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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΓΕΝΙΚΟ)

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο ΙΚΑ., 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, εξαιρέσιµων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των 
έργων που η εκτέλεση τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του 
πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχηµάτων και 
µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστηµονικού προσωπικού και των επιστατών µε εξειδικευµένο 
αντικείµενο, ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε 
αλλού.
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1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν 
προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό 
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Σελίδα 4 από 93



Τιµολόγιο µελέτης

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

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

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

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

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

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

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

(9) Για φόρους.

(10) Για εγγυητικές.

(11) Ασφάλισης του έργου.

(12) Προσυµβατικού σταδίου.

(13) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας.

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

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

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

(3) Νοµικής υποστήριξης

(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc µετάκληση

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

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

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

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο

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

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

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

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

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

DN/ DM

όπου DN: Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα

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

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

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

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

DΝ / 12

όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 

(3)   Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

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

ΒΝ / 240

όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm

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

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

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

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

Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του µεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία 
της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιµές µονάδας σε 
€/m3.km
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Σε αστικές περιοχές

- απόσταση < 5 km 0,28

- απόσταση ≥ 5 km 0,21

Εκτός πόλεως 

οδοί καλής βατότητας

- απόσταση < 5 km 0,20

- απόσταση ≥ 5 km 0,19

οδοί καλής βατότητας

- απόσταση < 5 km 0,25

- απόσταση ≥ 5 km 0,21

εργοταξιακές οδοί

- απόσταση < 3 km 0,22

- απόσταση ≥ 3 km 0,20

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

0,03

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

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

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

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

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ OPOI ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ OPOI

2.1.1 Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει µετρήσεων και 
των συντασσόµενων βάσει αυτών επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων 
εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών.

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

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

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

2.1.5 Αν το περιεχόµενο ενός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει 
ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, 
τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που 
περιλαµβάνεται στο Τιµολόγιο.
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2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον συνοπτικό πίνακα τιµών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

•       ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα

• Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει 
από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.

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

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

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

•      ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

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

Χειρολαβές

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες 

στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-
κόκκινο), όπου απαιτείται.

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες 

στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς 
ασφαλείας.

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα στερέωσης (µέσα), µε µηχανισµό 

ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).

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

κλειδαριά ασφαλείας.

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος

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

- Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω 

µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο- φύλλο και φύλλο- δάπεδο).

Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών

- Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις 

πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας.

-

- Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας. Μηχανισµός επαναφοράς 

θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση

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

- Αναστολείς (stoppers)

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου

- Αναστολείς θύρας - τοίχου

- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κ.λπ.

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα) Ειδικός 

Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

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

- Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου

- Μηχανισµοί  αυτόµατων  θυρών,  µε ηλεκτροµηχανικό  σύστηµα,  µε ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου, µε συσκευή 

µικροκυµάτων

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

•      ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

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

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

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιµετρούνται σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο 
για τα διάφορα είδη χρωµατισµών.

Οι τιµές µονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί 
όροι" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο "Γενικοί Όροι".

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

Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, οι δοκιµαστικές βαφές 
για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα 

Σελίδα 9 από 93



Τιµολόγιο µελέτης

µε τα καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες 
εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων 
κουφωµάτων κ.λπ.) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.

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

α/α Είδος Συντελεστής
1. Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε 

υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του 
ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου

2,30
2,70
3,00

2. Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές
µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% 
του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου

1,90
2,30
2,60

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

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

4. Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών 3,70

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60

6. Σιδερένιες θύρες :
α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα
β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδυση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά)
δ) µε κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ

2,80
2,00
1,00
1,60

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

2,50
1,00
1,60

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

1,00
1,50

9. Θερµαντικά σώµατα :
Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων 
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των 
θερµαντικών σωµάτων

•       MAPMAPIKA

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

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

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

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

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

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

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1 Πεντέλης Λευκό

2 Κοκκιναρά Τεφρόν

3 Κοζάνης Λευκό

4 Αν. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό

6 Μαραθώνα Γκρί

7 Νάξου Λευκό

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν- µελανό

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν- µελανό

10 Βέροιας Λευκό

11 Θάσου Λευκό

12 Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς  και δύσκολης κατεργασίας

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο

2 Αµαρύνθου Ερυθρότεφρο

3 ∆οµβραϊνης Θηβών Μπεζ

4 ∆οµβραϊνης Θηβών Κίτρινο

5 ∆οµβραϊνης Θηβών Ερυθρό

6 Στύρων Πράσινο

7 Λάρισας Πράσινο

8 Ιωαννίνων Μπεζ

9 Φαρσάλων Γκρι

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο

11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν

2 Χίου Τεφρό

3 Χίου Κίτρινο

4 Τήνου Πράσινο

5 Ρόδου Μπεζ

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο

7 Βυτίνας Μαύρο

8 Μάνης Ερυθρό

9 Ναυπλίου Ερυθρό

10 Ναυπλίου Κίτρινο

11 Μυτιλήνης Ερυθρό  πολύχρωµο

12 Τρίπολης Γκρι µε λευκές φέτες

13 Σαλαµίνας Γκρι ή πολύχρωµο

14 Αράχωβας καφέ

5. Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση αυτών  (νερόλουστρο)
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6. Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό τσιµέντο.

•      ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ.

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

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

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

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

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

3. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α (σύµφωνα µε το ΦΕΚ 1746/Β΄/19.05.2017)

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Τα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου έχουν εφαρµογή µόνον για τις µεταφορές υλικών (και όχι των προϊόντων 
εκσκαφών, οι οποίες ρυθµίζονται στα αντίστοιχα αυτών κεφάλαια) σε περιπτώσεις δυσπροσίτων και ειδικών 
έργων.

Για την εφαρµογή τους απαιτείται πλήρης τεκµηρίωση σε επίπεδο Μελέτης.

Στις συνήθεις εργασίες οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης-µεταφοράς των υλικών περιλαµβάνονται ανηγµένες στις 
οικείες τιµές µονάδος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα.

20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή µεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών 
και καθαιρέσεων, δεν συµπεριλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές µονάδας. Οι µεν φορτοεκφορτώσεις τιµολογούνται 
µε βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή µεταφορά µε τον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου[*}, 
σύµφωνα µε τους Γενικούς Όρους του ΝΕΤ ΟΙΚ.

Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιµετρώνται σε όγκο ορύγµατος (συνολική 
ποσότητα προϊόντων εκσκαφών- καθαιρέσεων µείον ποσότητες που διατίθενται για επανεπιχώσεις)

22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - µεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων 
των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των εργασιών µέχρι τις θέσεις φόρτωσης 
προς µεταφορά, συµπεριλαµβάνονται ανηγµένες στις αντίστοιχες τιµές µονάδος.

Με τις τιµές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 
αποζηµιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται µεµονωµένα και διατηρείται το στοιχείο το 
οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωµα, οροφή, δάπεδο κ.λπ.).

Με τις τιµές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζηµιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη 
διατρητικά µέσα και δεν συµπεριλαµβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων µε τα µέσα αυτά για την τοποθέτηση 
συνδετικών µέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ..

42. ΑΡΓΟΛΙΘΟ∆ΟΜΕΣ 
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Με τις τιµές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιµολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή εσωτερικών ή 
εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 του 
Ευροκώδικα 6) και χρησιµοποιούνται µετά από σποραδική επεξεργασία κατά το κτίσιµο για βελτίωση της 
ευστάθειάς τους (αργολιθοδοµή).

Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσµίξεις ή ρηγµατώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν σηµαντικές 
αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας ώστε να κτίζονται µε αρµούς το 
πολύ 25 mm.

Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες όλες οι δαπάνες:

- αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, σκουριά, 

χρώµατα κ.λπ.),

- επί τόπου παραγωγής των αναφερόµενων τύπων κονιαµάτων τοιχοποιίας, ή χρήσης ετοίµων κονιαµάτων κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιοµηχανικής προέλευσης µε σήµανση CE, 

- ενδεχόµενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαµάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος της 

συνδετικής ύλης, ή/και τριµµάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε µίγµατα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2), 

- κατασκευής των απαιτούµενων απλών αρµολογηµάτων. κατασκευής τυχόν ολόσωµων ανωφλίων, ποδιών ή 

κατωφλίων,

∆εν συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (µαξιλάρι), κατακόρυφων ή οριζόντιων 
ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, τα οποία αποζηµιώνονται µε την 
τιµή του άρθρου 49.01, καθώς και οι διαµορφώσεις όψεων, οι οποίες αποζηµιώνονται ιδιαίτερα µε τις τιµές της 
ενότητας 45.

 43. ΛΙΘΟ∆ΟΜΕΣ 

Με τις τιµές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιµολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή εσωτερικών ή 
εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 του 
Ευροκώδικα 6) και χρησιµοποιούνται µετά από επεξεργασία ώστε να αποκτήσουν κανονικά σχήµατα και διακριτές 
επιφάνειες (ηµιλαξευτή λιθοδοµή) ή κανονικά σχήµατα σε σταθερά µεγέθη και οµοιόµορφες επιφάνειες (λαξευτή 
λιθοδοµή).

Οι λίθοι δεν θα έχουν προσµίξεις ή ρηγµατώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν σηµαντικές 
αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί επεξεργασίας ώστε να κτίζονται µε αρµούς το πολύ 8 mm 
στην περίπτωση της λαξευτής λιθοδοµής και 15 mm περίπτωση της ηµιλαξευτής λιθοδοµής.

Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες όλες οι δαπάνες:

- αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, σκουριά, 

χρώµατα κ.λπ.),

- επί τόπου παραγωγής των αναφερόµενων τύπων κονιαµάτων τοιχοποιίας, ή χρήσης ετοίµων κονιαµάτων κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιοµηχανικής προέλευσης µε σήµανση CE,

- ενδεχόµενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαµάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος της 

συνδετικής ύλης, ή/και τριµµάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε µίγµατα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2), 

- κατασκευής των απαιτούµενων απλών αρµολογηµάτων.

- κατασκευής τυχόν ολόσωµων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων,

∆εν συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (µαξιλάρι), κατακόρυφων ή οριζόντιων 
ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, τα οποία αποζηµιώνονται µε την 
τιµή του άρθρου 49.01, καθώς και οι διαµορφώσεις όψεων, οι οποίες αποζηµιώνονται ιδιαίτερα µε τις τιµές της 
ενότητας 45.

46. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ 

Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους έχουν εφαρµογή οι 
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ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιµές µονάδος συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
771-1 "Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο ", µε σήµανση CE, η δαπάνη του απαιτούµενου εξοπλισµού ανάµιξης 
και τροφοδοσίας του κονιάµατος, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, ο 
καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα κονιαµάτων και τούβλων και η χρήση έτοιµου 
κονιάµατος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 µε σήµανση CE ή ασβεστοτσιµεντο-κονιάµατος που 
παρασκευάζεται επί τόπου

β) Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η ενδεχόµενη χρήση ρευστοποιητικών προσµίκτων κονιαµάτων, αλλά δεν 
συµπεριλαβάνεται:

γ) Στη τιµή µονάδας δεν συµπεριλαβάνονται και τιµολογούνται ιδιαίτερα:

- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά  πρόσµικτα  και τα ενσωµατούµενα µεταλλικά στοιχεία 

(πλέγµατα, γαλβανισµένοι σύνδεσµοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα)

- η τοποθέτηση υγροµονωτικών µεµβρανών και η διαµόρφωση νεροχυτών και καπακιών

- η πλήρωση των αρµών µε µαστίχη

- η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωµάτων

δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, 
οι µεν πλήρεις και οι διάτρητοι µε κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm2, οι δε διάτρητοι µε οριζόντιες οπές 2,5 
N/mm2.

53. ΞΥΛΙΝΑ ∆ΑΠΕ∆Α 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 53 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Η κατασκευή ψευδοπατώµατος συµπεριλαµβάνεται στην τιµή των άρθρων όταν αυτό αναφέρεται ρητά στην 
περιγραφή των εργασιών. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στην µελέτη, το ψευδοπάτωµα θα αποτελείται::

- από σανίδες από υγιή λευκή ξυλεία πάχους τουλάχιστον 13 mm, πλάτους έως 200 mm και υγρασία 

µικρότερη από 10%

- από λωρίδες δαπέδων που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια αποδοχής προς τοποθέτηση

-  από µοριοσανίδες πάχους τουλάχιστον 13 mm µε υγρασία µικρότερη από 10%.

β) Στην τιµή των άρθρων συµπεριλαµβάνεται ανηγµένη η κατασκευή των διατάξεων αερισµού του 
καδρονιαρίσµατος (αρµός µεταξύ των λωρίδων δαπέδου και του ψευδοσοβατεπιού).

γ) Η ενδεχόµενη κατασκευή στρώσεως γαρµπιλοµωσαϊκού, στρώσεως στεγνής άµµου, στρώσεως 
αποµόνωσης υγρασίας, φράγµατος υδρατµών, στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή θερµοµονωτικής 
στρώσης, τιµολογούνται ιδιαίτερα, εκτός αν στην περιγραφή του άρθρου αναφέρεται ρητά ότι 
περιλαµβάνονται στην τιµή µονάδας.

δ) Η ξυλεία των λωρίδων δαπέδου θα είναι πρώτης διαλογής µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

δ1) Υγρασία ξυλείας

o τύπου Σουηδίας, καστανιάς και πεύκης µεσογείου,

ελάτης και ερυθροελάτης 9-15%

o δρυός 7-13%

o κολλητές λωρίδες 7-11% 

δ2) Ανοχές των διαστάσεων:

o πάχους - 0,5 mm έως + 0,1 mm

o πλάτους ± 0,7%

o µήκους ± 0,2 mm
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 54. ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ 
Για τις εργασίες κατασκευής ξύλινων τοιχωµάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ
έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:

- Όλα τα απαιτούµενα συνδετικά µέσα, όπως γαλβανισµένα εν θερµώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές 

κόλλες, γαλβανισµένα µεταλλικά ειδικά τεµάχια και στηρίγµατα, βύσµατα χηµικά ή εκτονούµενα κλπ.

- Η προστασία της ξυλείας από τα έντοµα.

- Τα ελαστικά παρεµβύσµατα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασµών ή κρούσεων από οποιοδήποτε 

συνθετικό υλικό, οι µαστίχες σφράγισης αρµών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κ.λπ.),

- Τα στηρίγµατα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα 

κουφώµατα ) από εν θερµώ γαλβανισµένη λάµα διαστάσεων τουλάχιστον 2χ30 mm, µαζί µε την 
τσιµεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας,

- Οι σύνδεσµοι ακαµψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωµάτων µέχρι τη πήξη των κονιαµάτων 

στήριξης,

- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ηµικυκλικό αρµοκάλυπτρο διαστάσεων 

τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται µεγαλύτερα στα επιµέρους άρθρα),

- Οι ενδεχόµενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώµατα µε ποδιά,

- Οι προδιαµορφωµένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτηµάτων,

- Η σήµανση των φύλλων για την µονοσήµαντη αντιστοίχισή τους,

- Τα ενδεχόµενα ξύλινα κατωκάσια,

- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από µοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραµένουν θα είναι 

από εµποτισµένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους,

- Τα ενδεχόµενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 

- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάµβακας κ.λπ.)

- Όλα τα µεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και 

κίνησής των κουφωµάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά 
στο αντίστοιχο άρθρο,

β) Στις τιµές µονάδας δεν συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο):

- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,

- για ενδεχόµενα ειδικά µεταλλικά κατωκάσια.

γ) Οι τιµές µονάδας (Τ1 ) των άρθρων ισχύουν και για µεταβολές των διαστάσεων της βασικής δοµικής ξυλείας 
του κουφώµατος µέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιµή (Τ2 ) θα προσδιορίζεται 
βάσει του τύπου:

Τ2 = Τ1 x(V2 / [1,10 x V1 ]), όπου V1 ο αρχικός συµβατικά προβλεπόµενος στο τιµολόγιο όγκος ξυλείας 
και V2 ο νέος.

61. ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ 

Για τις εργασίες της παρούσας  ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή  οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:

- όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κ.λπ.), στερέωσης (χηµικά ή 

εκτονούµενα βύσµατα, µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση

- -ΕΤΑ-, σύµφωνα µε τις ETAG 001.ΧΧ), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης 

Σελίδα 15 από 93



Τιµολόγιο µελέτης

κ.λπ.) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερµώ γαλβανισµένα,

- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόµενα παρεµβλήµατα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κ.λπ.),

- ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων.

(β) Όταν µεταβάλλονται γεωµετρικά στοιχεία αναφερόµενων διατοµών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη 
περίπτωση που η τιµολόγηση της εργασίας γίνεται µε βάση τη µονάδα µήκους ή την επιφάνεια, η τιµή 
αναπροσαρµόζεται αναλογικά µε βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

 62. ΣΙ∆ΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ – ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ

Στις τιµές µονάδας των εργασιών σιδηρών κουφωµάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαµβάνονται 
γενικώς τα ακόλουθα:

- όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κ.λπ.), στερέωσης (χηµικά ή εκτονούµενα 

βύσµατα, µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση

- -ΕΤΑ-, σύµφωνα µε τις ETAG 001.ΧΧ), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κ.λπ.) από ανοξείδωτο 

χάλυβα ή εν θερµώ γαλβανισµένα,

- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεµβλήµατα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, κ.λπ.),

- ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων.

Όταν µεταβάλλονται γεωµετρικά στοιχεία αναφερόµενων διατοµών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη 
περίπτωση που η τιµολόγηση της εργασίας γίνεται µε βάση τη µονάδα µήκους ή την επιφάνεια, η τιµή 
αναπροσαρµόζεται µε βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

65. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Οι µέσες τιµές των αντοχών των ράβδων αλουµινίου θα είναι:

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,

- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,

- επιµήκυνση ε= 4- 6%.

β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:

- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 µm,

- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 µm

- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 µm.

γ) Το ελάχιστο πάχος ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 µm.

δ) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):

δ1) Η τοποθέτηση όλων των µηχανισµών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών αυτών, 
εκτός αν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαµβάνεται και η προµήθειά τους.

δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, 
διατοµής ορθογωνικής ή Π, µε τα στηρίγµατα του σκελετού από γαλβανισµένες λάµες 50Χ3 mm,

δ3) Τα ελαστικά παρεµβύσµατα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κ.λπ.), καθώς και όλα τα απαιτούµενα 
µικροϋλικά, σύµφωνα µε οδηγίες τοποθέτησης του προµηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την 
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εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αεροστεγανότητας, της ηχοµόνωσης της και θερµοµόνωσης.

δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούµενων συνδέσµων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών διατοµών 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η ακαµψία τους κατά τη µεταφορά η τη τοποθέτηση.

δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουµινίου, εκτός αν ρητά αναφέρεται στο άρθρο 
ότι τιµολογείται ιδιαίτερα .

ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τµήµα της κάσσας αλουµινίου που τους αντιστοιχεί, τιµολογούνται ιδιαίτερα µε 
βάση το εµβαδόν τους, µε εφαρµογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιµές µονάδας συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):

- Προετοιµασία των επιφανειών εφαρµογής του επιχρίσµατος. όπως αφαίρεση ρύπων (µε κατάλληλο 

απορρυπαντικό),  µούχλας (µε µυκητοκτόνα διάλυµα), χαλαρών υλικών (µε βούρτσισµα) κ.λπ.

- Η αποκοπή µεγάλων εξοχών της υποκείµενης στρώσης

- Η ύγρανση της επιφάνειας,

- Η προστασία παρακείµενων κατασκευών και ο καθαρισµός τους µετά το πέρας της εργασίας καθώς και η 

επικάλυψη αγωγών µε οικοδικό χαρτί.

- Η διαµόρφωση τάκων ζυγίσµατος, κατακόρυφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων 

κ.λπ.

β) Στις τιµές των άρθρων δεν συµπεριλαµβάνονται, εκτός αν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή τους, τα 
ακόλουθα (εργασία και υλικά):

- Επάλειψη της επιφάνειας µε εγκεκριµένο συγκολλητικό υλικό

- Τοποθέτηση πλεγµάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισµάτων οιουδήποτε τύπου,

γ) Οι τιµές των άρθρων ισχύουν:

- Για οποιαδήποτε µεταβολή της αναφερόµενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαµάτων 

(µεταβολές της κοκκοµετρικής διαβάθµισης της άµµου, του µαρµαροκονιάµατος ή της περιεκτικότητας του 
κονιάµατος στα υλικά αυτά).

- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρµογής (µε το χέρι ή πιστοποιηµένη µηχανή).

- Για οποιαδήποτε επιφάνεια.

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

καιρικών συνθηκών).

72. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
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- Τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαϊνές καταλήξεις κ.λπ.).

- Οι διαµόρφωση διόδων σωληνώσεων, µεταλλικών στοιχείων κλπ. Η σφράγιση των απολήξεων των 

κορφιάδων.

- Η στερέωση των κεραµιδιών (συνήθως βυζαντινών), των κορφιάδων κ.λπ., µε σύρµα από σκληρό 

χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισµένα άγκιστρα, αυτοδιατρυούµενες, γαλβανισµένα καρφιά κ.λπ.

- Το κονίαµα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην 

περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράµωσης

- Η ενδεχόµενη τοποθέτηση ανοξείδωτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω απολήξεις 

επιστέγασης µε βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραµίδια.

- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές µεµβράνες για την στεγάνωση αρµών απολήξεων καπνοδόχων κ.λπ.,

- Τα κονιάµατα κάθε µορφής στην περίπτωση κολυµβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσµικτα αυτών.

β) Στις τιµές των άρθρων επικεραµώσεων, δεν συµπεριλαµβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή 
του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού, γαλβανισµένης λαµαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαµµένου 
αλουµινίου.

γ) Οι τιµές µονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72 έχουν εφαρµογή ανεξαρτήτως της κλίσης της 
στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόµενες αυξηµένες επικαλύψεις των 
κεραµιδιών οι οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συµπεριλαµβάνουν σε κάθε δαπάνη για την 
λήψη των µέτρων ασφαλείας που απαιτούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα µικροϋλικά για την 
προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισµού, όπως πρίζες, 
διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κ.λπ., καθώς και για την προστασία στοιχείων της 
κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδων, επενδύσεων κ.λπ.) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών από 
ρύπανση που µπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων 
νάυλον, οικοδοµικού χαρτιού κ.λπ.).

β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κ.λπ.), θα χρησιµοποιούνται ως 
έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι 
συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας για την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από 
τον παραγωγό.

γ) Όταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την εκτέλεση εργασιών στις 
κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος 
που αφορούν προσαύξηση της τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety 
Data Sheet) του προµηθευτή του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε 
µέριµνα του Αναδόχου µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η 
δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.

78. ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ- ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 78 έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

Οι επιφάνειες των ειδικών καλύψεων (ψευδοροφές διαφόρων τύπων κ.λπ.) επιµετρώνται µε βάση το εξωτερικό 
τους περίγραµµα,  χωρίς να αφαιρούνται οι οπές και αποτµήσεις που γίνονται για την τοποθέτηση φωτιστικών ή 
την διέλευση λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων και εξαρτηµάτων εγκαταστάσεων, όταν η επιφάνεια κάθε οπής ή 
απότµησης  είναι έως 0,50 m2 •

Σελίδα 18 από 93



Τιµολόγιο µελέτης

Τυχόν µεγαλύτερες οπές ή αποτµήσεις θα αφαιρούνται.

79. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ 

Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Λόγω της µεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιµέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε 
κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωµάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην 
έγκριση της Υπηρεσίας, µετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόµενη από φυλλάδιο τεχνικών 
δεδοµένων του προµηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρµογής του σε παρεµφερή έργα.

(β) Τα ενσωµατούµενα υλικά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των 
οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονοµασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η 
περιεχόµενη ποσότητα στην συσκευασία.

(γ) Η χρήση όλων των ενσωµατουµένων υλικών θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό, σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του προµηθευτή

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety 
Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε 
µέριµνα του Αναδόχου µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η 
δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
Ως εργασίες διάτρησης  νοούνται οι διατρήσεις που εκτελούνται µε µηχανικό εξοπλισµό κινούµενο στο δάπεδο εργασίας 
και όχι µε ανάρτηση προσωπικού ή εξοπλισµού.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Β10. Καθιστικά - Παγκάκια
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-02-02-01.

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιµέρους στοιχείων των καθιστικών, η 
προσωρινή αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, η συναρµολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύµφωνα µε 
τις οδηγίες του προµηθευτή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που απαιτούνται για την 
εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη µέτρων προστασίας των καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση 
διαφόρων άλλων εργασιών του έργου.

Β11. Κάδοι Απορριµµάτων
Προµήθεια κάδων απορριµµάτων, συσκευασία, µεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή αποθήκευση και 
πλάγιες µεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόµενες θέσεις σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της 
µελέτης και τις οδηγίες του προµηθευτή και προστασία των τοποθετηµένων κάδων µέχρι την παραλαβή από τον φορέα 
συντήρησης του έργου.

Β12. Εξοπλισµός Παιδικής Χαράς
Προµήθεια εξοπλισµού παιδικής χαράς, συσκευασία, µεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή αποθήκευση και 
πλάγιες µεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόµενες θέσεις σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της 
µελέτης και τις οδηγίες του προµηθευτή και προστασία του εξοπλισµού µέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης 
του έργου.

ΑΡΘΡΑ

A.T. : 1

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β\Α02.Ν Επιµεληµένη εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες (περιλαµβάνεται η δαπάνη 
φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς)

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1123.Α 100%

Για την επιµεληµένη εκσκαφή µετά της φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς 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 
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εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον 
έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο, εν ξηρώ ή µε παρουσία νερών, 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. 

Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:
- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m µετά της µόρφωσης των πρανών 
και του πυθµένα τους, 
- για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων,
- τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των 
γενικών εκσκαφών της οδού,
- για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m,
- τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των πρανών των 
εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνονται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου
- για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η απασχόληση πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων
- προσέγγιση µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, η εκσκαφή µε οποιοδήποτε µέσο και υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες, 
- η αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της σκάφης και ο 
σχηµατισµός των αναβαθµών 
- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η µεταφορά των προϊόντων 
σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή 
επιχωµάτων) ή/και για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές ή 
προσωρινές θέσεις από τις αρµόδιες Αρχές ή προβλεπόµενες από τους περιβαλλοντικούς όρους του 
έργου και σύµφωνα µε την ΕΣΥ, τα λοιπά τεύχη της µελέτης, την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία (ΦΕΚ 
1312/Β'/2010 (ΑΕΚΚ) κ.λ.π.)
- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαµόρφωση των χώρων 
απόθεσης σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους
- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται,
- η ασφαλής διαχείριση όσων δένδρων κρίνει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία ότι θα παραµείνουν στο έργο, 
µε την διατήρηση µπάλας χώµατος διαµέτρου τουλάχιστον 0,80m ή/και η εκθάµνωση κοπή, εκρίζωση 
και αποµάκρυνση όσων δένδρων απαιτηθεί να αποµακρυνθούν, ανεξαρτήτως περιµέτρου κορµού, µε την 
φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προς απόρριψη προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση βάσει της 
ισχύουσας νοµοθεσίας
- η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 
περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
- ο επιµεληµένος καθαρισµός των ορυγµάτων από ιλύος, σκόνης κ.λ.π., η ελαφρά αναµόχλευση του 
πυθµένα αυτών, η διάνοιξη - µόρφωση ορθογωνισµός των λάκκων και η κατακορύφωση των παρειών τους
- η διάστρωση, διαβροχή και συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης 
οδοστρώµατος" µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της Φέρουσας Ικανότητας 
Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην µελέτη, σε βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε 
ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται 
εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
- οι πάσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων
- η επανεπίχωση (µε προϊόντα εκσκαφών) των θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της οδού, που 
οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συµπύκνωσης
- η πρόσθετη τιµή καταβαλλόµενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από 
αγωγούς Εταιρειών/Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόµενους, αντιστηριζόµενους ή µή, µέσα 
στο όρυγµα, σε οποιαδήποτε διεύθυνση, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-08-00-00 
"Αντιµετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωµένων κατά τις εκσκαφές".
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: η δαπάνη των µικροϋλικών, η φθορά της ξυλείας, οι εργασίες 
υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών, η µειωµένη απόδοση του µηχανικού εξοπλοσµού και η ανάγκη 
χειρωνακτικής υποβοήθησης λόγω της εν γένει δυσχέρειας της εκσκαφής. Περιλαµβάνονται επίσης οι 
εργασίες εκτέλεσης ερευνητικών τοµών για τον εντοπισµό δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές για 
την κατασκευή εγκάρσιων προς την οδό αγωγών και οχετών υπό κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή). 
- κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας
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 αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο, πλακοστρώσεων, 
δαπέδων από σκυρόδεµα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισµού τους, καθώς και 
πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιµετρώνται και 
τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιµολογίου.

Η Επιµέτρηση θα γίνει µε βάση τον πραγµατικό όγκο των εκτελεσµένων γενικών εκσκαφών γαιών και 
ηµίβραχου µε λήψη στοιχείων γεωµετρικής χωροστάθµησης σε διατοµές πριν και µετά και µέχρι τα 
όρια εκσκαφής σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού και τις οδηγίες 
της Υπηρεσίας. ∆ιευκρινίζεται 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 
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µε τεκµηριωµένους λόγους.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επιµεληµένης εκσκαφής γαιών και ηµιβράχου (ανεξαρτήτως των 
δυσχερειών) µετά της φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 
απόσταση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας.

Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή.

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,55

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β\Α02.1.Ν Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε  
τσιµέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών (περιλαµβάνεται η δαπάνη 
φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς)

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1123.Α 100%

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε συµπύκνωση ή µε τσιµέντο, 
εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, µε χρήση οποιοδήποτε εκσκαπτικού - µηχανικού µέσου και 
εξοπλισµού, µε την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την µεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση 
σε χώρους καθοριζόµενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την µεταφορά τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση.

Επισηµαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή 
επιχωµάτων, ενώ σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους.

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο.

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,45

(Ολογράφως) : επτά και σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 3

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β29.2.2 Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών, εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεµα 
C12/15 

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2531 100%

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από σκυρόδεµα που 
παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε θραυστά αδρανή λατοµείου 
κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, 
αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, 
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα.

Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 
εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίµου 
σκυροδέµατος,

- η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως 
απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών), 
καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήµατα 
προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης, αναρριχόµενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος

- η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόµηση καθώς

- η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης µορφής 
κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών

- η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.) µέχρι τη 

Σελίδα 21 από 93



Τιµολόγιο µελέτης

σκλήρυνσή του 

Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,

- οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 
πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης 
και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),

- η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,

- οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 
4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

- η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που 
εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του 
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσµίκτων κλπ).

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς όγκους, 
σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση 
προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 
10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων όµως των κενών που 
διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος.

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε 
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαµορφούµενη µετά από 
εκσκαφή. 

Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και δεν 
εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική 
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 
προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε 
τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 
01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος
01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώµατα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)
01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση επιχρισµάτων

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξοµαλυντικές στρώσεις, στρώσεις µόρφωσης κλίσεων, περιβλήµατα 
και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιµεντοσωλήνων αποχέτευσης, 
ινοτσιµεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο εσωτερικό οχετών, 
επένδυση κοίτης ρεµάτων κλπ. µε χρήση σκυροδέµατος C12/15.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα.

Ευρώ (Αριθµητικά): 82,00

(Ολογράφως) : ογδόντα δύο

A.T. : 4

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης 
γεφυρών κλπ µε σκυρόδεµα C16/20

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2532 100%

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από σκυρόδεµα που 
παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε θραυστά αδρανή λατοµείου 
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κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, 
αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, 
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα.

Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 
εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίµου 
σκυροδέµατος,

- η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως 
απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών), 
καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήµατα 
προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης, αναρριχόµενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος

- η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόµηση καθώς

- η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης µορφής 
κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών

- η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.) µέχρι τη 
σκλήρυνσή του 

Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,

- οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 
πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης 
και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),

- η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,

- οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 
4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

- η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που 
εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του 
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσµίκτων κλπ).

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς όγκους, 
σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση 
προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 
10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων όµως των κενών που 
διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος.

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε 
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαµορφούµενη µετά από 
εκσκαφή. 

Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και δεν 
εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική 
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 
προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε 
τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 
01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος
01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος
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01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώµατα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)
01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση επιχρισµάτων

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυµένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων, 
επενδρύσεων κοίτης ρεµάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία "λεπτοτοίχων", στρώσεων 
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. µε σκυρόδεµα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα.

Ευρώ (Αριθµητικά): 86,00

(Ολογράφως) : ογδόντα έξι

A.T. : 5

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β29.3.4 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) µε σκυρόδεµα C16/20  

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2532 100%

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από σκυρόδεµα που 
παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε θραυστά αδρανή λατοµείου 
κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, 
αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, 
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα.

Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 
εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίµου 
σκυροδέµατος,

- η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως 
απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών), 
καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήµατα 
προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης, αναρριχόµενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος

- η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόµηση καθώς

- η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης µορφής 
κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών

- η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.) µέχρι τη 
σκλήρυνσή του 

Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,

- οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 
πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης 
και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),

- η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,

- οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 
4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

- η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που 
εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του 
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσµίκτων κλπ).

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς όγκους, 
σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση 
προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 
10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων όµως των κενών που 
διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος.
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Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε 
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαµορφούµενη µετά από 
εκσκαφή. 

Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και δεν 
εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική 
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 
προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε 
τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 
01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος
01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώµατα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)
01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση επιχρισµάτων

Κατασκευή καλυµµάτων, πυθµένα και τοιχωµάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και ορθογωνικών 
τάφρων µε σκυρόδεµα C16/20 άοπλο ή και οπλισµένο.

Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι επενδύσεις πρανών στις περιοχές των ακροβάθρων γεφυρών, οι 
οποίες κατασκευάζονται είτε µε επί τόπου σκυροδέτηση και διαµόρφωση της εµφανούς επιφάνειας 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, είτε µε προκατασκευασµένα στοιχεία από σκυρόδεµα. 

Στην περίπτωση επένδυσης πρανών µε προκατασκευασµένα στοιχεία, η επιµέτρηση θα γίνεται µε βάση 
την επιφάνεια αυτών και το πάχος τους, προσαυξηµένο κατά 0,10 m. Η προσαύξηση αυτή του πάχους 
καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες εργασίες δόµησης, έδρασης και στερέωσης των προχύτων στοιχείων 
(αξία υλικών, εργασία, χρήση µηχανηµάτων, κατασκευή και αποξήλωση ικριωµάτων κλπ) σύµφωνα µε 
την εγκεκριµένη µελέτη, οι οποίες εκ του λόγου αυτού δεν επιµετρώνται ιδιαίτερα.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα.

