγιση 
κλειστόπορη,  με  αγώγιμη,  ομοιογενή,  διαφανή,  ματ,  επιφάνεια,  σύμφωνα  με  την 
μελέτη  και  τίς  αντίστοιχες  προδιαγραφές  της  εταιρείας.  Η  διάστρωση θα  γίνει  σε 
ζώνες,  σύμφωνα  με  την  μελέτη,  όπου σημειώνονται  οι  αρμοί  διακοπής εργασίας 
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διάστρωσης.  Στους  αρμούς  προβλέπεται  η  αγορά  και  τοποθέτηση  κατάλληλων 
γωνιών  αλουμινίου,  όπως  επίσης  γωνίες  ή  λάμες  αλουμινίου  προβλέπονται  στα 
τελειώματα  του  βιομηχανικού  δαπέδου  και  στις  όμορες  περιοχές  με  διαφορετικό 
υλικό,  οιουδήποτε  σχεδίου (ευθύγραμμου ή καμπύλου) και  οιωνδήποτε διατομών. 
Σημειώνεται  ότι  στα σημεία επαφής του βιομηχανικού δαπέδου με τα φρεάτια θα 
υπάρξει το παραπάνω κατασκευαστικό τελείωμα. Προβλέπεται επίσης η συντήρηση 
της τελικής επιφάνειας και για επτά ημέρες, με την κάλυψη αυτής με νάϋλον. Πλήρης 
περαιωμένη εργασία, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική 
μελέτη, τις προδιαγαφές της εταιρείας, για την επίτευξη του επιθυμητού αισθητικού 
αποτελέσματος, και των απαιτούμενων μηχανικών αντοχών. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα ένα και ογδόντα
(Αριθμητικώς): 51,80

Α.Τ. 40: (Άρθρο 75.71.03): Νεροχύτης απλός, από μάρμαρο λευκό πλάτους 50 cm 
και πάχους 20 cm μήκους 70 cm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7571.3)

Νεροχύτης απλός από μάρμαρο λευκού πλάτους 50 cm και πάχους 20 έως 25 cm, 
με τα υλικά τοποθετήσεως (σιδηρογωνιές, πλίνθοι και τσιμεντοκονίαμα) επί τόπου, με 
την  εργασία πλήρουςτοποθετήσεως. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν δύο
(Αριθμητικώς): 102,00

Α.Τ.  41:  (Άρθρο  77.81.01):  Χρωματισμοί  σπατουλαριστοί  επί  επιφανειών 
επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα, εσωτερικών 
επιφανειών  με   χρήση  πλαστικών  ακρυλικών 
χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7786.1)

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς 
χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δυο διαστρώσεις. 
Προετοιμασία  της  επιφανείας,  σπατουλάρισμα  και  διάστρωση χρώματος  υδατικής 
διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. 
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δώδεκα και πενήντα
(Αριθμητικώς): 12,50
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Α.Τ.  42:  (Άρθρο  77.84.02):  Χρωματισμοί  επιφανειών  γυψοσανίδων  με  πλαστικό 
χρώμα, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7786.1)

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή 
βινυλικής  ή  στυρενιο-ακρυλικής  βάσεως  σε  δύο  διαστρώσεις.  Προετοιμασία  των 
επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα 
με  υλικό  έμφραξης  των  πόρων  της  γυψοσανίδας  (για  την  μείωση  της 
απορροφήτικότητάς  της)  και  διάστρωση  δύο  στρώσεων  χρώματος  ακρυλικής  ή 
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δώδεκα 
(Αριθμητικώς): 12,00

ΟΜΑΔΑ 3: ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Α.Τ. 43: (Άρθρο 14.02.02): Κατασκευή κοκκώδους υποστρώματος στεγανοποιητικής 
μεμβράνης σε επιφάνειες με κλίση από 15% έως 25%

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6079)

Κατασκευή  κοκκώδους  υποστρώματος  στεγανοποιητικής  μεμβράνης  από 
λεπτόκοκκο  διαβαθμισμένο  υλικό,  με  την  αξία  των  υλικών  και  την  επί  τόπου 
μεταφορά αυτών από οποιαδήποτε απόσταση.

(συμπύκνωση  με  ρυμουλκούμενο  δονητικό  οδοστρωτήρα  αναρτημένο  μέσω 
συρματοσχοίνου από βαρύ φορτωμένο όχημα ή μηχάνημα κινούμενο περιμετρικά 
στην στέψη της στεγανοποιουμένης κοιλότητας).

Τιμή ανά μέτρο κυβικό (m3) συμπυκνωμένων στρώσεων

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα και πενήντα πέντε
(Αριθμητικώς): 9,55

Α.Τ.  44: (Άρθρο 14.01.02):  Κατασκευή αργιλικού υποστρώματος στεγανοποίησης 
(πάχους 0,5m). Σε επιφάνειες με κλίση από 15% έως 
25%
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6079)

Κατασκευή  αργιλικού  υποστρώματος  στεγανοποίησης  (γεωλογικός  φραγμός  - 
geologic barrier), με την αξία των υλικών και την επί τόπου μεταφορά αυτών από 
οποιαδήποτε απόσταση. 
(συμπύκνωση  με  ρυμουλκούμενο  δονητικό  οδοστρωτήρα  αναρτημένο  μέσω 
συρματοσχοίνου από βαρύ φορτωμένο όχημα ή μηχάνημα κινούμενο περιμετρικά 
στην στέψη της στεγανοποιουμένης κοιλότητας).

Τιμή ανά μέτρο κυβικό (m3) συμπυκνωμένων στρώσεων

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ και δεκαπέντε 
(Αριθμητικώς): 8,15
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Α.Τ. 45: (Άρθρο 14.03):  Κατασκευή επιστρώματος μεμβράνης από αμμοχαλικώδες 
διαβαθμισμένο υλικό 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6079)

Κατασκευή επιστρώματος μεμβράνης από αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό, με 
την αξία των υλικών, την επί τόπου μεταφορά αυτών από οποιαδήποτε απόσταση 
και την διάστρωση επί της μεμβράνης στο προβλεπόμενο από την μελέτη πάχος. 

Τιμή ανά μέτρο κυβικό (m3) διαστρωμένο.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκαπέντε και ογδόντα πέντε λεπτά 
(Αριθμητικώς): 15,85

Α.Τ. 46: (Άρθρο 14.04.03): Γεωμεμβράνη HDPE 2,0 mm λεία
                                 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6361)

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, κοπή και αυτογενής θερμική συγκόλληση 
μεμβρανών  πολυαιθυλενίου  υψηλής  πυκνότητος  (HDPE),  για  την  στεγανοποίηση 
λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ.

Συμπεριλαμβάνεται  ο έλεγχος στεγανότητος με εισπίεση αέρα στο διάκενο μεταξύ 
των παραλλήλων ραφών θερμικής συγκόλλησης. 

Τιμή ανά μέτρο τετραγωνικό (m2), βάσει του αναπτύγματος της επικαλυπτόμενης με 
μεμβράνη επιφάνειας.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Πέντε και ογδόντα λεπτά 
(Αριθμητικώς): 5,80

Α.Τ. 47: (Άρθρο 14.05.03 Ν): Γεωύφασμα προστασίας γεωμεμβράνης 500 g/m2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6361)

Προμήθεια,  προσκόμιση  επί  τόπου,  τοποθέτηση  και  συρραφή  με  μεταλλικούς 
συνδετήρες  γεωυφάσματος  μή  υφαντού  από  ίνες  πολυπροπυλενίου  για  την 
προστασία της στεγανοποιητικής μεμβράνηης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγαφές 
της μελέτης.
 
Τιμή ανά μέτρο τετραγωνικό (m2), μη συμπεριλαμβανομένων των επικαλύψεων

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δυο και πενήντα λεπτά 
(Αριθμητικώς): 2,50

Α.Τ.  48:  (Άρθρο  3.01.02):  Εκσκαφές  τάφρων  ή  διωρύγων  σε  εδάφη  γαιώδη  - 
ημιβραχώδη
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6054)

Εκσκαφές  τάφρων ή  διωρύγων  σε  εδάφη  γαιώδη  -  ημιβραχώδη  (μη  απαιτούντα 
διατρητικά  μηχανήματα  ή  εκρηκτικά),  ανά  m3 εκσκαφής,  με  οποιοδήποτε  πλάτος 
πυθμένος  ή  βάθος  εκσκαφής,  με  όλες  τις  συναφείς  εργασίες  (εκρίζωση φυτειών, 
εναπόθεση,  χονδρική  μόρφωση  κλπ),  βάσει  αρχικών  και  τελικών  διατομών  και 
σύμφωνα με τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη.
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Με  την  φόρτωση  των  προϊόντων  επί  αυτοκινήτου  και  την  μεταφορά  στον  χώρο 
απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα και εξήντα δύο λεπτά
(Αριθμητικώς): 1,62

Α.Τ. 49: (κατ’ αποκοπή): Μάρτυρες καθίζησης

Κατασκευάζεται από μεταλλική βάση (0,32m2 περίπου ) από λαμαρίνα 4 χλστ. και 
έναν  ιστό  ύψους  2m  (σωλήνα  2΄).  Ο  ιστός  είναι  κολλημένος  στο  κέντρο  της 
μεταλλικής βάσης. Η βάση τοποθετείται σε μια ρηχή εκσκαφή 0,50 εκ. Περίπου μέσα 
στη  στρώση  της  τελευταίας  κάλυψης,  πάνω  σε  σκυρόδεμα  καθαριότητας  5εκ. 
Ακολουθεί σκυρόδεμα (έρμα) 15 εκ. επάνω από την πλάκα. Η υπόλοιπη εκσκαφή 
επιχώνεται με αμμοχάλικο κάλυψης.
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):Εκατόν πενήντα  
            (Αριθμητικώς): 150,00 

Α.Τ.  50:  (Άρθρο 15.07.05): Διάνοιξη  γεωτρήσεως τελικής  διαμέτρου  146 mm σε 
πετρώματα σκληρά άνω των 80 μέτρων

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 7107.5)
Διάνοιξη  γεωτρήσεως  τελικής  διαμέτρου  Φ  146  mm  σε  πετρώματα  σκληρά  (με 
σκληρότητα  >  4  MOHS)  ή  σε  περίπτωση που επιδιώκεται  επαυξημένο  ποσοστό 
λήψεως καρότου, κατά δε τα λοιπά όπως στό Αρθρο 15.06. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους γεωτρήσεως (μμ).

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα έξι και ογδόντα  
           (Αριθμητικώς):           36,80

Α.Τ.  51:  (Άρθρο  5.03): Επιχώσεις  ορυγμάτων  με  προϊόντα  εκσκαφών  χωρίς 
ιδιαίτερες  απαιτήσεις  συμπύκνωσης  (στρώση 
εξομάλυνσης  και  έδαφος  προστασίας  -  υπόβασης 
φυτοχώματος)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6066)

Απλή  επίχωση  κάθε  είδους  ορύγματος  με  προϊόντα  εκσκαφής  χωρίς  ή  με 
υποτυπώδη συμπύκνωση (κοπάνισμα, διαβροχή κλπ), με απλή έκκριψη που γίνεται 
με μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση, συμπεριλαμβανομένης της 
διάστρωσης για την εξομάλυνση της τελικής επιφάνειας.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πληρούμενου όγκου ορύγματος.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα δύο λεπτά
           (Αριθμητικώς): 0,42
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Α.Τ. 52: (Άρθρο 14.05.01 Ν): Γεωύφασμα προστασίας γεωμεμβράνης 200 g/m2

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6361)

Προμήθεια,  προσκόμιση  επί  τόπου,  τοποθέτηση  και  συρραφή  με  μεταλλικούς 
συνδετήρες  γεωυφάσματος  μή  υφαντού  από  ίνες  πολυπροπυλενίου  για  την 
προστασία της στεγανοποιητικής μεμβράνης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
της μελέτης.
 
