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7. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Επικαιροποίηση  
 

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην κατασκευή του έργου με τίτλο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΗΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ», το οποίο στοχεύει  στην αναβάθμιση της ποιότητας του δημοσίου κτιρίου, της 
αρχιτεκτονικής και της αστικής ανάπτυξης αυτού. 

Αντικείμενο της παρούσας πρότασης είναι η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του «Πολυδύναμου 
Βιοκλιματικού Κέντρου για την Ανάπτυξη Δομών Κοινωνικής Φροντίδας» στο Δήμο Ιλίου. Πρόκειται για τον 
περιβάλλοντα χώρου του ΚΗΦΗ το οποίο έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 1.895,10 μ2, στο Ο.Τ.363 
που περικλείεται από τις οδούς Φλέβας Ρουβίκωνος – Ταβουλάρη – Ι. Πολέμη – Πλαστήρα. 

Το κτίριο συνδυάζει τον κοινωνικό χαρακτήρα με τον βιοκλιματικό σχεδιασμό, προς την κατεύθυνση 
εκσυγχρονισμού του κοινωνικού κράτους. Αξίζει να σημειωθεί οτι η βιοκλιματική αρχιτεκτονική του έχει ως αποτέλεσμα 
την εξοικονόμηση ενέργειας συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Αντικείμενο της παρούσας πρότασης είναι η επέκταση της λογικής αυτής και στο περιβάλλοντα χώρο του 
«Πολυδύναμου Βιοκλιματικού Κέντρου για την Ανάπτυξη Δομών Κοινωνικής  Φροντίδας», ώστε να καταστεί  
λειτουργικό και να αναβαθμιστεί συνολικά. 

Ο περιβάλλον χώρος του κτιρίου σήμερα παραμένει αδιαμόρφωτος, καλυμμένος με σκουπίδια, μπάζα και οικοδομικά 
υλικά, χωρίς περίφραξη και χωρίς τον απαραίτητο ηλεκτροφωτισμό, εικόνα που υποβαθμίζει  το κτίριο. 

Η παρούσα πρόταση περιλαμβάνει εργασίες πρασίνου όπως εκσκαφές, , υποδομές, εξυγίανση του εδάφους 
µε  κηπαίο χώµα, εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα, εγκατάσταση αυτόματου δικτύου άρδευσης πρασίνου, 
φύτευση ποικιλίας δέντρων, φυτεύσεις με συστάδες αρωματικών και εποχιακών φυτών που θα δώσουν χρώμα 
στον χώρο και θα διαμορφώσουν έναν ελκυστικό περιπατητικό κήπο. Επίσης τοποθετείται κατάλληλος αστικός 
εξοπλισμός (παγκάκια και κάδοι απορριμμάτων) για στάση και ξεκούραση. Η διαμόρφωση του πράσινου θα 
προσφέρει πολλαπλά οφέλη στους χρήστες του ΚΗΦΗ. H επερχόμενη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, περιορίζει 
τον αντίκτυπο των υψηλών θερμοκρασιών στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς  
μήνες, ενθαρρύνοντας τους χρήστες να αναλάβουν κοινωνική δραστηριότητα πχ να απολαύσουν μια βόλτα στον 



 
 
 
 

 

 

κήπο και να βελτιωθεί η διάθεσή τους. 

       Για τους κοινόχρηστους χώρους, έχει προβλεφθεί ο κατάλληλος φωτισμός. Ο σκοπός του φωτισμού  
      των  κοινόχρηστων χώρων είναι κυρίως η ασφάλεια και η προστασία των πεζών (κατοίκων και διερχομένων) και η 
ελκυστικότητα της περιοχής.  

       Για τον φωτισμό θα τοποθετηθούν: 

 Σύγχρονοι ιστοί φωτισμού, ύψους 4,0 μ με φωτιστικά σώματα τεχνολογίας led. 

 Χωνευτά φωτιστικά τεχνολογίας led, για τοποθέτηση μέσα σε χώμα ή έδαφος, στα δέντρα, για ανάδειξη του 
φυλλώματος.  