Ευρώ (Αριθµητικά): 115,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα πέντε

A.T. : 6

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β30.3 Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων, xαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 7018 100%

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης φύσεως 
κατασκευών, µορφής διατοµών και κατηγορίας σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωσή του σύµφωνα µε την 
µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα 
σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός 
σκυροδεµάτων"

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

Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα, ανά κατηγορία οπλισµού (χάλυβας 
B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού. 

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα συντάσσονται 
µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την 
έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού. 

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

Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
________________________________________________________________________________
|         |           Πεδίο εφαρµογής                    |                     |
|_________|______________________________________________|_____________________|
| Ονοµ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολληµένα | Ονοµ.   |   Ονοµ.   |
|διάµετρος| Ράβδοι |ευθυγραµµισµένα |   πλέγµατα και     |διατοµή  | µάζα/µέτρο|
| (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώµατα      | (mm2)   |  (Kg/m)   |
|_________|________|________________|____________________|_________|___________|
|         | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |           |
|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________|
|   5,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  19,6   |   0,154   |
|   5,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187   |
|   6,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222   |
|   6,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260   |
|   7,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302   |
|   7,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347   |
|   8,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395   |
|  10,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617   |
|  12,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888   |
|  14,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21    |
|  16,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58    |
|  18,0   |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00    |
|  20,0   |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47    |
|  22,0   |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98    |
|  25,0   |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85    |
|  28,0   |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83    |
|  32,0   |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31    |
|  40,0   |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στος επιµετρούµενες µονάδες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, 
µε σύρµα πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού ή µε ηλεκτροσυγκόλληση στην 
περίπτωση εγχύτων πασσάλων.

- Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.

- Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόµενου από την 
µελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2)

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

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

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

 Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C                                                 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη.

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,05

(Ολογράφως) : ένα και πέντε λεπτά

A.T. : 7

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεµα

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2921 100%

Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, διατοµής πλάτους 0,15 
m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε απότµηση, 
ευθυγράµµων ή καµπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδροµίων, 
κόµβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιοµηχανική εγκατάσταση µε δόνηση και συµπίεση, 
αποκλειοµένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους ξυλότυπους. 

Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι οµβρίων 
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καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια και µεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούµενων υλικών πλην του σκυροδέµατος 
της βάσης έδρασης,

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

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

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,80

(Ολογράφως) : οκτώ και ογδόντα λεπτά

A.T. : 8

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 3121Β 100%

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου 
τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", µε 
συµπύκνωση κατά στρώσεις µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη 
µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

- η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη 
γεωµετρική επιφάνεια.

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την κατασκευή 
της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης υπόβασης µεταβλητού πάχους.

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 9

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β\Γ01.2.Ν Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκωµένου πάχους 0,10 m (περιλαµβάνεται η δαπάνη 
φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς)

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 3111Β 100%

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα 
αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή 
υπόγεια έργα.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

- η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η κάθε είδους σταλία µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, φορτοεκφορτώσεις και χαµένοι χρόνοι 
φορτοεκφορτώσεων υλικών

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη 
γεωµετρική επιφάνεια

- καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών, εργασίας, µηχανικού εξοπλισµού που απαιτείται για την 
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα µε την µελέτη και τις ισχύουσες προδιαγραφές.
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης υπόβασης συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m,      
µετά της προµήθειας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,63

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα τρία λεπτά

A.T. : 10

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β\Γ02.2.Ν Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) (περιλαµβάνεται η δαπάνη 
φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς)

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 3211Β 100%

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα 
αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή 
υπόγεια έργα.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

- η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η κάθε είδους σταλία µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, φορτοεκφορτώσεις και χαµένοι χρόνοι 
φορτοεκφορτώσεων υλικών

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη 
γεωµετρική επιφάνεια

- καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών, εργασίας, µηχανικού εξοπλισµού που απαιτείται για την 
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα µε την µελέτη και τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, µετά της προµήθειας, 
φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,73

(Ολογράφως) : ένα και εβδοµήντα τρία λεπτά

A.T. : 11

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο ∆01 Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α 100%

Τοµή οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα ή άοπλο σκυρόδεµα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, µε χρήση 
ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόµενα όρια της κοπής και να 
προφυλάσσεται το παραµένον οδόστρωµα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η αποξήλωση του αποκοπτοµένου τµήµατος και η αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, 
τιµολογούνται ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες". 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοµής οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη.

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,90

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

A.T. : 12

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο ∆03 Ασφαλτική προεπάλειψη

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 4110 100%

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, 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, εναποθήκευση, 
φύλαξη κλπ.),
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- ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση,

- η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκiνούµενο διανοµέα 
ασφάλτου (Federal),

- η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),

- η ενδεχόµενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία παραγωγής ή προµήθειας και 
µεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,10

(Ολογράφως) : ένα και δέκα λεπτά

A.T. : 13

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο ∆04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 4120 100%

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας µεµβρανών 
στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό 
γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια 
και υπαίθρια έργα.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, εναποθήκευση, 
φύλαξη κλπ.), ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση,

- η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκiνούµενο διανοµέα 
ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,42

(Ολογράφως) : σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 14

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β\∆05.1.Ν Ασφαλτική στρώση βάσης, συµπυκνωµένου πάχους 0,05m (περιλαµβάνεται η δαπάνη 
φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς)

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 4321Β 100%

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και 
τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε 
θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη 
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού 
σκυροδέµατος". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου µέχρι την 
εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος

- η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως

- η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher

- η κάθε είδους σταλία µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, φορτοεκφορτώσεις και χαµένοι χρόνοι 
φορτοεκφορτώσεων υλικών και ασφαλτοµίγµατος

- η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει η 
προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα
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- η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών

- καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών, εργασίας, µηχανικού εξοπλισµού που απαιτείται για την 
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα µε την µελέτη και τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος της, µετά της µεταφοράς των 
υλικών από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης, 
ως εξής:

Ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m 

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,68

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 15

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β\∆08.1.Ν Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συµπυκνωµένου πάχους 0,05m µε χρήση κοινής 
ασφάλτου (περιλαµβάνεται η δαπάνη φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς)

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟ∆Ο 4521Β 100%

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη 
εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
ασφαλτικού σκυροδέµατος". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου µέχρι την 
εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος

- η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως

- η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher

- η κάθε είδους σταλία µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, φορτοεκφορτώσεις και χαµένοι χρόνοι 
φορτοεκφορτώσεων υλικών και ασφαλτοµίγµατος

- η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει η 
προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα

- η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών

- καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών, εργασίας, µηχανικού εξοπλισµού που απαιτείται για την 
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα µε την µελέτη και τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος της και τον 
τύπο της χρησιµοποιουµένης ασφάλτου, µετά της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση στη 
θέση παραγωγής και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης ως εξής:

   Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 µ µε χρήση κοινής ασφάλτου 

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,18

(Ολογράφως) : επτά και δέκα οκτώ λεπτά

A.T. : 16

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Ε08.2.2 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες µε αναγραφές και σύµβολα από αντανακλαστική 
µεµβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1  

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 100%
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Προµήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων, πλήρως αντανα-κλαστικών, µε 
ανακλαστικό υπόβαθρο τύπου 2, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-
ΚΣΑ, την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράµατος αλουµινίου τύπου AlMg2 ελαχίστου πάχους 
3mm, η εµπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 2 κατα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και σύµβολα, από αντανακλαστική µεµβράνη (ο τύπος της οποίος 
καθορίζεται στην συνέχεια), η δε πίσω όψη έχει χρώµα φαιό (γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθµό 
της πινακίδας, το όνοµα του κατασκευαστή και την ηµεροµηνία κατασκευής της.

- η κατασκευή πλαισίου από µορφοδοκούς κράµατος αλουµινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση της 
πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της

- τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισµένα εν θερµώ 
κατά ΕΝ ISO 1461.

- η µεταφορά των πινακίδων και των εξαρτηµάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, κατάλληλα 
συσκευασµένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών

- η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης 

- η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας µε αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού (όταν 
απαιτείται)

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες µε αναγραφές και σύµβολα από αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 2 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο τοποθετηµένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 121,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι ένα

A.T. : 17

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β\Ε08.2.1.Ν Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες για προσωρινή εργοταξιακή σήµανση µε αναγραφές 
και σύµβολα από µικροπρισµατική αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 3 (µε ΕΤΑ και  
σήµανση CE)

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 100%

Προµήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών και πρόσθετων πλευρικών πινακίδων, πλήρως 
αντανακλαστικών, για προσωρινή εργοταξιακή σήµανση, µε ανακλαστικό υπόβαθρο τύπου 2 και µε 
αναγραφές και σύµβολα από µικροπρισµατικη αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 3 (µε ΕΤΑ και σήµανση 
CE) κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, της ΟΜΟΕ ΚΣΑ-ΣΕΕΟ, την µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)", µετά των στύλων τους.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράµατος αλουµινίου τύπου AlMg2 ελαχίστου πάχους 
3mm, η εµπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και σύµβολα, από αντανακλαστική µεµβράνη (ο τύπος της οποίος 
καθορίζεται στην συνέχεια), η δε πίσω όψη έχει χρώµα φαιό (γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθµό 
της πινακίδας, το όνοµα του κατασκευαστή και την ηµεροµηνία κατασκευής της.

- η κατασκευή πλαισίου από µορφοδοκούς κράµατος αλουµινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση της 
πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της

- τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισµένα εν θερµώ 
κατά ΕΝ ISO 1461.

- η µεταφορά των πινακίδων και των εξαρτηµάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης κατάλληλα 
συσκευασµένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών, µε τις φορτοεκφορτώσεις το χαµένο χρόνο και 
τη σταλία των µεταφορικών µέσων, των πινακίδων, των πλαισίων τους και των υλικών σύνδεσης και 
στήριξης, η προσωρινή αποθήκευση,

- ο κατάλληλος στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η 
πάκτωση της πινακίδας εντός πάσης φύσεως εδάφους (βάθους 60 cm, διαµέτρου 50 cm, πλήρωση της 
οπής µε σκυρόδεµα C12/15 (εργασία και υλικά)), σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 "∆ιατάξεις 
στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης" και κατόπιν σχετικής εγκρίσεως της Επιβλέπουσας 
υπηρεσίας
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- η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης

- η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας µε αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού (όταν 
απαιτείται)

-  η αρχική τοποθέτηση, αφαίρεση, αποµάκρυνση και επανατοποθέτηση σε νέες θέσεις, όσες φορές 
απαιτηθούν για τις ανάγκες της κατασκευής καθ όλη τη διάρκεια της εργολαβίας, πληροφοριακής και 
πρόσθετης πλευρικής πινακίδας, µε το πλαίσιο στήριξής της και τη βάση - στύλο στήριξής της, για 
την προσωρινή εργοταξιακή σήµανση, µε υλικά υψηλής και υπερυψηλής αντανακλαστικότητας και κατά 
τα λοιπά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές για πληροφοριακές και πρόσθετες πλευρικές πινακίδες. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επί πλέον η δαπάνη τοποθέτησης και παραµονής της σε κατακόρυφη θέση 
ώστε να είναι συνεχώς ορατή από τους χρήστες της οδού καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεση των 
εργασιών, η δαπάνη για την επιµεληµένη εργασία αφαίρεσης, ώστε να επαναχρησιµοποιηθεί, η δαπάνη 
φόρτωσης και µεταφοράς σε νέα θέση κλπ καθώς και η απόθεσή της σε αποθήκες της Υπηρεσίας µετά 
την ολοκλήρωση της κατασκευής.   

- η επιθεώρηση, ευθυγράµµιση ή/και η αντικατατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί φθορές

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες για προσωρινή εργοταξιακή σήµανση µε αναγραφές και σύµβολα 
από µικροπρισµατικη αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 3 (µε ΕΤΑ και σήµανση CE).

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρως τοποθετηµένης (όσες φορές απαιτηθεί καθ' όλη την διάρκεια της 
εργολαβίας) µετά του στύλου της πληροφοριακής και πρόσθετης πλευρικής πινακίδας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

A.T. : 18

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Ε09.1 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 100%

Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθµιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων µε αντανακλαστικό 
υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)"

Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια της πινακίδας και των γαλβανισµένων εξαρτηµάτων στήριξής της, 

- η προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης

- και η στερέωσή της επί του ιστού.

Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας, ανάλογα µε τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής:

Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m.

Ευρώ (Αριθµητικά): 49,00

(Ολογράφως) : σαράντα εννέα

A.T. : 19

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Ε09.3 Πινακίδες ρυθµιστικές µικρού µεγέθους 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 100%

Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθµιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων µε αντανακλαστικό 
υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)"

Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια της πινακίδας και των γαλβανισµένων εξαρτηµάτων στήριξής της, 

- η προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης

- και η στερέωσή της επί του ιστού.

Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας, ανάλογα µε τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής:

Ρυθµιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων:
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α. τριγωνικές   (Ρ-1)      πλευράς 0,60 m 
β. οκταγωνικές  (Ρ-2)      εγγεγραµµένες σε τετράγωνο πλευράς 0,60 m
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4) πλευράς 0,40 m
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)      πλευράς 0,45 m
ε. κυκλικές                διαµέτρου 0,45 m

Ευρώ (Αριθµητικά): 31,50

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά

A.T. : 20

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Ε09.6.Ν Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης, ρυθµιστικών ή αναγγελίας κινδύνου µε 
αντανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 100%

Μηνιαία αποζηµίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης, ρυθµιστικών ή αναγγελίας κινδύνου, 
µε αντανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προσκόµιση, τοποθέτηση, αφαίρεση-αποµάκρυνση και επανατοποθέτηση σε νέες θέσεις (όσες φορές 
απαιτηθεί για τις ανάγκες της κατασκευής καθ' όλη τη διάρκεια της εργολαβίας), πινακίδων 
µεσαίου µεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) µε κίτρινο πλαίσιο

- ο κατάλληλος στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η 
πάκτωση της πινακίδας εντός πάσης φύσεως εδάφους (βάθους 60 cm, διαµέτρου 50 cm, πλήρωση της 
οπής µε σκυρόδεµα C12/15 (εργασία και υλικά)), σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 "∆ιατάξεις 
στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης" και κατόπιν σχετικής εγκρίσεως της Επιβλέπουσας 
υπηρεσίας

- η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης 

- η επιθεώρηση, ευθυγράµµιση ή/και η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί φθορές

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών µε τη µεταφορά τους από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, τις φορτοεκφορτώσεις, το χαµένο χρόνο και τη σταλία, 
η δαπάνη κατασκευής της πινακίδας (υλικά και εργασία) µε τα ειδικά εξαρτήµατα κοχλιοφόρους 
ήλους για την σύνδεσή της σε οποιοδήποτε είδος στύλου, η προµήθεια του κατάλληλου στύλου 
στερέωσης της πινακίδας, η δαπάνη σύνδεσης, τοποθέτησης και παραµονής της πινακίδας-στύλου σε 
κατακόρυφη θέση ώστε να είναι συνεχώς ορατή από τους χρήστες της οδού καθ' όλη τη διάρκεια της 
κατασκευής, η δαπάνη για την επιµεληµένη εργασία αφαίρεσης ώστε να επαναχρησιµοποιηθεί, η 
δαπάνη φόρτωσης και µεταφοράς σε νέα θέση, κ.λ.π. και οποιαδήποτε άλλη απαιτούµενη δαπάνη 
υλικών και εργασίας έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για την έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας.

Επιµέτρηση ανά µήνα παραµονής έκαστης πινακίδας στο έργο, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη διάταξη 
εργοταξιακής σήµανσης και το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών.

Τιµή ανά µήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσµα αυτού), ρυθµιστικής ή αναγγελίας κινδύνου για 
εργοταξιακή σήµανση πλήρως τοποθετηµένης (όσες φορές απαιτηθεί καθ' όλη την διάρκεια της 
εργολαβίας) µετά του στύλου της.

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

A.T. : 21

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Ε10.2 Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'')

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2653 100%

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα 
S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm (σπειρώµατος: thread size R = 3", 
dεξ = 89,9 mm, πάχους τοιχώµατος 4,0 mm), µήκους κατ' ελάχιστον 3,30 m, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-
04-07-00 "∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
"η προµήθεια και προσκόµιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου µε ηλεκτροσυγκολ-ληµένη κυκλική 
στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, µε προδιατρηµένες οπές Φ12 mm για κοχλίες Φ9,5 
mm σε αποστάσεις 0,15 - 0,45 - 0,65 - 0,95 m από το άκρο της κεφαλής του, και οπή στο κάτω άκρο 
για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισµένης ράβδου Φ 14 mm µήκους 40 cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη 
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ηλεκτροσυγκοληµµένη λάµα 10 x 20 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής 
(περιλαµβάνεται η ράβδος ή η λάµα)

- η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 cm και διαµέτρου 50 cm

- η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεµένει κατακόρυφος και 
η πλήρωση της οπής µε σκυρόδεµα C12/15 (εργασία και υλικά)

Τιµή ανά τεµάχιο γαλβανισµένου στύλου πινακίδων.

Ευρώ (Αριθµητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T. : 22

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β\Ε10.2.Ν1 Ιστός ανάρτησης πινακίδων ονοµατοθεσίας µετά της επανασύνδεσης ζεύγους πινακίδων 
που ήδη υπάρχουν

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2653 100%

Για την προµήθεια και πλήρη τοποθέτηση  ιστού ονοµατοθεσίας κυρίων οδών, όµοιου µε την 
τυπολογία των υφισταµένων/τοποθετηµένων στην επικράτεια του ∆ήµου (σύµφωνα µε σχέδια που θα 
χορηγηθούν από την Επιβλέπουσα υπηρεσία) και την επανατοποθέτηση επί αυτού ζεύγους πινακίδων 
ονοµατοθεσίας που ήδη υπάρχουν.

Ιστός Στήριξης

1. Ο ιστός στήριξης θα είναι κατασκευασµένος από αλουµίνιο ανοδιωµένο ή βαµµένο µε 
ηλεκτροστατική βαφή µε πάχος επίστρωσης 70µm τουλάχιστον επεξεργασµένος µε ακρυλική πούδρα κατά 
RAL9005.  

2. Το σχήµα του ιστού θα  είναι στρογγυλό πάχους: 3mm, ενδεικτικής διαµέτρου: 70-80mm και 
ύψους: 3,00m .

3. Το ύψος του ιστού πάνω από την επιφάνεια του εδάφους θα είναι 2,70m και το βάθος πάκτωσης 
30cm.Το ελάχιστο ύψος τοποθέτησης θα είναι µέχρι 2,20m

4. Το επάνω µέρος του ιστού θα φέρει ειδικό διακοσµητικό καπέλο (κεφαλή) από χυτό αλουµίνιο. 
Τόσο ο χρωµατισµός όσο και το σχέδιο της κεφαλής θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας.

5. Ο ιστός θα είναι τοποθετηµένος κατακόρυφα.  

6. Ο ιστός θα τοποθετείται µε πάκτωση απ' ευθείας στο έδαφος.

7. Η τοποθέτηση του ιστού (πάκτωση) θα γίνει µε σκυρόδεµα κατηγορίας C12/16 για  την ασφαλή 
στήριξή του.

8. Η επιφάνεια του ιστού των πινακίδων θα είναι επιλογής της Υπηρεσία (σατινέ ή γυαλιστερή).

9. Στον ιστό θα γίνει πλήρης και έντεχνη σύνδεση (εργασία και υλικά-µικρουλικά- εξαρτήµατα) 
ζεύγους πινακίδων που ήδη υπάρχουν.

Στη τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών-µικροϋλικών (ιστοί, 
ανοξείδωτου χάλυβα: βίδες/ροδέλες/παξιµάδια, µεταλλικοί συνδετικοί βραχίονες στον στρογγυλό 
ιστό κ.ά.), των ειδικών εξαρτηµάτων, του εξοπλισµού, η φορτοεκφόρτωση, ο χαµένος χρόνος, η 
σταλία και η µεταφορά στο σηµείο του έργου, όλες οι εργασίες πλήρους τοποθέτησης, πάκτωσης µε 
σκυρόδεµα και κατακορύφωσης των ιστών στις θέσεις που θα υποδειχθούν από την Επιβλέπουσα 
υπηρεσία, η πλήρης και έντεχνη σύνδεση (εργασία και υλικά-µικρουλικά- εξαρτήµατα) επί του ιστού 
ζεύγους πινακίδων που ήδη υπάρχουν µε όλα τα απαιτούµενα υλικά-µικρουλικά- εξαρτήµατα-
εξοπλισµός. 
Όλα τα παραπάνω θα είναι της απολύτου εγκρίσεώς της υπηρεσίας. 
Μετά το πέρας των εργασιών θα παραδίδεται ο χώρος καθαρός απαλλαγµένος από κάθε προϊόν που 
είναι προς απόρριψη.
Επισηµαίνεται ότι δείγµα ιστού ονοµατοθεσίας θα πρέπει να προσκοµισθεί προς έγκριση και τελική 
επιλογή από την Επιβλέπουσα υπηρεσία. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως περαιωµένης εργασίας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 114,94

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τέσσερα και ενενήντα τέσσερα λεπτά
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A.T. : 23

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Ε16 Αναλάµπων φανός επισήµανσης κινδύνου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 108 100%

Μηνιαία λειτουργία αναλάµποντος φανού επισήµανσης κινδύνου, χρώµατος πορτοκαλί, διαµέτρου 200 
mm, µε µονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12352, µε επαναφορτιζόµενη 
µπαταρία και αυτόµατο φωτοµετρικό διακόπτη ηµέρας/νυκτός.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προσκόµιση και τοποθέτηση αναλαµπόντων φανών σε θέσεις εκτελουµένων έργων, είτε ως 
ανεξάρτητες µονάδες ή ως συγχρονισµένες µονάδες λειτουργούσες εν σειρά

- η µετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται

- ο έλεγχος λειτουργίας

- η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών

Επιµέτρηση ανά µήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη διάταξη εργοταξιακής 
σήµανσης και το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών.

Τιµή ανά µήνα λειτουργίας του αναλάµποντος φανού.

Ευρώ (Αριθµητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

A.T. : 24

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Ε17.2.Ν ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ψυχροπλαστικό υλικό δύο συστατικών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7788 100%

∆ιαγράµµιση ασφαλτικού ή εκ σκυροδέµατος οδοστρώµατος, νέα ή αναδιαγράµµιση, οποιουδήποτε 
σχήµατος, µορφής και διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα), µε 
ψυχροπλαστικό υλικό δύο συστατικών, αντανακλαστικό υψηλής οπισθανάκλασης, µε γυάλινα σφαιρίδια 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόµενο µε πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιµών πεδίου 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύµφωνα µε την µελέτη σήµανσης 
της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 "Οριζόντια σήµανση οδών".

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια του υλικού διαγράµµισης (δύο συστατικών) µε τα απαραίτητα πρόσθετα υλικά, η 
προσκόµισή του επί τόπου του έργου συµπεριλαµβανοµένων των φορτοεκφορτώσεων του χαµένου χρόνου 
και της σταλίας των µέσων µεταφοράς καθώς και η προσωρινή αποθήκευσή τους (αν απαιτείται)

- η διάθεση του απαιτουµένου προσωπικού, µέσων και εξοπλισµού για την εκτέλεση των εργασιών και 
την ρύθµιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους

- ο καθαρισµός του οδοστρώµατος από κάθε είδους χαλαρά υλικά µε χρήση µηχανικού σάρωθρου ή 
απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση

- η προετοιµασία για την διαγράµµιση (στίξη-πικετάρισµα)και η προεργασία των υλικών 
διαγράµµισης

- η εφαρµογή της διαγράµµισης µε διαγραµµιστικό µηχάνηµα, κατάλληλο για τον τύπο του 
χρησιµοποιουµένου υλικού

- η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών

- η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την κυκλοφορία µέχρι την πλήρη 
στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους

- η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, εργαστηριακών ελέγχων ποιότητας, πάσης φύσεως 
“δοκιµαστικών τµηµάτων”, µετρήσεις κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του 
έργου, καθώς και των τυχόν διορθωτικών µέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν µη 
συµµορφώσεις κατά τις δοκιµές και τους ελέγχους, και γενικότερα δαπάνες απαραίτητες για την 
ολοκλήρωση των εργασιών του εν λόγω έργου. Για τον έλεγχο του διαγραµµιστικού έργου θα 
εφαρµόζεται το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1436.

∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ψυχροπλαστικό υλικό δύο συστατικών.
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Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος.

Ευρώ (Αριθµητικά): 20,30

(Ολογράφως) : είκοσι και τριάντα λεπτά

A.T. : 25

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01.Ν Επιµεληµένη καθαίρεση και τεµαχισµός παντός τύπου επιστρώσεων πεζοδροµίων και της 
υπόβασής τους, στοιχείων σκυροδέµατος, κρασπεδορείθρων, κ.ά., που βρίσκονται εντός 
του όγκου της καθαίρεσης πεζοδροµίων προς ανακατασκευή, µε την δαπάνη 
φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%

Επιµεληµένη καθαίρεση και τεµαχισµός παντός τύπου επιστρώσεων πεζοδροµίων και της υπόβασής τους 
(π.χ. πλάκες πεζοδροµίου, µάρµαρα, πλακάκια, κυβόλιθοι, άοπλο/ελαφρώς οπλισµένο σκυρόδεµα όλων 
των κατηγοριών, κ.τ.λ.), στοιχείων κατασκευών από άοπλο/ελαφρώς οπλισµένο σκυρόδεµα όλων των 
κατηγοριών που βρίσκονται εντός του όγκου της καθαίρεσης (π.χ. παρτέρια, χαµηλά τοιχεία, 
κατασκευές τοποθέτησης πινακίδων παντός τύπου κ.τ.λ.), κρασπεδορείθρων, κ.ά. ανεξαρτήτως 
πάχους/βάθους/ύψους, πλάτους και θέσης εργασίας, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας, 
καθώς και ανεξαρτήτως των δυσχερειών που δύναται να υπάρξουν, προκειµένου για την µόρφωση των 
επιπέδων προς εφαρµογή όλων των νέων υλικών ανακατασκευής των πεζοδροµίων, σύµφωνα µε την 
µελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές-κανονισµούς και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας υπηρεσίας. 
Σηµειώνεται ότι οι καθαιρέσεις, σε θέσεις εργασίας βάσει υποδείξεων της Επιβλέπουσας υπηρεσίας, 
θα περιορίζονται εντός εγκεκριµένων ορίων και θα εκτελούνται µε διατήρηση του υπόλοιπου 
δοµήµατος άθικτου.

       Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη:
* απασχόλησης πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων (π.χ. χρήση αεροσυµπιεστών, 
υδραυλικής σφύρας σε συνδυασµό ή µη µε πιστολέτα πεπιεσµένου αέρα και συναφή εξοπλισµό, 
κ.λ.π.), µέσων κοπής του οπλισµού (µε τα σχετικά αναλώσιµα), ικριωµάτων/αντιστηρίξεων, 
µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων στο έργο
* απασχόλησης εξιδεικευµένου προσωπικού (εργατική δαπάνη)
* απασχόλησης και προσέγγισης πάσης φύσεως µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων, εξοπλισµού (µε τα 
αναλώσιµα) επί τόπου του έργου
* καθαιρέσεων µε οποιοδήποτε µέσο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες µε διατήρηση του υπόλοιπου 
δοµήµατος άθικτου,
* συσσώρευσης των προϊόντων καθαιρέσεων, τεµαχισµού των ευµεγεθών στοιχείων και µεταφορά τους 
στις θέσεις φόρτωσης,
* φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση, για 
προσωρινή απόθεση ή/και για οριστική απόρριψη, ως πλεονάζοντα ή/και ακατάλληλα σε κατάλληλους 
χώρους απόρριψης, επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές ή προβλεπόµενους από τους 
περιβαλλοντικούς όρους του έργου και σύµφωνα µε την ΕΣΥ, τα λοιπά τεύχη της µελέτης, την 
ισχύουσα σχετική νοµοθεσία (ΦΕΚ 1312/Β'/2010 (ΑΕΚΚ) κ.λ.π.) και τις εντολές της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας. Συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη των ενδιάµεσων φορτοεκφορτώσεων, του χαµένου χρόνου των 
φορτοεκφορτώσεων και η σταλία των µεταφορικών µέσων.
* επιµεληµένης εργασίας, ήτοι: αποξήλωσης πλακοστρώσεων πεζοδροµίων κάθε είδους (π.χ. πλάκες  
πεζοδροµίου, µάρµαρα, πλακάκια, κυβόλιθοι, άοπλο/ελαφρώς οπλισµένο σκυρόδεµα όλων των 
κατηγοριών, κ.τ.λ.), καθαίρεσης στοιχείων σκυροδέµατος άοπλου/ελαφρώς οπλισµένου (π.χ. 
παρτέρια, χαµηλά τοιχεία, κατασκευές τοποθέτησης πινακίδων παντός τύπου κ.τ.λ.), 
κρασπεδορείθρων κ.ά., που βρίσκονται εντός του όγκου προς καθαίρεση σύµφωνα πάντα µε την 
µελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας
* απαιτούµενης αντιστήριξης των πρανών και αντιµετώπισης κάθε είδους δυσκολίας για την εφαρµογή 
των µέτρων προσωρινής ή µόνιµης αντιστήριξης των πρανών όπου τυχόν αυτή απαιτείται καθώς και η 
δαπάνη εκθάµνωσης κοπής, ξερίζωσης και αποµάκρυνσης δένδρων ανεξαρτήτως περιµέτρου σε 
οποιαδήποτε απόσταση, σύµφωνα µε τις εντολές τις αρµόδιας το έργο επιβλέπουσας υπηρεσίας
* της προσωρινής επανεπίχωσης µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου, διάστρωσης, 
συµπύκνωσης, συµπλήρωσης, επανεκσκαφής, διαβροχής του σκάµµατος σε όση έκταση απαιτηθεί εντός 
του όγκου της καθαίρεσης, βάσει οδηγιών της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σηµειώνεται ότι ο ανάδοχος 
υποχρεώνεται να επιχώνει τα επιµέρους ορύγµατα προσωρινά (λόγω αρχαιολογίας, καιρικών συνθηκών, 
κ.λ.π.) χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση
* επιµεληµένου καθαρισµού των ορυγµάτων από ιλύος, σκόνης κ.λ.π., η ελαφρά αναµόχλευση του 
πυθµένα αυτών, η διάνοιξη-µόρφωση ορθογωνισµός του σκάµµατος και η κατακορύφωση των παρειών 
του, όπως και η διάστρωση, διαβροχή, ελαφρά συµπύκνωση ώστε να προκύψει η επιθυµητή γεωµετρική 
επιφάνεια
* αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, άσχετα εάν η 
Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών 
κ.λ.π.
* της αντιµετώπισης κάθε είδους δυσχερειών από τυχόν ύπαρξη υπογείου ύδατος (αποστράγγιση, 
αποµάκρυνση και έλεγχος των υδάτων) κατά την διάρκεια των εργασιών ώστε αυτές να διεξάγονται εν 
ξηρώ
* πρόσθετης αποζηµίωσης της εργασίας καθαίρεσεων παντός τύπου, λόγω δυσχερειών από 
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συναντώµενους αγωγούς Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία, η οποία θα εκτελεστεί µε ιδιαίτερη προσοχή και 
επιµέλεια, ώστε να µην θιγεί η ακεραιότητα και λειτουργικότητα των συναντώµενων αγωγών, οι 
εργασίες εκτέλεσης διερευνητικών τοµών για εντοπισµό δικτύων ΟΚΩ, οι εκσκαφές τοποθέτησης 
εγκάρσιων αγωγών και οχετών κάτω από σύγχρονη διερχόµενη κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή), κ.λ.π., 
και εν γένει ότι προβλέπεται από τους γενικούς όρους του τιµολογίου των οικοδοµικών έργων,
* καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της 
εργασίας, σύµφωνα και µε την µελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές-κανονισµούς και τις οδηγίες της 
Επιβλέπουσας υπηρεσίας.        
        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 καθαιρέσεων, µε λήψη 
διατοµών & ογκοµετρήσεων προ και µετά της καθαιρέσεως παρουσία του επιβλέποντος µηχανικού της 
υπηρεσίας. ∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία αποζηµίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο για τις επί πλέον 
των προβλεποµένων από τη µελέτη καθαιρέσεις εκτός εάν δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία µε 
τεκµηριωµένους λόγους.

        Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επιµεληµένης καθαίρεσης και τεµαχισµού παντός τύπου 
επιστρώσεων πεζοδροµίων και της υπόβασής τους, στοιχείων σκυροδέµατος, κρασπεδορείθρων, κ.ά., 
που βρίσκονται εντός του όγκου της καθαίρεσης πεζοδροµίων προς ανακατασκευή, ανεξαρτήτως των 
δυσχερειών, µετά της φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Ευρώ (Αριθµητικά): 47,90

(Ολογράφως) : σαράντα επτά και ενενήντα λεπτά

A.T. : 26

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01.Ν Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε εφαρµογή συνήθων 
µεθόδων καθαίρεσης µε την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης 
σε οποιαδήποτε απόσταση

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%

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

Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των µέσων 
κοπής του οπλισµού (µε τα σχετικά αναλώσιµα), των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η 
συσσώρευση των προϊόντων, ο τεµαχισµός των ευµεγεθών στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά τους 
στις θέσεις φόρτωσης, η φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης σε οποιαδήποτε 
απόσταση για οριστική απόρριψη ως πλεονάζοντα ή/και ακατάλληλα σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, 
επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές ή προβλεπόµενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του 
έργου και σύµφωνα µε την ΕΣΥ, τα λοιπά τεύχη της µελέτης,  την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία (ΦΕΚ 
1312/Β'/2010 (ΑΕΚΚ) κ.λ.π.) και τις εντολές της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Συµπεριλαµβάνεται η 
δαπάνη των ενδιάµεσων φορτοεκφορτώσεων, του χαµένου χρόνου των φορτοεκφορτώσεων, η σταλία των 
µεταφορικών µέσων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη, την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις 
στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα" και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

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

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

Ευρώ (Αριθµητικά): 60,40

(Ολογράφως) : εξήντα και σαράντα λεπτά

A.T. : 27

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.02.Ν Αποξήλωση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου, οποιουδήποτε πάχους, µε 
προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών σε ποσοστό >50% (περιλαµβάνεται η 
δαπάνη φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς)

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2237 100%

Αποξήλωση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου, µαρµάρου, 
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών, κυβολίθων, σχιστολίθου κλπ), µε το κονίαµα 
στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, µε προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
σε ποσοστό >  50%.
Στην τιµή περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για:
* την διαλογή και συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση, 
* την φορτοεκφόρτωση και την µεταφορά (µε τη σταλία των µεταφορικών µέσων) σε οποιαδήποτε 
απόσταση όσων από τα προϊόντα καθαιρέσεως κριθούν προς απόρριψη ως πλεονάζοντα ή/και ακατάλληλα 
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σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές ή προβλεπόµενους από 
τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και σύµφωνα µε την ΕΣΥ, τα λοιπά τεύχη της µελέτης, την 
ισχύουσα σχετική νοµοθεσία (ΦΕΚ 1312/Β'/2010 (ΑΕΚΚ) κ.λ.π.),
* τον καθαρισµό των ακέραιων χρήσιµων πλακών από το κονίαµα,
* την φορτοεκφόρτωση και την µεταφορά των ακέραιων πλακών σε απόσταση σε απόσταση έως 40 m και 
την απόθεσή τους σε κανονικά σχήµατα,
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της 
εργασίας, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη της µελέτης και τις εντολές της επίβλεψης.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2), για την εξαγωγή µε προσοχή ακεραίων πλακών σε ποσοστό >  50%.