Τιμή ανά μέτρο τετραγωνικό (m2), μη συμπεριλαμβανομένων των επικαλύψεων

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ένα και εβδομήντα λεπτά 
(Αριθμητικώς): 1,70

ΟΜΑΔΑ 4: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ

A.T. 53: (Άρθρο 12.11.15):  Αγωγοί από τσιμεντοσωλήνες σειράς 175 ονομαστικής 
διαμέτρου D800 mm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6551.1)

Αγωγοί για μεταφορά ύδατος με χαμηλή πίεση έως 2,5 atm από τσιμεντοσωλήνες 
οπλισμένους δονητικούς η φυγοκεντρικούς, τύπου καμπάνα με ελαστικό δακτύλιο, 
των προδιαγραφών ΦΕΚ 253/Β/84 του Υ.Δ.Ε, σειράς 175, περιλαμβανομένης κάθε 
δαπάνης  για  προμήθεια  των  σωλήνων  και  ελαστικών  δακτυλίων,  μεταφορά  επί 
τόπου,  πλήρη τοποθέτηση,  ελέγχους και  λοιπές επιβαρύνσεις,  πλην της δαπάνης 
των χωματουργικών (εκσκαφή, εγκιβωτισμός και επανεπίχωση ορύγματος)  

Τιμή για ένα μέτρο μήκους (μμ) αγωγού από τσιμεντοσωλήνα πλήρως τοποθετημένο 
σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν τριάντα ένα 
(Αριθμητικώς): 131,00

Α.Τ. 54: (Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\10.15): Κεφαλή  βιοαερίου  πλήρης  με  βαλβίδα 
εκτόνωσης και στόμιο δειγματοληψίας
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 61)

Κεφαλή ανίχνευσης βιοαερίου σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης, (well 
head), κατασκευασμένη από HDPE πλήρης, με
βαλβίδα εκτόνωσης, στόμιο δειγματοληψίας, φλατζωτή έξοδο DN 80 συνδεδεμένη 
στην  έξοδο  βάνα  απομόνωσης  τύπου  πεταλούδας  με  σώμα  χυτοσιδηρό, 
παρεμβρύσματα από ΕPDM και ανοξείδωτο δίσκο DN 80, εύκαμπτο αγωγό από από 
HDPE  για  σύνδεση  με  το  οριζόντιο  δίκτυο  μεταφοράς  και  εργασία  πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεων,παραδοτέα σε λειτουργία

Τιμή  ανά  τεμάχιο  (τεμ)  συμπεριλαμβανομένων  και  των  εργασιών  μεταφοράς  και 
εγκατάστασης.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Πεντακόσια 
(Αριθμητικώς): 500,00
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Α.Τ. 55: (Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\10.17): Συλλογέας (manifold) βιοαερίου
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 61)

Συλλογέας  (manifold)  βιοαερίου,  κατασκευασμένος  από  HDPE  πλήρης,  με 
κατάλληλη διάταξη εισόδου του κεντρικού αγωγού μεταφοράς και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεων, παραδοτέα σε λειτουργία

Τιμή  ανά  τεμάχιο  (τεμ)  συμπεριλαμβανομένων  και  των  εργασιών  μεταφοράς  και 
εγκατάστασης.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δυο χιλιάδες 
(Αριθμητικώς):2.000,00

Α.Τ. 56: (Άρθρο ΑΤΗΕ Ν\10.16): Σύστημα αφύγρανσης κατά μήκος του δικτύου
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 61)

Σύστημα  αφύγρανσης  πλήρες  με  τα  μικρουλικά  και  την  εργασία  πλήρους 
εγκαταστάσεων και συνδέσεων, παραδοτέα σε λειτουργία, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στη  μελέτη.  Τιμή  ανά  τεμάχιο  (τεμ)  συμπεριλαμβανομένων  και  των  εργασιών 
μεταφοράς και εγκατάστασης.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Χίλια πεντακόσια 
(Αριθμητικώς):1.500,00

Α.Τ. 57: (Άρθρο 12.14.01.05): Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 
100,  τρίτης  γενιάς,  MRS10   (Minimum  Required 
Strength  =  Eλάχιστη  Απαιτούμενη  Αντοχή=  10 
MPa),  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12201-2:2003  Ονομ. 
διαμέτρου DN 75 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6621.1)

Για  την  προμήθεια,  φόρτωση,  μεταφορά,  εκφόρτωση  κατά  μήκος  του  έργου  και 
πλήρη  εγκατάσταση  ενός  μέτρου  ωφέλιμου  αξονικού  μήκους  αγωγού  από 
πλαστικούς  σωλήνες  πολυαιθυλενίου  (ΡΕ)  και  ανά  τύπο,  ονομαστική  πίεση  και 
διάμετρο αγωγού.

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, καταλλήλων για αγωγούς από 
σωλήνες πολυαιθυλενίου.

β. Η  προσέγγιση,  πλήρης  εγκατάσταση  και  σύνδεση  του  αγωγού  μετά  των 
απαιτουμένων  συνδέσμων  και  ειδικών  τεμαχίων  αυτού  με  εφαρμογή 
αυτογενούς  συγκολλήσεως  (butt welding)  ή  χρήση  ηλεκτρομουφών  (για 
οσεσδήποτε συνδέσεις),  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 συγκόλληση των σωλήνων και των 
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ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες 
για χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

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.

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  ενός  μέτρου  (μμ)  ωφέλιμου  αξονικού  μήκους  (ανά  τύπο,  διάμετρο  και 
ονομαστική πίεση) αγωγού από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα 
με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε και σαράντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 5,40

Α.Τ. 58: (Άρθρο 12.14.01.06): Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 
100,  τρίτης  γενιάς,  MRS10   (Minimum  Required 
Strength = Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή= 10 MPa), 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003 Ονομ.  διαμέτρου DN 
90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6621.1)

Για  την  προμήθεια,  φόρτωση,  μεταφορά,  εκφόρτωση  κατά  μήκος  του  έργου  και 
πλήρη  εγκατάσταση  ενός  μέτρου  ωφέλιμου  αξονικού  μήκους  αγωγού  από 
πλαστικούς  σωλήνες  πολυαιθυλενίου  (ΡΕ)  και  ανά  τύπο,  ονομαστική  πίεση  και 
διάμετρο αγωγού.

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, καταλλήλων για αγωγούς από 
σωλήνες πολυαιθυλενίου.

β. Η  προσέγγιση,  πλήρης  εγκατάσταση  και  σύνδεση  του  αγωγού  μετά  των 
απαιτουμένων  συνδέσμων  και  ειδικών  τεμαχίων  αυτού  με  εφαρμογή 
αυτογενούς  συγκολλήσεως  (butt welding)  ή  χρήση  ηλεκτρομουφών  (για 
οσεσδήποτε συνδέσεις),  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 συγκόλληση των σωλήνων και των 
ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες 
για χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

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.
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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  ενός  μέτρου  (μμ)  ωφέλιμου  αξονικού  μήκους  (ανά  τύπο,  διάμετρο  και 
ονομαστική πίεση) αγωγού από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα 
με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά και σαράντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 7,40

Α.Τ. 59: (Άρθρο 12.14.01.07): Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 
100,  τρίτης  γενιάς,  MRS10   (Minimum  Required 
Strength  =  Eλάχιστη  Απαιτούμενη  Αντοχή=  10 
MPa),  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12201-2:2003  Ονομ. 
διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6621.1)

Για  την  προμήθεια,  φόρτωση,  μεταφορά,  εκφόρτωση  κατά  μήκος  του  έργου  και 
πλήρη  εγκατάσταση  ενός  μέτρου  ωφέλιμου  αξονικού  μήκους  αγωγού  από 
πλαστικούς  σωλήνες  πολυαιθυλενίου  (ΡΕ)  και  ανά  τύπο,  ονομαστική  πίεση  και 
διάμετρο αγωγού.

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, καταλλήλων για αγωγούς από 
σωλήνες πολυαιθυλενίου.

β. Η  προσέγγιση,  πλήρης  εγκατάσταση  και  σύνδεση  του  αγωγού  μετά  των 
απαιτουμένων  συνδέσμων  και  ειδικών  τεμαχίων  αυτού  με  εφαρμογή 
αυτογενούς  συγκολλήσεως  (butt welding)  ή  χρήση  ηλεκτρομουφών  (για 
οσεσδήποτε συνδέσεις),  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 συγκόλληση των σωλήνων και των 
ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες 
για χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

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.

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.
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Τιμή  ενός  μέτρου  (μμ)  ωφέλιμου  αξονικού  μήκους  (ανά  τύπο,  διάμετρο  και 
ονομαστική πίεση) αγωγού από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα 
με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 9,80

Α.Τ. 60: (Άρθρο 12.14.01.08): Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 
100,  τρίτης  γενιάς,  MRS10   (Minimum  Required 
Strength  =  Eλάχιστη  Απαιτούμενη  Αντοχή=  10 
MPa),  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12201-2:2003  Ονομ. 
διαμέτρου DN 125 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6621.2)

Για  την  προμήθεια,  φόρτωση,  μεταφορά,  εκφόρτωση  κατά  μήκος  του  έργου  και 
πλήρη  εγκατάσταση  ενός  μέτρου  ωφέλιμου  αξονικού  μήκους  αγωγού  από 
πλαστικούς  σωλήνες  πολυαιθυλενίου  (ΡΕ)  και  ανά  τύπο,  ονομαστική  πίεση  και 
διάμετρο αγωγού.

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, καταλλήλων για αγωγούς από 
σωλήνες πολυαιθυλενίου.

β. Η  προσέγγιση,  πλήρης  εγκατάσταση  και  σύνδεση  του  αγωγού  μετά  των 
απαιτουμένων  συνδέσμων  και  ειδικών  τεμαχίων  αυτού  με  εφαρμογή 
αυτογενούς  συγκολλήσεως  (butt welding)  ή  χρήση  ηλεκτρομουφών  (για 
οσεσδήποτε συνδέσεις),  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 συγκόλληση των σωλήνων και των 
ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες 
για χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

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.

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  ενός  μέτρου  (μμ)  ωφέλιμου  αξονικού  μήκους  (ανά  τύπο,  διάμετρο  και 
ονομαστική πίεση) αγωγού από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα 
με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα και εξήντα λεπτά
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(Αριθμητικώς): 11,60

Α.Τ. 61: (Άρθρο 12.14.01.09): Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 
100,  τρίτης  γενιάς,  MRS10   (Minimum  Required 
Strength = Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή= 10 MPa), 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003 Ονομ.  διαμέτρου DN 
140 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6621.2)

Για  την  προμήθεια,  φόρτωση,  μεταφορά,  εκφόρτωση  κατά  μήκος  του  έργου  και 
πλήρη  εγκατάσταση  ενός  μέτρου  ωφέλιμου  αξονικού  μήκους  αγωγού  από 
πλαστικούς  σωλήνες  πολυαιθυλενίου  (ΡΕ)  και  ανά  τύπο,  ονομαστική  πίεση  και 
διάμετρο αγωγού.

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, καταλλήλων για αγωγούς από 
σωλήνες πολυαιθυλενίου.

β. Η  προσέγγιση,  πλήρης  εγκατάσταση  και  σύνδεση  του  αγωγού  μετά  των 
απαιτουμένων  συνδέσμων  και  ειδικών  τεμαχίων  αυτού  με  εφαρμογή 
αυτογενούς  συγκολλήσεως  (butt welding)  ή  χρήση  ηλεκτρομουφών  (για 
οσεσδήποτε συνδέσεις),  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 συγκόλληση των σωλήνων και των 
ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες 
για χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

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.