 Φωτιστικά Led εξωτερικού χώρου, τύπου bollard, από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο υψηλής πίεσης, 
για τοποθέτηση στο έδαφος στον περιβάλλοντα χώρο. 

 Στεγανά φωτιστικό εξωτερικού χώρου Led επίτοιχης ή χωνευτής τοποθέτησης, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, 
χρώματος γκρί διπλού στρώματος για υψηλή αντοχή στη διάβρωση. 

Για όλα τα φωτιστικά τα οποία θα φωτίσουν τον περιβάλλοντα χώρο, έχουν προβλεφθεί οι ανάλογες υποδομές 
(καλωδιώσεις – φρεάτια). 

Ο συνολικός χώρος οριοθετείται με την τοποθέτηση περίφραξης με συνολικό εμφανές ύψος 1,60 μ από την 
οριστικά διαμορφωμένη στάθμη του εδάφους. Η 
περίφραξη θα αποτελείται από συμπαγές τοιχίο 
οπλισμένου σκυροδέματος (ως σκαρίφημα 
παραπλεύρως) στο οποίο θα τοποθετηθεί  
κιγκλίδωμα από ανοξείδωτο χάλυβα (ΑΙSI 316) 
ύψους 0,80μ,. Την περίφραξη θα συμπληρώνουν 2 
συρόμενες θύρες από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 
316), με  ηλεκτρικό μοτέρ, συνολικού ύψους 1,60μ. 

Τέλος, θα γίνει και κατασκευή των 
πεζοδρομίων περιμετρικά του οικοδομικού 
τετραγώνου, με πλάκες πεζοδρομίου (που περιέχουν 
ψυχρά υλικά) οι οποίες θα εδράζονται, σε βάση από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 πάχους περίπου 15cm, οπλισμένο με διπλό δομικό πλέγμα κατηγορίας B500C και, σε 
συμπυκνωμένη στρώση από κοκκώδη υλικά πάχους 15εκ. Για την σύνδεση της στάθμης του πεζοδρομίου με την 
στάθμη του οδοστρώματος και την διευκόλυνση των ατόμων μειωμένης κινητικότητας (Α.Μ.Κ), υποβιβάζονται οι 
γωνίες των πεζοδρομίων στη διασταύρωση των δύο οδών με την κατασκευή υψομετρικά ομαλά μεταβαλλόμενου 
κεκλιμένου επιπέδου (ράμπα), βάσει οδηγιών της επιβλέπουσας υπηρεσίας και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 
52907/2009 (ΦΕΚ 2621Β/31-12-2009) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.  Για την 
οριοθέτηση και συγκράτηση των πεζοδρομίων πέριξ του οικοδομικού τετραγώνου, θα τοποθετηθούν κράσπεδα 
προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα. 

Σκοπός του έργου είναι να δημιουργηθεί ένα ήπιο και ελκυστικό για τους χρήστες περιβάλλον, όπου το κτίριο 
θα κυριαρχεί στο χώρο και η συνολική εικόνα θα συμβάλλει στην αισθητική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. 



 
 
 
 

 

 

Για την περάτωση όλου του έργου ορίζεται συνολική προθεσμία τριών (03) μηνών από την ημέρα που θα 
υπογραφεί η σύμβαση. 

 
 
 
 

ΙΛΙΟΝ 17/05/2021 ΙΛΙΟΝ 17/05/2021 
Επικαιροποίηση  10/02/2022 Επικαιροποίηση   10/02/2022 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη   Τμήματος Μελετών 

(Ως προς τις Οικοδομικές Εργασίες) 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τ.Υ 

  

Μαρία Στρατουδάκη 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Αγγελική Δημητρακοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Η Προϊσταμένη Τμήματος     Εφαρμογών Πρασίνου 
(Ως προς τις Εργασίες Πρασίνου) 

 

  

Μαριάνθη Ράππου  
Γεωπόνος-Αρχιτέκτων Τοπίου 

 

  

(Ως προς τις Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες)  
  

Παναγιώτης Μαρκατσέλας 
                                  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 

 

                                                                      

 
 

 
 
 

 

 
 

   
 

 
 



 

 

 

 

 

 

  

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΗΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ                                                               ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ   
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                        ΑΡ. ΜΕΛ.: ΟΙΚ 04/2020 
 

 

  

  

 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 
ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΗΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
     

Αρ. Μελέτης : ΟΙΚ 04/2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης Α.Τ. Μον. 