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,41

(Ολογράφως) : δέκα και σαράντα ένα λεπτά

A.T. : 28

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\22.56.Ν Μετά προσοχής, αποξήλωση στάσεων ΟΑΣΑ ή/και ΗΛΠΑΠ µετά των λοιπών 
εγκαταστάσεων και παρακολουθηµάτων τους και έντεχνη επανατοποθέτηση σε νέες 
θέσεις - ΚΑΤ

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Μετά προσοχής αποξήλωση µεταλλικών κατασκευών (υποστέγων/κουβουκλίων), πινακίδων κ.λ.π. και 
γενικά όλων των συναφών κατασκευών - εγκαταστάσεων των στάσεων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΟΑΣΑ 
ή/και ΗΛΠΑΠ) και µεταφορά (υφιστάµενων ή νέων) προς επανατοποθέτησή τους σε νέες θέσεις σύµφωνα 
µε τις υποδείξεις της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου.
Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη:
* εξειδικευµένης µετά ιδιαίτερης προσοχής αποξήλωσης, φορτοεκφόρτωσης, µεταφοράς και φύλαξης 
των µεταλλικών κατασκευών (υποστέγων/κουβουκλίων), πινακίδων κ.λ.π. και γενικά όλων των συναφών 
κατασκευών - εγκαταστάσεων των στάσεων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΟΑΣΑ ή/και ΗΛΠΑΠ)σε θέσεις 
αποθήκευσης που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Συµπεριλαµβάνεται η απελευθέρωση από τα σιδηρά 
στηρίγµατα ή την πάκτωση, η κοπή σιδήρου όπου απαιτείται και η προσθήκη πρόσθετου τµήµατος, για 
την περίπτωση επανατοποθέτησης της ίδιας στάσης, η καθαίρεση της παλαιάς βάσης και κάθε άλλη 
απαιτούµενη δαπάνη (εργασία, υλικά, µέσα, εξοπλισµός) έστω µη ρητώς κατονοµαζόµενη
* εξειδικευµένης µετά ιδιαίτερης προσοχής φορτοεκφόρτωσης, µεταφοράς και πλήρους 
επανατοποθέτησης σε νέες θέσεις, σύµφωνα µε οδηγίες της Υπηρεσίας και την έγκριση του 
αντίστοιχου φορέα Μαζικής Μεταφοράς (ΟΑΣΑ ή/και ΗΛΠΑΠ), των αποξηλωµένων ή/και νέων στάσεων 
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κατά περίπτωση καθώς και των παρακολουθηµάτων τους. Συµπεριλαµβάνεται η 
µεταφορά και επανασύνδεση των αντίστοιχων καλωδίων, η κατασκευή νέας βάσης (εργασία και υλικά) 
σύµφωνα µε το περίγραµµα της µεταλλικής κατασκευής, η στερέωση - πάκτωση στη νέα θέση, καθώς 
και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας, υλικών, µικροϋλικών, µέσων, εξοπλισµού που απαιτείται για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης και τη 
σύµφωνη γνώµη της επιβλέπουσας υπηρεσίας 
* συσσώρευσης µόνο των άχρηστων προϊόντων καθαιρέσεων (βάσει οδηγιών της Υπηρεσίας), 
φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς των άχρηστων προϊόντων καθαίρεσης σε οποιαδήποτε απόσταση για 
οριστική απόρριψη ως πλεονάζοντα ή/και ακατάλληλα σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, 
επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές ή προβλεπόµενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του 
έργου και σύµφωνα µε την ΕΣΥ, τα λοιπά τεύχη της µελέτης, την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία (ΦΕΚ 
1312/Β'/2010 (ΑΕΚΚ) κ.λ.π.) και τις εντολές της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Συµπεριλαµβάνεται η 
δαπάνη των ενδιάµεσων φορτοεκφορτώσεων, του χαµένου χρόνου των φορτοεκφορτώσεων, η σταλία των 
µεταφορικών µέσων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας
* απασχόλησης και προσέγγισης στο έργο, πάσης φύσεως απαιτούµενου µηχανικού ειδικού ή µη 
εξοπλισµού, µεταφορικών µέσων, εργαλείων, υλικών, µικρουλικών και εργατοτεχνικού προσωπικού 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία, δαπάνη, υλικό απαιτηθούν
* αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, άσχετα εάν η 
Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της.
* πρόσθετης αποζηµίωσης της εργασίας αποξηλώσεων - καθαίρεσεων παντός τύπου, αλλά και τυχόν 
καθυστερήσεων λόγω δυσχερειών από συναντούµενα δίκτυα Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία, η οποία θα 
εκτελεστεί µε ιδιαίτερη προσοχή και επιµέλεια, ώστε να µην θιγεί η ακεραιότητα και 
λειτουργικότητα των συναντώµενων δικτύων. Επίσης, περιλαµβάνεται η δαπάνη (εφ' όσον απαιτηθεί) 
για την διακοπή παροχής και επανασύνδεση των εγκαταστάσεων µε τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ, ΟΤΕ, 
κ.λ.π.)τηρώντας τις νοµότυπες διαδικασίες µε τους αντίστοιχους φορείς.
* συνεννοήσεων, διαδικασιών κτλ. για την λήψη των απαιτουµένων σχεδίων, αδειών, εγκρίσεων κτλ. 
από τους αρµόδιους φορείς
* καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της 
εργασίας και την πλήρη επαναλειτουρία της στάσης/ων (υφιστάµενων ή νέων), σύµφωνα µε την µελέτη 
και τις υποδείξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  
   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.         
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Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 750,00

(Ολογράφως) : επτακόσια πενήντα

A.T. : 29

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\22.56.1Ν1 Αποξήλωση µετά ιδιαίτερης προσοχής Περιπτέρου πώλησης αγαθών και των  
συνοδευτικών εγκαταστάσεων - παρακολουθηµάτων του και επανατοποθέτησή του σε νέα 
θέση - ΚΑΤ

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Αποξήλωση µετά ιδιαίτερης προσοχής Περιπτέρου πώλησης αγαθών και των συνοδευτικών εγκαταστάσεων 
- παρακολουθηµάτων του και επανατοποθέτησή του σε νέα θέση σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου.
Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη (εργασία και υλικά):
* εξειδικευµένης µετά ιδιαίτερης προσοχής αποξήλωσης, φορτοεκφόρτωσης, µεταφοράς, 
επανατοποθέτησης σε νέα θέση Περιπτέρου πώλησης αγαθών και των συνοδευτικών εγκαταστάσεων - 
παρακολουθηµάτων του (κινητών προστεγάσµατών (τεντών), ψυγείων, στάντ κ.τ.λ.) ώστε να 
επιτευχθεί η πλήρης επαναλειτουργία του περιπτέρου, σύµφωνα πάντα µε οδηγίες της Υπηρεσίας και 
µετά από λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων των αντίστοιχων εµπλεκόµενων φορέων & προσώπων. Η 
έδραση του Περιπτέρου την νέα θέση θα γίνεται επί ειδικής βάσης πάχους τουλάχιστον 0,30cm από 
ελαφρώς οπλισµένο σκυρόδεµα, συνεπίπεδης υψοµετρικά µε την τελική επιφάνεια του πεζοδροµίου, η 
κατασκευή της οποίας συµπεριλαµβάνεται στην τιµή ως δαπάνη (εργασία-υλικά). Προβλέπεται (εφ' 
όσον απαιτηθεί) η φύλαξή του εντός του χώρου του εργοταξίου, εάν απαιτηθεί η µετακίνησή του σε 
περισσότερες από µία φάσεις εργασιών
* αντικατάστασης ή/και εκ νέου κατασκευής τµηµάτων του Περιπτέρου, τα οποία ή δεν δύναται να 
µεταφερθούν ή καταστραφούν κατά την µεταφορά του, λ.χ. των κινητών προστεγάσµατών (τεντών) κ.ά. 
Απαραίτητη προυπόθεση είναι η προέγκριση των υλικών και της µεθόδου κατασκευής από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία, τους ιδιοκτήτες και τους λοιπούς αρµόδιους φορείς, καθώς και η τήρηση των 
προδιαγραφών και των τυπικών διαδικασιών βάσει τις ισχύουσας νοµοθεσίας
* συσσώρευσης µόνο των άχρηστων προϊόντων καθαιρέσεων (βάσει οδηγιών της Υπηρεσίας), 
φορτοεκφόρτωσης και η µεταφοράς των άχρηστων προϊόντων καθαίρεσης σε οποιαδήποτε απόσταση για 
οριστική απόρριψη ως πλεονάζοντα ή/και ακατάλληλα σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, 
επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές ή προβλεπόµενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του 
έργου και σύµφωνα µε την ΕΣΥ, τα λοιπά τεύχη της µελέτης, την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία (ΦΕΚ 
1312/Β'/2010 (ΑΕΚΚ) κ.λ.π.) και τις εντολές της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Συµπεριλαµβάνεται η 
δαπάνη των ενδιάµεσων φορτοεκφορτώσεων, του χαµένου χρόνου των φορτοεκφορτώσεων, η σταλία των 
µεταφορικών µέσων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας
* απασχόλησης και προσέγγισης στο έργο, πάσης φύσεως απαιτούµενου µηχανικού ειδικού ή µη 
εξοπλισµού, µεταφορικών µέσων, εργαλείων, υλικών, µικρουλικών και εργατοτεχνικού προσωπικού 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία, δαπάνη, υλικό απαιτηθούν
* αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, άσχετα εάν η 
Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της
* πρόσθετης αποζηµίωσης της εργασίας αποξηλώσεων - καθαίρεσεων παντός τύπου, αλλά και τυχόν 
καθυστερήσεων λόγω δυσχερειών από συναντούµενα δίκτυα Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία, η οποία θα 
εκτελεστεί µε ιδιαίτερη προσοχή και επιµέλεια, ώστε να µην θιγεί η ακεραιότητα και 
λειτουργικότητα των συναντώµενων δικτύων 
* η δαπάνη (εργασία, υλικά) για την διακοπή παροχής και την επανασύνδεση των εγκαταστάσεων του 
περιπτέρου µε τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π.) τηρώντας τις νοµότυπες διαδικασίες µε 
τους αντίστοιχους φορείς
* συννενοήσεων, διαδικασιών κ.τ.λ. για την λήψη των απαιτούµενων σχεδίων, αδειών, εγκρίσεων από 
τους αρµόδιους φορείς και τους έχοντας έννοµο συµφέρον
* καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της 
εργασίας και την πλήρη επαναλειτουργία του περιπτέρου και των συνοδευτικών εγκαταστάσεων - 
παρακολουθηµάτων του (κινητών προστεγάσµατών (τεντών), ψυγείων, στάντ κ.τ.λ.), σύµφωνα µε την 
µελέτη και τις υποδείξεις του Επιβλέποντα Μηχανικού.        
        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.         

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 2.500,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια
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A.T. : 30

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.56.1Ν3 Αποξήλωση µεταλλικών στύλων στήριξης πινακίδων (οποιασδήποτε µορφής, διατοµής 
και ύψους), και αποσύνδεση µετά προσοχής όλων των πινακίδων (οποιουδήποτε 
αριθµού, τύπου και διαστάσεων) που βρίσκονται αναρτηµένες επί αυτών

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102 100%

Για την πλήρη αποξήλωση µεταλλικών στύλων στήριξης πινακίδων (οποιασδήποτε µορφής, διατοµής και 
ύψους) που στερεώνονται στο έδαφος ή σε θεµέλιο από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα, και την 
αποσύνδεση µετά προσοχής όλων των πινακίδων (οποιουδήποτε αριθµού, τύπου (π.χ. πινακίδες 
αναγγελίας κινδύνου, ρυθµιστικές πινακίδες κυκλοφορίας, πληροφοριακές πινακίδες, πινακίδες 
ονοµατοθεσίας και αρίθµησης οδών, πρόσθετες, στάσης λεωφορείου, κ.ά.) και διαστάσεων) που 
βρίσκονται αναρτηµένες επί αυτών, η οποία εκτελείται σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης του 
έργου, την ΕΤΕΠ 05-04-05-00 "Αφαίρεση πινακίδων & ιστών κατακόρυφης σήµανσης, ή/και 
επανατοποθέτηση αυτών" και τις οδηγίες της επίβλεψης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται (εργασία & υλικά):
* η µεταφορά και απασχόληση των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού στις θέσεις 
που θα επιλεγούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία για την εκτέλεση της εργασίας
* η αφαίρεση των µεταλλικών στύλων στήριξης από το έδαφος ή αποξήλωσή τους από τη θεµελίωση µε 
οποιονδήποτε τρόπο ανάλογα µε τον τρόπο στερέωσης (π.χ. κοπή των στύλων στη στάθµη του θεµελίου 
ή αποκοχλίωση των κοχλίων ή αγκυρίων από την πλάκα έδρασης κ.τ.λ.), µε ιδιαίτερη προσοχή και 
επιµέλεια, ώστε να µην προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη
* η αποσύνδεση των πινακίδων, οποιοδήποτε αριθµού, τύπου και διαστάσεων, από τους στύλους 
στήριξης, ώστε να µην προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη
* ο καθαρισµός και η κατάλληλη συσκευασία των πινακίδων και των εξαρτηµάτων σύνδεσής και 
στήριξής τους για την αποφυγή οποιασδήποτε βλάβης
* η µεταφορά των πινακίδων, των στύλων στήριξής τους και των εξαρτηµάτων σύνδεσης και στήριξής 
τους από τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών σε τόπο, που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, 
συµπεριλαµβανοµένων των φορτοεκφορτώσεων και της προσωρινής αποθήκευσης
* η δαπάνη πλήρους, άµεσης και έντεχνης αποκατάστασης των θέσεων αποξήλωσης των στύλων π.χ. 
πεζοδρόµιο, νησίδα, κ.ά., και των τυχών ζηµιών που έχουν προκληθεί στο σώµα της οδού εξαιτίας 
της αποξήλωσης των στύλων στήριξης, ανεξάρτητα από τις διαστάσεις (βάθος, πλάτος, µήκος) αυτών 
και µε την χρήση οποιουδήποτε υλικού ή δαπάνης ή εργασίας απαιτηθεί ώστε να επανέλθουν στην 
προτέρα κατάσταση (π.χ. συµπλήρωση διανοιγµένης οπής µε κατάλληλο εδαφικό υλικό και συµπύκνωση 
αυτού, συµπλήρωση σκυροδέµατος κ.λ.π.)
* η προµήθεια και µεταφορά θραυστού υλικού ή σκυροδέµατος από τον τόπο προµήθειας στον τόπο του 
έργου, η πλήρωση των οπών µε το κατάλληλο υλικό και συµπύκνωση αυτού
* η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά, φθορά και αποµείωση των υλικών/µικρουλικών και η 
απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισµού
* οι δαπάνες συσσώρευσης µόνο των άχρηστων προϊόντων καθαιρέσεων (βάσει οδηγιών της Υπηρεσίας), 
φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς των άχρηστων προϊόντων καθαίρεσης σε οποιαδήποτε απόσταση για 
οριστική απόρριψη ως πλεονάζοντα ή/και ακατάλληλα σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, 
επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές ή προβλεπόµενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του 
έργου και σύµφωνα µε την ΕΣΥ, τα λοιπά τεύχη της µελέτης, την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία (ΦΕΚ 
1312/Β'/2010 (ΑΕΚΚ) κ.λ.π.) και τις εντολές της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Συµπεριλαµβάνεται η 
δαπάνη των ενδιάµεσων φορτοεκφορτώσεων, του χαµένου χρόνου των φορτοεκφορτώσεων, η σταλία των 
µεταφορικών µέσων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας
* η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας καθώς και τυχόν διορθωτικών µέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν 
µη συµµορφώσεις κατά τις δοκιµές και τους ελέγχους
* η δαπάνη αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, 
άσχετα αν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, και η κατάλληλη σήµανση και λήψη όλων 
των απαιτούµενων µέτρων για την ασφαλή διευθέτηση και διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τον χρόνο 
εκτέλεσης της εργασίας
* η δαπάνη πρόσθετης αποζηµίωσης της εργασίας λόγω δυσχερειών, η οποία θα εκτελεσθεί µε 
ιδιαίτερη προσοχή και επιµέλεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών, που 
απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 

Τιµή για ένα τεµάχιο (τεµ) πλήρως αποξηλωµένου µεταλλικού στύλου στήριξης πινακίδων 
(οποιασδήποτε µορφής, διατοµής και ύψους), και της αποσύνδεσης µετά προσοχής όλων των πινακίδων 
(οποιουδήποτε αριθµού, τύπου και διαστάσεων) που βρίσκονται αναρτηµένες επί αυτού, 
συµπεριλαµβανοµένων όλων των δαπανών για υλικά και εργασίες, που περιγράφονται αναλυτικά 
παραπάνω, κάθε είδους σταλία καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών, έστω και 
αν αυτή δεν αναγράφεται, αλλά απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 17,00

(Ολογράφως) : δέκα επτά
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A.T. : 31

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.56.1Ν4 Αποξήλωση µεταλλικών στύλων στήριξης πινακίδων (οποιασδήποτε µορφής, διατοµής 
και ύψους), αποσύνδεση µετά προσοχής όλων των πινακίδων (οποιουδήποτε αριθµού, 
τύπου και διαστάσεων) που βρίσκονται αναρτηµένες επί αυτών, και έντεχνη 
επανεγκατάσταση των πινακίδων επί των ίδιων ή νέων ιστών στήριξης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102 100%

Για την πλήρη αποξήλωση µεταλλικών στύλων στήριξης πινακίδων (οποιασδήποτε µορφής, διατοµής και 
ύψους) που στερεώνονται στο έδαφος ή σε θεµέλιο από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα, την αποσύνδεση 
µετά προσοχής όλων των πινακίδων(οποιουδήποτε αριθµού, τύπου (π.χ. πινακίδες αναγγελίας 
κινδύνου, ρυθµιστικές πινακίδες κυκλοφορίας, πληροφοριακές πινακίδες, πινακίδες ονοµατοθεσίας 
και αρίθµησης οδών, πρόσθετες, στάσης λεωφορείου, κ.ά.) και διαστάσεων) που βρίσκονται 
αναρτηµένες επί αυτών, της επανατοποθέτησης των αφαιρούµενων πινακίδων επί του ίδιου ή νέου 
ιστού στήριξης (κατ' επιλογή της Υπηρεσίας) και την επανεγκατάστασή τους σε νέες θέσεις που θα 
επιλεγούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία, η οποία εκτελείται σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης 
του έργου, την ΕΤΕΠ 05-04-05-00 "Αφαίρεση πινακίδων & ιστών κατακόρυφης σήµανσης, ή/και 
επανατοποθέτηση αυτών" και τις οδηγίες της επίβλεψης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται (εργασία & υλικά):
* η µεταφορά και απασχόληση των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού στις θέσεις 
που θα επιλεγούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία για την εκτέλεση της εργασίας
* η αφαίρεση των µεταλλικών στύλων στήριξης από το έδαφος ή αποξήλωσή τους από τη θεµελίωση µε 
οποιονδήποτε τρόπο ανάλογα µε τον τρόπο στερέωσης (π.χ. κοπή των στύλων στη στάθµη του θεµελίου 
ή αποκοχλίωση των κοχλίων ή αγκυρίων από την πλάκα έδρασης κ.τ.λ.), µε ιδιαίτερη προσοχή και 
επιµέλεια, ώστε να µην προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη
* η αποσύνδεση των πινακίδων, οποιοδήποτε αριθµού, τύπου και διαστάσεων, από τους στύλους 
στήριξης, ώστε να µην προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη
* ο καθαρισµός και η κατάλληλη συσκευασία των πινακίδων και των εξαρτηµάτων σύνδεσής και 
στήριξής τους για την αποφυγή οποιασδήποτε βλάβης
* η µεταφορά των πινακίδων, των στύλων στήριξής τους και των εξαρτηµάτων σύνδεσης και στήριξής 
τους από τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών σε τόπο, που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, 
συµπεριλαµβανοµένων των φορτοεκφορτώσεων και της προσωρινής αποθήκευσης
* η δαπάνη πλήρους, άµεσης και έντεχνης αποκατάστασης των θέσεων αποξήλωσης των στύλων π.χ. 
πεζοδρόµιο, νησίδα κ.τ.λ. και των τυχών ζηµιών που έχουν προκληθεί στο σώµα της οδού εξαιτίας 
της αποξήλωσης των στύλων στήριξης, ανεξάρτητα από τις διαστάσεις (βάθος, πλάτος, µήκος) αυτών 
και µε την χρήση οποιουδήποτε υλικού ή δαπάνης ή εργασίας απαιτηθεί ώστε να επανέλθουν στην 
προτέρα κατάσταση (π.χ. συµπλήρωση διανοιγµένης οπής µε κατάλληλο εδαφικό υλικό και συµπύκνωση 
αυτού, συµπλήρωση σκυροδέµατος κ.λ.π.)
* η δαπάνη µεταφοράς των πινακίδων, των στύλων, των µικροϋλικών και εξαρτηµάτων σύνδεσης και 
στερέωσης, καθώς και των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού στις νέες θέσεις που 
θα επιλεγούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία, προς επανεγκατάσταση
* η προµήθεια πάσης φύσεως ελλειπόντων, απαιτούµενων, συµβατών εξαρτηµάτων και κατάλληλων 
µικρουλικών, όλα γαλβανισµένα εν θερµώ κατά EN ISO 1461 ή ηλεκτροστατικά βαµµένα, και η εργασία 
για την έντεχνη σύνδεση και στερέωση των αφαιρούµενων πινακίδων επί των ιδίων ή νέων ιστών 
στήριξης, όλα επιλογής και υπό τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
* πάσης φύσεως δαπάνη (εργασία και υλικά) για έντεχνη επανατοποθέτηση πινακίδων µετά των ιστών 
τους (ιδίων ή νέων), στις νέες θέσεις που θα επιλεγούν από την Υπηρεσίας, ήτοι διάνοιξη οπής 
πάκτωσης του στύλου σε πάσης φύσεως έδαφος, κατάλληλου βάθους και διαµέτρου ώστε να 
εξασφαλίζεται η στατική επάρκεια του συστήµατος, η κατακόρυφη τοποθέτησή του στύλου, η πλήρωση 
των οπών µε κατάλληλα υλικά (θραυστό υλικό και έγχυση σκυροδέµατος) και η συµπύκνωσή τους για 
την έντεχνη πάκτωσή του ιστού
* η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας καθώς και τυχόν διορθωτικών µέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν 
µη συµµορφώσεις κατά τις δοκιµές και τους ελέγχους
* οι δαπάνες συσσώρευσης µόνο των άχρηστων προϊόντων καθαιρέσεων (βάσει οδηγιών της Υπηρεσίας), 
φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς των άχρηστων προϊόντων καθαίρεσης σε οποιαδήποτε απόσταση για 
οριστική απόρριψη ως πλεονάζοντα ή/και ακατάλληλα σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, 
επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές ή προβλεπόµενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του 
έργου και σύµφωνα µε την ΕΣΥ, τα λοιπά τεύχη της µελέτης, την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία (ΦΕΚ 
1312/Β'/2010 (ΑΕΚΚ) κ.λ.π.) και τις εντολές της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Συµπεριλαµβάνεται η 
δαπάνη των ενδιάµεσων φορτοεκφορτώσεων, του χαµένου χρόνου των φορτοεκφορτώσεων, η σταλία των 
µεταφορικών µέσων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας
* η δαπάνη αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, 
άσχετα αν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, και η κατάλληλη σήµανση και λήψη όλων 
των απαιτούµενων µέτρων για την ασφαλή διευθέτηση και διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τον χρόνο 
εκτέλεσης της εργασίας
* η δαπάνη πρόσθετης αποζηµίωσης της εργασίας λόγω δυσχερειών, η οποία θα εκτελεσθεί µε 
ιδιαίτερη προσοχή και επιµέλεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών, που 
απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 

Σηµειώνεται ότι η δαπάνη χρήσης νέου ιστού στήριξης για την τοποθέτηση των πινακίδων 
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τιµολογείται ξεχωριστά.

Τιµή για ένα τεµάχιο (τεµ) πλήρως αποξηλωµένου µεταλλικού στύλου στήριξης πινακίδων 
(οποιασδήποτε µορφής, διατοµής και ύψους), της αποσύνδεσης µετά προσοχής όλων των πινακίδων 
(οποιουδήποτε αριθµού, τύπου και διαστάσεων) που βρίσκονται αναρτηµένες επί αυτού, της 
επανατοποθέτησης των αφαιρούµενων πινακίδων επί του ίδιου ή νέου ιστού στήριξης (κατ' επιλογή 
της Υπηρεσίας) και την επανεγκατάστασή τους σε νέα θέση επιλογής της Υπηρεσίας, 
συµπεριλαµβανοµένων όλων των δαπανών για υλικά και εργασίες, που περιγράφονται αναλυτικά 
παραπάνω, κάθε είδους σταλία καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών, έστω και 
αν αυτή δεν αναγράφεται, αλλά απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T. : 32

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\22.65.02.Ν Αποξήλωση µεταλλικών κιγκλιδωµάτων  µε την φορτοεκφόρτωση και την µεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Αποξήλωση µεταλλικών κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων. 
Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη:
* επιµεληµένης εργασίας αποξήλωσης µεταλλικών κιγκλιδωµάτων κάθε είδους, 
* συσσώρευσης των άχρηστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόµηση και αποθήκευση των χρήσιµων 
υλικών
* φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς των άχρηστων προϊόντων καθαίρεσης σε οποιαδήποτε απόσταση για 
οριστική απόρριψη ως πλεονάζοντα ή/και ακατάλληλα σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, 
επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές ή προβλεπόµενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του 
έργου και σύµφωνα µε την ΕΣΥ, τα λοιπά τεύχη της µελέτης, την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία (ΦΕΚ 
1312/Β'/2010 (ΑΕΚΚ) κ.λ.π.) και τις εντολές της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Συµπεριλαµβάνεται η 
δαπάνη των ενδιάµεσων φορτοεκφορτώσεων, του χαµένου χρόνου των φορτοεκφορτώσεων, η σταλία των 
µεταφορικών µέσων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας
* απασχόλησης πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού, εργαλείων και εργατοτεχνικού προσωπικού 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία, δαπάνη απαιτηθούν
* αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, άσχετα εάν η 
Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της
* πρόσθετης αποζηµίωσης της εργασίας λόγω δυσχερειών, η οποία θα εκτελεστεί µε ιδιαίτερη 
προσοχή και επιµέλεια, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.        

 Για µεταλλικά κιγκλιδώµατα.                                                    
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.           

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,60

(Ολογράφως) : εξήντα λεπτά

A.T. : 33

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.Ν Αποξήλωση και αποθήκευση ή απόρριψη στοιχείων αστικού εξοπλισµού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Αποξήλωση µετά προσοχής και µεταφορά για αποθήκευση ή απόρριψη στοιχείων αστικού εξοπλισµού, 
όπως καλαθάκια απορριµµάτων, µεταλλικά κολωνάκια πεζοδροµίου, κ.λ.π., στα σηµεία που θα 
υποδειχθούν από την επίβλεψη. Στην τιµή περιλαµβάνεται η αποξήλωση µετά προσοχής, η 
φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά (µε τη σταλία των µεταφορικών µέσων) σε οποιαδήποτε απόσταση 
υποδείξει η Επίβλεψη για αποθήκευση ή απόρριψη καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως 
δυσχερειών που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία, τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου, τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης και τις οδηγίες 
της επίβλεψης. 

Tιµή ανά τεµάχιο (τεµ.).

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε
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A.T. : 34

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\22.65.02.Ν1 Επιµεληµένη αποξήλωση, επανατοποθέτηση, έντεχνη προσαρµογή σε νέα θέση ή/και υπό 
νέα διάταξη, κατάλληλη προετοιµασία και επαναχρωµατισµός, µεταλλικών κιγκλιδωµάτων 
ή/και θυρών, οποιουδήποτε τύπου, σχεδίου και διαστάσεων

Σχετικό : Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 92%

ΟΙΚ 7774 8%

Επιµεληµένη αποξήλωση, επανατοποθέτηση, έντεχνη προσαρµογή σε νέα θέση ή/και υπό νέα διάταξη, 
κατάλληλη προετοιµασία και επαναχρωµατισµός, µεταλλικών κιγκλιδωµάτων ή/και θυρών, οποιουδήποτε 
τύπου, σχεδίου και διαστάσεων, σύµφωνα µε τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Στην τιµή περιλαµβάνεται (εργασία & υλικά):
* η µεταφορά και απασχόληση των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού στις θέσεις 
που θα επιλεγούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία για την εκτέλεση της εργασίας
* η αποξήλωση των µεταλλικών κιγκλιδωµάτων ή/και θυρών, οποιουδήποτε τύπου, σχεδίου και 
διαστάσεων, µε οποιονδήποτε τρόπο ανάλογα µε τον τρόπο στερέωσης, µε ιδιαίτερη προσοχή και 
επιµέλεια, ώστε να µην προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη-φθορά
* η συσσώρευση τυχόν άχρηστων υλικών προς φόρτωση  και η ταξινόµηση ο καθαρισµός και αποθήκευση 
των κιγκλιδωµάτων σε τόπο προσωρινής αποθήκευσης σύµφωνα µε τις εντολές της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας
* η δαπάνη µεταφοράς τους επί τόπου του έργου προς επανεγκατάσταση στις νέες θέσεις που θα 
επιλεγούν από την επιβλέπουσα υπηρεσία 
* η προµήθεια πάσης φύσεως υλικών - µικρουλικών, εξοπλισµού, αλλά και η εργασία για την έντεχνη 
προσαρµογή σε νέα θέση ή/και υπό νέα διάταξη, τη συνένωση, τη στερέωση, και την πάκτωση των 
µεταλλικών κιγκλιδωµάτων ή/και µεταλλικών θυρών προς επανατοποθέτηση ώστε να αποτελέσουν ενιαίο 
στοιχείο του συνόλου υπάρχουσας περίφραξης εξασφαλίζονται την στατική επάρκεια του συστήµατος, 
σύµφωνα τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 
* η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας καθώς και τυχόν διορθωτικών µέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν 
µη συµµορφώσεις κατά τις δοκιµές και τους ελέγχους
* η δαπάνη συσσώρευσης τυχόν άχρηστων υλικών καθαιρέσεων (βάσει οδηγιών της Υπηρεσίας), 
φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς των άχρηστων προϊόντων καθαίρεσης σε οποιαδήποτε απόσταση για 
οριστική απόρριψη ως πλεονάζοντα ή/και ακατάλληλα σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, 
επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές ή προβλεπόµενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του 
έργου και σύµφωνα µε την ΕΣΥ, τα λοιπά τεύχη της µελέτης, την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία (ΦΕΚ 
1312/Β'/2010 (ΑΕΚΚ) κ.λ.π.) και τις εντολές της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Συµπεριλαµβάνεται η 
δαπάνη των ενδιάµεσων φορτοεκφορτώσεων, του χαµένου χρόνου των φορτοεκφορτώσεων, η σταλία των 
µεταφορικών µέσων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας
* η κατάλληλη προετοιµασία (αφαίρεση ανωµαλιών, αποξείδωση, τρίψιµο, καθαρισµός κλπ) όλων των 
επιφανειών (πλαίσια, ορθοστάτες, πλέγµατος, συνδέσεις, κ.λπ.) και στην συνέχεια:
i)  η εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος (αστάρι) δύο ή τριών συστατικών διαλύτου µε βάση 
εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 
77.20.02 του ενιαίου τιµολογίου οικοδοµικών εργασιών και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 ΄΄Αντισκωριακή 
προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών΄΄.
ii) η εφαρµογή τελικού αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού χρώµατος σε δύο ή 
περισσότερες στρώσεις (απόχρωσης και υλικού επιλογής της υπηρεσίας), σύµφωνα και µε τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 77.20.04 του ισχύοντος ενιαίου τιµολογίου οικοδοµικών εργασιών και την 
ΕΤΕΠ 03-10-03-00 ΄΄Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών΄΄. 
Σηµειώνεται ότι στις ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνει καθαρισµός στις ενώσεις από τα υαλώδη 
υπολείµµατα των ηλεκτροδίων.
* η δαπάνη πρόσθετης αποζηµίωσης της εργασίας λόγω δυσχερειών, η οποία θα εκτελεσθεί µε 
ιδιαίτερη προσοχή και επιµέλεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών, που 
απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2 ) επιφανείας µεταλλικού κιγκλιδώµατος ή/και θύρας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 19,50

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πενήντα λεπτά

A.T. : 35

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.04 Σκυροδέµατα µικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100%

Παραγωγή σκυροδέµατος µικρών έργων επί τόπου, µε φορητούς αναµικτήρες σκυροδέµατος ή 
αυτοκινούµενες µπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού 
τεχνολογίας σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση 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. Περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η 
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εργασία ανάµιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες µεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συµπύκνωσης, 
σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος 
στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. Ως µικρά έργα 
θεωρούνται τα έργα µε ηµερήσια απαίτηση 
µέχρι 50 m3 σκυροδέµατος. Για µεγαλύτερες ποσότητες, η τιµολόγηση γίνεται µε τη 
τιµή του άρθρου 32.02.

 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20.                               

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθµητικά): 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

A.T. : 36

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 100%

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την
διαµόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων
εµβαδού µέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθµη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύµφωνα
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα
(τύποι)".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την
διαµόρφωσή του.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 37

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.13 Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841 100%

Ξυλότυποι επιπέδων, καµπύλων ή κεκλιµένων εµφανών επιφανειών σκυροδεµάτων, µε
κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισµένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση
(καινουργής ξυλεία ή ξυέία µε λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη
του προβλεπόµενου επιφανειακού τελειώµατος, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
01-05-00-00 "Καλούπια εµφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέµατος".  

Συµπεριλαµβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων µε κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η
τοποθέτηση πλαστικών παρεµβληµάτων στα δεσίµατα του ξυλότυπου και η
υδατο-στεγής σφράγιση των αρµών του ξυλότυπου. 

Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχροµη εφαρµογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη
τιµή επεξεργασίας σανιδώµατος ξυλοτύπων".