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  ενός  μέτρου  (μμ)  ωφέλιμου  αξονικού  μήκους  (ανά  τύπο,  διάμετρο  και 
ονομαστική πίεση) αγωγού από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα 
με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δεκατέσσερα και εβδομήντα
(Αριθμητικώς): 14,70

Α.Τ. 62: (Άρθρο 12.14.01.11): Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 
100,  τρίτης  γενιάς,  MRS10   (Minimum  Required 
Strength  =  Eλάχιστη  Απαιτούμενη  Αντοχή=  10 
MPa),  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12201-2:2003  Ονομ. 
διαμέτρου DN 200 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6621.4)
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Για  την  προμήθεια,  φόρτωση,  μεταφορά,  εκφόρτωση  κατά  μήκος  του  έργου  και 
πλήρη  εγκατάσταση  ενός  μέτρου  ωφέλιμου  αξονικού  μήκους  αγωγού  από 
πλαστικούς  σωλήνες  πολυαιθυλενίου  (ΡΕ)  και  ανά  τύπο,  ονομαστική  πίεση  και 
διάμετρο αγωγού.

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, καταλλήλων για αγωγούς από 
σωλήνες πολυαιθυλενίου.

β. Η  προσέγγιση,  πλήρης  εγκατάσταση  και  σύνδεση  του  αγωγού  μετά  των 
απαιτουμένων  συνδέσμων  και  ειδικών  τεμαχίων  αυτού  με  εφαρμογή 
αυτογενούς  συγκολλήσεως  (butt welding)  ή  χρήση  ηλεκτρομουφών  (για 
οσεσδήποτε συνδέσεις),  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 συγκόλληση των σωλήνων και των 
ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες 
για χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

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.

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  ενός  μέτρου  (μμ)  ωφέλιμου  αξονικού  μήκους  (ανά  τύπο,  διάμετρο  και 
ονομαστική πίεση) αγωγού από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα 
με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Είκοσι τρία και δέκα λεπτα 
(Αριθμητικώς): 23,10

Α.Τ. 63: (Άρθρο 77.93): Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης επί σιδηρών επιφανειών 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7744)

Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης κατηγορίας F60 κατά DIN 4102 (αντίσταση στην 
φωτιά 60 min),  επί σιδηρών επιφανειών οποιασδήποτε μορφής και σχήματος, μετά 
από κατάλληλη βιομηχανική βαφή με primer (υπόστρωμα) τής ιδίας αντίστασης στή 
φωτιά  και  συμβατό  με  την  βασική  βαφή,  σύμφωνα  με  τίς  προδιαγραφές  του 
κατασκευαστή, και την βιομηχανική επίστρωση σε δύο τουλάχιστο στρώσεις με τό 
ειδικό υλικό πυροπροστασίας,  
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) προστατευόμενης μεταλλικής κατασκευής.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τριανταπέντε λεπτά 
(Αριθμητικώς): 0,35
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Α.Τ. 64: (Άρθρο 78.05.05): Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7809)

Γυψοσανίδες  οιουδήποτε  σχήματος,  πλάτους  και  μήκους,  διαστάσεων 
χρησιμοποιούμενου έτοιμου φύλλου εμβαδού άνω των 0.72 m2, τοποθετημένες σε 
οποιονδήποτε χώρο, επί σκελετού ή μη (όπως επένδυση τοίχων ή άλλης επιφάνειας 
με  επικόλληση,  εκτός  όμως  των  ψευδοροφών),  (ο  τυχόν  σκελετός  αποτιμάται 
ιδιαιτέρως).  Συμπεριλαμβάνονται  υλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία 
πλήρους  τοποθετήσεως.  Στην  περίπτωση  χρήσης  γυψοσανίδων  έτοιμων  φύλλων 
εμβαδού μέχρι 0.72 m2.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δεκαπέντε
(Αριθμητικώς): 15,00

Α.Τ.  65:  (Άρθρο  79.09):  Φράγματα  υδρατμών  από  συνθετικά  υλικά,  επίστρωση 
απλή με ασφαλτόπανο
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7912)

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2 .
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά
(Αριθμητικώς): 7,00

Α.Τ.  66: (Άρθρο 79.16.01):  Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά,  με φύλλα 
πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7914)

Δημιουργία  φράγματος  υδρατμών  με  διάστρωση  φύλλων  συνθετικών  υλικών,  σε 
οποιαδήποτε θέση του έργου. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 0,90

Α.Τ. 67: (Άρθρο 79.55): Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7934)

Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες μονωτικού 
πορώδους απορροφητικού υλικού πάχους 5 cm, από ορυκτοβάμβακα βάρους 80 kg/
m3, με ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δώδεκα και εβδομήντα
(Αριθμητικώς): 12,70
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Α.Τ.  68:  (Άρθρο  11.02.03):  Εσχάρες  καναλιών  υδροσυλλογής,  τυποποιημένες, 
ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6752)

Μεταλλικές εσχάρες υπονόμων πλήρως τοποθετημένες μετά της αξίας μεταφοράς 
επί τόπου των έργων.  Τα προσκομιζόμενα προς τοποθέτηση υλικά θα συνοδεύονται 
από πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισμένου εργαστηρίου.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τρία και δεκαπέντε
(Αριθμητικώς): 3,15

Α.Τ.  69: (Άρθρο 12.13.01.05):  Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC ονομαστικής 
διαμέτρου D110 mm

(Αναθεωρείται με το άρθρο 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  PVC,  ανά  διάμετρο  αγωγού  και  κατηγορία  ονομαστικής 
πιέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνεται :

α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων 
ειδικών τεμαχίων από χυτοσίδηρο ή PVC, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 
μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων, οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές 
αλλαγές της χάραξης κ.λ.π.), τα οποία θα είναι κατάλληλα για αγωγούς από 
σωλήνες PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης.

β. Η  προσέγγιση,  πλήρης  εγκατάσταση  και  σύνδεση  του  αγωγού  μετά  των 
απαιτουμένων  συνδέσμων  και  ειδικών  τεμαχίων  αυτού  (για  οσεσδήποτε 
συνδέσεις),  καθώς  και  η  πλήρης  δοκιμασία  των  αγωγών  σύμφωνα  με  τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

γ. Η  φόρτωση,  μεταφορά  και  εκφόρτωση  των  πλαστκών  σωλήνων  και  των 
εξαρτημάτων  τους  από  οποιαδήποτε  απόσταση  στον  τόπο  εκτέλεσης  του 
έργου και η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με 
την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από PVC  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, οι αγκυρώσεις και 
ο  εγκιβωτισμός  των  σωλήνων  με  άμμο  που  πληρώνονται  ιδιαιτέρως  βάσει  των 
σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους,  ανά διάμετρο αγωγού και ανά 
κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, 
και έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία:

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 5,50
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Α.Τ. 70: (Άρθρο 56.23Ν): Χώρος δειγματοληψίας
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5613)

Κατασκευή χώρου δειγματοληψίας, σύμφωνα με την οριστική μελέτη.
Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τρεις χιλιάδες οκτακόσια
(Αριθμητικώς): 3.800,00

Α.Τ. 71: (Άρθρο ΑΤΗΕ Ν8987.1): Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας κοινό 

Φωτιστικό  ασφαλείας  με  κατάλληλη  λυxνία,  και  συσσωρευτής  Ni-Cd 
τροφοδοτούμενος  απο  το  κεντρικό  κύκλωμα  ηλεκτροδότησης  και  περιλαμβάνον 
ηλεκτρονική  διάταξη  αυτόματης  μεταγωγής  και  μετατροπής,  μετα  των  υλικών  και 
μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 22,50  

Α.Τ. 72: (Άρθρο ΑΤΗΕ Ν8988.3): Λαμπτήρας φθορισμού Ισxύος 8 W 

Λαμπτήρας  φθορισμού  οποιουδήποτε  xρώματος  κατα  τα  λοιπά  όπως  στις 
προδιαγραφές συνδεδεμένος στο φωτιστικό.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 1,70  

Α.Τ.  73:  (Άρθρο  ΑΤΗΕ  8201.1.2): Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός 
Γομώσεως 6 kg 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 019)

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός  πλήρης  με  το  αντίστοιχο  στήριγμα 
αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά 
και στήριξη  Γομώσεως 6 kg 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 43,43  

Α.Τ.  74:  (Άρθρο  ΑΤΗΕ  8201.1.3): Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός 
Γομώσεως 12 kg 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 019)
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Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός  πλήρης  με  το  αντίστοιχο  στήριγμα 
αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά 
και στήριξη  Γομώσεως 12 kg 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 66,10  

Α.Τ.75:  (Άρθρο  ΟΔΟ-ΜΕ  Α-14): Καθαρισμός  και  μόρφωση  τάφρου  τριγωνικής 
διατομής ή ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 1310)

Για τον πλήρη καθαρισμό και μόρφωση πρανών και πυθμένα υφιστάμενης τάφρου 
τριγωνικής διατομής ή ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος, με διαστάσεις και κλίσεις 
που καθορίζονται στη μελέτη, που θα εκτελεσθεί (σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Χ1, την 
Π.Τ.Π. Τ 110 και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης) με μηχανικά μέσα ή και με τα 
χέρια, μετά της μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προσέγγισης και χρήσης μηχανικών μέσων, η 
δαπάνη της εργασίας καθαρισμού της τάφρου και μόρφωσης των πρανών και του 
πυθμένα της ή του ερείσματος, η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, χαμένου χρόνου και 
μεταφοράς των προϊόντων μόρφωσης σε οποιαδήποτε απόσταση για απόθεση σε 
θέσεις που επιτρέπονται από την Υπηρεσία καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την 
έντεχνη  εκτέλεση  της  κατασκευής,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στα  τεύχη 
δημοπράτησης.  Στη  δαπάνη  αυτή  δεν  περιλαμβάνεται  η  δαπάνη  εκσκαφής  του 
αντίστοιχου ορύγματος, μόρφωσης και καθαρισμού τάφρων εντός ή στη συνέχεια της 
διατομής οδού που κατασκευάζεται με την υπόψη εργολαβία, που πληρώνεται με 
άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου.

Στην  κατηγορία  των  τάφρων τριγωνικής  διατομής  περιλαμβάνονται  και  οι  τάφροι 
τραπεζοειδούς διατομής με πλάτος πυθμένα μικρότερο ή ίσο των 0,30 μ.

Τιμή ανά μέτρο μήκους καθαρισμού και μόρφωσης τάφρου ή ερείσματος σε κάθε 
είδους  έδαφος  μετά  της  μεταφοράς  των  προϊόντων  μόρφωσης  σε  οποιαδήποτε 
απόσταση.   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΕΞΗΝΤΑ  ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 0,66  

Α.Τ. 76: (Άρθρο ΟΔΟ 2522): Αοπλον σκυρόδεμα Σ150 (Β160) διά την κατασκευήν 
επενδεδυμένωντάφρων πάσης φύσεως και κρασπεδορείθρων  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2522)

Αοπλον  σκυρόδεμα  Σ150  (Β160)  χρησιμοποιούμενον  διά  την  κατασκευήν 
επενδεδυμένων τάφρων πάσης φύσεως (τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ ορυγμάτων, 
επιχωμάτων) και κρασπεδορείθρων Εις την κατηγορίαν ταύτην συμπεριλαμβάνεται 
και  το  ελαφρώς  ωπλισμένο  σκυρόδεμα  με  οπλισμόν  έως  25  χγρ.  ανά  m³ 
σκυροδέματος  
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 163,22  

Α.Τ. 77: (Άρθρο ΟΔΟ-ΜΕ Α-4.1): Διάνοιξη τάφρων - Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος 
γαιώδες - ημιβραχώδες

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 1212)

Για τη διάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατομής,  που κατασκευάζεται μεμονωμένα και 
ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατομής, και για τα 
τμήματά  της  πλάτους  μικρότερου  ή  ίσου  των  3.00  μ.,  σε  έδαφος  γαιώδες  ή 
ημιβραχώδες, περιλαμβανομένης και της αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων, στρώσεων 
οδοστρωσίας,  πλακοστρώσεων,  καθαίρεσης  συρματόπλεκτων  κιβωτίων, 
μανδρότοιχων  καλπ,  που  βρίσκονται  εντός  του  εύρους  της  τάφρου,  μετά  της 
μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής με οιαδήποτε μηχανικά μέσα ή με τα 
χέρια, διαλογής των προϊόντων εκσκαφής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς τους με 
οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή 
απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, 
συμπεριλαμβανομένης  της  δαπάνης  του  χαμένου  χρόνου  μεταφοράς  και  για  την 
τυχόν  εναπόθεση  ή  τις  οποιεσδήποτε  ενδιάμεσες  φορτοεκφορτώσεις.  Επίσης 
περιλαμβάνεται ανηγμένα η δαπάνη για την εκθάμνωση, κοπή και εκρίζωση δέντρων 
οποιασδήποτε  περιμέτρου,  που  βρίσκονται  εντός  του  εύρους  της  τάφρου  και 
απομάκρυνση αυτών από την περιοχή του έργου σε οποιαδήποτε απόσταση καθώς 
και για την εργασία μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα της τάφρου, σύμφωνα 
με την Π.Τ.Π. Χ1 και την παρ. 9.2.Β της Π.Τ.Π. 110.