Mετρ. Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
 

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
 

1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων 
με χρήση μηχανικών μέσων σε 
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 
 

ΝΑΟΙΚ 
20.05.01 
 

ΟΙΚ 2124 1 m3 90,00 8,10 729,00 
 

2 Εξυγιαντικές στρώσεις με 
κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών 
 

ΝΑΟΙΚ 20.21 ΟΙΚ 2162 2 m3 40,00 5,00 200,00 
 

3 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 
εκσκαφών με μηχανικά μέσα 
 

ΝΑΟΙΚ 20.30 ΟΙΚ 2171 3 m3 50,00 0,90 45,00 
 

4 Καθαίρεση στοιχείων 
κατασκευών από 
άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή 
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης, 
με τη φορτοεκφόρτωση και τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\22.10.01 
 

ΟΙΚ 2226 4 m3 35,00 32,50 1.137,50 
 

5 Καθαίρεση  στοιχείων 
κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, με 
εφαρμογή συνήθων μεθόδων 
καθαίρεσης, με τη 
φορτοεκφόρτωση και τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση 
 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\22.15.01 
 

ΟΙΚ 2226 5 m3 35,00 60,50 2.117,50 
 

6 Καθαίρεση πλακοστρώσεων 
δαπέδων παντός τύπου και 
οποιουδήποτε πάχους, χωρίς 
να καταβάλλεται προσοχή για 
την εξαγωγή ακεραίων πλακών, 
με την φορτοεκφόρτωση και τη 
μεταφορά των προϊόντων 
καθαίρεσης 
 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\22.20.01 
 

ΟΙΚ 2236 6 m2 220,00 11,59 2.549,80 
 

 
Σύνολο : 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 6.778,80 6.778,80 

 
1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

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

ΝΑΟΙΚ 
32.01.04 
 

ΟΙΚ 3214 7 m3 70,00 90,00 6.300,00 
 

2 Προμήθεια, μεταφορά 
επιτόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος 
χωρίς χρήση αντλίας  για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 
 

ΝΑΟΙΚ 
32.02.05 
 

ΟΙΚ 3215 8 m3 40,00 90,00 3.600,00 
 

3 Σκυροδέματα μικρών έργων 
για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 
 

ΝΑΟΙΚ 
32.05.04 
 

ΟΙΚ 3214 9 m3 2,00 106,00 212,00 
 

4 Ξυλότυποι χυτών 
μικροκατασκευών 
 

ΝΑΟΙΚ 38.02 ΟΙΚ 3811 10 m2 2,00 22,50 45,00 
 

5 Ξυλότυποι συνήθων χυτών 
κατασκευών 
 

ΝΑΟΙΚ 38.03 ΟΙΚ 3816 11 m2 140,00 15,70 2.198,00 
 

6 Ξυλότυποι εμφανών 
σκυροδεμάτων 
 

ΝΑΟΙΚ 38.13 ΟΙΚ 3841 12 m2 200,00 20,25 4.050,00 
 

  
  

            
Σε μεταφορά 16.405,00 6.778,80 

 Σελίδα 1 από 6   



 
 
 
 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης Α.Τ. Μον. 

Mετρ. Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  
Από μεταφορά 16.405,00 6.778,80 

7 Διαμόρφωση εγκοπών και 
εσοχών σε επιφάνειες από 
σκυρόδεμα 
 

ΝΑΟΙΚ 38.18 ΟΙΚ 3816 13 m 250,00 2,80 700,00 
 

8 Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος, κατηγορίας 
B500C. 
 