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

A.T. : 38

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%

Προµήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιµεντοειδή υλικά στηριγµάτων
(αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισµού στοιχείων από σκυρόδεµα, για την επίτευξη της
προβλεπόµενης από τους κανονισµούς και την µελέτη επικάλυψης του οπλισµού, σε
οποιαδήποτε τµήµατα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.
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Ευρώ (Αριθµητικά): 2,00

(Ολογράφως) : δύο

A.T. : 39

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\61.11.ΣΧ1 Περιθώριο από µεταλλικό έλασµα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6111 100%

Προµήθεια και τοποθέτηση περιθωρίου από µεταλλικό γωνιακό έλασµα. Η επιφάνειά του θα είναι 
καθαρισµένη µε διαδικασία ατσαλοβολής, ώστε να επιτυγχάνεται λεία επιφάνεια χωρίς τρύπες, 
εξογκώµατα και πόρους, θα είναι δε βαµµένο µε δύο στρώσεις primer και δύο στρώσεις χρώµατος 
επιλογής της Υπηρεσίας. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες εργατοτεχνικού 
προσωπικού, εργαλείων και µέσων, η προµήθεια του µεταλλικού ελάσµατος, η βαφή ως άνω αναφέρεται 
για την πλήρη εγκατάσταση του περιθωρίου.
Τιµή ανά µέτρο µήκους (µµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,36

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 40

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\64.03.Ν Μεταλλικό κιγκλίδωµα περίφραξης ανακατασκευαζόµενου τµήµατος παιδικής χαράς, ώστε 
να προκύψει η ακριβής αποτύπωσή του πριν την καθαίρεσή του

Σχετικό : Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 6403 92%

ΟΙΚ 7774 8%

Πλήρης κατασκευή, ακλόνητη τοποθέτηση και χρωµατισµός µεταλλικού κιγκλιδώµατος περίφραξης, 
ανακατασκευαζόµενου τµήµατος παιδικής χαράς, οποιοδήποτε σχεδίου, διαστάσεων, ποιότητας, 
διατοµών κλπ, διαµορφωµένο έτσι ώστε να προκύψει η ακριβής αποτύπωσή του πριν την καθαίρεσή του 
και η πλήρης µορφολογική συνέχεια µε το λοιπό υφιστάµενο κιγκλίδωµα, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Ενδεικτικά, διότι επί τόπου µε ευθύνη του αναδόχου θα γίνει η ακριβής αναπαραγωγή του σχεδίου 
του κιγκλιδώµατος, αναφέρονται:

α) Ορθοστάτες στερέωσης επί των στηθαίων περίφραξης, από σιδηρογωνίες θερµής έλασης  S 235JR 
κατά EN 10025, ενδεικτικής διατοµής 80Χ80Χ6mm, ανά περίπου 1,85µ αξονικά, ύψους περίπου 1,40-
1,45µ. από την στέψη του τοιχίου περίφραξης, πακτωµένοι σε αυτό κατά 0,20µ. τουλάχιστον. 
Η τοποθέτηση των ορθοστατών (σε κατακόρυφη διάταξη) θα γίνεται επί του ανακατασκευαζόµενου 
τοιχείου της παιδικής χαράς πριν την επένδυσή του µε χρήση των κατάλληλων υλικών-µικρουλικών 
και εξοπλισµού για την έντεχνη την πάκτωσή τους.

β) ∆ηµιουργία πλαισίου-τελάρου µε τέσσερις (4) σιδηρογωνιές ενδεικτικής διατοµής 40Χ40Χ3mm 
θερµής έλασης  S 235 JR κατά EN 1002, ήτοι:
βi)Κατά µήκος συνένωση των ορθοστατών του κιγκλιδώµατος µε χρήση δύο (2) εκ των σιδηρογωνιών. Η 
πρώτη (1η) θα τοποθετείται σε απόσταση περίπου 0,10µ από την στέψη του τοιχείου περίφραξης και 
η δεύτερη παράλληλα   στην πρώτη (1η), σε απόσταση περίπου 1,25µ. αξονικά (εξωτερικά µεταξύ 
τους απόσταση περίπου 1,30µ.)
βii)Κάθετα στις ως άνω σιδηρογωνιές τοποθετούνται δύο (2) κάθετες τραβέρσες, από σιδηρογωνιά 
ίδιου τύπου σε θέσεις προς αναπαραγωγή του σχεδίου του κιγκλιδώµατος. 
βiii)Ως ενίσχυση, ενδιάµεσα των δύο οριζόντιων τεµαχίων των σιδηρογωνιών θα τοποθετείται λάµα, 
µήκους, πάχους και διαστάσεων βάσει απαιτήσεων.

γ) Σε όλη την επιφάνεια του πλαισίου-τελάρου τοποθετείται πονταριστό γαλβανιζέ πλέγµα βαρέως 
τύπου, ορθογώνιας οπής ενδεικτικής βροχίδας 5,30x10cm, που θα στερεώνεται µε ηλεκτροσυγκόλληση 
σε όλη την περίµετρο του πλαισίου – τελάρου. Με ηλεκτροσυγκόλληση θα στερεώνεται και η 
ενδιάµεση λάµα ενίσχυσης στο πλέγµα. 

δ) Στην τιµή του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται η προετοιµασία (αφαίρεση ανωµαλιών, αποξείδωση, 
τρίψιµο, καθαρισµός κλπ): 
δi) η εφαρµογή ειδικού υποστρώµατος (αστάρι) χρωµατισµού επιφανειών γαλβανισµένων στοιχείων 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 77.31 του ισχύοντος ενιαίου τιµολογίου οικοδοµικών εργασιών 
και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00. 
δii) η εφαρµογή επί των επιφανειών όλων των υπολοίπων µεταλλικών επιφανειών του κιγκλιδώµατος 
(πλην του γαλβανισµένου πλέγµατος) αντισκωριακού υποστρώµατος (αστάρι) δύο ή τριών συστατικών 
διαλύτου µε βάση     εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 77.20.02 του ενιαίου τιµολογίου οικοδοµικών εργασιών και την ΕΤΕΠ 03-10-
03-00 ΄΄Αντισκωριακή προστασία και     χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών΄΄.
δiii) η εφαρµογή επί όλων των επιφανειών του κιγκλιδώµατος (πλαίσια, ορθοστάτες, πλέγµατος, 
συνδέσεις, κ.λπ.) τελικού αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού χρώµατος σε 
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δύο ή περισσότερες στρώσεις (απόχρωσης και υλικού επιλογής της υπηρεσίας), σύµφωνα και µε τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 77.20.04 του ισχύοντος ενιαίου τιµολογίου οικοδοµικών εργασιών και την 
ΕΤΕΠ 03-10-03-00 ΄΄Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών΄΄. 
Σηµειώνεται ότι µετά από τις όποιες ηλεκτροσυγκολλήσεις στις ραφές που θα γίνουν για την 
κατασκευή του κιγκλιδώµατος, θα γίνει καθαρισµός στις ενώσεις από τα υαλώδη υπολείµµατα των 
ηλεκτροδίων και κατόπιν επάλειψη σε δύο στρώσεις µε ψυχρό γαλβάνισµα.

ε) η έντεχνη προσαρµογή και συνένωση του νέου µε το παλαιό τµήµα κιγλιδώµατος ή/και µεταλλικής 
θύρας εισόδου στην παιδική χαρά.

Περιλαµβάνονται: η προµήθεια και µεταφορά του συνόλου των υλικών-µικροϋλικών επί τόπου του 
έργου, η συναρµολόγηση του κιγκλιδώµατος οποιοσδήποτε σχεδίου, διαστάσεων, ποιότητας, διατοµών 
κλπ, διαµορφωµένου έτσι ώστε να προκύψει η ακριβής αποτύπωσή του πριν την καθαίρεσή του, οι 
εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεων και γαλβανίσµατος, η πλήρης κατασκευή και έντεχνη-ακλόνητη 
στερέωση, τοποθέτηση και πάκτωσή του στο ανακατασκευασµένο τµήµα τοιχίου και η έντεχνη 
προσαρµογή και συνένωση του νέου µε το παλαιό τµήµα κιγλιδώµατος ή/και µεταλλικής θύρας εισόδου 
παιδικής χαράς, η πλήρης βαφή των στοιχείων του κιγκλιδώµατος, και γενικά ότι απαιτηθεί 
(εργασία – υλικά), έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν για την παράδοση του κιγκλιδώµατος 
ως ενιαίο στοιχείο του συνόλου της υπάρχουσας περίφραξης, σύµφωνα τις οδηγίες της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας.

∆ιευκρινίζεται ότι οι εργασίες κατασκευής του τοιχίου πάκτωσης των κιγκλιδωµάτων από οπλισµένο 
σκυρόδεµα αποτιµάται µε ιδιαίτερα άρθρα του παρόντος τιµολογίου. 
Τιµή ανά (m2) τετραγωνικό µέτρο πλήρως και έντεχνα τοποθετηµένου και χρωµατισµένου 
κιγκλιδώµατος. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 58,50

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T. : 41

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\73.34.Ν Επένδυση ανακατασκευαζόµενου τµήµατος τοιχείου υφιστάµενης παιδικής χαράς µε 
πλάκες Καρύστου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7312 100%

Έντεχνη επένδυση, ανακατασκευαζόµενου τµήµατος τοιχείου υφιστάµενης παιδικής χαράς, µε πλάκες 
Καρύστου, οποιοδήποτε πάχους, µεγέθους, σχήµατος, διάταξης, απόχρωσης, ποιότητας απαιτηθεί ώστε 
να προκύψει η ακριβής αποτύπωσή του (ως προς την µορφολογία του) πριν την καθαίρεσή του, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επιβλέπουσας υπηρεσίας και την ΠΕΤΕΠ 03-07-04-00 "Επένδυση τοίχων µε 
φυσικές πλάκες (µάρµαρα, γρανίτες)".
Περιλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών-µικρουλικών (πλακών, 
τσιµεντοκονιάµατων, αρµολογήµατος κλπ), η κατεργασία των κονιαµάτων βάσης και αρµολόγησης, το 
αρµολόγηµα, η κοπή των πλακών, η έντεχνη τοποθέτησή τους, και γενικά όλες οι εργασίες πλήρους 
µορφώσεως, τοποθετήσεως και καθαρισµού για την πλήρη αποπεράτωση της επένδυσης σύµφωνα µε τις 
οδηγίες και της απολύτου εγκρίσεώς της Επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Επισηµαίνεται ότι δείγµατα πλακών Καρύστου θα πρέπει να προσκοµισθούν προς έγκριση και τελική 
επιλογή από την Επιβλέπουσα υπηρεσία. 

Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα υλικά πάσης 
φύσεως επί τόπου.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως περαιωµένης εργασίας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : 42

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.16.Ν Επανατοποθέτηση ακέραιων πλακών δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους 
που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωσή τους, µε το κονίαµα στρώσεως 
αυτών και  τη συµπλήρωση τους  µε του ίδιου τύπου νέων τεµαχίων πλακών, προς 
αποκατάσταση της επίστρωσης του χώρου στην προτέρα κατάσταση

Σχετικό : Κωδικοί αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6804 80%

Ο∆Ο 2922 20%

Επανατοποθέτηση ακέραιων πλακών δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου, 
µαρµάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών, κυβολίθων, σχιστολίθου κλπ), σε 
οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές 
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κατά την αποξήλωση και συµπλήρωση µε υλικά της αυτής υφής, χρωµατισµού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας µορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου που θα υποδειχθεί από την 
επίβλεψη, σύµφωνα πάντα µε τα λοιπά τεύχη της µελέτης, τις ισχύουσες προδιαγραφές και 
κανονισµούς.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται :

α. Η µεταφορά στην θέση επαναφοράς των ακέραιων πλακών δαπέδων που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές 
κατά την αποξήλωσή τους
β. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των απαιτουµένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, του αυτού 
τύπου και µορφής µε τα προϋπάρχοντα
γ. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώµατος, στην προτέρα 
του µορφή: άµµος έδρασης ή στρώση σκυροδέµατος (µε ή χωρίς πλέγµα οπλισµού)κλπ.
δ. Η κατασκευή του υποστρώµατος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών (τσιµέντου, µαρµάρου, τύπου 
Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών,κυβολίθων, σχιστολίθου, κ.λ.π.), έτσι ώστε οι αρµοί και 
οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαµορφώσεις (εναλλαγή χρωµάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρµονίζονται 
πλήρως προς την προυπάρχουσα επίστρωση, το αρµολόγηµα, η κοπή των πλακών (εφ' όσον απαιτηθεί), 
η ορθή και έντεχνη επίστρωσή τους (λαµβάνοντας πρόνοια και για την ορθή απορροή των οµβρίων 
υδάτων), και γενικά όλες οι εργασίες πλήρους µορφώσεως, τοποθετήσεως και καθαρισµού για την 
πλήρη αποπεράτωση της επίστρωσης. 
Επισηµαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες που έχουν τεµαχισθεί, κατά την 
επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται µε πλήρεις.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς της επίστρωσης στην 
προτέρα κατάσταση, σύµφωνα µε τη µελέτη και τις υποδείξεις της επίβλεψης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T. : 43

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\74.90.04.Ν Ταινίες (φιλέτα) από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3cm, επί 
υποστρώµατος τσιµεντοκονιάµατος πάχους τουλάχιστον 6,00cm

Σχετικό : ΝΑΟΙΚ Β\74.90.04 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7494 100%

Ταινίες (φιλέτα)επιστρώσεων από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό προελεύσεως Πάρου, πάχους 
3cm και πλάτους έως 10cm, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε 
φυσικούς λίθους", επί υποστρώµατος τσιµεντοκονιάµατος πάχους τουλάχιστον 6,00cm.
Τα φιλέτα θα τοποθετηθούν επί της ήδη διαµορφωµένης επιφάνειας από σκυρόδεµα. Η τοποθέτηση τους 
θα γίνει µε τσιµεντοκονίαµα αναλογίας 450Kg τσιµέντου
ανά m3 κονιάµατος, ώστε να πετυχαίνουµε τέλεια συγκόλληση σε όλη την επιφάνεια εδράσεώς τους. 
Το πάχος του συνδετικού κονιάµατος θα είναι τουλάχιστον 6,00 cm.
Οι αρµοί (πάχους βάσει οδηγιών της Υπηρεσίας και προδιαγραφών της µελέτης), θα πρέπει να 
καθαρίζονται καλά και να πληρούνται µε υδαρή τσιµεντοπολτό από λευκό τσιµέντο. Οι κατακόρυφες 
έδρες επαφής των µαρµάρων (στους αρµούς), πρέπει να είναι τελείως κάθετες προς τις οριζόντιες 
επιφάνειές τους.
Στην τιµή του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των φιλέτων µαρµάρων επί 
τόπου, τα υλικά λειότριψης, τσιµεντοκονιαµάτων, στρώσεως και καθαρισµού και η εργασία κοπής των 
φιλέτων, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού σύµφωνα πάντα µε τη µελέτη και τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας.∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη κατασκευής της βάσης έδρασης από 
σκυρόδεµα.
Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 44

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνµε χρώµατα αλκυδικών ή  ακρυλικών 
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755 100%

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού
υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά και
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθµητικά): 6,00

(Ολογράφως) : έξι

A.T. : 45

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02.Ν Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδέµατος µε χρώµατα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιο-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών 
επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 100%

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδέµατος µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, 
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο σπατουλάρισµα, 
σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων" 03-10-01-
00 "Χρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος". 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η προετοιµασία των επιφανειών, η λείανση της επιφάνειας, το 
αστάρωµα και η εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος, τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, 
ικριώµατα και εργασία καθώς κάθε άλλη δαπάνη (εργασία και υλικά) ανεξαρτήτως δυσχερειών που 
απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας έστω και µη ρητώς κατονοµαζόµενη, 
σύµφωνα πάντα µε τις προδιαγραφές και οδηγίες της προµηθεύτριας εταιρείας και τις οδηγίες της 
επίβλεψης.

 Εξωτερικών επιφανειών µε  χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής      βάσεως.                                                                          
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

A.T. : 46

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\79.15.01.Ν Γεωύφασµα για τον έλεγχο αγριόχορτων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 100%

Προµήθεια και τοποθέτηση γεωυφάσµατος κατάλληλου για τον έλεγχο των αγριόχορτων, βάρους 
τούλαχιστον 125 gr/m2 και χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας, σε οποιεσδήποτε θέσεις της 
κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη.
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια του γεωυφάσµατος και οι πάσης φύσεως δαπάνες 
εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτησή του.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

A.T. : 47

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.80.Ν Βελτίωση θερµικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων µε επίστρωση λευκών ή εγχρώµων 
τσιµεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials), συµπεριλαµβανοµένου του 
υποστρώµατος έδρασης αυτών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 100%

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, δωµάτων, πεζοδροµιών και πλατειών µε τσιµεντόπλακες περιέχουσες 
ψυχρά υλικά (cool materials), λευκές ή έγχρωµες, διαστάσεων επιλογής της Υπηρεσίας, 
οποιουδήποτε σχεδίου, σε οποιαδήποτε υποδοµή, συµπεριλαµβανοµένου του υποστρώµατος έδρασης 
αυτών και της αρµολόγησής τους µε υλικά που συνιστά ο προµηθευτής των πλακών.

Η απαιτούµενη υψηλή ανακλαστικότητα των τσιµεντοπλακών της συγκεκριµένης κατηγορίας θα 
προσδίδεται µε ενσωµάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους στοιβάδα τους, και όχι µε 
επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη ψυχρών υλικών σε συµβατικής κατασκευής τσιµεντόπλακες.

Όταν προβλέπεται η διαµόρφωση αρµών στην πλακόστρωση, η πλήρωση τους θα γίνεται µε 
τσιµεντοειδές υλικό, ανθεκτικό σε υψηλές και χαµηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος, το οποίο θα 
εφαρµόζεται επιµελώς µε σύριγγα αρµολόγησης, χωρίς υπερχειλίσεις στην επιφάνεια της πλάκας.

Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η αρµολόγηση µε υδαρές κονίαµα που εφαρµόζεται στις συµβατικές 
πλακοστρώσεις, γιατί µε τον τρόπο αυτό επέρχεται µείωση ή/και απώλεια των ψυχρών 
χαρακτηριστικών της επίστρωσης.

Οι επιδόσεις των ψυχρών τσιµεντοπλακών εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της επιφανείας τους 
στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) και εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη µελέτη, 
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οι καινούργιες πλάκες θα πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα:
________________________________________________________________________________
    Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώµων τσιµεντοπλακών µε ψυχρά υλικά
________________________________________________________________________________
Κατηγοριοποίηση   |Αρχικός συντελεστής| Αρχικός συντελεστής |Αρχικός συντελεστής 
προιόντων         | ανακλαστικότητας  | αντανακλαστικότητας |    εκποµπής στο   
                  |   στην ηλιακή     | στο εγγύς υπέρυθρο  |  υπέρυθρο(Infrared 
                  |   ακτινοβολία     |        φάσµα        |    Emittance)  
                  |       (SR)        |       (SRnir)       |
__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑ∆Α 1           |                   |                     |
ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ      |                   |                     |
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ |  SR >= 0,60       |     >= 0,65         |      >= 0,85
__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑ∆Α 2           |                   |                     |
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ,  |                   |                     |
ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ,    |                   |                     |
ΚΕΡΑΜΙ∆Ι, ΜΠΛΕ,   |                   |                     |
ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ     |  SR >= 0,50       |     >= 0,60         |      >= 0,85
______________________________________|_____________________|___________________
ΟΜΑ∆Α 3           |                   |                     |
ΛΕΥΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ     |  SR >= 0,65       |     >= 0,80         |      >= 0,85

Οι περιέχουσες ψυχρά υλικά τσιµεντόπλακες, όσον αφορά τα φυσικά και µηχανικά χαρακτηριστικά και 
τις ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1339.

Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιµών µέτρησης της ανακλαστικότητας στην 
ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (µε βάση τα Πρότυπα: ASTM Ε 903/ASTM G159) και του 
συντελεστή εκποµπής στο υπέρυθρο (µε βάση τα Πρότυπα ASTM E408 / ASTM C1371) από εργαστήριο 
διαπιστευµένο από ΕΣΥ∆ ή άλλο αναγνωρισµένο εργαστήριο που διαθέτει εµπειρία και κατάλληλο 
εξοπλισµό.

Στις περιπτώσεις τσιµεντοπλακών µε αδρή υφή ή έκτυπη επιφάνεια (ραβδωτές, σταµπωτές κλπ.) οι 
εργαστηριακές µετρήσεις για τον προσδιορισµό των ψυχρών ιδιοτήτων θα αφορούν κατά το δυνατόν 
οµαλές, οµοιογενείς και οµοιόµορφες περιοχές της επιφάνειας.

Για ένα τετραγωνικό µέτρο πλήρως περαιωµένης επίστρωσης συµπεριλαµβανοµένου του υποστρώµατος 
έδρασης αυτών και της αρµολόγησής τους µε υλικά που συνιστά ο προµηθευτής των πλακών, σύµφωνα 
µε την Μελέτη, µε τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και την εργασία .

Ευρώ (Αριθµητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : 48

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.81.Ν Βελτίωση θερµικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων µε επίστρωση εγχρώµων κυβολίθων 
που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials), συµπεριλαµβανοµένου του υποστρώµατος 
έδρασης αυτών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 100%

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, πεζοδροµιών και πλατειών µε έγχρωµους κυβόλιθους περιέχοντες 
ψυχρά υλικά (cool materials), οποιουδήποτε σχήµατος, σε οποιαδήποτε υποδοµή, 
συµπεριλαµβανοµένου του υποστρώµατος έδρασης αυτών, µε την συµπύκνωση της τελικής επιφάνειας µε 
κατάλληλο δονητή και την αρµολόγησή τους. 

Η απαιτούµενη υψηλή ανακλαστικότητα των κυβόλιθων της συγκεκριµένης κατηγορίας θα προσδίδεται 
µε ενσωµάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους στοιβάδα τους, και όχι µε επίστρωση, επίπαση 
ή επάλειψη ψυχρών υλικών σε συµβατικής κατασκευής κυβόλιθους.

Οι επιδόσεις των ψυχρών κυβόλιθων εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της επιφανείας τους στην 
ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) και εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη µελέτη, οι 
καινούργιοι κυβόλιθοι θα πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα:
________________________________________________________________________________
     Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώµων κυβόλιθων µε ψυχρά υλικά
________________________________________________________________________________
Κατηγοριοποίηση   |Αρχικός συντελεστής| Αρχικός συντελεστής |Αρχικός συντελεστής 
προιόντων         | ανακλαστικότητας  | αντανακλαστικότητας |    εκποµπής στο   
                  |   στην ηλιακή     | στο εγγύς υπέρυθρο  |  υπέρυθρο(Infrared 
                  |   ακτινοβολία     |        φάσµα        |    Emittance)  
                  |       (SR)        |       (SRnir)       |
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__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑ∆Α 1           |                   |                     |
ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ      |                   |                     |
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ |  SR >= 0,50       |     >= 0,50         |      >= 0,85
__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑ∆Α 2           |                   |                     |
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ,  |                   |                     |
ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ,    |                   |                     |
ΚΕΡΑΜΙ∆Ι, ΜΠΛΕ,   |                   |                     |
ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ     |  SR >= 0,40       |     >= 0,50         |      >= 0,85

Οι περιέχοντες ψυχρά υλικά κυβόλιθοι, όσον αφορά τα φυσικά και µηχανικά χαρακτηριστικά και τις 
ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1338.

Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιµών µέτρησης της ανακλαστικότητας στην 
ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (µε βάση τα Πρότυπα ASTM Ε 903/ASTM G159) και του 
συντελεστή εκποµπής στο υπέρυθρο, µε βάση τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM C1371 από εργαστήριο 
διαπιστευµένο από ΕΣΥ∆ ή άλλο αναγνωρισµένο εργαστήριο που διαθέτει εµπειρία και κατάλληλο 
εξοπλισµό.

Για ένα τετραγωνικό µέτρο πλήρως περαιωµένης επίστρωσης συµπεριλαµβανοµένου του υποστρώµατος 
έδρασης αυτών, µε την συµπύκνωση της τελικής επιφάνειας µε κατάλληλο δονητή και την αρµολόγησή 
τους, σύµφωνα µε την Μελέτη, µε τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και την εργασία.

Ευρώ (Αριθµητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T. : 49

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 1.02 Χρήση αµφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό 
πλαστικό.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 108 100%

Μηνιαία αποζηµίωση χρήσης αµφίπλευρου φορητού (εργοταξιακού) στηθαίου ασφαλείας 
τύπου New Jersey, κατασκευασµένου από πολυαιθυλένιο  (PE), σε χρώµα εναλλάξ
λευκό-κόκκινο, πλάτους βάσης 0,40 m, πλάτους στέψης 0,14 m, ύψους 0,60 m, ιδίου
βάρους 8-10 kg, µε κατάλληλα διαµορφούµενη εξοχή και υποδοχή εκατέρωθεν (κατά
µήκος), για την εύκολη συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση των στοιχείων.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

- η προσκόµιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί)
των φορητών πλαστικών στηθαίων
- ο ερµατισµός τους µε νερό ή άµµο
- η επιθεώρηση, ευθυγράµµιση ή η αντικατάσταση των τεµαχίων που έχουν υποστεί
φθορές

Επιµέτρηση ανά µήνα παραµονής εκάστου στοιχείου (σπονδύλου) στο έργο, σύµφωνα µε
την εγκεκριµένη διάταξη εργοταξιακής σήµανσης και το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα
εκτέλεσης εργασιών

Τιµή ανά µήνα χρήσης πλαστικού στοιχείου στηθαίου New Jersey (ή κλάσµα αυτού).

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 50

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 1.05 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγµάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6301 100%

Μηνιαία αποζηµίωση χρήσης στοιχείων προσωρινής γεφύρωσης σκαµµάτων, τάφρων ή
χανδάκων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών, ξύλινων ή µεταλλικών επί
τόπου κατασκευαζόµενων ή  προκατασκευασµένων, µε αντιολισθηρο δάπεδο και
πλευρικό κιγκλίδωµα ασφαλείας.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

- η προσκόµιση, συναρµολόγηση και στερέωση των διαβαθρών διέλευσης πεζών στις
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θέσεις των ορυγµάτων 
- η µετακίνηση και επανατοποθέτησή τους µε την πρόοδο των εργασιών
- η επιθεώρησή τους και η αποκατάσταση τυχόν ζηµιών

Επιµέτρηση ανά µήνα παραµονής στο έργο των διαβαθρών, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών

Τιµή ανά µήνα ή κλάσµα αυτού, παραµονής στο έργο στοιχείου διαβάθρας επιφανείας 
ενός τετραγωνικού µέτρου.

Ευρώ (Αριθµητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 51

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 3.10.02.01 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες Με πλάτος 
πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος 
ορύγµατος έως 4,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6081.1 100%

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες
περιλαµβανοµένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε
κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε 
οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή
µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση), σύµφωνα µε την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων". 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται υποχρεωτικά 
µε ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαµβάνεται στην τιµή µονάδας του άρθρου.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής,
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι
της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος
(αν  απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  του ορύγµατος στις
απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη
διάστρωση σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή
περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).  

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές
αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους,
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη.

Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m
κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο,
αναλόγως του πλάτους του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα στο
εύρος του ορύγµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του
τιµολογίου

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που
καθορίζονται από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του
ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

 Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.                                                                                        
 Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m.

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,90

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ενενήντα λεπτά
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A.T. : 52

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 3.10.02.02 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες Με πλάτος 
πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Πα βάθος 
ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6081.2 100%

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες
περιλαµβανοµένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε
κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε 
οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή
µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση), σύµφωνα µε την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων". 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται υποχρεωτικά 
µε ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαµβάνεται στην τιµή µονάδας του άρθρου.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής,
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι
της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος
(αν  απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  του ορύγµατος στις
απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη
διάστρωση σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή
περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).  

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές
αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους,
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη.

Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m
κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο,
αναλόγως του πλάτους του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα στο
εύρος του ορύγµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του
τιµολογίου

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που
καθορίζονται από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του
ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

 Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.                                                                                        
 Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m.

Ευρώ (Αριθµητικά): 20,10

(Ολογράφως) : είκοσι και δέκα λεπτά

A.T. : 53

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 3.11.02.01 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθµένα έως 
3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 
m

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6082.1 100%

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώµατα κάθε είδους, 
συµπεριλαµβανοµένων και των συµπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολληµένων
(cemented) κροκαλοπαγών σχηµατισµών, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε χρήση διατρητικού εξοπλισµού
(υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου
Bristar ή ισοδυνάµων) ή/και περιορισµένη χρήση εκρηκτικών (µε εφαρµογή µικρών
γοµώσεων και χρήση λαµαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσµάτων), όταν αυτό
επιτρέπεται από τις αρµόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή µε υπόγεια νερά (µε στάθµη
ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση) σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων". 
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Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα
γίνεται υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής,
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι
της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος
(αν  απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  του ορύγµατος στις
απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη
διάστρωση σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή
περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).  

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές
αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους,
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη.  

Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m
κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο,
αναλόγως του πλάτους του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισηµαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων
από άοπλο σκυρόδεµα στο εύρος του ορύγµατος εντάσσονται στις εκσκαφές του
παρόντος άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα
επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που
καθορίζονται από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του
ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

 Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.                                                                                        
 Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m.

Ευρώ (Αριθµητικά): 35,10

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και δέκα λεπτά

A.T. : 54

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 3.12 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την αντιµετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ.

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6087 100%

Πρόσθετη τιµή καταβαλλόµενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω
από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα,
υποστηριζόµενα / αντιστηριζόµενα ή µη, ανά µέτρο µήκους συναντώµενου αγωγού
κατά µήκος του σκάµµατος. 

Νοείται δε αγωγός µέσα στο σκάµµα και ο παραµένων µέσα σ αυτό κατά το
µεγαλύτερο µέρος της διατοµής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί
περιλαµβανόµενοι σε ιδεατό κύλινδρο µε άξονα τον άξονα του µεγαλύτερου αγωγού
και διαµέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον
παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόµη µία φορά η τιµή αυτή. 

Στο παρόν άρθρο δεν περιλαµβάνονται οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες υποστήριξης,
αντιστήριξης ή υποθεµελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται,
κατά περίπτωση, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη ή/και τις οδηγίες των
αρµοδίων ΟΚΩ και θα επιµετρώνται σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) συναντώµενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής.

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : 55

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 4.01.01 Καθαιρέσεις µεµονωµένων στοιχείων ή τµηµάτων κατασκευών από οπλισµένο 
σκυρόδεµα. µε χρήση αεροσυµπιεστών κλπ συµβατικών µέσων
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Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6082.1 100%

Καθαιρέσεις τµηµάτων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα (χωρίς πρόκληση ζηµιών
στο αποµένον τµήµα), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01
"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα", µε την
φόρτωση και µεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Συµπεριλαµβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούµενες προσωρινές
αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο τεµαχισµός των αποκοπτοµένων στοιχείων, ο έλεγχος
και αντιµετώπιση της παραγόµενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο
πλήρης καθαρισµός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της
καθαίρεσης.

Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) πλήρως αποκοπτοµένων στοιχείων.

 Με χρήση αεροσυµπιεστών κλπ συµβατικών µέσων (εργαλεία πεπιεσµένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία, 
υδραυλικές σφήνες κλπ).                                              
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθµητικά): 49,60

(Ολογράφως) : σαράντα εννέα και εξήντα λεπτά

A.T. : 56

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 4.01.02 Καθαιρέσεις µεµονωµένων στοιχείων ή τµηµάτων κατασκευών από οπλισµένο 
σκυρόδεµα. Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας, µε χρήση ειδικού εξοπλισµού 
αδιατάρακτης κοπής σκυροδέµατος (συρµατοκοπή, δισκοκοπή, κοπή µε θερµική λόγχη, 
υδατοκοπή)

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6082.1 100%

Καθαιρέσεις τµηµάτων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα (χωρίς πρόκληση ζηµιών
στο αποµένον τµήµα), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01
"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα", µε την
φόρτωση και µεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Συµπεριλαµβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούµενες προσωρινές
αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο τεµαχισµός των αποκοπτοµένων στοιχείων, ο έλεγχος
και αντιµετώπιση της παραγόµενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο
πλήρης καθαρισµός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της
καθαίρεσης.

Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) πλήρως αποκοπτοµένων στοιχείων.

 Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας, µε χρήση ειδικού εξοπλισµού αδιατάρακτης κοπής 
σκυροδέµατος (συρµατοκοπή, δισκοκοπή, κοπή µε θερµική λόγχη, υδατοκοπή)     
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθµητικά): 89,60

(Ολογράφως) : ογδόντα εννέα και εξήντα λεπτά

A.T. : 57

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 5.05.02 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο 
λατοµείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6068 100%

Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, µε διαβαθµισµένο θραυστό
αµµοχάλικο λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ
08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου
διαβαθµισµένου θραυστού υλικού λατοµείου, οι πλάγιες µεταφορές, η έκριψη στό
όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (µε την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου
του νερού) και η συµπύκνωση µε δονητικούς συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του
πλάτους του ορύγµατος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 95% της
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

Σελίδα 54 από 93



Τιµολόγιο µελέτης

 Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm                                     

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών
πληρωµής του ορύγµατος που καθορίζονται στην µελέτη.

Ευρώ (Αριθµητικά): 17,30

(Ολογράφως) : δέκα επτά και τριάντα λεπτά

A.T. : 58

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6069 100%

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σηλήνων εντός ορύγµατος µε άµµο προέλευσης
λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02
"Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται :

α. Η προµήθεια και µεταφορά άµµου λατοµείου επί τόπου του έργου.
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγµα.
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συµπύκνωση της στρώσης
εγκιβωτισµού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, µε ιδιαίτερη προσοχή
για την αποφυγή ζηµιών στην σωληνογραµµή.

Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη 
γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών).

Ευρώ (Αριθµητικά): 17,30

(Ολογράφως) : δέκα επτά και τριάντα λεπτά

A.T. : 59

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 6.01.01.02 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων Αντλητικά συγκροτήµατα diesel ή 
βενζινοκίνητα. Ισχύος 1,0 έως 2,0 HP

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6107 100%

Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων για την
αποστράγγιση εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυµάτων 
κατά την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών  του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται
από την µελέτη ή µετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά
σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 08-10-01-00 ''Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων'' και
08-10-02-00 "Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων".

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:

α. Η προσκόµιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήµατος
κατάλληλης ισχύος για το εκάστοτε µανοµετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των αναλόγων 
σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτηµάτων 
β. Η δαπάνη των καυσίµων ή της ηλεκτρικής ενεργείας
γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία µε καύσιµα και η
συντήρηση της αντλίας και των σωληνώσεων
δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουµένων νερών προς υπάρχοντα
 αποδέκτη
ε. Οι µετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύµφωνα µε το πρόγραµµα
 εκτέλεσης των εργασιών
στ.Οι σταλίες του συγκροτήµατος για οποιονδήποτε λόγο

Τιµή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήµατος που πραγµατοποιείται
µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, µε βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του
χρόνου απασχόλησης, εξής:

 Αντλητικά συγκροτήµατα diesel ή βενζινοκίνητα.                                
 Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ.