Η επιμέτρηση θα γίνει με βάση τον πραγματικό όγκο των εκτελεσμένων εκσκαφών 
τάφρου, με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των 
εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού.

Τιμή ενός  κυβικού μέτρου εκσκαφής τάφρου σε  έδαφος γαιώδες ή  ημιβραχώδες, 
μετά της μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 1,53

Α.Τ.  78:  (Άρθρο  ΑΤΗΕ  Ν8028.3): Σιφώνι  πλαστικό  δαπέδου  με  εσχάρα  xωρίς 
κόφτρα διαμέτρου Φ 100 mm

Σιφώνι  πλαστικό  δαπέδου  με  εσχάρα  xωρίς  κόφτρα  πλήρως  τοποθετημένο  και 
συνδεδεμένο με τα μικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 18,43  
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Α.Τ. 79: (Άρθρο ΑΤΗΕ 8129.1): Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκα, κεφαλή αερισμού) 
χυτοσιδηρά

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 001)

Αυτόματη  δικλίδα  αερισμού  (μίκα,  κεφαλή  αερισμού)  ,  πλήρως  τοποθετημένη 
χυτοσιδηρά  
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 8,42  

A.T. 80: (Άρθρο ΑΤΗΕ Ν8053.1): Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου Φ 12.5 cm

Μηχανοσίφωνας πλαστικός πλήρως τοποθετημένος.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 32,61  

Α.Τ. 81: (Άρθρο ΑΤΗΕ Ν8043.1.2): Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό 
P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm 

      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 
20°C 6,0 atm, γιά 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   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 8,28  

Α.Τ. 82: (Άρθρο ΑΤΗΕ Ν8043.1.3): Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό 
P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm 

 Πλαστικός  σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας  γιά 
20°C 6,0 atm, γιά 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   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 9,88  
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Α.Τ. 83: (Άρθρο ΑΤΗΕ Ν8043.1.5): Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό 
P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 75 mm 

Πλαστικός  σωλήνας  αποχετεύσεως  από  σκληρό  P.V.C.  πιέσεως  λειτουργίας  γιά 
20°C 6,0 atm, γιά 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   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 10,41  

Α.Τ. 84: (Άρθρο ΑΤΗΕ Ν8043.1.7): Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό 
P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm 

Πλαστικός  σωλήνας  αποχετεύσεως  από  σκληρό  P.V.C.  πιέσεως  λειτουργίας  γιά 
20°C 6,0 atm, γιά 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   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 12,65  

Α.Τ.  85: (Άρθρο ΑΤΗΕ Ν8130.3): Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) 
διαμέτρου Φ 100 mm 

Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) ,πλήρως τοποθετημένη   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 8,22  

Α.Τ. 86: (Άρθρο ΑΤΗΕ 8066.1.5.1ΣΧ): Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως 
Διαστάσεων 40cm X 40cm και βάθος έως 0,40 m 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 010)

Φρεάτιο  επισκέψεως  δικτύων  αποχετεύσεως  (ακαθάρτων  ή  ομβρίων)  δηλαδή: 
Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με ποτάμια άμμο ύψους 10cm και 
τοποθέτηση έτοιμο φρεατίου από ΡΡ διαστάσεων 40x40x40 με τελάρο και καπάκι 
βαρέως τύπου κατά ΕΝ 124-Α15, σύνδεση με αγωγούς, μηχανοσίφωνα κ.λ.π. και 
στερέωση, στεγανοποίηση, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και 
αχρήστων υλικών, έτοιμο προς χρήση Διαστάσεων 40cm X 40cm και βάθος έως 0,40 
m 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 51,41  

Α.Τ.87: (Άρθρο ΑΤΗΕ 8160.1): Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 Χ 50 cm

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 017)
 

Νιπτήρας πορσελάνης 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  Διαστ. 40 Χ 50 cm 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 148,25  

Α.Τ.  88:  (Άρθρο ΑΤΗΕ 8165.1.1): Νεροχύτης  χαλύβδινος,  ανοξείδωτος,  πλάτους 
περίπου 50 cm μιάς σκάφης Διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 13 cm, μήκους 1,20 m

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 017)

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, 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 γιά λειτουργία  μιάς σκάφης Διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 13 cm, 
μήκους 1,20 m 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 157,14  

Α.Τ.89: (Άρθρο ΑΤΗΕ 8151.2): Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής 
πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του. 

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

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 191,83  

Α.Τ.90: (Άρθρο ΑΤΗΕ 8171.1): Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης Διαστάσεων 7,5 
Χ 15 cm

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 013)

Σαπωνοθήκη  πορσελάνης  πλήρης  δηλαδή  υλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και 
εργασία πλήρους τοποθετήσεως  Διαστάσεων 7,5 Χ 15 cm 

52



( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 11,50  

Α.Τ. 91: (Άρθρο ΑΤΗΕ 8175.1): Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη 
Απλό
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 013)

Αγγιστρο  (γάντζος)  αναρτήσεως,  από πορσελάνη  εντοιχισμένο,  με  τα  μικροϋλικά 
στερεώσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Απλό 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 6,15  

Α.Τ.92: (Άρθρο ΑΤΗΕ 8176.1.2): Πετσετοθήκη Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη σταθερή 
διπλή
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 013)
Πετσετοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως  Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη σταθερή διπλή  
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 6,83  

Α.Τ.93: (Άρθρο ΑΤΗΕ 8178.1.1): Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 014)
Χαρτοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και  μικροϋλικά επί  τόπου και  εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως  επιχρωμιωμένη απλή 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 14,25  

Α.Τ.94: (Άρθρο ΑΤΗΕ 8179.1): Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος 
μαύρου  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 018)
Κάθισμα λεκάνης  πλαστικό  με  κάλυμμα πλήρες δηλαδή υλικά  και  μικροϋλικά  επί 
τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  χρώματος μαύρου  
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 8,64  

Α.Τ.95: (Άρθρο ΑΤΗΕ 8256.4.1.1ΣΧ): Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός Χωρητικότητας 40 
l Ισχύος 4000 W
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΑΤΗΕ 8256.5.1)

Θερμοσίφωνας  ηλεκτρικός  κατάλληλος  γιά  πίεση  λειτουργίας  10  ατμοσφαιρών, 
εφοδιασμένος  με  όλα  τα  αναγκαία  όργανα  αυτόματης  λειτουργίας  και  ρυθμίσεως 
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όπως  και  τα  ασφαλτικά  τους  σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες  κανονισμούς,  δηλαδή 
θερμοσίφωνας  με  τα  όργανά  του  και  τα  υλικά  και  μικροϋλικά  στερεώσεως  και 
συνδέσεως.Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου 
και  η  εργασία  τοποθετήσεως  και  πλήρους  εγκαταστάσεως   Χωρητικότητας  40  l 
Ισχύος 4000 W 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 164,37  

Α.Τ.96: (Άρθρο ΑΤΗΕ 8141.2.2): Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, 
ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 013)

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 55,64  

Α.Τ.97: (Άρθρο ΑΤΗΕ 8141.3.2): Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, 
ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νεροχύτη - Διαμέτρου 1/2 ins
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 013)

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 58,73  

Α.Τ. 98: (Άρθρο ΑΤΗΕ 8125.1.3): Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 1 ins
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 011)

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 1 ins 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 26,17  

Α.Τ.  99:  (Άρθρο  ΑΤΗΕ  8138.1.3): Κρουνός  εκροής  (βρύση)  ορειχάλκινοςκοινός 
ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος Διαμέτρου 3/4 ins
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 011)
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Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  κοινός ορειχάλκινος Διαμέτρου 3/4 ins 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 11,24  

Α.Τ.  100:  (Άρθρο  ΑΤΗΕ  Ν8106.4): Σφαιρική  βαλβίδα  (δικλείδα)  ορειxάλκινη 
διαμέτρου Φ 1 1/4 ins

Σφαιρική  βαλβίδα  (δικλείδα)  (ball  valve)  ορειxάλκινη  ,  βαρέως  τύπου,  με  μοxλό 
xειρισμού (κλεισιμο με 1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την 
εργασία πλήρους εγκατάστασης   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 65,40  

Α.Τ.  101:  (Άρθρο  ΥΔΡ  ΣΧ1.12.14): Πλαστικοί  σωλήνες  από  πολυαιθυλένιο 
HYDROTHEN ΡΕ Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) PE 80, δεύτερης 
γενιάς, MRS8  (Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 8 
MPa),  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003 ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 
6 atm

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6621.1)

Για  την  προμήθεια,  φόρτωση,  μεταφορά,  εκφόρτωση  κατά  μήκος  του  έργου  και 
πλήρη  εγκατάσταση  ενός  μέτρου  ωφέλιμου  αξονικού  μήκους  αγωγού  από 
πλαστικούς  σωλήνες  πολυαιθυλενίου  (ΡΕ)  και  ανά  τύπο,  ονομαστική  πίεση  και 
διάμετρο αγωγού.

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, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου.