ΝΑΟΙΚ 
38.20.02 
 

ΟΙΚ 3873 14 kg 4.200,00 1,07 4.494,00 
 

9 Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος, Δομικά 
πλέγματα B500C 
 

ΝΑΟΙΚ 
38.20.03 
 

ΟΙΚ 3873 15 kg 1.200,00 1,01 1.212,00 
 

10 Αποστατήρες σιδηροπλισμού 
σκυροδεμάτων 
 

ΝΑΟΙΚ 38.45 ΟΙΚ 3873 16 m2 530,00 2,20 1.166,00 
 

11 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων 
εξωτερικών χώρων με 
επίστρωση τσιμεντόπλακων 
οποιουδήποτε χρώματος, που 
περιέχουν ψυχρά υλικά (cool 
materials) 
 

ΝΑΟΙΚ Ν\79.80 ΟΙΚ 7744 17 m2 240,00 32,50 7.800,00 
 

 
Σύνολο : 1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 31.777,00 31.777,00 

 
1.3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

1 Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο 
χάλυβα ποιότητας AISI 316 
 

ΝΑΟΙΚ 
Β\64.17.ΣΧ4 
 

ΟΙΚ 6418 18 m 166,00 253,00 41.998,00 
 

2 Συρόμενη θύρα από 
ανοξείδωτο χάλυβα μήκους 
8,40m ποιότητας AISI 316 
 

ΝΑΟΙΚ 
Β\64.17.ΣΧ5 
 

ΟΙΚ 6418 19 τεμ. 1,00 9.100,00 9.100,00 
 

3 Kαλύμματα φρεατίων από ελατό 
χυτοσίδηρο (ductile iron) 
 

ΝΑΥΔΡ 
11.01.02 
 

ΥΔΡ 6752 20 kg 90,00 2,90 261,00 
 

4 Συρόμενη θύρα μήκους 5m 
από ανοξείδωτο χάλυβα 
ποιότητας AISI 316 
 

ΝΑΟΙΚ 
Β\64.17.ΣΧ7 
 

ΟΙΚ 6418 21 τεμ. 1,00 5.900,00 5.900,00 
 

5 Συρόμενη θύρα από ανοξείδωτο 
χάλυβα ποιότητας AISI 316 
 

ΝΑΟΙΚ 
Β\64.17.ΣΧ8 
 

ΟΙΚ 6418 22 m 7,30 607,00 4.431,10 
 

 
Σύνολο : 1.3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 61.690,10 61.690,10 

 
Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

 
100.245,90 

 
2. ΟΔΟΠΟΙΪΑ 

 
2.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (πεζοδρόμια, κράσπεδα, ρείθρα) 

1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών 
έργων και τάφρων πλάτους έως 
5,00 m 
 

ΝΑΟΔΟ Β01 ΝΟΔΟ 2151 23 m3 35,00 7,60 266,00 
 

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

ΝΑΟΔΟ Β02 ΥΔΡ 6087 24 m3 35,00 2,70 94,50 
 

3 Επιχώματα (από κοκκώδη 
υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια 
 

ΝΑΟΔΟ Β04.1 ΝΟΔΟ 3121Β 25 m3 35,00 12,74 445,90 
 

4 Πρόχυτα κράσπεδα  από 
σκυρόδεμα 
 

ΝΑΟΔΟ Β51 ΝΟΔΟ 2921 26 m 190,00 9,60 1.824,00 
 

5 Κατασκευή ρείθρων, 
τραπεζοειδών τάφρων, 
στρώσεων προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με 
σκυρόδεμα C16/20 
 

ΝΑΟΔΟ 
Β29.3.1 
 

ΝΟΔΟ 2532 27 m3 25,00 94,20 2.355,00 
 

6 Τομή οδοστρώματος με 
ασφαλτοκόπτη 
 

ΝΑΟΔΟ Δ01 ΟΙΚ 2269Α 28 m 190,00 1,00 190,00 
 

 
Σύνολο : 2.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (πεζοδρόμια, κράσπεδα, 
ρείθρα) 
 

5.175,40 5.175,40 

 
Σύνολο : 2. ΟΔΟΠΟΙΪΑ 

 
5.175,40 

    
           

Σε μεταφορά  105.421,30 

 Σελίδα 2 από 6   



 
 
 
 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης Α.Τ. Μον. 