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά
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A.T. : 60

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6301 100%

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης
φύσεως υδραυλικών έργων από σκρόδεµα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών
ορθογωνικής διατοµής ,σε ευθυγραµµία ή καµπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών,
φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθµη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας,
σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώµατα" και 01-04-00-00
"Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)"

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

- Η προσκόµιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουµένων υλικών για την
διαµόρφωση των καλουπιών (ανάλογα µε το σύστηµα του καλουπιού που εφαρµόζεται)
- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, µεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου
ή/και συνδυσµού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωµετρία των εκάστοτε προς
σκυροδέτηση στοιχείων, σύµφωνα τις καθοριζόµενες απο την µελέτη διαστάσεις,
ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωµάτων. Συµπεριλαµβάνεται η απασχόληση
ειδικευµένου και µή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά µέσα και
εξοπλισµός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιιών.
- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωµάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που
απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.
- Η διαµόρφωση κιγκλιδωµάτων, κλιµάκων, ραµπών και διαβαθρών για την ευχερή και
ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης
- Η επάλειψη του ξυλοτύπου µε υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης
- Η πλήρης αποσυναρµολόγηση των καλουπιών µετά την παρέλευση του καθοριζοµένου
από την µελέτη χρόνου παραµονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία,
φόρτωση και µεταφορά των υλικών.
- Ο πλήρης καθαρισµός των επιφανειών του σκυροδέµατος από προεξέχοντα στοιχεία
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρµατα κλπ).
- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόµενες επιφάνεις του σκυροδέµατος µε
τσιµεντοκονία ή τσιµεντοειδή υλικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη
ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης.
- Ο πλήρης καθαρισµός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείµατα υλικών
κατασκευής ικριωµάτων και καλουπιών, συµπεριλαµβανοµένης της περισυλλογής των
αχρήστων καρφοβελονών.
- Η φθορά και η αποµείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωµάτων και
καλουπιών. Σε καµµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρµένων ή
παραµορφωµένων υλικών (ξυλείας, µεταλλικών στοιχείων κλπ) 
- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων µεταφορών εντός του εργοταξίου, µε ή χωρίς
µηχανικά µέσα
- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτυγµένης επιφάνειας σε επαφή µε το σκυρόδεµα.

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

A.T. : 61

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 9.02 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καµπύλων επιφανειών

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6302 100%

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) κατασκευών υδραυλικών έργων από σκυρόδεµα µε
καµπύλες επιφάνειες απλής καµπυλότητος, όπως χυτών επί τόπου αγωγών κυκλικής,
ωοειδούς ή σκουφοειδούς διατοµής, κυκλικών φρεατίων και λοιπών κατασκευών, σε
οποιαδήποτε στάθµη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη
και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώµατα" και 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από
σκυρόδεµα (τύποι)"

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

- Η προσκόµιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουµένων υλικών για την
διαµόρφωση των καλουπιών (ανάλογα µε το σύστηµα του καλουπιού που εφαρµόζεται)
- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, µεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου
ή/και συνδυσµού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωµετρία των εκάστοτε προς
σκυροδέτηση στοιχείων, σύµφωνα τις καθοριζόµενες απο την µελέτη διαστάσεις,
ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωµάτων. Συµπεριλαµβάνεται η απασχόληση
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ειδικευµένου και µή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά µέσα και
εξοπλισµός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.
- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωµάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που
απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.
- Η διαµόρφωση κιγκλιδωµάτων, κλιµάκων, ραµπών και διαβαθρών για την ευχερή και
ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης
- Η επάλειψη του ξυλοτύπου µε υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης
- Η πλήρης αποσυναρµολόγηση των καλουπιών µετά την παρέλευση του καθοριζοµένου
από την µελέτη χρόνου παραµονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία,
φόρτωση και µεταφορά των υλικών.
- Ο πλήρης καθαρισµός των επιφανειών του σκυροδέµατος από προεξέχοντα στοιχεία
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρµατα κλπ).
- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόµενες επιφάνεις του σκυροδέµατος µε
τσιµεντοκονία ή τσιµεντοειδή υλικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη
ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης.
- Ο πλήρης καθαρισµό του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείµατα υλικών κατασκευής ικριωµάτων 
και καλουπιών, συµπεριλαµβανοµένης της περισυλλογής των αχρήστων καρφοβελονών.
- Η φθορά και η αποµείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωµάτων και
καλουπιών. Σε καµµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρµένων ή
παραµορφωµένων υλικών (ξυλείας, µεταλλικών στοιχείων κλπ) 
- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων µεταφορών εντός του εργοταξίου, µε ή χωρίς
µηχανικά µέσα
- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή σε ευθειογενείς καµπύλες επιφάνειες και δεν
εφαρµόζεται όταν χρησιµοποιούνται πνευµατικοί τύποι (φουσκωτά καλούπια).

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτυγµένης επιφάνειας σε επαφή µε το σκυρόδεµα.

Ευρώ (Αριθµητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

A.T. : 62

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 9.10.03 Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος Για 
κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6326 100%

Παραγωγή ή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) και του
Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς
και τις απαιτήσεις της Μελέτης. 

Επισηµαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα
οικεία άρθρα του ΝΕΤ Υ∆Ρ.

Στην τιµή περιλαµβάνονται:

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση 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 στην
θέση διάστρωσης.

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) που προβλέπονται από την
εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως.

γ. Η  χρήση δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης
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(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουµένων στοιχείων, σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου.  

δ. Η σταλία των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλες), η µετάβαση επί
τόπου, το στήσιµο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέµατος, καθώς και η
περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύµατος
σκυροδέµατος που έχει προσκοµισθεί στην θέση σκυροδέτησης. 

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).

Οι τιµές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το
µέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεµα (εκτός από την περίπτωση των µικρών
αποµακρυσµένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής που
καθορίζεται στο άρθρο Υ∆Ρ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες
φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες
(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου,
προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος,
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:

 01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 
 01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 
 01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος 
 01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος
 01-01-05-00:∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος
 01-01-07-00:Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

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

 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15.                               

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

Ευρώ (Αριθµητικά): 75,00

(Ολογράφως) : εβδοµήντα πέντε

A.T. : 63

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 9.10.05 Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος Για 
κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6329 100%

Παραγωγή ή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) και του
Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς
και τις απαιτήσεις της Μελέτης. 

Επισηµαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα
οικεία άρθρα του ΝΕΤ Υ∆Ρ.

Στην τιµή περιλαµβάνονται:

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση 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 στην
θέση διάστρωσης.

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
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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) που προβλέπονται από την
εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως.

γ. Η  χρήση δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης
(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουµένων στοιχείων, σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου.  

δ. Η σταλία των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλες), η µετάβαση επί
τόπου, το στήσιµο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέµατος, καθώς και η
περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύµατος
σκυροδέµατος που έχει προσκοµισθεί στην θέση σκυροδέτησης. 

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).

Οι τιµές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το
µέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεµα (εκτός από την περίπτωση των µικρών
αποµακρυσµένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής που
καθορίζεται στο άρθρο Υ∆Ρ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες
φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες
(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου,
προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος,
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:

 01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 
 01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 
 01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος 
 01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος
 01-01-05-00:∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος
 01-01-07-00:Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

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

 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25.                               

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

Ευρώ (Αριθµητικά): 85,00

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε

A.T. : 64

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 4.01.01.Ν1 Πλήρης και επιµεληµένη καθαίρεση διπλού φρεατίου υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων µε  
εσχάρα και πλευρικό άνοιγµα (τύπος Α)

Κωδικοί αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6082.1 60%

Υ∆Ρ 6081.1 20%

Υ∆Ρ 6068 20%

 Για την πλήρη και επιµεληµένη καθαίρεση του διπλού φρεατίου υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων µε 
εσχάρα και πλευρικό άνοιγµα (τύπος Α), ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους, θέσης εργασίας, στάθµης από 
το δάπεδο εργασίας και δυσχερειών που δύναται να υπάρξουν βάσει οδηγιών της Υπηρεσίας και µε 
ιδιαίτερη προσοχή, χωρίς πρόκληση ζηµιών.    
     Αναλυτικά στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη:
* απασχόλησης πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού, µηχανηµάτων και εργαλείων (π.χ. χρήση 
αεροσυµπιεστών κ.λ.π.)και προσέγγισης µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων στο έργο
* απασχόλησης εξιδεικευµένου προσωπικού (εργατική δαπάνη)
* επιµεληµένης εργασίας: 
   α) πλήρους καθαίρεσης - τεµαχισµού του διπλού φρεατίου υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων µε εσχάρα 
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και πλευρικό άνοιγµα (τύπος Α) και των σκυροδεµάτων εγκιβωτισµού και εξοµαλυντικής στρώσης του, 
   β) της επιµεληµένης εκσκαφής οποιασδήποτε ποσότητας & κάθε φύσεως εδάφους, που βρίσκεται 
εντός καθορισµένου περιγράµµατος πέριξ του διπλού φρεατίου από την µελέτη και τις οδηγίες της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, και εκτελείται µε οποιοδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση), σε ξηρό έδαφος ή µέσα στο νερό (ηρεµούσα ή  υποβιβαζόµενη µε 
άντληση). Σηµειώνεται ότι, εάν απαιτηθεί κοπή ασφαλτικών στρώσεων ή υπαρχουσών στρώσεων από 
σκυρόδεµα θα γίνεται υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη
* συσσώρευσης των προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων µε οποιοδήποτε µέσο και υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες στις θέσεις φόρτωσης, της φορτοεκφόρτωσης και της µεταφοράς τους (µε τη σταλία των 
µεταφορικών µέσων) σε οποιαδήποτε απόσταση, όσων από τα προϊόντα κριθούν προς απόρριψη ως 
πλεονάζοντα ή/και ακατάλληλα σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες 
Αρχές ή προβλεπόµενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και σύµφωνα µε την ΕΣΥ, τα 
λοιπά τεύχη της µελέτης, την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία (ΦΕΚ 1312/Β'/2010 (ΑΕΚΚ) κ.λ.π.), της 
τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων, της δαπάνης του χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων, η 
πιθανή ανάγκη αποστράγγισης υδάτων,το σκούπισµα, η εργατική δαπάνη καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
εργασία, δαπάνη, απαιτηθούν
* της προσεκτικής αποµάκρυνσης των καλύµµατων-πλαισίων του φρεατίου, τον προσεκτικό καθαρισµό 
τους και την παραδοσή τους προς προσωρινή αποθήκευση σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 
Περιλαµβάνεται επίσης, η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά τους επί τόπου του έργου και η εργασία 
επανατοποθέτησή τους, βάσει οδηγιών της Υπηρεσίας
* του ελέγχου και της αντιµετώπισης της παραγόµενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και 
του πλήρους καθαρισµού του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της καθαίρεσης
* των πάσης φύσεως απαιτούµενων προσωρινών αντιστηρίξεων-υποστηλώσεων
* της προµήθειας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
ενσωµάτωσης, διαβαθµισµένου θραυστού αµµοχάλικου λατοµείου για την επανεπίχωση του όγκου της 
εκσκαφής - καθαίρεσης (σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων 
δικτύων"), µετά του χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας του αυτοκινήτου και των 
δυσχερειών προσέγγισής µέχρι τη θέση ενσωµάτωσής του στο έργο
* της επανεπίχωσης του όγκου της εκσκαφής - καθαίρεσης  µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικου 
λατοµείου, της διάστρωσης, µόρφωσης, συµπλήρωσης και συµπύκνωσης του σκάµµατος του φρεατίου, 
την διενέργεια όλων των απαιτούµενων ελέγχων και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας που 
απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας επίχωσης, σύµφωνα σύµφωνα µε την µελέτη, τις 
ισχύουσες προδιαγραφές (σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων 
δικτύων") και µέχρι της στάθµης που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
* της ιδιαίτερα προσεκτικής εκτέλεσης της:
   α) προσωρινής σφράγισης του κεντρικού αγωγού συλλογής οµβρίων υδάτων (κατά περίπτωση και 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας) στην θέση σύνδεσής του µε τον συλλεκτήριο αγωγό (συλλογής 
οµβρίων προς τα φρεάτια υδροσυλλογής) ή
   β) µόνιµης σφράγισης του κεντρικού αγωγού συλλογής οµβρίων υδάτων (κατά περίπτωση σύµφωνα µε 
τις οδηγίες της Υπηρεσίας) στην θέση σύνδεσής του µε τον συλλεκτήριο αγωγό (συλλογής οµβρίων 
προς τα φρεάτια υδροσυλλογής)εφόσον υπάρχει µετατόπιση του συνδετήριου αγωγού σε νέα θέση (κατά 
περίπτωση και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας), καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ή/και εργασία 
απαιτηθεί για την εξασφάλιση της διατήρησης της άρτιας λειτουργίας του κεντρικού συλλεκτήριου 
αγωγού (ανεξαρτήτως διατοµής του) και την αποφυγή τόσο της εισρροής υδάτων & εδάφους στον αγωγό 
όσο και της διαρροής οµβρίων από αυτόν προς το περιβάλλον 
* για την λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων προστασίας των υπαρχόντων και διατηρούµενων αγωγών, 
οχετών κλπ σε λειτουργία για να αποφευχθεί η απόφραξή τους
* της αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, άσχετα 
εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών 
κ.λ.π.
* της αντιµετώπισης κάθε είδους δυσχερειών από τυχόν ύπαρξη υπογείου ύδατος (αποστράγγιση, 
αποµάκρυνση και έλεγχος των υδάτων) κατά την διάρκεια των εργασιών ώστε αυτές να διεξάγονται εν 
ξηρώ και σε θέσεις απαλλαγµένες από νερό
* καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της 
εργασίας, σύµφωνα και µε την µελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

        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.         
        ∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία αποζηµίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο για τις επί πλέον 
των προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές - καθαιρέσεις ή/και επανεπιχώσεις εκτός εάν δοθεί 
ειδική εντολή από την Υπηρεσία µε τεκµηριωµένους λόγους.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 316,00

(Ολογράφως) : τριακόσια δέκα έξι
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A.T. : 65

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 4.01.01.Ν3 Πλήρης και επιµεληµένη καθαίρεση τετραπλού φρεατίου υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων 
µε εσχάρα και πλευρικό άνοιγµα (τύπος Α)

Κωδικοί αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6082.1 60%

Υ∆Ρ 6081.1 20%

Υ∆Ρ 6068 20%

 Για την πλήρη και επιµεληµένη καθαίρεση του τετραπλού φρεατίου υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων µε 
εσχάρα και πλευρικό άνοιγµα (τύπος Α), ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους, θέσης εργασίας, στάθµης από 
το δάπεδο εργασίας και δυσχερειών που δύναται να υπάρξουν βάσει οδηγιών της Υπηρεσίας και µε 
ιδιαίτερη προσοχή, χωρίς πρόκληση ζηµιών.    
     Αναλυτικά στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη:
* απασχόλησης πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού, µηχανηµάτων και εργαλείων (π.χ. χρήση 
αεροσυµπιεστών κ.λ.π.)και προσέγγισης µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων στο έργο
* απασχόλησης εξιδεικευµένου προσωπικού (εργατική δαπάνη)
* επιµεληµένης εργασίας: 
   α) πλήρους καθαίρεσης - τεµαχισµού του διπλού φρεατίου υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων µε εσχάρα 
και πλευρικό άνοιγµα (τύπος Α) και των σκυροδεµάτων εγκιβωτισµού και εξοµαλυντικής στρώσης του, 
   β) της επιµεληµένης εκσκαφής οποιασδήποτε ποσότητας & κάθε φύσεως εδάφους, που βρίσκεται 
εντός καθορισµένου περιγράµµατος πέριξ του διπλού φρεατίου από την µελέτη και τις οδηγίες της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, και εκτελείται µε οποιοδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση), σε ξηρό έδαφος ή µέσα στο νερό (ηρεµούσα ή  υποβιβαζόµενη µε 
άντληση). Σηµειώνεται ότι, εάν απαιτηθεί κοπή ασφαλτικών στρώσεων ή υπαρχουσών στρώσεων από 
σκυρόδεµα θα γίνεται υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη
* συσσώρευσης των προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων µε οποιοδήποτε µέσο και υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες στις θέσεις φόρτωσης, της φορτοεκφόρτωσης και της µεταφοράς τους (µε τη σταλία των 
µεταφορικών µέσων) σε οποιαδήποτε απόσταση, όσων από τα προϊόντα κριθούν προς απόρριψη ως 
πλεονάζοντα ή/και ακατάλληλα σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες 
Αρχές ή προβλεπόµενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και σύµφωνα µε την ΕΣΥ, τα 
λοιπά τεύχη της µελέτης, την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία (ΦΕΚ 1312/Β'/2010 (ΑΕΚΚ) κ.λ.π.), της 
τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων, της δαπάνης του χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων, η 
πιθανή ανάγκη αποστράγγισης υδάτων,το σκούπισµα, η εργατική δαπάνη καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
εργασία, δαπάνη, απαιτηθούν
* της προσεκτικής αποµάκρυνσης των καλύµµατων-πλαισίων του φρεατίου, τον προσεκτικό καθαρισµό 
τους και την παραδοσή τους προς προσωρινή αποθήκευση σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 
Περιλαµβάνεται επίσης, η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά τους επί τόπου του έργου και η εργασία 
επανατοποθέτησή τους, βάσει οδηγιών της Υπηρεσίας
* του ελέγχου και της αντιµετώπισης της παραγόµενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και 
του πλήρους καθαρισµού του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της καθαίρεσης
* των πάσης φύσεως απαιτούµενων προσωρινών αντιστηρίξεων-υποστηλώσεων
* της προµήθειας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
ενσωµάτωσης, διαβαθµισµένου θραυστού αµµοχάλικου λατοµείου για την επανεπίχωση του όγκου της 
εκσκαφής - καθαίρεσης (σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων 
δικτύων"), µετά του χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας του αυτοκινήτου και των 
δυσχερειών προσέγγισής µέχρι τη θέση ενσωµάτωσής του στο έργο
* της επανεπίχωσης του όγκου της εκσκαφής - καθαίρεσης  µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικου 
λατοµείου, της διάστρωσης, µόρφωσης, συµπλήρωσης και συµπύκνωσης του σκάµµατος του φρεατίου, 
την διενέργεια όλων των απαιτούµενων ελέγχων και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας που 
απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας επίχωσης, σύµφωνα σύµφωνα µε την µελέτη, τις 
ισχύουσες προδιαγραφές (σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων 
δικτύων") και µέχρι της στάθµης που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
* της ιδιαίτερα προσεκτικής εκτέλεσης της:
   α) προσωρινής σφράγισης του κεντρικού αγωγού συλλογής οµβρίων υδάτων (κατά περίπτωση και 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας) στην θέση σύνδεσής του µε τον συλλεκτήριο αγωγό (συλλογής 
οµβρίων προς τα φρεάτια υδροσυλλογής) ή
   β) µόνιµης σφράγισης του κεντρικού αγωγού συλλογής οµβρίων υδάτων (κατά περίπτωση σύµφωνα µε 
τις οδηγίες της Υπηρεσίας) στην θέση σύνδεσής του µε τον συλλεκτήριο αγωγό (συλλογής οµβρίων 
προς τα φρεάτια υδροσυλλογής)εφόσον υπάρχει µετατόπιση του συνδετήριου αγωγού σε νέα θέση (κατά 
περίπτωση και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας), καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ή/και εργασία 
απαιτηθεί για την εξασφάλιση της διατήρησης της άρτιας λειτουργίας του κεντρικού συλλεκτήριου 
αγωγού (ανεξαρτήτως διατοµής του) και την αποφυγή τόσο της εισρροής υδάτων & εδάφους στον αγωγό 
όσο και της διαρροής οµβρίων από αυτόν προς το περιβάλλον 
* για την λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων προστασίας των υπαρχόντων και διατηρούµενων αγωγών, 
οχετών κλπ σε λειτουργία για να αποφευχθεί η απόφραξή τους
* της αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, άσχετα 
εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών 
κ.λ.π.
* της αντιµετώπισης κάθε είδους δυσχερειών από τυχόν ύπαρξη υπογείου ύδατος (αποστράγγιση, 
αποµάκρυνση και έλεγχος των υδάτων) κατά την διάρκεια των εργασιών ώστε αυτές να διεξάγονται εν 
ξηρώ και σε θέσεις απαλλαγµένες από νερό

Σελίδα 61 από 93



Τιµολόγιο µελέτης

* καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της 
εργασίας, σύµφωνα και µε την µελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

        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.         
        ∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία αποζηµίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο για τις επί πλέον 
των προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές - καθαιρέσεις ή/και επανεπιχώσεις εκτός εάν δοθεί 
ειδική εντολή από την Υπηρεσία µε τεκµηριωµένους λόγους.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 482,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια ογδόντα δύο

A.T. : 66

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 4.01.01.Ν4 Πλήρης και επιµεληµένη καθαίρεση διπλού φρεατίου υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων µε  
πλευρικό άνοιγµα χωρίς εσχάρα (τύπος Τ) και  φρεατίου - θυρίδας επισκέψεώς του

Σχετικό : ΝΑΥ∆Ρ 4.01.01 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6082.1 100%

 Για την πλήρη και επιµεληµένη καθαίρεση του διπλού φρεατίου υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων µε 
πλευρικό άνοιγµα χωρίς εσχάρα (τύπος Τ)και του φρεατίου - θυρίδας επισκέψεώς του, ανεξαρτήτως 
βάθους, πλάτους, θέσης εργασίας, στάθµης από το δάπεδο εργασίας, διατοµής των αγωγών καθώς και 
δυσχερειών που δύναται να υπάρξουν βάσει οδηγιών της Υπηρεσίας και µε ιδιαίτερη προσοχή, χωρίς 
πρόκληση ζηµιών.    
     Αναλυτικά στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη:
* απασχόλησης πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού, µηχανηµάτων και εργαλείων (π.χ. χρήση 
αεροσυµπιεστών κ.λ.π.)και προσέγγισης µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων στο έργο
* απασχόλησης εξιδεικευµένου προσωπικού (εργατική δαπάνη)
* επιµεληµένης εργασίας: 
α) πλήρους καθαίρεσης - τεµαχισµού του διπλού φρεατίου υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων µε πλευρικό 
άνοιγµα χωρίς εσχάρα (τύπος Τ) και του φρεατίου - θυρίδας επισκέψεώς του, 
β) της επιµεληµένης εκσκαφής, οποιασδήποτε ποσότητας & κάθε φύσεως εδάφους απαιτηθεί π.χ. πέριξ 
του διπλού φρεατίου µε θυρίδα (τύπος Τ), σύµφωνα µε την µελέτη και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας, και εκτελείται µε οποιοδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική 
υποβοήθηση), σε ξηρό έδαφος ή µέσα στο νερό (ηρεµούσα ή  υποβιβαζόµενη µε άντληση). Σηµειώνεται 
ότι, εάν απαιτηθεί κοπή ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται 
υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη.
* συσσώρευσης των προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων µε οποιοδήποτε µέσο και υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες στις θέσεις φόρτωσης, της φορτοεκφόρτωσης και της µεταφοράς τους (µε τη σταλία των 
µεταφορικών µέσων) σε οποιαδήποτε απόσταση, όσων από τα προϊόντα κριθούν προς απόρριψη ως 
πλεονάζοντα ή/και ακατάλληλα σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες 
Αρχές ή προβλεπόµενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και σύµφωνα µε την ΕΣΥ, τα 
λοιπά τεύχη της µελέτης, την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία (ΦΕΚ 1312/Β'/2010 (ΑΕΚΚ) κ.λ.π.), της 
τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων, της δαπάνης του χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων, η 
πιθανή ανάγκη αποστράγγισης υδάτων,το σκούπισµα, η εργατική δαπάνη καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
εργασία, δαπάνη, απαιτηθούν
* της προσεκτικής αποµάκρυνσης του καλύµµατος - πλαισίου του φρεατίου-θυρίδας, τον καθαρισµό 
του και την παράδοση του προς αποθήκευση σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία ή την 
φορτοεκφόρτωση και µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση για απόρριψη βάσει της ισχύουσας 
νοµοθεσίας εφ' όσον απαιτηθεί και µόνο βάσει οδηγιών της Υπηρεσίας.
* του ελέγχου και της αντιµετώπισης της παραγόµενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και 
του πλήρους καθαρισµού του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της καθαίρεσης
* των πάσης φύσεως απαιτούµενων προσωρινών αντιστηρίξεων-υποστηλώσεων
* της προµήθειας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
ενσωµάτωσης, διαβαθµισµένου θραυστού αµµοχάλικου λατοµείου για την επανεπίχωση του όγκου 
εκσκαφής - καθαίρεσης (σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων 
δικτύων"), µετά του χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας του αυτοκινήτου και των 
δυσχερειών προσέγγισής µέχρι τη θέση ενσωµάτωσής του στο έργο
* της προσωρινής επίχωσης, επανεκσκαφής, διαβροχής και επαναπλήρωσης του όγκου της εκσκαφής - 
καθαίρεσης µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου, εφ' όσον απαιτηθεί και σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και γενικά την συντήρηση µέχρι την ασφαλτόστρωση µε όλες οι 
επακόλουθες εργασίες. Σηµειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιχώνει τα επιµέρους ορύγµατα 
προσωρινά (λόγω αρχαιολογίας, καιρικών συνθηκών, παράλληλης κατασκευής και άλλων αγωγών στον 
ίδιο δρόµο κ.λ.π.) µέχρι την τελική στάθµη του οδοστρώµατος και να συντηρεί το οδόστρωµα χωρίς 
πρόσθετη αποζηµίωση
* της επανεπίχωσης του όγκου της εκσκαφής - καθαίρεσης µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλλικο 
λατοµείου, της διάστρωσης, µόρφωσης, συµπλήρωσης και συµπύκνωσης του σκάµµατος, την διενέργεια 
όλων των απαιτούµενων ελέγχων και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας που απαιτούνται για την 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας επίχωσης, σύµφωνα µε την µελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές 
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(σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων") και µέχρι της 
στάθµης που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
* για την λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων προστασίας των υπαρχόντων και διατηρούµενων αγωγών, 
οχετών κλπ σε λειτουργία για να αποφευχθεί η απόφραξή τους
* της αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, άσχετα 
εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών 
κ.λ.π.
* της αντιµετώπισης κάθε είδους δυσχερειών από τυχόν ύπαρξη υπογείου ύδατος (αποστράγγιση, 
αποµάκρυνση και έλεγχος των υδάτων) κατά την διάρκεια των εργασιών ώστε αυτές να διεξάγονται εν 
ξηρώ και σε θέσεις απαλλαγµένες από νερό
* καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της 
εργασίας, σύµφωνα και µε την µελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι στην τιµή περιλαµβάνεται και κάθε άλλη δαπάνη (υλικά, εργασία, 
εξοπλισµός) απαιτηθεί για την εξασφάλιση της διατήρησης της άρτιας λειτουργίας του κεντρικού 
συλλεκτήριου αγωγού (ανεξαρτήτως διατοµής του και κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας) και την αποφυγή τόσο της εισρροής υδάτων & εδάφους στον αγωγό όσο και της διαρροής 
οµβρίων από αυτόν προς το περιβάλλον, όπως η ιδιαίτερα προσεκτική εκτέλεση:
α) της προσωρινής ή/ και µόνιµης σφράγισης του συνδετήριου αγωγού (συνδέει φρεάτιο και κεντρικό 
αγωγό) στην θέση σύνδεσή του µε το κατηργηµένο διπλό φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Τ ή/και
β) της προσωρινής ή/ και µόνιµης σφράγισης του κεντρικού αγωγού συλλογής οµβρίων υδάτων στην 
θέση όπου συµβάλλει ο συνδετήριος αγωγός (συνδέει φρεάτιο και κεντρικό αγωγό), εφόσον υπάρχει 
µετατόπιση της θέσης του συνδετήριου αγωγού σε νέα θέση.
Η δαπάνη για εκσκαφή, καθαίρεση και επανεπίχωση σχετικά µε την κατάργηση του παλαιού 
συνδετηρίου αγωγού τιµολογείται ξεχωριστά.

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.

∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία αποζηµίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο για τις επί πλέον των 
προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές - καθαιρέσεις ή/και επανεπιχώσεις εκτός εάν δοθεί ειδική 
εντολή από την Υπηρεσία µε τεκµηριωµένους λόγους.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 508,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια οκτώ

A.T. : 67

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 11.01.01 Kαλύµµατα φρεατίων Καλύµατα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752 100%

Kαλύµµατα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε σήµανση CE, της κατηγορίας φέρουσας
ικανότητας D που προβλέπεται από την µελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του φρεατίου
και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του
καλύµµατος µε χρήση στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης
µε σκυρόδεµα.  

 Καλύµατα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)                                      

 Επιµέτρηση µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή (σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 
επιµέτρηση µε ζύγιση)                                                 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της 
φέρουσας ικανότητας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,80

(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα λεπτά

A.T. : 68

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Β\11.01.02.Ν Καλύµµατα επισκέψεως φρεατίων κυκλικά µε το πλαίσιο έδρασής του, από χυτοσίδηρο 
σφαιροειδούς γραφίτη ποιότητας 500-7, κατηγορίας φόρτισης D400, µε ειδική άρθρωση  
(µεντεσέ) και ειδικό δακτύλιο από υψηλής ποιότητας ελαστοµερές για σταθερότητα και  
απουσία θορύβων.
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Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752 100%

Καλύµµατα επισκέψεως φρεατίων κυκλικά µε το πλαίσιο έδρασής τους, οποιασδήποτε διαµέτρου, από 
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη αρίστης ποιότητος 500-7 (σύµφωνα µε την προδιαγραφή ISO 
1083:1987), κατηγορίας φόρτισης D400 (φορτίο δοκιµής 40tn), της απολύτου εγκρίσεως της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε την µελέτη και τις ισχύουσες προδιαγραφές. 
Η σύνδεση των καλυµµάτων των φρεατίων επί του πλαισίου τους θα γίνεται µέσω ειδικής άρθρωσης 
(µεντεσέ) χωρίς την χρήση κοχλιών.
Ο σχεδιασµός, η κατασκευή, οι δοκιµές, η σήµανση και γενικότερα όλοι οι έλεγχοι
ποιότητος θα είναι καθ όλα σύµφωνα µε την προδιαγραφή ΕΝ124:1994 (ή νεώτερης
έκδοσης). 
Η συµµόρφωση καλυµµάτων φρεατίων - πλαισίων κατά ΕΝ 124:1994, θα αποδεικνύεται µε πιστοποίηση 
από ανεξάρτητο φορέα Ανεξάρτητου Φορέα Πιστοποίησης, κατά προτίµηση προέλευσης Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
θα προέρχονται από αναγνωρισµένα εργοστάσια και θα έχουν κατασκευασθεί µε πιστοποιηµένη κατά ΕΝ 
ISO 9000:2000-12 παραγωγική διαδικασία, ώστε να διασφαλίζεται ο ποιοτικός έλεγχος σε όλα τα 
στάδια της παραγωγής.
Η κατασκευή των καλυµµάτων φρεατίων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και 
καλή εφαρµογή τους πάνω στις βάσεις έδρασης τους. 
Οι εδράσεις αυτές θα πρέπει να κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η 
σταθερότητα και η απουσία θορύβων. Προς τούτο µεταξύ της επιφανείας έδρασης του καλύµµατος επί 
του πλαισίου και του καλύµµατος θα παρεµβάλλεται ειδικός δακτύλιος από υψηλής ποιότητας 
ελαστοµερές (π.χ. EPDM). Ο δακτύλιος αυτός θα πρέπει να αντικαθίστανται εύκολα χωρίς την χρήση 
(ειδικών για το σκοπό αυτό) εργαλείων.
Τα καλύµµατα θα έχουν την δυνατότητα να ανοίγουν και να παραµένουν στις 110ο-130ο. Θα µπορούν 
να αφαιρούνται από το πλαίσιο, ενώ η άρθρωση θα παρέχει την µέγιστη δυνατή ασφάλεια στον έχοντα 
εργασία εντός του φρεατίου µπλοκάροντας το κλείσιµο του καλύµµατος στις 90ο.
Το κάλυµµα στην κάτω επιφάνεια του, θα πρέπει υποχρεωτικώς να φέρει
οδηγούς που θα εξασφαλίζουν την απόλυτη εφαρµογή επί του πλαισίου κατά το
κλείσιµό του.
Επίσης θα φέρει χυτή διάταξη (π.χ δακτυλίδι) επί της οποίας θα µπορεί να
προσαρµοστεί αλυσίδα ούτως ώστε να αποτρέπεται το πλήρες άνοιγµα του
καλύµµατος σε περίπτωση υπερχείλισης του φρεατίου.
Η άνω επιφάνεια του καλύµµατος θα είναι κατάλληλης αντιολισθητικής
κατασκευής που θα διευκολύνει την αποµάκρυνση των όµβριων υδάτων ενώ όσον
αφορά το ύψος και το εµβαδόν της ανάγλυφης επιφάνειας θα ισχύουν όσα ορίζονται
στην ΕΝ124:1994. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται : 
- Τα σχέδια σε έντυπη µορφή και ο πρότερος δειγµατισµός των καλυµµάτων επισκέψεως φρεατίων µε 
τα ανάλογα πλαίσια, προκειµένου να εγκριθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία προς τοποθέτηση
-Η προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου του καλύµµατος του 
φρεατίου και του πλαισίου έδρασης αυτού
-Η διάθεση του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανικών µέσων, υλικών και συσκευών, 
που απαιτούνται για την τοποθέτηση και τον έλεγχο των χυτοσιδηρών καλυµµάτων φρεατίων, σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις της µελέτης του έργου και τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. 
-Η φθορά των υλικών
-Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων κ.λ.π. για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας, καθώς και η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να 
αντικατασταθούν σε περίπτωση τεκµηριωµένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο 
παραλαβής. Επισηµαίνεται ότι, µετά την χύτευση τους τα καλύµµατα θα πρέπει να παρουσιάζουν λεία 
επιφάνεια
δίχως ρωγµές, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες, δίχως οποιαδήποτε άλλα ελαττώµατα ή
αστοχίες χυτηρίου τα οποία θα µπορούσαν να µειώσουν την καταλληλότητά τους
στην χρήση. 
-Η πάκτωση των πλαισίων των χυτοσιδηρών καλυµµάτων φρεατίων, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και 
επίκλισης του καλύµµατος µε χρήση στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε 
σκυρόδεµα.  
Σηµειώνεται ότι η επιµέτρηση γίνεται µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή (σε καµµία περίπτωση 
δεν γίνεται αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση).