β.  Η  προσέγγιση,  πλήρης  εγκατάσταση  και  σύνδεση  του  αγωγού  μετά  των 
απαιτουμένων  συνδέσμων  και  ειδικών  τεμαχίων  αυτού  με  εφαρμογή  αυτογενούς 
συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), 
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 συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από 
πολυαιθυλένιο.  Οι  συσκευές  πρέπει  να  είναι  κατάλληλες  για  χρήση σε  σωλήνες, 
ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

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.
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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  ενός  μέτρου  (μμ)  ωφέλιμου  αξονικού  μήκους  (ανά  τύπο,  διάμετρο  και 
ονομαστική πίεση) αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα 
με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία. Σωληνώσεις από 
σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) PE 80, δεύτερης γενιάς, MRS8  (Minimum Required 
Strength = Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 8 MPa),  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003 
ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 6 atm 
( 1 μμ ) Μέτρο Μήκους 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 2,70  

Α.Τ.  102:  (Άρθρο  ΑΤΗΕ  8637.4): Μειωτής  πιέσεως  ρευστού  κοχλιωτός  Ονομ. 
διαμέτρου 1 1/4 ins

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 012)

Μειωτής πιέσεως ρευστού κοχλιωτός με σώμα από χυτοσίδηρο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση,  τοποθέτηση,  σύνδεση,  ρύθμιση,  έλεγχος και  παράδοση σε κανονική 
λειτουργία  Ονομ. διαμέτρου 1 1/4 ins 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 205,43  

Α.Τ. 103: (Άρθρο ΑΤΗΕ 8041.5.3.1ΣΧ): Χαλκοσωλήνας Φ15x1 Εξωτ. Διαμέτρου 15 
mm πάχους τοιχώματος 1mm

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 007)

Χαλκοσωλήνας  τοποθετημένος  με  όλα  τα  ειδικά  τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά 
στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση  με  ήλους)  και  συγκολλήσεως,  δηλαδή 
χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ  κλπ,  επί  τόπου  και  εργασία  πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. Διαμέτρου 15 mm πάχους τοιχώματος 1mm 
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 7,12  

Α.Τ.104:  (Άρθρο  ΑΤΗΕ  8041.7.3.1ΣΧ): Χαλκοσωλήνας  Εξωτ.  Διαμέτρου  22  mm 
πάχους τοιχώματος1mm

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 007)
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Χαλκοσωλήνας  τοποθετημένος  με  όλα  τα  ειδικά  τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά 
στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση  με  ήλους)  και  συγκολλήσεως,  δηλαδή 
χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ  κλπ,  επί  τόπου  και  εργασία  πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. Διαμέτρου 22 mm πάχους τοιχώματος1mm 
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 12,36  

Α.Τ.105:  (Άρθρο ΑΤΗΕ 8041.5.3.2ΣΧ): Χαλκοσωλήνας Φ16x1  με  μόνωση Εξωτ. 
Διαμέτρου 16 mm πάχους τοιχώματος 1mm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 007)

 Χαλκοσωλήνας  με  μόνωση  PE-X  τοποθετημένος  με  όλα  τα  ειδικά  τεμάχια 
συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση  με  ήλους)  και 
συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Εξωτ. Διαμέτρου 16 mm πάχους 
τοιχώματος 1mm 
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 7,88  

Α.Τ.106: (Άρθρο ΑΤΗΕ 8168.1): Καθρέπτης  τοίχου  πάχους  4  mm  μπιζουτέ 
Διαστάσεων 36 Χ 48 cm

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 013)
Καθρέπτης  τοίχου  πάχους  4  mm  μπιζουτέ  δηλαδή  καθρέπτης,  δύο  ή  τέσσαρες 
κοχλίες με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως 
Διαστάσεων 36 Χ 48 cm 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 32,45  

Α.Τ.107:  (Άρθρο  ΑΤΗΕ  Ν8768.1): Τηλεφωνικό καλώδιο  UTP 100,  CATEG.  5,  4 
ζευγών

Τηλεφωνικό  καλώδιο  UTP  100,  CATEG.  5,  δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση 
υλικών και μικρουλικών επι τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική 
λειτουργία.   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 3,56  
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Α.Τ.108: (Άρθρο ΑΤΗΕ Ν9500.1): Πρίζα τηλεφώνου 8 επαφών  

Πρίζα τηλεφώνου 8 επαφών γαλλικού τύπου, xωνευτή με το κουτί, δηλ. προμήθεια 
και  προσκόμιση,  μικροϋλικά,  εγκατάσταση και  σύνδεση  για  παράδοση σε  πλήρη 
λειτουργεία, ενδ. τύπου LΕGRΑΝD DΙΡLΟΜΑΤ.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 9,23  

Α.Τ.109: (Άρθρο ΑΤΗΕ Ν9500.1): Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων υποδομής  

Φρεάτιο  επισκέψεως  δικτύων  υποδομής  δηλαδή:  Εκσκαφή  σε  έδαφος  γαιώδες, 
διάστρωση πυθμένα με ποτάμια άμμο ύψους 10cm και τοποθέτηση έτοιμο φρεατίου 
από ΡΡ διαστάσεων 40x40x40 ή και 30x30x30 με τελάρο και καπάκι βαρέως τύπου 
κατά ΕΝ 124-Α15, σύνδεση με σωλήνες προστασίας καλωδίων κ.λ.π. και στερέωση, 
στεγανοποίηση,  εξαγωγή και  αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και  αχρήστων 
υλικών, έτοιμο προς χρήση.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 87,52  

Α.Τ.110: (Άρθρο ΑΤΗΕ Ν8044.1): Πλαστικός σωλήνας HELIFLEX διαμέτρου Φ 13.5 
mm

Πλαστικός  σωλήνας HELIFLEX ,για  χρήση σε  ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις,  πλήρως 
τοποθετημένος  με  την  αξία  των  ειδικών  εξαρτημάτων  (καμπύλων,γωνιών  κλπ.) 
δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,  υλικά  και  μικροϋλικά  και  εργασία  πλήρους 
εγκατάστασης και σύνδεσης.   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 2,35  

Α.Τ.  111:  (Άρθρο  ΑΤΗΕ  Ν9501.2):  Τηλεφωνική  συσκευή  επιτραπέζια  με 
πληκτρολόγιο

Τηλεφωνική συσκευή επιτραπέζια  με πληκτρολόγιο ,  απο θερμοπλαστικό υλικό ή 
βακελίτη,  διπολικό  φις  κατάλληλο  για  πρίζα  τηλεφώνου,  κουδούνι  με  ρυθμιστή 
έντασης  ήxου,  καλώδιο  σύνδεσης  καθώς  και  ροζέττα  τοίxου,  δηλ.  προμήθεια, 
προσκόμιση  και  εργασία  σύνδεσης  και  δοκιμών  για  παράδοση  σε  πλήρη  και 
κανονική λειτουργία.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 21,53  
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Α.Τ.  112:  (Άρθρο ΑΤΗΕ Ν8799.1.2): Εσxάρες  καλωδίων γαλβανισμένες  Εσxάρα 
καλωδίων ύψους 35 μμ Πλάτους 100 mm

Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες εν θερμώ απο διάτρητη λαμαρίνα εσxαρών, όπως 
αναφέρεται στην τεxνική περιγραφή και  προδιαγραφή μετα των ειδικών γωνιακών 
εξαρτημάτων  αλλαγής  διεύθυνσης  καθώς  και  των  λοιπών  εξαρτημάτων  για  τη 
στερέωση  απο  τοίxο  ή  ανάρτηση  απο  την  οροφή  πλήρως  εγκατεστημένη,  δηλ. 
προμήθεια, εγκατάσταση επι της εσxάρας και παράδοση.   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 9,45  

Α.Τ.  113:  (Άρθρο  ΑΤΗΕ  Ν8975.4.4): Φωτιστικό  σώμα  φθορισμού,  με  λυχνίες, 
στεγασμένων χώρων ενδ.τύπου ETCN της ΡΗΙLΙΡS με 2 λυχνίες 36 W

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων , αποτελούμενο από 
ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα,με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, 
δηλαδή  στραγγαλιστικά  πηνία,  λυχνιολαβές,  εκκινητές,  πυκνωτές  και  εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 85,08  

Α.Τ.114: (Άρθρο ΑΤΗΕ 8982.6.2Α.2ΣΧ): Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή 
οροφής  με  ελλειψοειδή  κώδωνα  και  προφυλακτήρα(χελώνα)  προστασίας  ΙΡ  44 
στεγανό Με λαμπτήρα 25 W πυρακτώσεως

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 060)

Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση  φωτιστικού  σώματος  και  λαμπτήρων,δοκιμή  και  παράδοση  σε 
λειτουργία  με ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα(χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 
στεγανό Με λαμπτήρα 25 W πυρακτώσεως - 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 17,66  

Α.Τ.115: (Άρθρο ΑΤΗΕ 8991.1.1): Φωτιστικό σώμα, λαμπτήρων υψηλής πιέσεως 
ατμών νατρίου, αναρτημένο, με ανταυγαστήρα απλό Με λαμπτήρα νατρίου 1Χ250 W

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 060)

Φωτιστικό  σώμα,  λαμπτήρων  υψηλής  πιέσεως  ατμών  νατρίου,  αναρτημένο,  με 
ανταυγαστήρα  προστασίας  ΙΡ  20,  με  το  στραγγαλιστικό  πηνείο,  τον  πυκνωτή 
διορθώσεως  του  συν.(φ),  καθώς  και  κάθε  άλλης  απαραίτητης  γιά  τη  λειτουργία 
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διατάξεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και 
λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία  απλό Με λαμπτήρα νατρίου 1Χ250 
W 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 230,28  

Α.Τ.116: (Άρθρο ΑΤΗΕ 8801.1.1): Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α 
τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 049)

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή 
προμήθεια  προσκόμιση  εγκατάσταση  και  σύνδεση   Εντάσεως  10  Α  απλός 
μονοπολικός  
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 4,27  

Α.Τ.117: (Άρθρο ΑΤΗΕ 8801.1.4): Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α 
τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 049)

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή 
προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ 
ρετούρ  
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 6,02  

Α.Τ.118:  (Άρθρο  ΑΤΗΕ  8811.1.1): Διακόπτης  στεγανός  χωνευτός  περιστροφικός 
εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 049)

Διακόπτης στεγανός χωνευτός περιστροφικός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V πλήρης 
δηλαδή προμήθεια προσκόμιση διακόπτου και μικροϋλικών (γύψος, κάνναβι, μίνιο 
κλπ) εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός  
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 5,22  

Α.Τ.119:  (Άρθρο  ΑΤΗΕ  8827.2.2): Ρευματοδότης  στεγανός  χωνευτός  πλήρης 
βακελίτου διπολικός με γείωση Εντάσεως 16 Α 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 049)
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Ρευματοδότης  στεγανός  χωνευτός  πλήρης  δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση 
ρευματοδότου και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση  βακελίτου διπολικός με 
γείωση Εντάσεως 16 Α -  
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 645,00  

Α.Τ.120: (Άρθρο ΑΤΗΕ 8831.2.1): Ρευματοδότης τριφασικός με επαφή προστασίας 
Μέσα σε μονωτικό κιβώτιο προστασίας Ρ31 τάσεως 380 V

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 049)

Ρευματοδότης τριφασικός με επαφή προστασίας μέσα σε κιβώτιο δηλαδή προμήθεια 
προσκόμιση εγκατάσταση σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία  Μέσα σε μονωτικό 
κιβώτιο προστασίας Ρ31 τάσεως 380 V -  
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 18,95  

Α.Τ.121:  (Άρθρο  ΑΤΗΕ  Ν8843.2.1ΣΧ): Ηλεκτρικός  πίνακας  φωτισμού-
ρευματ.πλήρης ισχύος μέχρι 15kW

Ηλεκτρικός  πίνακας  φωτισμού-ρευματ.  πλήρης  σύμφωνα  με  τα  σxέδια  και  τις 
προδιαγραφές  με  όλα  τα  υλικά  και  μικροϋλικά,  καλώδια  κλπ.  την  εργασία 
εγκατάστασης  καισύνδεσης,  καθώς  και  τις  δοκιμές  για  παράδοση  σε  κανονική 
λειτουργία.Ισχύος μέχρι 15kW   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 1.150,00  

Α.Τ.  122: (Άρθρο ΑΤΗΕ Ν9983.21.2): Χαλύβδινη γαλβανισμένη ταινία Χαλύβδινη 
γαλβανισμένη ταινία Διατομής 30x3,5 mm

Χαλύβδινη  γαλβανισμένη  ταινία  τοποθετημένη  σαν  αγωγός  γείωσης  με  τα  ειδικά 
στηρίγματα στήριξης  ή  τους  xαλύβδινους  ήλους  ήλωσης πάνω σε  μπετόν,  με  τα 
υλικά και  εξαρτήματα σύνδεσης (κατα DΙΝ 48843 και 48845)  προς επιμήκυνση ή 
διακλάδωση  δηλ.  προμήθεια,  προσκόμιση,  τοποθέτηση,  σύνδεση  προς  τις 
διακλαδώσεις και προεκτ άσεις.   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 12,50  