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,10

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά

A.T. : 69

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Β\11.01.02.Ν1 Καλύµµατα επισκέψεως φρεατίων τηλεπικοινωνιών µε τα ανάλογα πλαίσια έδρασής τους, 
από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη ποιότητας 500-7, κατηγορίας φόρτισης D400, 
βάσει προδιαγραφών και εγκεκριµένων σχεδίων αρµοδίου φορέα.
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Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752 100%

Καλύµµατα επισκέψεως φρεατίων τηλεπικοινωνιών µε τα ανάλογα πλαίσια έδρασής τους, από 
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη αρίστης ποιότητος 500-7 (σύµφωνα µε την προδιαγραφή ISO 
1083:1987), κατηγορίας φόρτισης D400 (φορτίο δοκιµής 40ton), σε διαστάσεις, αριθµό, σχήµα, 
µηχανισµούς και λοιπές προδιαγραφές, της απολύτου εγκρίσεως, τόσο του αρµόδιου φορέα 
τηλεπικοινωνιών, όσο και της Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας, και σύµφωνα πάντα µε τα 
εγκεκριµένα σχέδια του αρµόδιου φορέα ανά περίπτωση.
Ο σχεδιασµός, η κατασκευή, οι δοκιµές, η σήµανση και γενικότερα όλοι οι έλεγχοι
ποιότητος θα είναι καθ όλα σύµφωνα µε την προδιαγραφή ΕΝ124:1994 (ή νεώτερης
έκδοσης). 
Η συµµόρφωση καλυµµάτων επισκέψεως φρεατίων - πλαισίων κατά ΕΝ 124:1994, θα αποδεικνύεται µε 
πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα Ανεξάρτητου Φορέα Πιστοποίησης, κατά προτίµηση προέλευσης 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
θα προέρχονται από αναγνωρισµένα εργοστάσια και θα έχουν κατασκευασθεί µε πιστοποιηµένη κατά ΕΝ 
ISO 9000:2000-12 παραγωγική διαδικασία, ώστε να διασφαλίζεται ο ποιοτικός έλεγχος σε όλα τα 
στάδια της παραγωγής.
Η κατασκευή των καλυµµάτων φρεατίων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και 
καλή εφαρµογή τους πάνω στις βάσεις έδρασης τους. 
Οι εδράσεις αυτές θα πρέπει να κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η 
σταθερότητα και η απουσία θορύβων.

Στην τιµή περιλαµβάνεται :
- Τα σχέδια σε έντυπη µορφή και ο πρότερος δειγµατισµός των καλυµµάτων επισκέψεως φρεατίων µε 
τα ανάλογα πλαίσια, καθώς και όλες η απαραίτητες ενέργειες για την λήψη των απαραίτητων 
εγκρίσεων, από τους αρµόδιους φορείς τηλεπικοινωνιών και την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, προκειµένου 
για την τοποθέτησή τους
-Η προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου του καλύµµατος επισκέψεως 
των φρεατίων και των πλαισίων έδρασης αυτών
-Η διάθεση του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανικών µέσων, υλικών και συσκευών, 
που απαιτούνται για την τοποθέτηση και τον έλεγχο των χυτοσιδηρών καλυµµάτων φρεατίων, σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις της µελέτης του έργου και τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. 
-Η φθορά των υλικών
-Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων κ.λ.π. για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας, καθώς και η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να 
αντικατασταθούν σε περίπτωση τεκµηριωµένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο 
παραλαβής. Επισηµαίνεται ότι, µετά την χύτευση τους τα καλύµµατα θα πρέπει να παρουσιάζουν λεία 
επιφάνεια
δίχως ρωγµές, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες, δίχως οποιαδήποτε άλλα ελαττώµατα ή
αστοχίες χυτηρίου τα οποία θα µπορούσαν να µειώσουν την καταλληλότητά τους
στην χρήση. 
-Η πάκτωση των πλαισίων των χυτοσιδηρών καλυµµάτων φρεατίων, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και 
επίκλισης του καλύµµατος µε χρήση στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε 
σκυρόδεµα.  
Σηµειώνεται ότι η επιµέτρηση γίνεται µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή (σε καµµία περίπτωση 
δεν γίνεται αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση).

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,60

(Ολογράφως) : τρία και εξήντα λεπτά

A.T. : 70

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 11.03 Βαθµίδες από χυτοσίδηρο

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6753 100%

Πρόµήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτια πάσης φύσεως χυτοσιδηρών βαθµίδων (από φαιό
χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη), σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 08-07-01-05 "Βαθµίδες φρεατίων".

Περιλαµβάνεται η πάκτωση στις οπές που έχουν αφεθεί κατά την σκυροδέτηση του
φρεατίου ή σε οπές που διανοίγονται µε δράπανο στα τοιχώµατα του θαλάµου του
φρεατίου, µε τσιµεντοκονία ή εποξειδικό κονίαµα. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg), βάσει του πίνακα βαρών του προνηθευτή.

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,10

(Ολογράφως) : δύο και δέκα λεπτά
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A.T. : 71

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 12.01.01.02 Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασµένων 
τσιµεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονοµαστικής διαµέτρου D300 mm

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6551.2 100%

Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες µεταφορές, καταβιβασµός στο
όρυγµα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιµεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από
σκυρόδεµα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa µε σήµανση CE, µε ελαστικό
δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.

Οι τσιµενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:

    Ως προς την ονοµαστική διάµετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάµετρος σε mm
    Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισµένοι, ινοπλισµένοι
    Ως προς την συνδεσµολογία: τύπου τόρµου-εντορµίας (O-gee pipes), τύπoυ
    "καµπάνας" (bell-sochet pipes)
    Ως προς την εφαρµογή: σωλήνες οµβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες
    στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).
    Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το
    ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούµενο µε το 1/1000 της ονοµαστικής
    διαµέτρου (DN), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916  

Επισηµαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισµού
(bedding factor), προκύπτει, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το
επιτρεπόµενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρµοζόµενα κινητά φορτία. Ως
εκ τούτου µε µια µόνον κλάση αντοχής τσιµεντοσωλήνων και επιλογή, κατά
περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισµού της σωληνογραµµής καλύπτονται όλες οι
συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώµατος οδού).

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώµατος, της
κατηγορίας του σκυροδέµατος και του οπλισµού (πλέγµατα ή/και µεταλλικές ίνες).

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιµεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120,
χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσµολογίας (τύπου τόρµου-εντορµίας ή
καµπάνας) και την διάταξη ή µή οπλισµού. 

Η διάταξη του οπλισµού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις
του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα µε τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και
µπορεί να είναι ενσωµατωµένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να
παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρµολόγηση της σωληνογραµµής.

Οταν προβλέπεται η ενσωµάτωση στο σκυρόδεµα κατασκευής των σωλήνων τσιµέντου
ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιµέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρµόζεται,
συµβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιµής µονάδας κατά 10 %.

Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, µε υλικό εποξειδικής
βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρµόζεται, συµβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιµής
µονάδας κατά 10 %.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου
τσιµεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 µε σήµανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916,
µε τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούµενες πλάγιες
µεταφορές, ο καταβιβασµός στο όρυγµα µε µηχανικά µέσα, η τοποθέτηση, η εφαρµογή
του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράµµιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων
µέχρι τον εγκιβωτισµό τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόµενης από την
µελέτη µηκοτοµικής κλίσης. 

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγµατος, εγκιβωτισµού των σωλήνων και επανενεπίχωσης
του υπολοίπου τµήµατος του ορύγµατος, τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα
αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.

Η τιµολόγηση σωλήνων ενδιαµέσων διαµέτρων, πέραν αυτών που περιλαµβάνονται στο
παρόν άρθρο, θα γίνεται µε γραµµική παρεµβολή των εκατέρωθεν τιµών µονάδας.

Τιµή ανά τρέχον αξονικό µέτρο (µµ) σωληνογραµµής (προσµετράται και το εντός των
φρεατίων τµήµα των σωλήνων) κατά ονοµαστική διάµετρο και τύπο τσιµεντοσωλήνων,
ανεξαρτήτως του µήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής:
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 Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916                                                                                              
 Ονοµαστικής διαµέτρου D300 mm.

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,00

(Ολογράφως) : είκοσι δύο

A.T. : 72

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 12.01.01.03 Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασµένων 
τσιµεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6551.3 100%

Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες µεταφορές, καταβιβασµός στο
όρυγµα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιµεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από
σκυρόδεµα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa µε σήµανση CE, µε ελαστικό
δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.

Οι τσιµενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:

    Ως προς την ονοµαστική διάµετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάµετρος σε mm
    Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισµένοι, ινοπλισµένοι
    Ως προς την συνδεσµολογία: τύπου τόρµου-εντορµίας (O-gee pipes), τύπoυ
    "καµπάνας" (bell-sochet pipes)
    Ως προς την εφαρµογή: σωλήνες οµβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες
    στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).
    Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το
    ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούµενο µε το 1/1000 της ονοµαστικής
    διαµέτρου (DN), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916  

Επισηµαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισµού
(bedding factor), προκύπτει, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το
επιτρεπόµενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρµοζόµενα κινητά φορτία. Ως
εκ τούτου µε µια µόνον κλάση αντοχής τσιµεντοσωλήνων και επιλογή, κατά
περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισµού της σωληνογραµµής καλύπτονται όλες οι
συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώµατος οδού).

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώµατος, της
κατηγορίας του σκυροδέµατος και του οπλισµού (πλέγµατα ή/και µεταλλικές ίνες).

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιµεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120,
χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσµολογίας (τύπου τόρµου-εντορµίας ή
καµπάνας) και την διάταξη ή µή οπλισµού. 

Η διάταξη του οπλισµού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις
του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα µε τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και
µπορεί να είναι ενσωµατωµένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να
παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρµολόγηση της σωληνογραµµής.

Οταν προβλέπεται η ενσωµάτωση στο σκυρόδεµα κατασκευής των σωλήνων τσιµέντου
ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιµέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρµόζεται,
συµβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιµής µονάδας κατά 10 %.

Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, µε υλικό εποξειδικής
βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρµόζεται, συµβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιµής
µονάδας κατά 10 %.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου
τσιµεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 µε σήµανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916,
µε τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούµενες πλάγιες
µεταφορές, ο καταβιβασµός στο όρυγµα µε µηχανικά µέσα, η τοποθέτηση, η εφαρµογή
του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράµµιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων
µέχρι τον εγκιβωτισµό τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόµενης από την
µελέτη µηκοτοµικής κλίσης. 

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγµατος, εγκιβωτισµού των σωλήνων και επανενεπίχωσης
του υπολοίπου τµήµατος του ορύγµατος, τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα
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αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.

Η τιµολόγηση σωλήνων ενδιαµέσων διαµέτρων, πέραν αυτών που περιλαµβάνονται στο
παρόν άρθρο, θα γίνεται µε γραµµική παρεµβολή των εκατέρωθεν τιµών µονάδας.

Τιµή ανά τρέχον αξονικό µέτρο (µµ) σωληνογραµµής (προσµετράται και το εντός των
φρεατίων τµήµα των σωλήνων) κατά ονοµαστική διάµετρο και τύπο τσιµεντοσωλήνων,
ανεξαρτήτως του µήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής:

 Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916                                                                                              
 Ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm.

Ευρώ (Αριθµητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

A.T. : 73

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 12.01.01.04 Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασµένων 
τσιµεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6551.4 100%

Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες µεταφορές, καταβιβασµός στο
όρυγµα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιµεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από
σκυρόδεµα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa µε σήµανση CE, µε ελαστικό
δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.

Οι τσιµενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:

    Ως προς την ονοµαστική διάµετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάµετρος σε mm
    Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισµένοι, ινοπλισµένοι
    Ως προς την συνδεσµολογία: τύπου τόρµου-εντορµίας (O-gee pipes), τύπoυ
    "καµπάνας" (bell-sochet pipes)
    Ως προς την εφαρµογή: σωλήνες οµβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες
    στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).
    Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το
    ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούµενο µε το 1/1000 της ονοµαστικής
    διαµέτρου (DN), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916  

Επισηµαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισµού
(bedding factor), προκύπτει, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το
επιτρεπόµενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρµοζόµενα κινητά φορτία. Ως
εκ τούτου µε µια µόνον κλάση αντοχής τσιµεντοσωλήνων και επιλογή, κατά
περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισµού της σωληνογραµµής καλύπτονται όλες οι
συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώµατος οδού).

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώµατος, της
κατηγορίας του σκυροδέµατος και του οπλισµού (πλέγµατα ή/και µεταλλικές ίνες).

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιµεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120,
χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσµολογίας (τύπου τόρµου-εντορµίας ή
καµπάνας) και την διάταξη ή µή οπλισµού. 

Η διάταξη του οπλισµού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις
του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα µε τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και
µπορεί να είναι ενσωµατωµένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να
παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρµολόγηση της σωληνογραµµής.

Οταν προβλέπεται η ενσωµάτωση στο σκυρόδεµα κατασκευής των σωλήνων τσιµέντου
ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιµέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρµόζεται,
συµβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιµής µονάδας κατά 10 %.

Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, µε υλικό εποξειδικής
βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρµόζεται, συµβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιµής
µονάδας κατά 10 %.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου
τσιµεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 µε σήµανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916,
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µε τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούµενες πλάγιες
µεταφορές, ο καταβιβασµός στο όρυγµα µε µηχανικά µέσα, η τοποθέτηση, η εφαρµογή
του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράµµιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων
µέχρι τον εγκιβωτισµό τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόµενης από την
µελέτη µηκοτοµικής κλίσης. 

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγµατος, εγκιβωτισµού των σωλήνων και επανενεπίχωσης
του υπολοίπου τµήµατος του ορύγµατος, τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα
αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.

Η τιµολόγηση σωλήνων ενδιαµέσων διαµέτρων, πέραν αυτών που περιλαµβάνονται στο
παρόν άρθρο, θα γίνεται µε γραµµική παρεµβολή των εκατέρωθεν τιµών µονάδας.

Τιµή ανά τρέχον αξονικό µέτρο (µµ) σωληνογραµµής (προσµετράται και το εντός των
φρεατίων τµήµα των σωλήνων) κατά ονοµαστική διάµετρο και τύπο τσιµεντοσωλήνων,
ανεξαρτήτως του µήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής:

 Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916                                                                                              
 Ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm.

Ευρώ (Αριθµητικά): 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

A.T. : 74

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Β\16.01.Ν1 Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής µε το δίκτυο οµβρίων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6744 100%

Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής µε υφιστάµενο ή κατασκευαζόµενο δίκτυο οµβρίων
(ανεξαρτήτως διατοµής αγωγού δικτύου). 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα πάσης φυσεως µικροϋλικά, ο εξοπλισµός, τα
µέσα και το προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : 75

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 16.01.Ν2 Πλήρης κατασκευή διπλού φρεάτιου υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων τύπου "Α", χωρίς 
πλευρικό άνοιγµα/γλυφή, µε εσχάρες/πλαίσια από ελατό (σφαιροειδή) χυτοσίδηρο 
ποιότητας 500-7, κατηγορίας φόρτισης D400,  µε ειδική άρθρωση (µεντεσέ) και 
αντικλεπτικό µηχανισµό

Κωδικοί αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752 20%

Υ∆Ρ 6325 60%

Υ∆Ρ 6403 20%

Για την κατασκευή διπλού φρεάτιου υδροσυλλογής τύπου "Α", χωρίς πλευρικό άνοιγµα/γλυφή, µε 
εσχάρες/πλαίσια από ελατό (σφαιροειδή) χυτοσίδηρο ποιότητας 500-7 (ΕΝ 1083:1987), κατηγορίας 
φόρτισης D400, µε ειδική άρθρωση (µεντεσέ) και αντικλεπτικό µηχανισµό, διαστάσεων επιλογής της 
Υπηρεσίας, χυτό επί τόπου από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 πλήρως περαιωµένο, τοποθετηµένο και 
στερεωµένο στην προβλεπόµενη θέση του σύµφωνα µε την µελέτη, την ισχύουσα νοµοθεσία και 
προδιαγραφές, τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης, 
συνδεδεµένο µε τους αγωγούς εισροής ή εκροής, έτοιµο για λειτουργία.

Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι εργασίες για την εκσκαφή του σκάµµατος θεµελίωσης σε κάθε 
είδους έδαφος, την πλήρη επί τόπου κατασκευή των φρεατίων υδροσυλλογής µε τοποθέτηση σιδηρού 
οπλισµού και δοµικού πλέγµατος, την συναρµολόγηση και αποξήλωση ξυλοτύπων (εσωτερικοί-
εξωτερικοί επίπεδων επιφανειών & καµπύλων επιφανειών), την επί τόπου έγχυση σκυροδέµατος, 
µόρφωση οπών σύνδεσης των σωλήνων, την σφράγισης του διακένου µεταξύ οπών και σωλήνων, την 
κατασκευή και ακλόνητη τοποθέτηση σχαρών (θα φέρουν ειδικό µηχανισµό κλειδώµατος) και πλαισίων, 
την µόνωση µε επίχρισµα πάχους 2,00cm της εσωτερικής επιφάνειας του φρεατίου, επαναπλήρωση του 
αποµένοντος διακένου του ορύγµατος µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου (3Α), µόρφωση 
των απαιτούµενων ρύσεων προς το φρεάτιο και η προσαρµογή της στέψης του στο προβλεπόµενο ερυθρό 
υψόµετρο και στην κλίση/επίκλιση της οδού, σύµφωνα µε την µελέτη και τις οδηγίες της Επίβλεψης. 
Επίσης περιλαµβάνεται η καθαίρεση τυχόν άοπλων ή οπλισµένων σκυροδεµάτων, που βρίσκονται εντός 
του όγκου των γενικών εκσκαφών. Σηµειώνεται ότι η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών 
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στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη, η επιφάνεια έδρασης των πλαισίων 
και εσχαρών θα πρέπει να έχει διαµορφωθεί κατάλληλα έτσι ώστε να αποκλείεται η µετακίνησή τους 
και το κροτάλισµα όταν διέρχονται από πάνω τους οχήµατα.

Επιπλέον στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες:
* απασχόλησης πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού, µηχανηµάτων, εργαλείων και προσέγγισης 
µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων στο έργο
* απασχόλησης εξιδεικευµένου προσωπικού (εργατική δαπάνη)
* προµήθειας των κάθε είδους υλικών, της απολύτου εγκρίσεως της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (µε 
πρότερο δειγµατισµό, όταν και όπου απαιτηθεί κατ' εντολή της Υπηρεσίας), όπως: 
- τα σκυροδέµατα πλήρους κατασκευής φρεατίου υδροσυλλογής (C20/25), εγκιβωτισµού (C16/20), 
κοιτόστρωσης, µόρφωσης της κλίσης του πυθµένα των φρεατίων υδροσυλλογής σε τριγωνική τάφρο
(C12/15), 
- τα πρόσθετα στεγανοποιητικά και πλαστικοποιητικά υλικά του σκυροδέµατος, 
- ο σιδηρούς οπλισµός (Β500C) και το δοµικό πλέγµα (B500C-τύπου Τ196), 
- οι απαραίτητοι ξυλότυποι (εσωτερικοί-εξωτερικοί επίπεδων επιφανειών & καµπύλων επιφανειών),
- οι µεταλλικές σχάρες υδροσυλλογής (τύπου Ε.Υ∆.Α.Π.) µε τα αντίστοιχα πλαίσια έδρασής τους από 
ελατό (σφαιροειδή) χυτοσίδηρο ποιότητας 500-7 (ΕΝ1083), ανοιγόµενες µε ειδική άρθρωση (µεντεσέ) 
και αντικλεπτικό µηχανισµό, φέρουσας ικανότητας D400, σχεδιασµού και κατασκευής σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124/94 µε πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης και υπό σύστηµα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, διαστάσεων επιλογής της Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-
07-01-04 "Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο", 
- το πλήρες επίχρισµα εσωτερικά του φρεατίου, 
- το µη συρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα πλήρωσης διακένων οπών σύνδεσης αγωγών, 
- τα απαιτούµενα βλήτρα (Φ12 και υλικά στερέωσής τους) που θα χρησιµοποιηθούν για την ακλόνητη 
στερέωση σχαρών και πλαισίων υδροσυλλογής,  
- τα κοκκώδη υλικά κατάλληλης κοκκοµετρικής διαβάθµισης (3Α), 
- τάκοι στερέωσης, 
καθώς και δαπάνη από φθορά ή/και αποµείωσή τους,
* µεταφοράς των απαιτούµενων για την κατασκευή υλικών και µικρουλικών προς το έργο
* συσσώρευσης των προϊόντων εκσκαφής µε οποιοδήποτε µέσο στις θέσεις φόρτωσης, της 
φορτοεκφόρτωσης και της µεταφοράς τους (µε τη σταλία των µεταφορικών µέσων) σε οποιαδήποτε 
απόσταση, όσων από τα προϊόντα κριθούν προς απόρριψη ως πλεονάζοντα ή/και ακατάλληλα σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές ή προβλεπόµενους από τους 
περιβαλλοντικούς όρους του έργου και σύµφωνα µε την ΕΣΥ, τα λοιπά τεύχη της µελέτης, την 
ισχύουσα σχετική νοµοθεσία (ΦΕΚ 1312/Β'/2010 (ΑΕΚΚ) κ.λ.π.), της τυχόν προσωρινής εναπόθεσης 
των προϊόντων, προσωρινές αποθηκεύσεις,
* για τις απαιτούµενες εσωτερικές διαµορφώσεις του φρεατίου και την κατασκευή διάταξης 
αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη
* κάθε είδους απαιτούµενης αντιστήριξης των παρειών του σκάµµατος και αντιµετώπισης κάθε είδους 
δυσκολίας για την εφαρµογή των µέτρων προσωρινής ή µόνιµης αντιστήριξης όπου τυχόν αυτή 
απαιτείται
* της προσωρινής επίχωσης, επανεκσκαφής, διαβροχής των δρόµων σε όση έκταση απαιτηθεί και 
γενικά της συντήρηση µέχρι την ασφαλτόστρωση και όλες οι επακόλουθες εργασίες. Σηµειώνεται ότι 
ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιχώνει τα επιµέρους ορύγµατα προσωρινά (λόγω αρχαιολογίας, 
καιρικών συνθηκών, παράλληλης κατασκευής και άλλων αγωγών στον ίδιο δρόµο κ.λ.π.) µέχρι την 
τελική στάθµη του οδοστρώµατος και να συντηρεί το οδόστρωµα χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση
* όλων των απαιτούµενων µέτρων προστασίας των αγωγών σε λειτουργία
* αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία άσχετα εάν η 
Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών 
κ.λ.π.
* πρόσθετης αποζηµίωσης της εργασίας λόγω δυσχερειών από συναντούµενους αγωγούς Ο.Κ.Ω. σε 
λειτουργία, η οποιά θα εκτελεσθεί µε ιδιαίτερη προσοχή και επιµέλεια, ώστε να µη θιγεί η 
ακεραιότητα και λειτουργικότητα των συναντώµενων αγωγών. Περιλαµβάνονται επίσης, και οι 
εργασίες εκτέλεσης διερευνητικών τοµών για εντοπισµό δικτύων Ο.Κ.Ω. καθώς και οι εκσκαφές 
τοποθέτησης εγκάρσιων αγωγών και οχετών κάτω από σύγχρονη διερχόµενη κυκλοφορία (όχι 
εργοταξιακή)
* η δαπάνη των τυχόν απαιτούµενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από παρουσία 
νερού (αποστράγγιση, αποµάκρυνση και έλεγχος υδάτων) τόσο κατά την διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά την διάρκεια εκτέλεσης των λοιπών εργασιών εντός του ορύγµατος ώστε αυτές να 
διεξάγονται εν ξηρώ σε θέσεις απαλλαγµένες από το νερό και µέχρι της αποπεράτωσεώς τους
* ο έλεγχος και η αντιµετώπιση της παραγόµενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης, και ο 
πλήρης καθαρισµός του χώρου εκτέλεσης των εργασίων,
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, ανεξαρτήτως δυσχερειών, έστω και αν δεν αναγράφεται ρητά αλλά είναι 
αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, την 
ισχύουσα νοµοθεσία και προδιαγραφές και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).
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Ευρώ (Αριθµητικά): 1.070,00

(Ολογράφως) : χίλια εβδοµήντα

A.T. : 76

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 16.01.Ν5 Πλήρης κατασκευή τετραπλού φρεάτιου υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων τύπου "Α", χωρίς 
πλευρικό άνοιγµα/γλυφή, µε εσχάρες/πλαίσια από ελατό (σφαιροειδή) χυτοσίδηρο 
ποιότητας 500-7, κατηγορίας φόρτισης D400,  µε ειδική άρθρωση (µεντεσέ) και 
αντικλεπτικό µηχανισµό

Κωδικοί αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752 20%

Υ∆Ρ 6325 60%

Υ∆Ρ 6403 20%

Για την κατασκευή τετραπλού φρεάτιου υδροσυλλογής τύπου "Α", χωρίς πλευρικό άνοιγµα/γλυφή, µε 
εσχάρες/πλαίσια από ελατό (σφαιροειδή) χυτοσίδηρο ποιότητας 500-7 (ΕΝ 1083:1987), κατηγορίας 
φόρτισης D400, µε ειδική άρθρωση (µεντεσέ) και αντικλεπτικό µηχανισµό, διαστάσεων επιλογής της 
Υπηρεσίας, χυτό επί τόπου από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 πλήρως περαιωµένο, τοποθετηµένο και 
στερεωµένο στην προβλεπόµενη θέση του σύµφωνα µε την µελέτη, την ισχύουσα νοµοθεσία και 
προδιαγραφές, τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης, 
συνδεδεµένο µε τους αγωγούς εισροής ή εκροής, έτοιµο για λειτουργία.

Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι εργασίες για την εκσκαφή του σκάµµατος θεµελίωσης σε κάθε 
είδους έδαφος, την πλήρη επί τόπου κατασκευή των φρεατίων υδροσυλλογής µε τοποθέτηση σιδηρού 
οπλισµού και δοµικού πλέγµατος, την συναρµολόγηση και αποξήλωση ξυλοτύπων (εσωτερικοί-
εξωτερικοί επίπεδων επιφανειών & καµπύλων επιφανειών), την επί τόπου έγχυση σκυροδέµατος, 
µόρφωση οπών σύνδεσης των σωλήνων, την σφράγισης του διακένου µεταξύ οπών και σωλήνων, την 
κατασκευή και ακλόνητη τοποθέτηση σχαρών (θα φέρουν ειδικό µηχανισµό κλειδώµατος) και πλαισίων, 
την µόνωση µε επίχρισµα πάχους 2,00cm της εσωτερικής επιφάνειας του φρεατίου, επαναπλήρωση του 
αποµένοντος διακένου του ορύγµατος µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου (3Α), µόρφωση 
των απαιτούµενων ρύσεων προς το φρεάτιο και η προσαρµογή της στέψης του στο προβλεπόµενο ερυθρό 
υψόµετρο και στην κλίση/επίκλιση της οδού, σύµφωνα µε την µελέτη και τις οδηγίες της Επίβλεψης. 
Επίσης περιλαµβάνεται η καθαίρεση τυχόν άοπλων ή οπλισµένων σκυροδεµάτων, που βρίσκονται εντός 
του όγκου των γενικών εκσκαφών. Σηµειώνεται ότι η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών 
στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη, η επιφάνεια έδρασης των πλαισίων 
και εσχαρών θα πρέπει να έχει διαµορφωθεί κατάλληλα έτσι ώστε να αποκλείεται η µετακίνησή τους 
και το κροτάλισµα όταν διέρχονται από πάνω τους οχήµατα.

Επιπλέον στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες:
* απασχόλησης πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού, µηχανηµάτων, εργαλείων και προσέγγισης 
µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων στο έργο
* απασχόλησης εξιδεικευµένου προσωπικού (εργατική δαπάνη)
* προµήθειας των κάθε είδους υλικών, της απολύτου εγκρίσεως της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (µε 
πρότερο δειγµατισµό, όταν και όπου απαιτηθεί κατ' εντολή της Υπηρεσίας), όπως: 
- τα σκυροδέµατα πλήρους κατασκευής φρεατίου υδροσυλλογής (C20/25), εγκιβωτισµού (C16/20), 
κοιτόστρωσης, µόρφωσης της κλίσης του πυθµένα των φρεατίων υδροσυλλογής σε τριγωνική τάφρο
(C12/15), 
- τα πρόσθετα στεγανοποιητικά και πλαστικοποιητικά υλικά του σκυροδέµατος, 
- ο σιδηρούς οπλισµός (Β500C) και το δοµικό πλέγµα (B500C-τύπου Τ196), 
- οι απαραίτητοι ξυλότυποι (εσωτερικοί-εξωτερικοί επίπεδων επιφανειών & καµπύλων επιφανειών),
- οι µεταλλικές σχάρες υδροσυλλογής (τύπου Ε.Υ∆.Α.Π.) µε τα αντίστοιχα πλαίσια έδρασής τους από 
ελατό (σφαιροειδή) χυτοσίδηρο ποιότητας 500-7 (ΕΝ1083), ανοιγόµενες µε ειδική άρθρωση (µεντεσέ) 
και αντικλεπτικό µηχανισµό, φέρουσας ικανότητας D400, σχεδιασµού και κατασκευής σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124/94 µε πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης και υπό σύστηµα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, διαστάσεων επιλογής της Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-
07-01-04 "Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο", 
- το πλήρες επίχρισµα εσωτερικά του φρεατίου, 
- το µη συρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα πλήρωσης διακένων οπών σύνδεσης αγωγών, 
- τα απαιτούµενα βλήτρα (Φ12 και υλικά στερέωσής τους) που θα χρησιµοποιηθούν για την ακλόνητη 
στερέωση σχαρών και πλαισίων υδροσυλλογής,  
- τα κοκκώδη υλικά κατάλληλης κοκκοµετρικής διαβάθµισης (3Α), 
- τάκοι στερέωσης, 
καθώς και δαπάνη από φθορά ή/και αποµείωσή τους,
* µεταφοράς των απαιτούµενων για την κατασκευή υλικών και µικρουλικών προς το έργο
* συσσώρευσης των προϊόντων εκσκαφής µε οποιοδήποτε µέσο στις θέσεις φόρτωσης, της 
φορτοεκφόρτωσης και της µεταφοράς τους (µε τη σταλία των µεταφορικών µέσων) σε οποιαδήποτε 
απόσταση, όσων από τα προϊόντα κριθούν προς απόρριψη ως πλεονάζοντα ή/και ακατάλληλα σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές ή προβλεπόµενους από τους 
περιβαλλοντικούς όρους του έργου και σύµφωνα µε την ΕΣΥ, τα λοιπά τεύχη της µελέτης, την 
ισχύουσα σχετική νοµοθεσία (ΦΕΚ 1312/Β'/2010 (ΑΕΚΚ) κ.λ.π.), της τυχόν προσωρινής εναπόθεσης 
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των προϊόντων, προσωρινές αποθηκεύσεις,
* για τις απαιτούµενες εσωτερικές διαµορφώσεις του φρεατίου και την κατασκευή διάταξης 
αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη
* κάθε είδους απαιτούµενης αντιστήριξης των παρειών του σκάµµατος και αντιµετώπισης κάθε είδους 
δυσκολίας για την εφαρµογή των µέτρων προσωρινής ή µόνιµης αντιστήριξης όπου τυχόν αυτή 
απαιτείται
* της προσωρινής επίχωσης, επανεκσκαφής, διαβροχής των δρόµων σε όση έκταση απαιτηθεί και 
γενικά της συντήρηση µέχρι την ασφαλτόστρωση και όλες οι επακόλουθες εργασίες. Σηµειώνεται ότι 
ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιχώνει τα επιµέρους ορύγµατα προσωρινά (λόγω αρχαιολογίας, 
καιρικών συνθηκών, παράλληλης κατασκευής και άλλων αγωγών στον ίδιο δρόµο κ.λ.π.) µέχρι την 
τελική στάθµη του οδοστρώµατος και να συντηρεί το οδόστρωµα χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση
* όλων των απαιτούµενων µέτρων προστασίας των αγωγών σε λειτουργία
* αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία άσχετα εάν η 
Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών 
κ.λ.π.
* πρόσθετης αποζηµίωσης της εργασίας λόγω δυσχερειών από συναντούµενους αγωγούς Ο.Κ.Ω. σε 
λειτουργία, η οποιά θα εκτελεσθεί µε ιδιαίτερη προσοχή και επιµέλεια, ώστε να µη θιγεί η 
ακεραιότητα και λειτουργικότητα των συναντώµενων αγωγών. Περιλαµβάνονται επίσης, και οι 
εργασίες εκτέλεσης διερευνητικών τοµών για εντοπισµό δικτύων Ο.Κ.Ω. καθώς και οι εκσκαφές 
τοποθέτησης εγκάρσιων αγωγών και οχετών κάτω από σύγχρονη διερχόµενη κυκλοφορία (όχι 
εργοταξιακή)
* η δαπάνη των τυχόν απαιτούµενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από παρουσία 
νερού (αποστράγγιση, αποµάκρυνση και έλεγχος υδάτων) τόσο κατά την διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά την διάρκεια εκτέλεσης των λοιπών εργασιών εντός του ορύγµατος ώστε αυτές να 
διεξάγονται εν ξηρώ σε θέσεις απαλλαγµένες από το νερό και µέχρι της αποπεράτωσεώς τους
* ο έλεγχος και η αντιµετώπιση της παραγόµενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης, και ο 
πλήρης καθαρισµός του χώρου εκτέλεσης των εργασίων,
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, ανεξαρτήτως δυσχερειών, έστω και αν δεν αναγράφεται ρητά αλλά είναι 
αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, την 
ισχύουσα νοµοθεσία και προδιαγραφές και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 1.952,00

(Ολογράφως) : χίλια εννιακόσια πενήντα δύο

A.T. : 77

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Β\16.04.Ν Πλήρης κατασκευή ή ανακατασκευή εξωτερικής  διακλαδώσεως ακινήτου µε τον αγωγό 
αποχέτευσης ακαθάρτων, µε σωλήνες u-PVC σειράς 41

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.1 100%

Πλήρης και έντεχνη κατασκευή ή ανακατασκευή εξωτερικής διακλαδώσεως ακινήτου µε τον αγωγό 
αποχέτευσης ακαθάρτων, µε σωλήνες u-PVC σειράς 41, κατασκευαζόµενη σε οποιοδήποτε µήκος 
απαιτηθεί µεταξύ της ρυµοτοµικής γραµµής του ακινήτου και του οριζόµενου σηµείου συνδέσεως του 
αγωγού ακαθάρτων, σε οποιοδήποτε πλάτος και βάθος απαιτηθεί, επί οιασδήποτε οδού (µικρής ή 
µεγάλης κυκλοφορίας), οιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας και σύµφωνα µε την µελέτη, την ΕΤΕΠ 
08-06-02-02 "∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC" και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
Στην τιµή περιλαµβάνονται δαπάνες όπως:
* απασχόλησης πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού, µηχανηµάτων και εργαλείων (π.χ. χρήση 
αεροσυµπιεστών κ.λ.π.) και προσέγγισης µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων στο έργο
* απασχόλησης εξιδεικευµένου προσωπικού (εργατική δαπάνη)
* προµήθειας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς πάσης φύσεως απαιτούµενων υλικών-µικρουλικών και 
ειδικών τεµαχίων.
Επιπλέον, περιλαµβάνονται οι δαπάνες (εργασία – υλικά):
* της επιµεληµένης εκσκαφής της απαιτούµενης τάφρου ή ορύγµατος (περιλαµβάνεται και η δαπάνη 
αποξήλωσης-καθαίρεσης του υφιστάµενου  αγωγού όταν πρόκειται για ανακατασκευή), οιασδήποτε 
φύσεως εδάφους και οιασδήποτε συνεκτικότητας, εντός κατοικηµένης περιοχής, που εκτελείται µε 
οποιοδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), σε ξηρό έδαφος ή µέσα στο 
νερό οιασδήποτε στάθµης (ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση), µετά της µορφώσεως των παρειών 
και του πυθµένα του ορύγµατος στις απαιτούµενες διατοµές, µε ή χωρίς εκσκαφή σε στοά στο 
αναγκαίο µήκος, µε ή χωρίς τα απαραίτητα δάπεδα εργασίας για την αναπέταση, (ανάλογα µε τον 
τρόπο και τα µέσα εκσκαφής), µε τις οιεσδήποτε µικροµεταφορές µέσα στο όρυγµα, µε τις 
απαιτούµενες αναπετάσεις των προϊόντων εκσκαφής, ως και των σχετικών φορτοεκφορτώσεων και 
µετακινήσεων των προϊόντων εκσκαφών σε απόσταση µέχρι 50 µ. για απόθεση και επαναφορά για την 
επίχωση, οιασδήποτε κυκλοφοριακής ή άλλης δυσχέρειας, µε πλάτος ορυγµάτων το απαραίτητο για την 
ασφαλή και έντεχνο κατασκευή του αγωγού, όχι µικρότερο όµως του προσδιοριζόµενου πλάτους στα 
τυπικά σχέδια ανά διατοµή οιουδήποτε βάθους. Περιλαµβάνεται επίσης, η διαµόρφωση του πυθµένα 
του ορύγµατος σε οµαλή οµοιόµορφο και σταθερά επιφάνεια εδράσεως της σωληνώσεως, σύµφωνα 
πάντοτε µε τις ισχύουσες Προδιαγραφές. Σηµειώνεται ότι δεν θα καταβάλλεται αποζηµίωση 
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υπερεκσκαφής πλέον της τυπικής διατοµής αλλά ούτε επαπλήρωσης αυτής. Επίσης, περιλαµβάνεται η 
δαπάνη καθαίρεσης τυχόν άοπλων ή οπλισµένων σκυροδεµάτων, που βρίσκονται εντός του όγκου των 
γενικών εκσκαφών,
* των πάσης φύσεως απαιτούµενων προσωρινών αντιστηρίξεων-υποστηλώσεων (υλικά και 
φθορά/αποµείωση αυτών, εργασία κατασκευής/αποσυνδέσεως), εκτελούµενες µε οιονδήποτε τρόπο και 
σε οποιδήποτε βάθος ή πλάτος σκάµµατος,
* της συσσώρευσης των προϊόντων εκσκαφής µε οποιοδήποτε µέσο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες στις 
θέσεις φόρτωσης, της φορτοεκφόρτωσης και της µεταφοράς τους (µε τη σταλία των µεταφορικών 
µέσων) σε οποιαδήποτε απόσταση, όσων από τα προϊόντα κριθούν προς απόρριψη ως πλεονάζοντα ή/και 
ακατάλληλα σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές ή 
προβλεπόµενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και σύµφωνα µε την ΕΣΥ, τα λοιπά τεύχη 
της µελέτης, την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία (ΦΕΚ 1312/Β'/2010 (ΑΕΚΚ) κ.λ.π.), της τυχόν 
προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων, της δαπάνης του χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων,
* της προµήθειας, φόρτωσης και µεταφοράς των σωλήνων αποχέτευσης ακαθάρτων PVC-U συµπαγούς 
τοιχώµατος, SDR 41 (οιασδήποτε διαµέτρου απαιτηθεί, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας) επί 
τόπου του έργου, της εκφόρτωσής των και της προσέγγισής τους µέχρι τη θέση τοποθετήσεώς τους 
στο έργο, της τοποθέτησής και της σύνδεσης των σωλήνων, της επεξεργασίας των αρµών για την 
επίτευξη απολύτου στεγανότητας, και γενικότερα κάθε απαιτούµενη εργασία γαι την πλήρη και 
ασφαλή λειτουργία της διακλαδώσεως βάσει µελέτης και ισχυουσών προδιαγραφών. Επισηµαίνεται ότι, 
ειδικά για την περίπτωση της ανακατασκευής, ο νέος αγωγός θα είναι της ίδιας διαµέτρου, τύπου, 
υλικού, µε τον καθαιρούµενο ώστε να εξασφαλίζεται η άψογη λειτουργίας της διακλάδωσης,
* της προµήθειας, µεταφοράς και κάθε είδος φορτοεκφορτώσεων της άµµου λατοµείου για τον  
εγκιβωτισµό, η έκκριψη, η διάστρωση συµµετρικά εκατέρωθεν, οι κάθε είδους πλάγιων µεταφορών 
(οριζόντιες ή κατακόρυφες), το κοπάνισµα και η συµπύκνωση µέχρι αρνήσεως µε εγκεκριµένα µέσα 
και µε ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή τυχόν βλάβης στους αγωγούς. Σηµειώνεται ότι η ζώνη της 
άµµου εγκιβωτισµού των αγωγών(συνολικά περίπου 0,50µ.), θα πρέπει να καλύπτει το ανωράχιό τους 
σε πάχος τουλάχιστον 0,30µ. ενώ για την έδρασή τους θα πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 0,10µ. 
Στην περίπτωση που η στάθµη ροής των αγωγών είναι εντός του υδροφόρου ορίζοντα, προβλέπεται και 
συµπεριλαµβάνεται στην τιµή ο εγκιβωτισµός των αγωγών µε σκυρόδεµα σε πάχος 20cm περιµετρικά
* της πάσης φύσεως δαπάνη (προµήθεια, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά υλικών-µικρουλικών και 
ειδικών τεµαχίων, εργασίες και εξοπλισµός) για την απολύτως έντεχνη και στεγανή επανασύνδεση 
της σωληνώσεως µε τον αγωγό ακαθάρτων µε τρόπο που να διασφαλίζεται η άψογη λειτουργία της 
διακλάδωσης, είτε υφίσταται στον αγωγό αναµονή είτε όχι (π.χ. σαµάρι-µούφα κ.τ.λ.),
* της προµήθειας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς διαβαθµισµένου θραυστού αµµοχάλικου λατοµείου 
(3Α), της έκκριψης, της διάστρωσης, των κάθε είδους πλάγιων µεταφορών (οριζόντιες ή 
κατακόρυφες), του κοπανίσµατος ή της χρησιµοποίησης δονητικών αλλά όχι επιβλαβών για την 
ασφάλεια των τεχνικών έργων µέσων ή άλλων ειδικών συµπυκνωτών, της επί τόπου αξίας του νερού 
διαβροχής, των εργαστηριακών δοκιµών (εφ' όσον η Υπηρεσία κρίνει) για την εξακρίβωση της 
γενόµενης συµπιέσεως των επιχωθέντων ορυγµάτων αυτών. Η επαναπλήρωση του ορύγµατος θα γίνεται 
µέχρι τη στάθµη που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, κάτω από την ερυθρά του δρόµου. 
* της προσωρινής επίχωσης, επανεκσκαφής, διαβροχής των δρόµων σε όση έκταση απαιτηθεί, της 
επαναπλήρωσης µε θραυστό υλικό και γενικά της συντήρηση µέχρι την ασφαλτόστρωση και όλες οι 
επακόλουθες εργασίες. Σηµειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιχώνει τα επιµέρους ορύγµατα 
προσωρινά (λόγω αρχαιολογίας, καιρικών συνθηκών, παράλληλης κατασκευής και άλλων αγωγών στον 
ίδιο δρόµο κ.λ.π.) µέχρι την τελική στάθµη του οδοστρώµατος και να συντηρεί το οδόστρωµα χωρίς 
πρόσθετη αποζηµίωση
* του ελέγχου και της αντιµετώπισης της παραγόµενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης, του 
καθαρισµού του αγωγού ώστε αυτός να είναι έτοιµος για λειτουργία και του πλήρους καθαρισµού του 
χώρου εκτέλεσης των εργασιών µετά την αποπεράτωση του όλου έργου 
* οι δηµιουργούµενες δαπάνες για την αντιµετώπιση των τυχόν δυσχερειών από τα συναντώµενα κάτω 
από το έδαφος εµπόδια και δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) σε λειτουργία, αγωγών 
οιασδήποτε άλλης φύσεως και προελεύσεως και γενικά όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την 
αντιµετώπιση οιασδήποτε φύσεως άλλων δυσχερειών που τυχόν συναντούνται κατά την κατασκευή. 
Περιλαµβάνονται επίσης όλες οι αυξηµένες δαπάνες κατασκευής της διακλαδώσεως, οι προερχόµενες 
από τη µείωση της αποδόσεως των µηχανηµάτων και εργατοτεχνιτών εξαιτίας της υπάρξεως των 
ανωτέρω δυσχερειών της τµηµατικής εργασίας, λόγω εµποδίων, οι εργασίες εκτέλεσης διερευνητικών 
τοµών για εντοπισµό δικτύων Ο.Κ.Ω., της τυχόν επιβαλλόµενης νυχτερινής εργασίας και λόγω της 
τυχόν ολοκληρωτικής κατασκευής της διακλαδώσεως σε στοά κάτω από σύγχρονη διερχόµενη κυκλοφορία
(σε περίπτωση απαγορεύσεως της τοµής υπό της Αστυνοµίας ή των αρµοδίων Υπηρεσιών). 
* της αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, άσχετα 
εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών 
κ.λ.π.
* της αντιµετώπισης κάθε είδους δυσχερειών από τυχόν ύπαρξη υπογείου ύδατος (αποστράγγιση, 
αποµάκρυνση και έλεγχος των υδάτων) τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των λοιπών εργασιών εντός του ορύγµατος ώστε αυτές να διεξάγονται εν ξηρώ 
και σε θέσεις απαλλαγµένες από νερό και µέχρι της αποπεράτωσής τους,
* της πλήρους αποτύπωσης (µετρήσεις, σχέδια κ.ά.) των νέων διακλαδώσεων "ως κατασκευάστηκαν", 
σύµφωνα µε τις προυποθέσεις και τους όρους που απαιτούνται από την νοµοθεσία για την παραλαβή 
τους από την ΕΥ∆ΑΠ
* καθώς και κάθε άλλη δαπάνη (εργασία, εξοπλισµός, υλικά) ανεξαρτήτως δυσχερειών, που δεν 
αναφέρονται ανωτέρω αλλά απαιτείται για την ασφαλή και έντεχνο κατασκευή, και την πλήρη και 
κανονική λειτουργία της εξωτερικής διακλάδωσεως του ακινήτου σύµφωνα µε την µελέτη, τις 
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ισχύουσες προδιαγραφές και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
  ∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου, η 
τοµή του ασφαλτοτάπητα της οδού µε αρµοκόφτη, η αποκατάσταση της γενοµένης τοµής ασφαλτικού 
οδοστρώµατος(ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση βάσης, συγκολλητική επάλειψη, ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας) και η έντεχνη αποκατάσταση της πλήρους διατοµής του πεζοδροµίου, λόγω της 
κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσεως.
  Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει ή δεν ανευρίσκεται η έξοδος του εσωτερικού 
αποχετευτικού δικτύου του ακινήτου, τότε το άκρο της κατασκευασθείσης διακλαδώσεως θα 
σφραγίζεται δια πλαστικού πώµατος, για την µελλοντική σύνδεση που θα εκτελεσθεί από τον 
ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο πλήρους κατασκευής ή ανακατασκευής εξωτερικής διακλαδώσεως ακινήτου µε 
τον αγωγό αποχέτευσης ακαθάρτων σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
Η τιµή αναφέρεται στο πραγµατικό µήκος της διακλαδώσεως αφαιρούµενου του µήκους των φρεατίων 
και των ειδικών τεµαχίων, που θα εξάγεται εκ της οριζόντιας προβολής από της ρυµοτοµικής 
γραµµής µέχρι του αγωγού και της κατά µήκος κλίσεως αυτής (διαφορά βάθους εις την ρυµοτοµική 
γραµµή και το σηµείο συνδέσεως µε τον κεντρικό αγωγό ακαθάρτων) και ισχύει για κάθε περίπτωση 
εξωτερικής διακλαδώσεως σε οποιασδήποτε φύσεως εδάφη. Ο σωλήνας που θα χρησιµοποιείται για την 
διακλάδωση θα προµηθεύεται από τον ανάδοχο του έργου, οµοίως θα προµηθεύονται και οι τυχόν 
απαιτηθησόµενες καµπύλες, συστολές, λοιπά εξαρτήµατα, κ.ά. που τυχόν θα χρειαστούν.

Ευρώ (Αριθµητικά): 110,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα

A.T. : 78

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Β\16.07.Ν Προσαρµογή φρεατίου επίσκεψης οµβρίων ή ακαθάρτων ή Ο.Κ.Ω./παραλληλόγραµµο ή 
στρογγυλό στην στάθµη και επίκλιση του καταστρώµατος της οδού και αποτύπωσή του.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6732 100%

Προσαρµογή φρεατίου επίσκεψης οµβρίων ή ακαθάρτων ή Ο.Κ.Ω. / παραλληλόγραµµο ή στρογγυλό στην 
στάθµη και επίκλιση του καταστρώµατος της οδού και αποτύπωσή του, σύµφωνα µε την µελέτη, τις 
ισχύουσες προδιαγραφές, τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Το πάρον άρθρο ισχύει για φρεάτια τα οποία έχουν ήδη µερικώς αποκαλυφθεί εφ' όσον έχει 
φρεζαρισθεί η επιφάνεια του οδοστρώµατος που τα εµπεριέχει.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι εργασίες για:
- την αφαίρεση του χυτοσιδηρού καπακιού και την αποξήλωση του πλαισίου έδρασής του, τα οποία θα 
καθαρισθούν και θα µεταφερθούν προς αποθήκευση, προσωρινή ή µη, σε χώρους οριζόµενους από την 
επιβλέπουσα Υπηρεσία

- την επιµεληµένη εκσκαφή του απαιτούµενου ορύγµατος (περιλαµβάνεται η δαπάνη καθαίρεσης τυχόν 
άοπλων ή οπλισµένων σκυροδεµάτων, που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών), σε 
πάσης φύσεως έδαφος και σε οποιαδήποτε βάθος που δύναται να απαιτηθεί, για την πλήρη αποκάλυψη 
τµήµατος του φρεατίου στο οποίο θα εκτελεσθούν οι εργασίες 

- την αποξήλωση σαθρών ή θραυσµένων σκυροδεµάτων του τοιχώµατος του φρεατίου υπό το πλαίσιο 
έδρασης και τον πλήρη και επιµελή καθαρισµό της επιφάνειας του παλαιού σκυροδέµατος η οποία θα 
εκτραχυνθεί κατάλληλα µε καλέµι (χειρονακτικώς ή µε δράπανο) έτσι, ώστε να εξασφαλισθεί 
πρόσφυση του νέου σκυροδέµατος στο παλαιό

- Οι εργασίες προετοιµασίας, διαµόρφωσης και καθαρισµού του χώρου που θα εκτελεσθούν οι 
εργασίες

- την επιτόπου έντεχνη προσαρµογή του φρεατίου επίσκεψης οµβρίων ή ακαθάρτων ή 
Ο.Κ.Ω./παραλληλόγραµµο ή στρογγυλό στην επιθυµητή στάθµη και επίκλιση του καταστρώµατος της 
οδού, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τα οριζόµενα στην µελέτη, την ισχύουσα 
νοµοθεσία/προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.   Περιλαµβάνεται:
* η προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού και δοµικού πλέγµατος,
* η συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση ξυλοτύπων (εσωτερικοί-εξωτερικοί επίπεδων 
επιφανειών & καµπύλων επιφανειών),
* η επί τόπου έγχυση, διάστρωση, συµπύκνωση, διαβροχή σκυροδέµατος για ανακατασκευή του λαιµού 
του φρεατίου και την προσαρµογή του κατά 5,00cm περίπου κάτω από το νέο οριζόµενο ερυθρό 
υψόµετρο σύµφωνα µε την µελέτη και τις οδηγίες της Επίβλέπουσας Υπηρεσίας, έτσι ώστε και πέριξ 
του φρεατίου επίσκεψης να υφίσταται ανακατασκευαζόµενος ασφαλτοτάπητας,
* η µόνωση µε επίχρισµα πάχους 2,00cm της εσωτερικής επιφάνειας του φρεατίου στο τµήµα των νέων 
εργασίων,
* όλες οι απαιτούµενες εσωτερικές διαµορφώσεις του φρεατίου,
* η χρήση και έντεχνη τοποθέτηση κατάλληλων βλήτρων-ρητινών: α) για την σύνδεση του παλαιού µε 
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το νέο τµήµα λαιµού του φρεατίου επίσκεψης, και β)για την στερέωση και ακλόνητη επανατοποθέτηση 
παλαιού ή τοποθέτηση νέου καλύµµατος - πλαισίου
* ο καθορισµός των θέσεων πακτώσεως των βλήτρων τόσο για τη σύνδεση του παλαιού  µε το νέο 
τµήµα λαιµού του φρεατίου όσο και για την ακλόνητη στερέωση του πλαισίου του φρεατίου, που θα 
γίνεται µόνο παρουσία της Επίβλεψης του έργου, 
* η εργασία διάνοιξης οπών κατάλληλης διαµέτρου και αριθµού (καθοριζόµενες από την ∆ιευθύνουσα 
το έργο Υπηρεσία), εντός του λαιµού του φρεατίου ώστε να εξασφαλίζεται η ανάγκη δηµιουργίας 
χώρου εισροής του υλικού πάκτωση (ρητίνη). Επίσης, θα γίνεται απόλυτος καθαρισµός των οπών µε 
υψηλής πιέσεως αέρα και ξέστρο, θα τοποθετούνται τα βλήτρα εντός των οπών και θα στερεώνονται 
προσωρινά ώστε να µην µετακινούνται κατά την σκυροδέτηση, θα επανακαθαρίζονται οι οπές και 
τέλος θα πληρώνονται αυτές µε εποξική ρητίνη δύο συστατικών, ώστε να εξασφαλισθεί η έντεχνη 
αγκύρωση των βλήτρων στο σκυρόδεµα. 
  Σηµειώνεται ότι τα βλήτρα για την στερέωση του πλαισίου του φρεατίου (Φ12) (τουλάχιστον 
τέσσερα (4))κατακόρυφα βλήτρα προς τα κάτω, από την µία πλευρά θα αγκυρώνονται εντός του 
σκυροδέµατος του λαιµού του φρεατίου σε κατάλληλο βάθος ενώ από την άλλη τοποθετούνται σε 
κατάλληλες θέσεις περιµετρικά της στεφάνης -  πλαισίου του φρεατίου προκειµένου να το 
συγκρατήσουν ακλόνητο και χωρίς να προεξέχουν υψοµετρικά δηµιουργώντας προβλήµατα κατά την 
κυκλοφορία της οδού από πεζούς και οχήµατα.

- η επανατοποθέτηση παλαιού ή τοποθέτηση νέου καλύµµατος - πλαισίου µε την κατάλληλη διαµόρφωση 
της επιφάνειας έδρασής του έτσι ώστε να αποκλείεται το κροτάλισµα από τη διερχόµενη κυκλοφορία,

- η επαναπλήρωση του σκάµµατος µε κοκκώδη υλικά κατάλληλης κοκκοµετρικής διαβάθµισης(αµµοχάλικο 
3Α).

Ακολουθεί η ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα και την µόρφωση των απαιτούµενων ρύσεων επί της 
ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας καθ' όλο το πλάτος της οδού, συµπεριλαµβανοµένου και του 
φρεατίου, µε την εφαρµογή συγκολλητικής επάλειψης και τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 
της οδού σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τα οριζόµενα στην µελέτη, τις ισχύουσες 
προδιαγραφές και αποτύπωσή του.

Επιπλέον στην τιµή του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη: 
* απασχόλησης πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού, µηχανηµάτων, εργαλείων και προσέγγισης 
µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων στο έργο
* απασχόλησης εξιδεικευµένου προσωπικού (εργατική δαπάνη)
* προµήθειας των κάθε είδους απαιτούµενων υλικών και µικρουλικών όπως: σκυρόδεµα (C20/25), τα 
πρόσθετα στεγανοποιητικά και πλαστικοποιητικά υλικά του σκυροδέµατος (εφ' όσον απαιτηθούν), ο 
σιδηρούς οπλισµός (Β500C) και το δοµικό πλέγµα (B500C-τύπου Τ196), οι απαραίτητοι ξυλότυποι 
(εσωτερικοί-εξωτερικοί επίπεδων επιφανειών & καµπύλων επιφανειών), το πλήρες επίχρισµα 
εσωτερικά του φρεατίου πάχους 2,00cm, τα απαιτούµενα βλήτρα (Φ12 και υλικά στερέωσής τους) που 
θα χρησιµοποιηθούν, τόσο για την σύνδεση του παλαιού µε το νέο τµήµα λαιµού του φρεατίου 
επίσκεψης, όσο και για την ακλόνητη στερέωση καλύµµατος - πλαισίου, τα κοκκώδη υλικά κατάλληλης 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης (3Α), τάκοι στερέωσης, κ.τ.λ. καθώς και η δαπάνη από την φθορά ή/και 
αποµείωσή τους,
* µεταφοράς των απαιτούµενων για την κατασκευή υλικών και µικρουλικών προς το έργο
* συσσώρευσης των προϊόντων εκσκαφής µε οποιοδήποτε µέσο στις θέσεις φόρτωσης, της 
φορτοεκφόρτωσης και της µεταφοράς τους (µε τη σταλία των µεταφορικών µέσων) σε οποιαδήποτε 
απόσταση, όσων από τα προϊόντα κριθούν προς απόρριψη ως πλεονάζοντα ή/και ακατάλληλα σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές ή προβλεπόµενους από τους 
περιβαλλοντικούς όρους του έργου και σύµφωνα µε την ΕΣΥ, τα λοιπά τεύχη της µελέτης, την 
ισχύουσα σχετική νοµοθεσία (ΦΕΚ 1312/Β'/2010 (ΑΕΚΚ) κ.λ.π.), της τυχόν προσωρινής εναπόθεσης 
των προϊόντων, προσωρινές αποθηκεύσεις,
* φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς του παλαιού καπακιού - πλαισίου του φρεατίου επίσκεψης από τις 
θέσεις προσωρινής αποθήκευσής του στο έργο προς επανατοποθέτηση, εφ'όσον δεν κριθεί απαραίτητη 
η αντικατατάστασή του από νέο
* εργασίας και υλικών προσαρµογής της στέψης του φρεατίου επίσκεψης στο προβλεπόµενο ερυθρό 
υψόµετρο και στην κλίση ή επίκλιση της οδού, σύµφωνα µε την µελέτη και τις οδηγίες της 
Επιβλέπουσας 
* κάθε είδους απαιτούµενης αντιστήριξης των παρειών του σκάµµατος και αντιµετώπισης κάθε είδους 
δυσκολίας για την εφαρµογή των µέτρων προσωρινής ή µόνιµης αντιστήριξης όπου τυχόν αυτή 
απαιτείται
* προσωρινής επίχωσης, επανεκσκαφής, διαβροχής των δρόµων σε όση έκταση απαιτηθεί και γενικά 
της συντήρησης µέχρι την ασφαλτόστρωση και όλες οι επακόλουθες εργασίες. Σηµειώνεται ότι ο 
ανάδοχος υποχρεώνεται να επιχώνει τα επιµέρους ορύγµατα προσωρινά (λόγω αρχαιολογίας, καιρικών 
συνθηκών, παράλληλης κατασκευής και άλλων αγωγών στον ίδιο δρόµο κ.λ.π.) µέχρι την τελική 
στάθµη του οδοστρώµατος και να συντηρεί το οδόστρωµα χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση
* όλων των απαιτούµενων µέτρων προστασίας των αγωγών σε λειτουργία
* αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία άσχετα εάν η 
Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών 
κ.λ.π.
* ελέγχου και αντιµετώπισης της παραγόµενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης, και πλήρους 
καθαρισµού του χώρου εκτέλεσης των εργασιών,
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* επιµελούς καθαρισµού του φρεατίου επίσκεψης µετά την αποπεράτωση των εργασιών,
* περίφραξης του σκάµµατος για λόγους ασφαλείας και για λόγους επίτευξης αντοχής του 
σκυροδέµατος
* εργασιών και υλικών αποκατάστασης σε περίπτωση διαπίστωσης µη συµµόρφωσης των εργασιών µε τις 
ισχύουσες προδιαγραφές, την µελέτη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας,
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, ανεξαρτήτως δυσχερειών, που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της 
εργασίας, σύµφωνα µε τη µελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις οδηγίες της Επίβλεψης.

Σηµειώνεται ότι, η συγκολλητική επάλειψη, η τελική ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας και η 
αντικατάσταση χυτοσιδηρών καλυµµάτων και πλαισίων φρεατίων (λόγω φθοράς ή θράσεως) επιµετρώνται 
και τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου. 

Επισηµαίνεται δε ότι, για τον αναβιβασµό - καταβιβασµό φρεάτιων Ο.Κ.Ω., απαιτείται όχι µόνο η 
σύµφωνη γνώµη της Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας, αλλά και η έγκριση - επίβλεψη των εργασιών 
από τους εµπλεκόµενους φορείς, ανά περίπτωση. 

Τιµή για την πλήρη προσαρµογή φρεατίου επίσκεψης οµβρίων ή ακαθάρτων ή Ο.Κ.Ω. / παραλληλόγραµµο 
ή στρογγυλό στην στάθµη και επίκλιση του καταστρώµατος της οδού και αποτύπωσή του  (τεµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

A.T. : 79

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 16.07.01 Προσαρµογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής µε την στάθµη και επίκλιση του  
καταστρώµατος της οδού. Για το πρώτο άνοιγµα του φρεατίου.

Κωδικοί αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6327 50%

Υ∆Ρ 6301 50%

Προσαρµογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής, που έχουν υποστεί βύθιση λόγω
καθίζησης του φρεατίου υδροσυλλογής, µε την στάθµη και επίκλιση  του
καταστρωµατος της οδού.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

- Η αφαίρεση της εσχάρας και η αποξήλωση του πλαισίου έδρασής της
- Η αποξήλωση σαθρών ή θραυσµένων σκυροδεµάτων του τοιχώµατος του φρεατίου υπό το πλαίσιο 
έδρασης
- Η κατασκευή ξυλοτύπου για την σκυροδέτηση της απαιτούµενης προσθήκης επί των
τοιχίων του φρεατίου για την εξασφάλιση της προσαρµογής µε την στάθµη της οδού.
- Η επάλειψη της τελικής επιφανείας του παλαιού σκυροδέµατος µε εποξειδική
συγκολλητική ρητίνη για την εξασφάλιση ισχυρής πρόσφυσης µε το νέο σκυρόδεµα.
- Η προσωρινή στερέωση του πλαισίου έδρασης στην προβλεπόµενη στάθµη µε χρήση
ανθεκτικών υποθεµάτων και η διάστρωση και συµπύκνωση του νέου σκυροδέµατος
κατηγορίας C16/20  η εργασία και τα υλικά για την καθαίρεση του σκυροδέµατος
έδρασης της εσχάρας, ο καθαρισµός και η προετοιµασία της νέας επιφάνειας
έδρασης µε εποξειδικές ρητίνες, το καλούπωµα και η έγχυση νέου σκυροδέµατος
κατηγορίας C16/20
- Η αφαίρεση του ξυλοτύπου και η συγκλεντωση και αποκοµισή των προϊόντων
αποξήλωσης και τυχόν αχρήστων υλικών.

Η αντικατάσταση των εσχαρών (λόγω φθοράς ή θράσεως) τιµολογείται ιδιαίτερα µε
βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου.

Τιµή ανά εσχάρα φρεατίου που αποκαθίσταται, ως εξής:

 Για το πρώτο άνοιγµα του φρεατίου.

Ευρώ (Αριθµητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

A.T. : 80

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 16.07.02 Προσαρµογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής µε την στάθµη και επίκλιση του  
καταστρώµατος της οδού. Για κάθε επιπλέον άνοιγµα του φρεατίου

Κωδικοί αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6327 50%

Υ∆Ρ 6301 50%

Προσαρµογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής, που έχουν υποστεί βύθιση λόγω
καθίζησης του φρεατίου υδροσυλλογής, µε την στάθµη και επίκλιση  του
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καταστρωµατος της οδού.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

- Η αφαίρεση της εσχάρας και η αποξήλωση του πλαισίου έδρασής της
- Η αποξήλωση σαθρών ή θραυσµένων σκυροδεµάτων του τοιχώµατος του φρεατίου υπό το πλαίσιο 
έδρασης
- Η κατασκευή ξυλοτύπου για την σκυροδέτηση της απαιτούµενης προσθήκης επί των
τοιχίων του φρεατίου για την εξασφάλιση της προσαρµογής µε την στάθµη της οδού.
- Η επάλειψη της τελικής επιφανείας του παλαιού σκυροδέµατος µε εποξειδική
συγκολλητική ρητίνη για την εξασφάλιση ισχυρής πρόσφυσης µε το νέο σκυρόδεµα.
- Η προσωρινή στερέωση του πλαισίου έδρασης στην προβλεπόµενη στάθµη µε χρήση
ανθεκτικών υποθεµάτων και η διάστρωση και συµπύκνωση του νέου σκυροδέµατος
κατηγορίας C16/20  η εργασία και τα υλικά για την καθαίρεση του σκυροδέµατος
έδρασης της εσχάρας, ο καθαρισµός και η προετοιµασία της νέας επιφάνειας
έδρασης µε εποξειδικές ρητίνες, το καλούπωµα και η έγχυση νέου σκυροδέµατος
κατηγορίας C16/20
- Η αφαίρεση του ξυλοτύπου και η συγκλεντωση και αποκοµισή των προϊόντων
αποξήλωσης και τυχόν αχρήστων υλικών.

Η αντικατάσταση των εσχαρών (λόγω φθοράς ή θράσεως) τιµολογείται ιδιαίτερα µε
βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου.

Τιµή ανά εσχάρα φρεατίου που αποκαθίσταται, ως εξής:

 Για κάθε επιπλέον άνοιγµα του φρεατίου.

Ευρώ (Αριθµητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : 81

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Β\16.11.Ν Φρεάτιο υδρορροών

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Κατασκευή φρεατίου υδρορροών δηλαδή: Εκσκαφή σε  έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα (πάχους 
10cm) και πλευρικών επιφανειών µε σκυρόδεµα C12/15, διαµόρφωση στον πυθµένα κοίλης επιφάνειας 
ροής υγρών, εξαγωγή-συσσώρεση, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά (µε τη σταλία των µεταφορικών µέσων) 
και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών σε οποιαδήποτε απόσταση, προς σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές ή προβλεπόµενους από τους 
περιβαλλοντικούς όρους του έργου και σύµφωνα µε την ΕΣΥ, τα λοιπά τεύχη της µελέτης, την 
ισχύουσα σχετική νοµοθεσία (ΦΕΚ 1312/Β'/2010 (ΑΕΚΚ) κ.λ.π.), µετά της τυχόν προσωρινής 
εναπόθεσης των προϊόντων και των προσωρινών αποθηκεύσεών τους. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά  όλων των υλικών, εργαλείων επί τόπου του 
έργου, η κατασκευή ξυλότυπου, η κατασκευή φρεατίου, η ενσωµάτωση των άκρων υπογείων υδρορροών, 
η προµήθεια και τοποθέτηση του καλύµµατος του φρεατίου και γενικά η εκτέλεση κάθε εργασίας 
συµπεριλαµβανοµένων και των εκσκαφών για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου. 
(1 τεµ)
 8066.1.1  ∆ιαστάσεων έως (20Χ20} και βάθος έως 0,50m

Ευρώ (Αριθµητικά): 24,44

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 82

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Β\16.11.Ν1 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση υφισταµένου φρεατίου Ο.Κ.Ω.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ  6326 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση νέου φρεατίου ή αντικατάσταση υφιστάµενου φρεατίου 
που έχει θραυστεί, παντός τύπου Ο.Κ.Ω, από σκυρόδεµα ή προκατασκευασµένου, µε το πλαίσιο και το 
κάλυµµα αυτού.
Στην τιµή περιλαµβάνονται :
α. Η αποξήλωση του κατεστραµµένου φρεατίου (περίπτωση αντικατάστασης) και η διάνοιξη ορύγµατος 
στο πεζοδρόµιο για την εγκατάσταση του νέου φρεατίου.
β. Η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά προς το έργο, όλων των απαιτούµενων υλικών, 
µικροϋλικών, εργαλείων, κ.λ.π.
γ. Η τοποθέτηση και πάκτωση µε σκυρόδεµα του µεταλλικού πλαισίου έδρασης του φρεατίου (παντός 
τύπου Ο.Κ.Ω.).
δ. Η τοποθέτηση και στερέωση του νέου φρεατίου από σκυρόδεµα ή προκατασκευασµένου, και η 
πλήρωση του διακένου του ορύγµατος µε θραυστό υλικό λατοµείου, µέχρι την στάθµη έδρασης της 

Σελίδα 77 από 93



Τιµολόγιο µελέτης

πλακόστρωσης ή επίστρωσης του πεζοδροµίου
ε. Η αποκατάσταση του πεζοδροµίου στην προτέρα του κατάσταση σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 
"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων"
ζ. Η συσσώρευση των µπαζών µε οποιοδήποτε µέσο στις θέσεις φόρτωσης, η φορτοεκφόρτωση και η 
µεταφορά τους (µε τη σταλία των µεταφορικών µέσων) σε οποιαδήποτε απόσταση, σε κατάλληλους 
χώρους απόρριψης, επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές ή προβλεπόµενους από τους 
περιβαλλοντικούς όρους του έργου και σύµφωνα µε την ΕΣΥ, τα λοιπά τεύχη της µελέτης, την 
ισχύουσα σχετική νοµοθεσία (ΦΕΚ 1312/Β'/2010 (ΑΕΚΚ) κ.λ.π.).
η. Ο πλήρης καθαρισµός του χώρου της επέµβασης,
καθώς και κάθε άλλη εργασία, δαπάνη και υλικά που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη 
κατασκευή του, σύµφωνα και µε την µελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές και της οδηγίες της 
Υπηρεσίας.