Α.Τ.123: (Άρθρο ΑΤΗΕ Ν8845.1): Τρίγωνο γείωσης Με ηλεκτρόδια μήκους 1.5 μ

Τρίγωνο γείωσης αποτελούμενο απο τρία ηλεκτρόδια xάλκινα με xαλύβδινη ψύxη 
διαμέτρου S/8 ins με  τους ειδικούς συνδετήρες  αγωγών,  τον xάλκινο  πολύκλωνο 
αγωγό σύνδεσης διατομής 16 τ.x. μέσα σε γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 3/4 ins και 
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τα τρία φρεάτια με τα καλύματά τους διαστάσεων 20 x 20 cn για την επιθεώρηση των 
συνδέσεων, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών και εργασία 
έμπηξης ηλεκτροδίων στις κορυφές ισόπλευρου τριγώνου πλευράς 3 m σύνδεσής 
τους με τον xάλκινο αγωγό κατασκευής των φρεατίων και δοκιμών για παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 85,00  

Α.Τ.124: (Άρθρο ΑΤΗΕ 8766.3.1): Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 
mm²

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 046)

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση υλικών και  μικρουλικών (κολλάρα,  κοχλίας,  μούφες,  τσιμεντοκονίαμα, 
τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και  ειδικά 
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων  και  οπών  σε  οποιοδήποτε  στοιχείο  του  κτηρίου  τοποθετήσεως, 
διαμορφώσεως  και  συνδέσεως  των  άκρων αυτού  (στα  κυτία  και  εξαρτήματα  της 
εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm² 
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 5,27  

Α.Τ.125: (Άρθρο ΑΤΗΕ 8766.3.2): Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 
mm²

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 046)

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση υλικών και  μικρουλικών (κολλάρα,  κοχλίας,  μούφες,  τσιμεντοκονίαμα, 
τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και  ειδικά 
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων  και  οπών  σε  οποιοδήποτε  στοιχείο  του  κτηρίου  τοποθετήσεως, 
διαμορφώσεως  και  συνδέσεως  των  άκρων αυτού  (στα  κυτία  και  εξαρτήματα  της 
εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm² 
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 5,60  

A.T.126. (Άρθρο ΑΤΗΕ 8766.5.2): Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό Διατομής:5 Χ 
2,5 mm²

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 046)

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση υλικών και  μικρουλικών (κολλάρα,  κοχλίας,  μούφες,  τσιμεντοκονίαμα, 
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τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και  ειδικά 
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων  και  οπών  σε  οποιοδήποτε  στοιχείο  του  κτηρίου  τοποθετήσεως, 
διαμορφώσεως  και  συνδέσεως  των  άκρων αυτού  (στα  κυτία  και  εξαρτήματα  της 
εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  πενταπολικό Διατομής:5 Χ 2,5 mm² 
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 7,65  

Α.Τ. 127: (Άρθρο ΑΤΗΕ 8773.4.1.1ΣΧ): Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα 
στο έδαφος Πενταπολικό καλώδιο διατομής 5 Χ 25 mm²

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 047)

Καλώδιο  τύπου  NYY  γιά  τοποθέτηση  μέσα  στο  έδαφος  δηλαδή  αγωγός,  υλικά 
συνδέσεως  και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων 
επισημάνσεως,  αναλογία  άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία 
τοποθετήσεως,  διακλαδώσεως  δοκιμών  μονώσεως  γιά  πλήρη  και  κανονική 
λειτουργία  Πενταπολικό καλώδιο διατομής 5 Χ 25 mm² 
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 15,36  

 Α.Τ.128: (Άρθρο ΑΤΗΕ 8773.6.2): Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο 
έδαφος Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 2,5 mm²
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 047)

Καλώδιο  τύπου  NYY  γιά  τοποθέτηση  μέσα  στο  έδαφος  δηλαδή  αγωγός,  υλικά 
συνδέσεως  και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων 
επισημάνσεως,  αναλογία  άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία 
τοποθετήσεως,  διακλαδώσεως  δοκιμών  μονώσεως  γιά  πλήρη  και  κανονική 
λειτουργία  Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 2,5 mm² 
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 4,54  

Α.Τ.  129:  (Άρθρο  ΑΤΗΕ  8773.4.4.1ΣΧ): Καλώδιο  τύπου  NYY  5x70mm2  γιά 
τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής Διατομής 
5 Χ 70 mm²

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 047)

Καλώδιο  τύπου  NYY  γιά  τοποθέτηση  μέσα  στο  έδαφος  δηλαδή  αγωγός,  υλικά 
συνδέσεως  και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων 
επισημάνσεως,  αναλογία  άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία 
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τοποθετήσεως,  διακλαδώσεως  δοκιμών  μονώσεως  γιά  πλήρη  και  κανονική 
λειτουργία  Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής Διατομής 5 Χ 70 mm² 
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 33,23  

Α.Τ.130: (Άρθρο ΑΤΗΕ 8773.5.5.1ΣΧ): Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα 
στο έδαφος Τετραπολικό - Διατομής 5 Χ 10 mm²
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 047)

Καλώδιο  τύπου  NYY  γιά  τοποθέτηση  μέσα  στο  έδαφος  δηλαδή  αγωγός,  υλικά 
συνδέσεως  και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων 
επισημάνσεως,  αναλογία  άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία 
τοποθετήσεως,  διακλαδώσεως  δοκιμών  μονώσεως  γιά  πλήρη  και  κανονική 
λειτουργία  Τετραπολικό - Διατομής 5 Χ 10 mm² 
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 7,93  

Α.Τ.131:  (Άρθρο ΑΤΗΕ 9340.3): Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 
25mm²
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 045)

Αγωγός  γυμνός  χάλκινος  πολύκλωνος  ,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  και 
εγκατάσταση ενός τρέχοντος μέτρου γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την 
σύνδεση του υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα 
στους ιστούς.  Διατομής 25mm² 
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 6,26  

Α.Τ.132: (Άρθρο ΑΤΟΕ ΟΝ9318.1ΣΧ): Πλαστικός σωλήνας P.V.C. Φ 40  

Πλαστικός  σωλήνας P.V.C.  Φ 40 δηλαδή προμήθεια,  μεταφορά και  εγκατάσταση 
ενός m πλαστικού σωλήνα από σκληρό PVC με κεφαλή, εξωτερικής διαμέτρου 40 
mm, ανθεκτικού σε εσωτερική πίεση 4 ατμοσφαιρών, ποιότητας τύπου σωλήνος PVC 
100  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  127/7  -  1970  και  143/Μαρτίου  1971  του 
Υπουργείου Βιομηχανίας μαζί με τον απαιτούμενο οδηγό από γαλβανισμένο σύρμα 5 
mm²  γιά  την  κατασκευή  υπογείου  δικτύου  διελεύσεως  ηλεκτρικών  καλωδίων, 
συγκροτουμένου από επί μέρους τεμάχια (με ειδική κόλλα) και εγκατάσταση αυτών 
μέσα σε χάνδακα βέθους 60-70 cm   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 8,52  
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Α.Τ. 133: (Άρθρο ΑΤΗΕ N8044.4.1ΣΧ): Πλαστικός σωλήνας HELIFLEX διαμέτρου Φ 
40 mm

Πλαστικός  σωλήνας HELIFLEX ,για  χρήση σε  ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις,  πλήρως 
τοποθετημένος  με  την  αξία  των  ειδικών  εξαρτημάτων  (καμπύλων,γωνιών  κλπ.) 
δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,  υλικά  και  μικροϋλικά  και  εργασία  πλήρους 
εγκατάστασης και σύνδεσης.   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 3,77  

Α.Τ. 134: (Άρθρο ΟΔΟ-ΜΕ Ζ-1.2): Ιστός ηλεκτροφωτισμού οδών - Ιστός ύψους 9,00 
m  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 101)

Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης 
και  πλήρη  εγκατάσταση  γαλβανισμένου  σιδηροϊστού  ηλεκτροφωτισμού  οδών, 
σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  Η-Μ  εργασιών,  την  Τ.Σ.Υ.  και  τα  λοιπά  τεύχη 
δημοπράτησης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για: 
α. την προκατασκευασμένη οπλισμένη βάση ιστού οδών περιλαμβανομένων και των 
αγκυρίων και της αντιδιαβρωτικής προστασίας τους που προδιαγράφονται από τον 
κατασκευαστή,  είτε  σε έρεισμα,  είτε  στο σώμα της οδού,  διαμορφωμένη ώστε να 
περιλαμβάνει και φρεάτιο τραβήγματος καλωδίων με κατάλληλο κάλυμμα 
β.  το  καλώδιο  τροφοδοσίας  τύπου  ΝΥΥ  4Χ10  από  το  πίλαρ  (ή  το  φρεάτιο  του 
προηγούμενου  ιστού),  μέχρι  το  ακροκιβώτιο,  πλήρως  εγκατεστημένο  σε  υπόγειο 
δίκτυο μέσα σε σωλήνα
γ. το υπόγειο δίκτυο από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούμενου ιστού) μέχρι το 
φρεάτιο του υπόψη ιστού, είτε με σωληνώσεις ΡΕ Φ90 6 ατμ. στο έρεισμα και στο 
σώμα  της  οδού  είτε  με  σωληνώσεις  από  σιδηροσωλήνα  γαλβανισμένο  Φ  4΄΄ 
"πράσινη  ετικέτα"  σε  πεζοδρόμια  γεφυρών  και  σε  άλλα  τεχνικά  έργα, 
περιλαμβανομένης  της  εκσκαφής  των  τάφρων  για  την  τοποθέτηση  των 
σωληνώσεων,  της  προμήθειας,  μεταφοράς,  τοποθέτησης  και  σύνδεσης  των 
σωληνώσεων, του εγκιβωτισμού των σιδηροσωλήνων με σκυρόδεμα καθώς και της 
επανεπίχωσης των τάφρων, 
δ. το πλήρες ακροκιβώτιο ιστού μονό ή πολλαπλό  
ε. το χάλκινο αγωγό γείωσης Φ25 του υπογείου δικτύου από το πίλαρ (ή το φρεάτιο 
του προηγούμενου ιστού) μέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού.
στ.  τον  αγωγό  γείωσης  διατομής  κατάλληλης  για  τη  διατομή  των  αγωγών 
τροφοδότησης από το ακροκιβώτιο μέχρι το φρεάτιο του ιστού.

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 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 εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και 
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την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, 
την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριμένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

Τιμή για ένα τεμάχιο ιστού ηλεκτροφωτισμού οδών   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς): 1.627,00  

Α.Τ.135: (Άρθρο ΟΔΟ-ΜΕ Ζ-3.2.2): Φωτιστικό σώμα με βραχίονα και λαμπτήρα Na 
- Υψηλής πίεσης - Ισχύος 250 W  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 103)

Για την προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση ειδικού φωτιστικού σώματος χαμηλής 
ή  υψηλής  πίεσης,  πλήρους  (λυχνιολαβές,  λαμπτήρες,  όργανα  αφής  κλπ),  με 
βραχίονα  και  λαμπτήρα  Νατρίου,  κατάλληλων  για  εγκατάσταση  σε  ιστό 
οδοφωτισμού, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη 
δημοπράτησης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:
α. τον ευθύγραμμο μονό (ή η αναλογία από διπλό, τριπλό κλπ.) μεταλλικό βραχίονα 
οριζόντιας προβολής ανά φωτιστικό σώμα
β. το λαμπτήρα Νατρίου χαμηλής ή υψηλής πίεσης με Dimer
γ. τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου ΝΥΜ διατομής 3Χ1,5 
χλστ², συμπεριλαμβανομένων των μικροϋλικών στήριξης-προστασίας των καλωδίων, 
από το ακροκιβώτιο του ιστού μέχρι το φωτιστικό σώμα.
δ. όλα τα υλικά και εξαρτήματα που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτιστικού στο 
βραχίονα και του βραχίονα στον ιστό, ανεξαρτήτως του αριθμού βραχιόνων ανά ιστό.