Τιµή ανά τοποθετούµενο φρεάτιο παντός τύπου Ο.Κ.Ω. (τεµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 55,07

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και επτά λεπτά

A.T. : 83

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Β\16.14.Ν Kατασκευή φρεατίου προσαρµογής εξωτερικής διακλάδωσης ακινήτου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ  6326 100%

Για την πλήρη κατασκευή φρεατίου προσαρµογής ανεξαρτήτως βάθους επισκέψεως συνδέσεως σύµφωνα µε 
τα εγκεκριµένα σχέδια της Υπηρεσίας σε θέση παρά την ρυµοτοµική γραµµή του ακινήτου που 
επιδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως περαιωµένου.
Το σύστηµα αποτελείται από ένα ταυ συστολικό 90ο, Φ 125/200 στη στάθµη εξόδου του εσωτερικού 
αγωγού του ακινήτου, ένα φρεάτιο µε κάλυµµα στη στάθµη του πεζοδροµίου και έναν κατακόρυφο 
αγωγό από σωλήνα PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1.
Το συστολικό ταφ Φ200/125 στην στάθµη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου θα είναι από 
PVC και στις δύο απέναντι οπές του θα προσαρµόζονται οι σωλήνες εισόδου από το ακίνητο και 
εξόδου προς τον κεντρικό αγωγό. Στο πάνω µέρος του θα φέρει οπή στην οποία θα προσαρµόζεται ο 
κατακόρυφος σωλήνας Φ200 χιλ. 
Το φρεάτιο στην στάθµη του πεζοδροµίου, διαστάσεων 350 x 350 x 270 χιλ., θα είναι 
προκατασκευασµένο από σκυρόδεµα C35/45 οπλισµένο µε ίνες προπυλενίου (όµοιο µε τα 
χρησιµοποιούµενα για την κάλυψη υδροµετρητών της ΕΥ∆ΑΠ). Το κάλυµµα του φρεατίου θα είναι 
τετράγωνο, κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο, κλάσης Α15 σχεδιασµένο και κατασκευασµένο σύµφωνα µε 
την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ124/94 και πιστοποιηµένο από σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 
και θα έχει την ένδειξη  ΕΥ∆ΑΠ-ΑΠ  
Τα τοιχώµατα του φρεατίου θα έχουν πάχος σκυροδέµατος 4,5 εκ. και θα καλύπτονται εσωτερικά από 
τσιµεντοκονία πατητή των 600χργ τσιµέντου πάχους τουλάχιστον 1,5 εκ.
Το φρεάτιο και το ταυ θα συνδέονται µε κατακόρυφο σωλήνα P.V.C. σειράς 41 και Φ200 χιλ. ο  
οποίος στο κάτω µέρος θα είναι προσαρµοσµένος στην οπή του ταφ. Στο επάνω µέρος που θα φτάνει 
µέχρι 10εκ. χαµηλώτερα από το κάλυµα του φρεατίου της στάθµης  πεζοδροµίου θα φέρει πλαστικό 
πώµα.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
* απασχόλησης πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού
* απασχόλησης εξιδεικευµένου προσωπικού (εργατική δαπάνη)
* της προµήθειας, φόρτωσης και µεταφοράς του φρεατίου µε το κάλυµµά του, του συστολικού Ταυ και 
του σωλήνα σύνδεσής τους από PVC, της εκφόρτωσή των και της προσέγγισή τους µέχρι τη θέση 
τοποθετήσεώς τους στο έργο και της τοποθέτησής τους µε τρόπο που να διασφαλίζεται η άψογη 
λειτουργία του συστήµατος. 
* της αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, άσχετα 
εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών 
κ.λ.π.
* της αντιµετώπισης κάθε είδους δυσχερειών από τυχόν ύπαρξη υπογείου ύδατος (αποστράγγιση, 
αποµάκρυνση και έλεγχος των υδάτων) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των λοιπών εργασιών εντός του 
ορύγµατος ώστε αυτές να διεξάγονται εν ξηρώ και σε θέσεις απαλλαγµένες από νερό και µέχρι της 
αποπεράτωσής τους
* της πλήρους αποτύπωσης (µετρήσεις, σχέδια κ.ά.) του φρεατίου προσαρµογής "ως κατασκευάστηκε", 
σύµφωνα µε τις προυποθέσεις και τους όρους που απαιτούνται από την νοµοθεσία για την παραλαβή 
τους από την ΕΥ∆ΑΠ
* καθώς γενικά η κάθε φύσεως εργασία, υλικά και δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται 
για την έντεχνη κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής διακλαδώσεως του 
ακινήτου, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Το συστολικό ταυ εγκιβωτίζεται µε άµµο προέλευσης λατοµείου 0,10 µ. κάτω και 0,30 µ. πάνω από 
το ταυ. Το όρυγµα επιχώνεται µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου. 
∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου:
- η στρώση έδρασης και εγκιβωτισµού του συστολικού Ταυ  
- η επανεπίχωση του ορύγµατος
- η αποκατάσταση του πεζοδροµίου
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Τιµή (τεµ) πλήρους κατασκευής φρεάτιου προσαρµογής εξωτερικής διακλάδωσης ακινήτου µε το δίκτυο 
ακαθάρτων σύµφωνα µε τα ανωτέρω.

Ευρώ (Αριθµητικά): 132,48

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα δύο και σαράντα οκτώ λεπτά

A.T. : 84

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 16.27 Εντοπισµός και προσαρµογή φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου) στην στάθµη του 
οδοστρώµατος

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%

Προσαρµογή φρεατίου δικλίδας, εµφανούς ή καλυµµένου στην στάθµη του οδοστρώµατος.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται :

- Ο εντοπισµός της θέσης της καλυµµένης δικλίδας µε χρήση ανιχνευτή µετάλλων, µε
βάση τα υπάρχοντα σχέδια του δικτύου κλπ στοιχεία που διαθέτει η Υπηρεσία
(σκαριφήµατα, παλιές εξασφαλίσεις κλπ), µε έρευνα σε οποιαδήποτε ακτίνα
απαιτηθεί προς τούτο.

- Η εκσκαφή γύρω από τον σωλήνα χειρισµών και η προσθήκη της απαιτούνενης
προέκτασης ή η αντικατάστασή του, ούτως ώστε το κάλυµµα του βανοφρεατίου να
ευρίσκεται στην στάθµη της ερυθράς της οδού.

- Η επανεπίχωση του ορύγµατος µε συµπυκνωµένο διαβαθµισµένο θραυστό υλικό
λατοµείου και η αποκατάσταση του ασφαλτικού τάπητα ή της πλακόστρωσης γύρω από
το κάλυµµα.

- Η εξάρτηση τηςν θέσεως του βανοφρεατίου από σταθερά σηµεία (εξασφάλιση) και η
σύνταξη σχετικού σκαριφήµατος, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

Τιµή ανα φρεάτιο δικλίδας (εντοπισµός, προσαρµογή, σκαρίφηµα).(τεµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : 85

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α05ΣΧ Πλήρωση λάκκων φύτευσης µε κηπευτικό χώµα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620 100%

Για την πλήρωση λάκκων φύτευσης δένδρων µε κατάλληλη φυτική γη, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις 
εντολές της Υπηρεσίας (όπως ορίζεται στην Τ.Σ.Υ.), που θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., την 
Π.Τ.Π. Χ1 κεφάλαιο Γ και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται:

* η δαπάνη προετοιµασίας της επιφάνειας όπου πρόκειται να τοποθετηθεί, όπως ορίζεται στην 
Π.Τ.Π. Χ1, 

* η δαπάνη τοποθέτησης, διάστρωσης, αποµάκρυνσης ξένων σωµάτων, ελαφράς συµπύκνωσης της φυτικής 
γης και συντήρησής της µέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. Στη συντήρηση 
της εργασίας περιλαµβάνεται η διατήρηση της επιθυµητής στάθµης και µορφής (που τυχόν θα 
αλλοιωθεί µέσα στο χρόνο συντήρησης) µε προσκόµιση και τοποθέτηση συµπληρωµατικής ποσότητας 
φυτικών γαιών και σύµφωνα µε τους υπόλοιπους όρους του παρόντος άρθρου.

* κάθε είδους άλλη δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο διαστρωθείσας συµπυκνωµένης φυτικής γής.

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδοµήντα λεπτά
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A.T. : 86

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β01.ΣΧ1 Προστατευτική σχάρα δένδρου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση χυτοσιδηράς σχάρας στη λεκάνη άρδευσης του 
δένδρου, µε επεξεργασία αντιδιαβρωτικής προστασίας και βάφεται µε τη µέθοδο ηλεκροστατικής 
βαφής πούδρας OXIRON  (χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας), εφόσον έχει επιστρωθεί µε primer. Η 
µεταλλική σχάρα θα είναι τετράγωνη µε κυκλική οπή στη µέση και θα αποτελείται από δύο όµοια 
συµµετρικά τµήµατα (η ένωσή τους γίνεται µε την βοήθεια βιδών και µεταλλικών ελασµάτων).Στο 
κέντρο θα φέρει οπή διαµέτρου Φ600mm για την προσαρµογή της στον κορµό του δένδρου.Αναλυτικά οι 
τεχνικές προδιαγραφές αλλα και το σχέδιο της σχάρας υπάρχουν στην ΤΠΕΠ-ΤΣΥΠ της µελέτης.Στην 
τιµή περιλαµβάνονται, ο εγκιβωτισµός της σχάρας σε πλαίσιο (από σκυρόδεµα)περιµετρικά του 
κορµού του δέντρου, βάσει σχεδίων της Υπηρεσίας, οι συνδετήρες των σχαρών, καθώς και οι πάσης 
φύσεως δαπάνες εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την πλήρη εγκατάσταση της 
εσχάρας.
Τιµή ανά τεµάχιο(τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 225,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε

A.T. : 87

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β06.Ν Προµήθεια, µεταφορά και διάστρωση άσπρου βότσαλου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆Ο 2922 100%

Προµήθεια, µεταφορά και διάστρωση λευκού βότσαλου διατοµής 3-6 εκ. το οποίο θα χρησιµοποιειθεί 
σαν υλικό εδαφοκάλυψης.Για την κάλυψη επιφάνειας ενός τ.µ. θα χρειαστούν περίπου 48λτ βότσαλο 
άσπρο.
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα παρακάτω:
. Η προµήθεια του άσπρου βότσαλου.
. Η µεταφορά του υλικού από τον τόπο προµήθειας τους στον τόπο ενσωµάτωσης
συµπεριλαµβανοµένων των φορτοεκφορτώσεων, του χαµένου χρόνου και της σταλίας των
µέσων µεταφοράς.
. Η προσωρινή αποθήκευση του παραπάνω υλικού επί τόπου του έργου.
. Ο καθαρισµός της επιφάνειας, από κάθε είδους ξένα και χαλαρά υλικά µε χρήση
οποιουδήποτε µέσου και τρόπου πριν και µετά το πέρας της διάστρωσης του
ποταµίσιου βότσαλου.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και όλων των
αναγκαίων εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν.

Τιµή ανά 16 λίτρα (σάκοι-τεµαχιο)

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,00

(Ολογράφως) : δέκα τρία

A.T. : 88

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β11.13.Ν Μεταλλικός απορριµµατοδέκτης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%

Μεταλλικός απορριµµατοδέκτης κατασκευασµένος βάσει των σχετικών επισυναπτόµενων σχεδίων 
µελέτης. Ο κάδος, για το κυρίως σώµα και τον πυθµένα του, θα είναι κατασκευασµένος από µαύρη 
λαµαρίνα, βαµµένη ηλεκτροστατικά µε πούδρα και θα αποτελείται από: τέσσερις ορθοστάτες 45x45, 
τέσσερα πλαϊνά βάσης πάχους 3,0mm, τέσσερα πλαϊνά διάτρητα (καπάκια) µε δύο νοµείς (άνω και 
κάτω) συγκράτησης στο σώµα, τέσσερις άνω περιφερειακούς νοµείς (στεφάνι) πάχους 4,0mm, ένα 
καπάκι πάχους 4,0mm που θα λειτουργεί µε µεντεσέ (πείρου) και θα ασφαλίζει µε κλειδαριά 
τριγωνικού κλειδιού. Επίσης, θα έχει πλάκα πάκτωσης πάχους 4,0mm 150x150, ενισχυµένη µε λάµα 
20x8 µε µορφή σταυρού.
∆ιαθέτει δε εσωτερικό κάδο ο οποίος θα είναι κατασκευασµένος από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους: 
0,5mm, στεγανός σε όλες τις πλευρές του για την αποφυγή διαρροών (σταξίµατος) και στο άνω µέρος 
θα έχει αναδίπλωση, προς αποφυγή τραυµατισµών του χρήστη και καταστροφής της σακούλας.
Οι εξωτερικές διαστάσεις του εξωτερικού κάδου (σε χιλιοστά) θα είναι 940 (Y) x 392 (M) x 392 
(Π), του εσωτερικού κάδου (σε χιλιοστά) θα είναι 750(Y) x 295(M) x 295(Π), ενώ το συνολικό 
βάρος (εσωτερικού και εξωτερικού κάδου)υπολογίζεται σε 32 Kgr.
Όλα τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται (βίδες, σύνδεσµοι, κ.λ.π) είναι κατασκευασµένα 
από µέταλλα είτε θερµογαλβανισµένα, είτε ηλεκτρογαλβανισµένα. Οι διαστάσεις και οι διατοµές των 
µεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν 
σχεδιαστεί.      
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Ο απορριµατοδέκτης θα είναι βαµµένος µε ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, κατάλληλα για 
εξωτερικό χώρο, δύο στρωµάτων σε δύο χρώµατα Ral 7024 για το σώµα του κάδου και Ral Sable 400 
για τα τέσσερα διάτρητα πλαϊνά.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για την προµήθεια και µεταφορά του απορριµατοδέκτη από το 
εργοστάσιο παραγωγής στον τόπο του έργου, τη διάνοιξη οπής διαστάσεων 50x50εκ. και βάθους 50 
εκ. σε έδαφος οποιουδήποτε είδους, την προσωρινή στήριξη του απορριµατοδέκτη κατά την 
κατακορύφωση και την πάκτωση αυτού µέσα στο έδαφος µε σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, η δαπάνη για 
την προµήθεια και µεταφορά όλων των υλικών του σκυροδέµατος επί τόπου του έργου, την κατασκευή 
ξυλότυπου, την παρασκευή του σκυροδέµατος καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών που θα 
απαιτηθεί για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και τοποθέτησης του απορριµµατοδέκτη. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 300,78

(Ολογράφως) : τριακόσια και εβδοµήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 89

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ∆01.8 ∆ένδρα, κατηγορίας ∆8

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100%

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

 ΝΑΠΡΣ ∆01. 8  ∆ένδρα κατηγορίας  ∆8  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 170,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδοµήντα

A.T. : 90

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ∆07 Προµήθεια κηπευτικού χώµατος

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710 100%

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

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,50

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T. : 91

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε04.2 Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος, διαστάσεων  0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5110 100%

Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος, καθώς και καθαρισµός και
αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύµφωνα µε την
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι
δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την
εκτέλεση της εργασίας

 ΝΑΠΡΣ Ε04. 2  Ανοιγµα λάκων διαστάσεων  0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m            
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,40

(Ολογράφως) : δύο και σαράντα λεπτά

Σελίδα 81 από 93



Τιµολόγιο µελέτης

A.T. : 92

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.9 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 81 - 150 lt

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100%

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 81 - 150 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου
µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης,
λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης και µια άρδευση του µε κατάκλυση της
λεκάνης, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00

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

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

A.T. : 93

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ02ΣΧ Προµήθεια και ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους

Σχετικό : 1\ΝΠΡΣ .420 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΠΡΣ 1420 100%

Η προµήθεια και η εργασία ενσωµάτωσης βελτιωτικών εδάφους (τύρφη, οργανοχουµικά, περλίτης κλπ) 
σε έδαφος αφορά στην οµοιόµορφη διάστρωση ενός ή περισσότερων από τα παραπάνω υλικά και την 
ενσωµάτωσή τους µε το υπάρχον έδαφος σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, µε οποιοδήποτε µέσο σύµφωνα µε 
την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια των 
υλικών, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που 
απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 

Τιµή εφαρµογής ανά κυβικό µέτρο κηπευτικού χώµατος /m3:

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

A.T. : 94

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε11.1ΣΧ Υποστύλωση δένδρου µε δύο πασσάλους

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5230 100%

Yποστύλωση δέντρου µε δύο πασσάλους,µε την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωµένου, βαµµένου, 
πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισµένου µέχρι ύψος 0,50 m από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιµή 
συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µικροϋλικών και των εργαλείων 
που θα χρησιµοποιηθούν για την έµπηξη του πασσάλου σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, σε βάθος 0,50 
m, µε οποιαδήποτε κλίση και η πρόσδεσή του µε κατάλληλο µέσον στο δέντρο.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 95

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.1.1 Άρδευση φυτών µε βυτίο

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5311 100%

Άρδευση φυτού µε βυτίο σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. 
Περιλαµβάνονται η αξία και η µεταφορά του νερού επι τόπου, η σταλία του αυτοκινήτου και το 
πότισµα µε λάστιχο κατάλληλης διατοµής σε ποσότητα 15 lt ανά θάµνο και 30 lt ή περισσότερο ανά 
δένδρο.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,0625

(Ολογράφως) : εξακόσια είκοσι πέντε δεκάκις χιλιοστά
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A.T. : 96

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.1 ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους µέχρι  4 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 100%

∆ιαµόρφωση κόµης δέντρου ύψους µέχρι 4 m, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και
την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται 
καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και  απόρριψής τους σε
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,75

(Ολογράφως) : οκτώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά

A.T. : 97

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.1 Βοτάνισµα µε τα χέρια

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5551 100%

Εκρίζωση µε τσάπα των ζιζανίων µεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί,  
αποµάκρυνση από τον χώρο του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν και απόρριψή τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές. Περιλαµβάνονται όλες οι 
απαιτούµενες δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε 
την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00.

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

A.T. : 98

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ02.2 Κόψιµο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού από 0,31 
µέχρι 0,60 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 100%

Εκρίζωση µε εκσκαφέα του υπόγειου τµήµατος µεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί
κοπή, και αποµάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης µε φορτηγό αυτοκίνητο προς
απόρριψη σε εγκεκριµένη θέση, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ
10-07-01-00. 

Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
µηχανηµάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.

 ΝΑΠΡΣ Ζ02.02  
 Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού από 0,31 µέχρι 0,60 m                                                                                               
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

A.T. : 99

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε10.1 Μεταφύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 45 - 150 lt

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100%

Προετοιµασία του φυτού (κλάδεµα κλπ), ριζοκοπή, εκρίζωση µε χρήση καταλλήλων
µηχανηµάτων, επένδυση της µπάλας χώµατος όγκου 45 - 150 lt µε κατάλληλα υλικά,
φόρτωση και µεταφορά στον νέο λάκκο φύτευσης, εκφόρτωση, φύτευση, λίπανση και
διαµόρφωση λεκάνης άρδευσης ανάλογης µε την κόµη του και µια άρδευση του µε
κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του
νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη
µεταφύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T. : 100

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.1 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 16 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm
(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN
8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατοµές έως Φ32 mm. Στην
τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως
εξαρτηµάτων και µικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η µεταφορά, η προσέγγιση,
και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και
δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  

 Η01.1. 1  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 16 mm    
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,30

(Ολογράφως) : τριάντα λεπτά

A.T. : 101

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.4 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 32 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm
(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN
8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατοµές έως Φ32 mm. Στην
τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως
εξαρτηµάτων και µικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η µεταφορά, η προσέγγιση,
και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και
δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  

 Η01.1. 4  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 32 mm    
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,65

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε λεπτά

A.T. : 102

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.6 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm
(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN
8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατοµές έως Φ32 mm. Στην
τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως
εξαρτηµάτων και µικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η µεταφορά, η προσέγγιση,
και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και
δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  

 Η01.1. 6  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 50 mm    
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,15

(Ολογράφως) : ένα και δέκα πέντε λεπτά

A.T. : 103

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.7 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 63 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm
(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN
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8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατοµές έως Φ32 mm. Στην
τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως
εξαρτηµάτων και µικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η µεταφορά, η προσέγγιση,
και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και
δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  

 Η01.1. 7  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 63 mm    
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,65

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά

A.T. : 104

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.2.4 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 40 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm
(SDR 13,6), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN
8072 για διατοµές έως Φ32 mm. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των
σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτηµάτων και µικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η
µεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι
συνδέσεις, ρυθµίσεις και δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  

 Η01.2. 4  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 40 mm    
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,35

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 105

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.1.3 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ  1 in

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προµήθεια επί τόπου του
έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ
10-08-01-00.

 Η05.1. 3  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 1 in       
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,80

(Ολογράφως) : εννέα και ογδόντα λεπτά

A.T. : 106

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.12.3 Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ  1 in

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Μειωτές πίεσης, µε σώµα ορειχάλκινο, ροδέλα και ελατήριο στεγανοποίησης
ανοξείδωτα, ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα
εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων
και δοκιµών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η05.12. 3  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 1 in       
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T. : 107

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.11.3 Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ)  µε ελατήριο ή άλλο µηχανισµό, DN Φ 1 in

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%
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Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) µε ελατήριο ή άλλο µηχανισµό, ορειχάλκινες, ΡΝ 16
atm. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά,
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε την
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η05.11. 3  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 1 in       
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,50

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά

A.T. : 108

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η07.2.2 Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής 
διαµέτρου Φ 1 in κοντό, ενεργής επιφάνειας 440 cm2 και παροχής τουλάχιστον µέχρι 5,00 
m3/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, από πολυεστέρα ή νάϋλον
ενισχυµένο µε ίνες υάλου,  µε απώλειες πίεσης στα 120 mesh, σε καθαρό φίλτρο,
υπό την µεγίστη παροχή  µικρότερες από 0,50 atm. 
Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά,
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε την
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η07.2. 2  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 1 in κοντό        
           Ενεργής επιφάνειας    440 cm2
           Παροχής τουλάχιστον µέχρι   5,00 m3/h
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 109

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η07.6.1 Φίλτρο άµµου, ονοµαστικής πίεσης 8 atm, διατοµής εισόδου-εξόδου 1 1/2 in, απλού 
θαλάµου, διατοµής σώµατος 16 in και όγκου σώµατος 180 cm3

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Φίλτρα άµµου, κάθετα ή οριζόντια, ονοµαστικής πίεσης 8 atm, µεταλλικά µε
εποξειδική βαφή ή γαλβανισµένα ή πλαστικά, µε συναρµολογηµένο σύστηµα by-pass
για τον καθαρισµό του. Προµήθεια φίλτρου, εξαρτηµάτων συστήµατος καθαρισµού,
µικροϋλικών και χαλαζιακής άµµου επί τόπου του έργου, εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα  µε την φυτοτεχνική µελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η07.6. 1  ∆ιατοµή εισόδου-εξόδου  1 1/2 in           
           Απλού θαλάµου       
           ∆ιατοµή σώµατος  16 in  

Όγκος σώµατος  180 cm3      
Τιµή εφαρµογής /τεµ

Ευρώ (Αριθµητικά): 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

A.T. : 110

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.1.2 Σταλάκτης αυτορυθµιζόµενος, µη επισκέψιµος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Σταλάκτης επικαθήµενος, αυτορυθµιζόµενος, µη επισκέψιµος, για πίεση λειτουργίας
από 0,8 έως 3,80 atm.  Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης
και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών,
σύµφωνα  µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 0,19

(Ολογράφως) : δέκα εννέα λεπτά

A.T. : 111

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.1 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς µηχανισµό 
ρύθµισης πίεσης, διατοµής 1 in

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονοµ. πίεσης 10 atm, περιοχής
λειτουργίας από 0,7 µέχρι 10 atm, µε ή χωρίς µηχανισµό ρύθµισης παροχής (flow
controller), εσωτερικής εκτόνωσης, µε πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα
χειροκίνητης λειτουργίας. 

Προµήθεια βανών και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ
10-08-01-00.

 Η09.1.1. 1   Χωρίς µηχανισµό ρύθµισης πίεσης                                  
              Ονοµαστική διάµετρος  1 in                

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 32,00

(Ολογράφως) : τριάντα δύο

A.T. : 112

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.5.1 Οικιακός προγραµµατιστής ρεύµατος εξωτερικού χώρου, ελεγχόµενες Η/Β 4-6

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Οικιακός προγραµµατιστής άρδευσης, ρεύµατος, εξωτερικού χώρου, 3 τουλάχιστον ανεξάρτητων 
προγραµµάτων για κάθε ελεγχόµενη ηλεκτροβάνα (Η/Β), µε 3 τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ηµέρα και 
πρόγραµµα, µε έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση, µε δυνατότητα εκκίνησης αντλίας ή 
κεντρικής ηλεκτροβάνας και µε ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή τροφοδοσίας. 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου προγραµµατιστή µε τα πάσης φύσεως εξαρτηµάτά
του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραµµατισµού, ελέγχου,
ρυθµίσεων, δοκιµών κλπ. σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η09.2.5. 1  Ελεγχόµενες Η/Β   4-6                
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

A.T. : 113

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.1∆ Στεγανό κουτί για προγραµµατιστές, 
 µεταλλικό, διαστάσεων 60 x 60 x 25 (cm), πάχους 1,2 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Στεγανό κουτί προγραµµατιστών,   µεταλλικό                                   , για τοποθέτηση 
προγραµµατιστών ή και κεφαλών άρδευσης κλπ, µε πόρτα πάχους τουλάχιστον  1,2 mm , µε 
αντισκωριακή βαφή, µε εσωτερική πλάκα στήριξης εξαρτηµάτων   ,                                                                 
µε στεγανοποιητικά παρεµβύσµατα στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθµού προστασίας 
τουλάχιστον ΙΡ 65, µε κλειδαριά ασφαλείας, µε δυνατότητα ανοίγµατος της πόρτας δεξιά ή αριστερά 
ή µε δύο πόρτες, µε όλα τα εξαρτήµατα υλικά και µικροϋλικά και την εργασία  τοποθέτησης.

 ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.1∆  ∆ιαστάσεις  60 x 60 x 25 (cm), πάχος = 1,2 mm              
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 85,00

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε
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A.T. : 114

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η.9.2.13Μ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΧΓΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2548 100%

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

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος

- η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένου φρεατίου

- η διαµόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης  

- στεγανό κάλυµµα από µπακλαβωτή λαµαρίνα εδραζόµενο σε µεταλλικό πλαίσιο µέσω ελαστικού 
παρεµβύσµατος, µε διάταξη µανδάλωσης µε χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία 
(διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής)

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

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

 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm                                               

Ευρώ (Αριθµητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : 115

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.80.01 Πίλαρ οδοφωτισµού τεσσάρων αναχωρήσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Στεγανά µεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισµού (πίλλαρ), βαθµού προστασίας ΙΡ55 για 
τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, µε την βάση έδρασής τους από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε την µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδοµή οδοφωτισµού".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

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

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

- η βάση του πίλαρ από οπλισµένο σκυρόδεµα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασµένη, ούτως ώστε το 
πίλλαρ να εδράζεται σε στάθµη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, µε κεντρική οπή διέλευσης των 
υπογείων καλωδίων. 

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

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

- τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόµατους 
µαγνητοθερµικούς διακόπτες και ηλεκτρονόµους ισχύος τηλεχειρισµού (ανά κύκλωµα φωτισµού), ρελέ 
µείωσης νυκτερινού φωτισµού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη µείωσης 
νυκτερινού φωτισµού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή 
"καραβοχελώνα" και κλεµοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω µέρος του κιβωτίου).
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- η απασχόληση προσωπικού εξοπλισµού και µέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον 
έλεγχο λειτουργίας

Τιµή ανά τεµάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισµού, ανάλογα µε τον αριθµό των αναχωρήσεων, ως 
εξής:

 Πίλλαρ οδοφωτισµού τεσσάρων αναχωρήσεων

Ευρώ (Αριθµητικά): 2.500,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια

A.T. : 116

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.04.07 Ιστός οδοφωτισµού από FRP (ινοπλισµένο σύνθετο πολυµερές υλικό) µε την βάση του 
από σκυρόδεµα, ύψους 7,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 100 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ιστών οδοφωτισµού από FRP (Fibre Reinforced 
Polymer - οπλισµένο µε ίνες σύνθετο πολυµερές), κατασκευασµένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7 "Στύλοι 
φωτισµού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισµού από οπλισµένο µε ίνες σύνθετο πολυµερές" και 
σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδοµή Οδοφωτισµού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και 
φωτιστικά σώµατα".

Στην τιµές µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά: 

- Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.

- Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων µε το ενσωµατωµένο σύρµα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 
"Συστήµατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 
10255).

- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε µε σκυρόδεµα είτε µε άµµο λατοµείου, µε βάση 
την τυπική διατοµή της µελέτης.

- Τα φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων µε το κάλυµµά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως 
τοποθετηµένα.

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

- Όλα τα προβλεπόµενα από την µελέτη καλώδια τροφοδοσίας των ιστών.

- H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του ιστού από οπλισµένο µε ίνες σύνθετο πολυµερές και 
της προκατασκευασµένης βάσης του από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε ενσωµατωµένο κλωβό αγκύρωσης από 
γαλβανισµένες εν θερµώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων µε χυτοσιδηρό κάλυµµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
124, διαµορφωµένης σύµφωνα µε τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ). 

- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, µονό ή πολλαπλό, µε την θυρίδα και την διάταξη µανδάλωσής της. 

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης µε οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, 
µε χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισµού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω 
περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc). 

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού µε µη συρικνούµενη τσιµεντοκονία, µετά το 
αλφάδιασµα και την σύσφιγξη των κοχλιών. 

- Oι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις. 

Τιµή ανά εγκατεστηµένο ιστό οδοφωτισµού από οπλισµένο µε ίνες σύνθετο πολυµερές, µε σήµανση CE, 
ανάλογα µε το ύψος του, ως εξής:

 Ιστός οδοφωτισµού από FRP µε την βάση του από σκυρόδεµα, ύψους 7,00 m.

Ευρώ (Αριθµητικά): 1.300,00

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια
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A.T. : 117

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8951.11.∆∆.2 Μετασχηµατιστής γαλβανικής αποµόνωσης 3φ ισχύος 5ΚVA.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Μετασχηµατιστής γαλβανικής αποµόνωσης 380/380V,ισχύος 5KVA,πλήρης δηλαδή 
προµήθεια,προσκόµιση,εγκατάσταση σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεµ)

Μετασχηµατιστής 3φασικός ισχύος 5ΚVA.

Ευρώ (Αριθµητικά): 598,70

(Ολογράφως) : πεντακόσια ενενήντα οκτώ και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 118

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.40.02 Φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού τύπου βραχίονα µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκποµπής (LED), ισχύος 25 - 50 W, µε βραχίονα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος οδοφωτισµού, µε
φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκποµπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασης 
του επί του ιστού, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη οδοφωτισµού και την 
Εγκύκλιο 22/∆ΙΠΑ∆/οικ.658/24-10-2014, Παράρτηµα 2

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:

- η προµήθεια µονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισµένου βραχίονα (αναλογία ανά 
φωτιστικό), ευθύγραµµου ή καµπύλου σχήµατος, µήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα 
µε τα προβλεπόµενα φωτιστικά σώµατα από τη| µελέτη οδοφωτισµού, καθώς και των 
εξαρτηµάτων στερέωσης του στη στέψη ιστού

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

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

- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου A05W-U (ΝΥΜ µονόκλωνα) 
διατοµής 3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους

- οι δοκιµές καλής λειτουργίας και η µέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών 
της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόµενα

Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκποµπής (LED) και τον βραχίονα του, ανάλογα µε τον τύπο και την ισχύ, ως 
εξής:

 Ισχύος 25 - 50 W, µε βραχίονα

Ευρώ (Αριθµητικά): 430,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα

A.T. : 119

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.40.04 Φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού τύπου βραχίονα µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκποµπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, µε βραχίονα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος οδοφωτισµού, µε
φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκποµπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασης 
του επί του ιστού, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη οδοφωτισµού και την 
Εγκύκλιο 22/∆ΙΠΑ∆/οικ.658/24-10-2014, Παράρτηµα 2

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:

- η προµήθεια µονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισµένου βραχίονα (αναλογία ανά 
φωτιστικό), ευθύγραµµου ή καµπύλου σχήµατος, µήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα 
µε τα προβλεπόµενα φωτιστικά σώµατα από τη| µελέτη οδοφωτισµού, καθώς και των 
εξαρτηµάτων στερέωσης του στη στέψη ιστού
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- η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που 
προβλέπονται από τη µελέτη 

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

- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου A05W-U (ΝΥΜ µονόκλωνα) 
διατοµής 3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους

- οι δοκιµές καλής λειτουργίας και η µέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών 
της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόµενα

Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκποµπής (LED) και τον βραχίονα του, ανάλογα µε τον τύπο και την ισχύ, ως 
εξής:

 Ισχύος 50 - 80 W, µε βραχίονα

Ευρώ (Αριθµητικά): 586,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια ογδόντα έξι

A.T. : 120

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8063.ΣΧ10 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως οµβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατοµής ή 
κυκλικής διατοµής από σκληρό P.V.C.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως οµβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής, 
οποιονδήποτε διαστάσεων, από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας διά 20 C µέχρι 4 atm µεγάλης 
µηχανικής και χηµικής  αντοχής  συµπεριλαµβανοµένων των υλικών  συνδέσεων, στερεώσεως κλπ ως 
και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. Επίσης, στην τιµή περιλαµβάνεται η προσαρµογή της 
υπάρχουσας υδρορροής στη νέα στάθµη του πεζοδροµίου, δηλαδή αποξήλωση της υπάρχουσας υδρορροής, 
κοπή του σωλήνα υδρορροής, τοποθέτηση νέου τµήµατος υδροροής και αποκατάστασης αυτής.
(1 m)
Τιµή ενός m

Ευρώ (Αριθµητικά): 12,35

(Ολογράφως) : δώδεκα και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 121

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.40.11 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης από πολυαιθυλένιο 
(HDPE), διαµέτρου DN 63 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

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

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

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

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαµέτρου DN 63 mm.

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους σωληνογραµµής.

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,40

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα λεπτά

A.T. : 122

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.10.30.∆Π Καλώδιο οπτικών ινών, 6 ζευγών, 9/125, µονότροπη ίνα
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%

Καλώδιο οπτικών ινών, 6 ζευγών, µονότροπη ίνα, 9/125, για εξωτερική τοποθέτηση εντός σωλήνα 
προστασίας, µαζί µε τους κατάλληλους συνδέσµους συνδέσεως. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

- Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του καλωδίου οπτικών ινών, η εργασία τοποθέτησης και οι 
πάσης φύσεως δοκιµές λειτουργίας.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο καλωδίωσης (m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,00

(Ολογράφως) : τρία

A.T. : 123

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8993.∆.4 Σύστηµα Ασύρµατης δικτύωσης (wifi).

Σχετικό : ΑΤΗΕ 8993.∆.4 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Σύστηµα ασύρµατης δικτύωσης (wifi),µε τον απαραίτητο εξοπλισµό ,λογισµικό διαχείρισης,άδειες 
controller router,καλώδια τροφοδοσιίας,πλάτη στήριξης και όλα τα απαραίτητα υλικά όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή της µελέτης,για την πλήρη και σωστή λειτουργία 
του ασύρµατου δικτύου.

Σύστηµα ασύρµατης δικτύωσης όπως περιγράφεται 
πιό πάνω µε υλικά και µικροϋλικά  (ΤΕΜ)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 60.000,00

(Ολογράφως) : εξήντα χιλιάδες

ΙΛΙΟΝ  16/04/2018 ΙΛΙΟΝ 17/04/2018 ΙΛΙΟΝ 17/04/2018
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αναπληρώτρια 
Προϊσταµένη του Τµήµατος 

Μελετών

Η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης  
Τ.Υ

Κερανία Μακράκη Μαρία Στρατουδάκη Αγγελική ∆ηµητρακοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός 

∆ιονύσιος Πολίτης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Προϊστάµενος Τµήµατος
 Ηλεκτροµηχανολογικών 
Έργων & Σηµατοδότησης

Μαριάνθη Ράππου
Γεωπόνος MSC - Αρχ. Τοπίου (MLA)

Προϊσταµένη Τµήµατος
Προγραµµατισµού και Μελετών

Τοπογράφος Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός
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