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  εγκατάστασης  όλων  των  παραπάνω  υλικών,  η  δαπάνη 
τοποθέτησης  και  σύνδεσης  των  προς  τις  τροφοδοτικές  γραμμές,  η  δαπάνη  της 
γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς 
και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της 
κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις 
Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα εγκεκριμένα σχέδια.

Τιμή ανά τεμάχιο φωτιστικού σώματος με βραχίονα και λαμπτήρα Νατρίου.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 442,50  

Α.Τ. 136: (Άρθρο ΑΤΗΕ 8773.3.5): Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο 
έδαφος Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 10 mm²

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 047)
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Καλώδιο  τύπου  NYY  γιά  τοποθέτηση  μέσα  στο  έδαφος  δηλαδή  αγωγός,  υλικά 
συνδέσεως  και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων 
επισημάνσεως,  αναλογία  άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία 
τοποθετήσεως,  διακλαδώσεως  δοκιμών  μονώσεως  γιά  πλήρη  και  κανονική 
λειτουργία  Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 10 mm² 
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 6,63  

Α.Τ. 137: (Άρθρο ΑΤΗΕ 8773.3.6): Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο 
έδαφος Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 16 mm²
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 047)

Καλώδιο  τύπου  NYY  γιά  τοποθέτηση  μέσα  στο  έδαφος  δηλαδή  αγωγός,  υλικά 
συνδέσεως  και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων 
επισημάνσεως,  αναλογία  άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία 
τοποθετήσεως,  διακλαδώσεως  δοκιμών  μονώσεως  γιά  πλήρη  και  κανονική 
λειτουργία  Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 16 mm² 
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 8,79  

Α.Τ. 138: (Άρθρο ΑΤΗΕ 8773.3.7): Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο 
έδαφος Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 25 mm²
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 047)

Καλώδιο  τύπου  NYY  γιά  τοποθέτηση  μέσα  στο  έδαφος  δηλαδή  αγωγός,  υλικά 
συνδέσεως  και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων 
επισημάνσεως,  αναλογία  άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία 
τοποθετήσεως,  διακλαδώσεως  δοκιμών  μονώσεως  γιά  πλήρη  και  κανονική 
λειτουργία  Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 25 mm² 
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 12,10  

Α.Τ.  139:  (Άρθρο  ΑΤΗΕ  9325.1.1.1Ν): Πίλαρ  ηλεκτροδότησης  μέχρι  δύο 
αναχωρήσεων  

Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (ΠΙΛΑΡ) 
ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισμού,  σύμφωνα με τις  Προδιαγραφές,  την Τ.Σ.Υ.,  τα 
σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:
α. το μεταλλικό ερμάριο (Πίλαρ)
β. τη βάση του από οπλισμένο σκυρόδεμα
γ. τη στεγανή διανομή πλήρως εξοπλισμένη με ασφαλειοδιακόπτες 10 ΚΑ, μέγιστου 
απαιτούμενου  αριθμού  αναχωρήσεων  ηλεκτροφωτισμού  ως  κατωτέρω,  με 
φωτοκύτταρο ελέγχου και επαφείς, ιστό, κεφαλή κλπ. για τριφασική παροχή, καθώς 
και όλα τα υλικά που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτοκύτταρου 
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δ. το φωτιστικό σώμα με το λαμπτήρα και διακόπτη χειριστού.
ε. το ρευματοδότη 16 Α
στ. την πλάκα γείωσης διαστάσεων 500Χ500Χ3 χλστ. και τον αγωγό σύνδεσής της 
με το πίλαρ.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται  επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς 
στον τόπο ενσωμάτωσης του πίλαρ και όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων 
και των μικροϋλικών συνδέσεων κλπ., η δαπάνη της εκσκαφής και επανεπίχωσης 
της  βάσης  και  της  γείωσης,  η  δαπάνη  της  εργασίας  πλήρους  κατασκευής  και 
σύνδεσης,  με τις εισερχόμενες και  εξερχόμενες γραμμές,  η δαπάνη σύνδεσης της 
γείωσης η δαπάνη ελέγχων, δοκιμών και ρυθμίσεων και κάθε άλλη δαπάνη υλικών 
και εργασίας που απαιτείται για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία, σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

Τιμή ανά τεμάχιο ηλεκτρικού πίνακα πίλαρ ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισμού.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 1.250,00  

Α.Τ.  140:  (Άρθρο  ΑΤΗΕ  Ν8843.2.2ΣΧ): Ηλεκτρικός  πίνακας  φωτισμού-
ρευματ.πλήρης ισχύος μέχρι 45kW

Ηλεκτρικός  πίνακας  φωτισμού-ρευματ.  πλήρης  σύμφωνα  με  τα  σxέδια  και  τις 
προδιαγραφές  με  όλα  τα  υλικά  και  μικροϋλικά,  καλώδια  κλπ.  την  εργασία 
εγκατάστασης  καισύνδεσης,  καθώς  και  τις  δοκιμές  για  παράδοση  σε  κανονική 
λειτουργία.Ισχύος μέχρι 45kW   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 1.850,00  

Α.Τ. 141: (Αρθρο 12.06.03) Αγωγοί  αποχετεύσεως  ακαθάρτων  από 
τσιμεντοσωλήνες σειράς 150 DN600mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.5  

Αγωγοί  από  τσιμεντοσωλήνες  αποχετεύσεως  ακαθάρτων  υδάτων,  δονητικοί  ή 
φυγοκεντρικοί,  τύπου  ‘’καμπάνα’’  με  ελαστικό  δακτύλιο,  σειράς  150,  των 
προδιαγραφών ΦΕΚ 253/Β/84 του τ.  Υ.Δ.Ε, περιλαμβανομένης κάθε δαπάνης για 
προμήθεια  των  σωλήνων και  ελαστικών  δακτυλίων,  μεταφορά  επί  τόπου,  πλήρη 
τοποθέτηση,  ελέγχους  και  λοιπές  επιβαρύνσεις,  πλην  της  δαπάνης  των 
χωματουργικών (εκσκαφή, εγκιβωτισμός και επανεπίχωση ορύγματος)  

Τιμή για ένα μέτρο μήκους (μμ) αγωγού από τσιμεντοσωλήνα πλήρως τοποθετημένο 
σύμφωνα με τα ανωτέρω..

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ENA ΕΥΡΩ  ΚΑΙ  ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς): 71,50  
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Α.Τ. 142: (Σχετ. Αρθρο 12.07.01) Αγωγοί  αποχετεύσεως  ακαθάρτων  από 
τσιμεντοσωλήνες σειράς 150 DN300mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.3  
Αγωγοί  από  τσιμεντοσωλήνες  αποχετεύσεως  ακαθάρτων  υδάτων,  δονητικοί  ή 
φυγοκεντρικοί,  τύπου  ‘’καμπάνα’’  με  ελαστικό  δακτύλιο,  σειράς  150,  των 
προδιαγραφών ΦΕΚ 253/Β/84 του τ.  Υ.Δ.Ε, περιλαμβανομένης κάθε δαπάνης για 
προμήθεια  των  σωλήνων και  ελαστικών  δακτυλίων,  μεταφορά  επί  τόπου,  πλήρη 
τοποθέτηση,  ελέγχους  και  λοιπές  επιβαρύνσεις,  πλην  της  δαπάνης  των 
χωματουργικών (εκσκαφή, εγκιβωτισμός και επανεπίχωση ορύγματος)  

Τιμή για ένα μέτρο μήκους (μμ) αγωγού από τσιμεντοσωλήνα πλήρως τοποθετημένο 
σύμφωνα με τα ανωτέρω..
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  

(Αριθμητικώς): 35,00  

Α.Τ. 143: (Αρθρο 12.14.01.15) Σωληνώσεις  από  σκληρό  πολυαιθυλένιο 
(HDPE)  CE 100,  τρίτης  γενιάς,  MRS10 (Minimum Required  Strength  =  Eλάχιστη 
Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003 oνομ. διαμέτρου DN 
315 mm / ΡΝ 10 atm

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.7  

Για  την  προμήθεια,  φόρτωση,  μεταφορά,  εκφόρτωση  κατά  μήκος  του  έργου  και 
πλήρη  εγκατάσταση  ενός  μέτρου  ωφέλιμου  αξονικού  μήκους  αγωγού  από 
πλαστικούς  σωλήνες  πολυαιθυλενίου  (ΡΕ)  και  ανά  τύπο,  ονομαστική  πίεση  και 
διάμετρο αγωγού.

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, καταλλήλων για αγωγούς από 
σωλήνες πολυαιθυλενίου.

β. Η  προσέγγιση,  πλήρης  εγκατάσταση  και  σύνδεση  του  αγωγού  μετά  των 
απαιτουμένων  συνδέσμων  και  ειδικών  τεμαχίων  αυτού  με  εφαρμογή 
αυτογενούς  συγκολλήσεως  (butt welding)  ή  χρήση  ηλεκτρομουφών  (για 
οσεσδήποτε συνδέσεις),  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 συγκόλληση των σωλήνων και των 
ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες 
για χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

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.

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.
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Τιμή  ενός  μέτρου  (μμ)  ωφέλιμου  αξονικού  μήκους  (ανά  τύπο,  διάμετρο  και 
ονομαστική πίεση) αγωγού από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα 
με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

(Αριθμητικώς): 57,80  

ΑΤ. 144: Φρεάτια επίσκεψης 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6327) 

Για  την  πλήρη  και  έντεχνη κατασκευή ενός  φρεατίου  επίσκεψης  ή  και  συμβολής 
αγωγών, ανεξαρτήτως βάθους και σε οποιοδήποτε έδαφος, με πάχος τοιχώματος 
0,15 m. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και οι εργασίες , δηλ. 
προμήθεια των τμημάτων (διακτύλιοι, λαιμός), συγκόλληση δακτυλίων, διαμόρφωση 
ροής  πυθμένα,  τσιμεντοκονία,  επάλειψη  με  διπλή  στρώση  εποξειδικής  ρητίνης, 
εκσκαφές για την τοποθέτηση, επιχώσεις, μεταφορές, αντιστηρίξεις, ασφαλτικά κ.λ.π.

Για ένα τεμάχιο φρεατίου  (τεμ)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
            (Αριθμητικώς):  2.000,00

Α.Τ. 145. (Άρθρο Β-67): Βαθμιδωτά ρείθρα

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2548)
Για  την  πλήρη  κατασκευή,  τοποθέτηση  και  στερέωση  βαθμιδωτού  ρείθρου  από 
προκατασκευασμένα στοιχεία,  που θα  κατασκευασθούν είτε  σε  ειδική  εγκατάσταση 
προκατασκευής του αναδόχου είτε  σε εργοστάσιο προκατασκευής,  σύμφωνα με τα 
σχέδια της μελέτης και με χρήση ειδικών τύπων, που θα πρέπει να εγκριθούν από την 
Υπηρεσία πριν από την έναρξη κατασκευής. 

Τα στοιχεία των βαθμιδωτών ρείθρων θα κατασκευασθούν με επιφανειακό τελείωμα 
σκυροδέματος στην εσωτερική και εξωτερική τους επιφάνεια τύπου Β ή Γ. Μετά την 
κατασκευή  των  στοιχείων  θα  επακολουθεί  σύνταξη  πρωτοκόλλου  αποδοχής 
(παραλαβής)  από την Υπηρεσία,  που θα γίνεται  στη θέση προκατασκευής και  στη 
συνέχεια  τα  στοιχεία  θα  προσκομίζονται  στον  τόπο  του  έργου,  όπου  θα 
οριστικοποιούνται στη θέση τους απόλυτα ευθυγραμμισμένα και στην προβλεπόμενη 
στάθμη τοποθέτησης τους, αφού προηγούμενα θα έχει γίνει προετοιμασία της βάσης 
αποδοχής τους και  αφού γίνουν πιθανές μικροτροποποιήσεις της βάσης υποδοχής 
τους κατά την τοποθέτηση (με προσθήκη ή αφαίρεση υλικού) μέχρι την επίτευξη των 
απαιτούμενων στοιχείων υψομετρικής στάθμης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η πλήρης εργασία εκσκαφής και προετοιμασίας 
της βάσης τοποθέτησης και των απαιτούμενων χαλινών, η προκατασκευή του κάθε 
στοιχείου,  η τοποθέτηση και  στερέωση με το τυχόν σκυρόδεμα  C12/15 έδρασης – 
στερέωσης και των απαιτούμενων χαλινών σύμφωνα με τα σχέδια και τα ΠΚΕ (με τα 
σκυροδέματα, τους τυχόν οπλισμούς, τα σιδηρά είδη, τις σιδηρές αναρτήσεις, τα τυχόν 
υλικά  της  ΠΤΠ Ο 150 κλπ.),  οι  κάθε  είδους  μεταφορές,  οι  αναμονές  μεταφορικών 
μέσων, η χρήση μηχανημάτων και οι σχετικές εργασίες (με χρήση κατάλληλου γερανού 
για τη φάση τοποθέτησης και στερέωσης),  η απόσβεση των τύπων και των άλλων 
εγκαταστάσεων προκατασκευής κλπ., η δαπάνη των τυχόν απαιτούμενων αντλήσεων 
υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από παρουσία νερού, όπως και κάθε άλλη δαπάνη 
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έστω και αν δεν αναγράφεται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη εκτέλεση της 
εργασίας.

Τα  οποιαδήποτε  σιδηρά  είδη  που  χρησιμοποιούνται  θα  είναι  προστατευμένα  και 
κατασκευασμένα σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Για ένα μέτρο μήκους πρόχυτων βαθμιδωτών ρείθρων (που μετρώνται σε ανάπτυγμα 
τοποθετημένων ρείθρων στο πρανές περιλαμβανομένων ανηγμένα των επικαλύψεων).
    ( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ
(Αριθμητικά): 9,42

ΟΜΑΔΑ 5: ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ

Α.Τ.  146  :  (Άρθρο  ΝΓ-3):  Προμήθεια  και  τοποθέτηση  γεωσυνθετικής 
αποστραγγιστικής  στρώσης  με  ενσωματωμένο 
άνωθεν γεωύφασμα 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6361)

Προμήθεια,  μεταφορά επί  τόπου του έργου,  κοπή και  τοποθέτηση γεωσυνθετικής 
αποστραγγιστικής στρώσης με ενσωματωμένο άνωθεν γεωύφασμα, σύμφωνα με τη 
μελέτη.
Συμπεριλαμβάνεται  ο έλεγχος στεγανότητος με εισπίεση αέρα στο διάκενο μεταξύ 
των παραλλήλων ραφών θερμικής συγκόλλησης. 

Τιμή ανά μέτρο τετραγωνικό (m2), βάσει του αναπτύγματος της επικαλυπτόμενης με 
μεμβράνη επιφάνειας.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δέκαέξι 
(Αριθμητικώς): 16,00

Α.Τ.  14:  (Άρθρο  12.11.16):  Τσιμεντοσωλήνες  2,5  atm  οπλισμένοι  σειράς  175 
ονομαστικής διαμέτρου D2500 mm 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6551.7)

Τσιμεντοσωλήνες πιέσεως έως 2,5 atm οπλισμένοι σειράς 175
Τσιμεντοσωλήνες οπλισμένοι δονητικοί η φυγοκεντρικοί, τύπου καμπάνα με ελαστικό 
δακτύλιο,  των  προδιαγραφών  ΦΕΚ  253/Β/84  του  Υ.Δ.Ε,  σειράς  175, 
περιλαμβανομένης  κάθε  δαπάνης  για  προμήθεια  των  σωλήνων  και  ελαστικών 
δακτυλίων,  μεταφορά  επί  τόπου,  πλήρη  τοποθέτηση,  ελέγχους  και  λοιπές 
επιβαρύνσεις,  πλην της δαπάνης των χωματουργικών (εκσκαφή, εγκιβωτισμός και 
επανεπίχωση ορύγματος)  

Τιμή για ένα μέτρο μήκους (μμ) αγωγού από τσιμεντοσωλήνα πλήρως τοποθετημένο 
σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Χίλια εκατόν εξήντα 
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(Αριθμητικώς): 1.160,00

Α.Τ. 148: (Άρθρο 12.14.01.15): Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 
100,  τρίτης  γενιάς,  MRS10   (Minimum  Required 
Strength  =  Eλάχιστη  Απαιτούμενη  Αντοχή=  10 
MPa),  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12201-2:2003  Ονομ. 
διαμέτρου DN 315 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6621.7)

Για  την  προμήθεια,  φόρτωση,  μεταφορά,  εκφόρτωση  κατά  μήκος  του  έργου  και 
πλήρη  εγκατάσταση  ενός  μέτρου  ωφέλιμου  αξονικού  μήκους  αγωγού  από 
πλαστικούς  σωλήνες  πολυαιθυλενίου  (ΡΕ)  και  ανά  τύπο,  ονομαστική  πίεση  και 
διάμετρο αγωγού.

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,  καταλλήλων  για  αγωγούς  από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου.

β. Η  προσέγγιση,  πλήρης  εγκατάσταση  και  σύνδεση  του  αγωγού  μετά  των 
απαιτουμένων  συνδέσμων  και  ειδικών  τεμαχίων  αυτού  με  εφαρμογή  αυτογενούς 
συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), 
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  συγκόλληση  των  σωλήνων  και  των  ειδικών 
τεμαχίων από πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε 
σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

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.

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  ενός  μέτρου  (μμ)  ωφέλιμου  αξονικού  μήκους  (ανά  τύπο,  διάμετρο  και 
ονομαστική πίεση) αγωγού από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα 
με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα επτά και ογδόντα 
(Αριθμητικώς): 57,80
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Α.Τ. 149: (Άρθρο 12.14.01.10Ν): Διάτρητες σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο 
(HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10  (Minimum 
Required  Strength  =  Eλάχιστη  Απαιτούμενη 
Αντοχή=  10  MPa),  κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003 
Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 
atm 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6621.3)

Για  την  προμήθεια,  φόρτωση,  μεταφορά,  εκφόρτωση  κατά  μήκος  του  έργου  και 
πλήρη  εγκατάσταση  ενός  μέτρου  ωφέλιμου  αξονικού  μήκους  αγωγού  από 
πλαστικούς  σωλήνες  πολυαιθυλενίου  (ΡΕ)  και  ανά  τύπο,  ονομαστική  πίεση  και 
διάμετρο αγωγού.

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, καταλλήλων για αγωγούς από 
σωλήνες πολυαιθυλενίου.

β. Η  προσέγγιση,  πλήρης  εγκατάσταση  και  σύνδεση  του  αγωγού  μετά  των 
απαιτουμένων  συνδέσμων  και  ειδικών  τεμαχίων  αυτού  με  εφαρμογή 
αυτογενούς  συγκολλήσεως  (butt welding)  ή  χρήση  ηλεκτρομουφών  (για 
οσεσδήποτε συνδέσεις),  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 συγκόλληση των σωλήνων και των 
ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες 
για χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

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.

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  ενός  μέτρου  (μμ)  ωφέλιμου  αξονικού  μήκους  (ανά  τύπο,  διάμετρο  και 
ονομαστική πίεση) αγωγού από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα 
με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκαοκτώ και σαράντα οκτώ 
(Αριθμητικώς): 18,48 

Α.Τ. 150: (Άρθρο 12.14.01.04): Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 
100,  τρίτης  γενιάς,  MRS10   (Minimum  Required 
Strength  =  Eλάχιστη  Απαιτούμενη  Αντοχή=  10 
MPa),  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12201-2:2003  Ονομ. 
διαμέτρου DN 63 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 
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(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6621.1)

Για  την  προμήθεια,  φόρτωση,  μεταφορά,  εκφόρτωση  κατά  μήκος  του  έργου  και 
πλήρη  εγκατάσταση  ενός  μέτρου  ωφέλιμου  αξονικού  μήκους  αγωγού  από 
πλαστικούς  σωλήνες  πολυαιθυλενίου  (ΡΕ)  και  ανά  τύπο,  ονομαστική  πίεση  και 
διάμετρο αγωγού.

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,  καταλλήλων  για  αγωγούς  από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου.

β. Η  προσέγγιση,  πλήρης  εγκατάσταση  και  σύνδεση  του  αγωγού  μετά  των 
απαιτουμένων  συνδέσμων  και  ειδικών  τεμαχίων  αυτού  με  εφαρμογή  αυτογενούς 
συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), 
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  συγκόλληση  των  σωλήνων  και  των  ειδικών 
τεμαχίων από πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε 
σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

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.

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  ενός  μέτρου  (μμ)  ωφέλιμου  αξονικού  μήκους  (ανά  τύπο,  διάμετρο  και 
ονομαστική πίεση) αγωγού από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα 
με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τέσσερα και πενήντα
(Αριθμητικώς):4,50

Α.Τ. 151: (Άρθρο Η 5.2.4): Βάνες ελαστικής έμφραξης DN 100
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 12)

Βάνες ελαστικής έμφραξης, με τιμόνι, με σώμα από χυτοσίδηρο και εποξειδική βαφή, 
άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα 
σύνδεσης  και  τα  μικροϋλικά,  εργασία  τοποθέτησης,  σύνδεσης,  ρυθμίσεων  και 
δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν ογδόντα  
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(Αριθμητικώς):180,00

Α.Τ. 152: (κατ’ αποκοπή): Αντίστροφη όσμωση

Τριτοβάθμια  επεξεργασία  των  στραγγισμάτων  ενός  ΧΥΤΑ μέσω της  αντίστροφης 
όσμωσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια 
και εγκατάσταση του container της αντίστροφης όσμωσης. Επίσης, περιλαμβάνεται η 
προμήθεια και εγκατάσταση του φίλτρου άμμου προεπεξεργασίας, του αυτοματισμού 
και  όλου  του  συνοδευτικού  εξοπλισμού,  των  αγωγών  διασύνδεσης  και  του 
εμπορευματοκιβωτίου (container).

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εξακόσιες χιλιάδες  
(Αριθμητικώς): 600.000,00

Α.Τ. 153: (Άρθρο 20.05.01):  Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών 
μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 2124)

Eκσκαφή  θεμελίων  και  τάφρων  με  χρήση  μηχανικών  μέσων,  χωρίς  την  καθαρή 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 
3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος 
μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός 
ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' 
άπαξ  ή  συνεχή άντληση  (η  οποία  πληρώνεται  ιδιαίτερα),  με  την  αναπέταση  των 
προϊόντων,  την  μόρφωση των παρειών και  του  πυθμένα και  την τυχόν αναγκαία 
σποραδική αντιστήριξη των παρειών.

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι και πενήντα οκτώ
(Αριθμητικώς): 6,58
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Α.Τ. 154: (κατ’ αποκοπή): Υποβρύχιες αντλίες συλλογής και μεταφοράς λυμμάτων

Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρυχίων, μη-εμφρασσόμενων αντλιών λυμάτων για 
άντληση ανεπεξέργαστων λυμάτων. Η τιμή ανά τεμάχιο είναι περιλαμβάνει το πέλμα 
επικάθισης των αντλιών,10 μέτρα καλώδια κινητήρα, τον αισθητήρα διαρροής στο 
στάτορα και τον άνω μηχανισμό οδηγών ράβδων.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τέσσερις χιλιάδες  
(Αριθμητικώς): 4.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΑΘΗΝΑ        --2012

. 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΑΡΙΔΑΙΑ ....- 2012

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥΔΑ

ΑΡΙΔΑΙΑ   -...-2012

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Αρ. Απόφασης 203/24-09-2012
ΑΡΙΔΑΙΑ................... -...-2012
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