Mετρ. Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  
Από μεταφορά  105.421,30  

3. ΠΡΑΣΙΝΟ 
 

3.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

1 Πατημένο χώμα ΝΑΟΔΟ 
Δ\Γ02.2.ΣΧ1 
 

ΝΟΔΟ 3211Β 29 m2 35,00 48,47 1.696,45 
 

2 Σχηματισμός λεκανών 
άρδευσης φυτών, διαμέτρου 
από 0,61 m και άνω 
 

ΝΑΠΡΣ ΣΤ01.2 ΠΡΣ 5330 30 ΤΕΜ 25,00 0,35 8,75 
 

3 Άρδευση φυτών από παροχές ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ02.1.4 
 

ΠΡΣ 5321 31 ΤΕΜ 250,00 0,0225 5,63 
 

4 Άρδευση χλοοτάπητα από 
παροχές 
 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ02.2.2 
 

ΠΡΣ 5522 32 στρ. 0,42 8,75 3,68 
 

5 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - 
ημιβραχώδες με τη δαπάνη 
φορτοεκφόρτ και μεταφοράς 
 

ΝΑΠΡΣ Α02.ΣΧ ΝΟΔΟ 1123.Α 33 m3 150,00 5,20 780,00 
 

6 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη 
εκτός αστικών περιοχών, χωρίς 
την προμήθεια του υλικού 

ΝΑΠΡΣ Α05 ΠΡΣ 1620 34 m3 15,00 2,30 34,50 
 

7 Συμπλήρωση  χώρων για 
εγκατάσταση χλοοτάπητα με 
κατάλληλο εδαφικό υλικό 
 

ΝΑΠΡΣ Α07.ΣΧ ΠΡΣ 1620 35 m2 420,00 11,20 4.704,00 
 

8 Εκσκαφή και επαναπλήρωση 
τάφρων υπογείου αρδευτικού 
δικτύου, με μηχανικά μέσα 
 

ΝΑΠΡΣ Α10 ΠΡΣ 2111 36 m 170,00 0,80 136,00 
 

9 Γενική μόρφωση επιφάνειας 
εδάφους για την φύτευση 
φυτών ή εγκατάσταση 
χλοοτάπητα 
 

ΝΑΠΡΣ Γ01 ΠΡΣ 1140 37 στρ. 0,42 105,00 44,10 
 

10 Δένδρα, κατηγορίας Δ7 ΝΑΠΡΣ Δ01.7 ΠΡΣ 5210 38 ΤΕΜ 10,00 120,00 1.200,00 
 

11 Δένδρα, κατηγορίας Δ8 ΝΑΠΡΣ Δ01.8 ΠΡΣ 5210 39 ΤΕΜ 15,00 170,00 2.550,00 
 

12 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, 
διετή,  βολβώδη κλπ φυτά 
κατηγορίας Π2 

ΝΑΠΡΣ Δ06.2 ΠΡΣ 5220 40 ΤΕΜ 225,00 1,65 371,25 
 

13 Προμήθεια κηπευτικού 
χώματος 
 

ΝΑΠΡΣ Δ07 ΠΡΣ 1710 41 m3 150,00 8,50 1.275,00 
 

14 Άνοιγμα λάκκων με χρήση 
εκσκαπτικού μηχανήματος, 
διαστάσεων  0,70 Χ 0,70 Χ 
0,70 m 
 

ΝΑΠΡΣ Ε04.2 ΠΡΣ 5110 42 ΤΕΜ 25,00 2,40 60,00 
 

15 Φύτευση φυτών με μπάλα 
χώματος όγκου 41 - 80 lt 
 

ΝΑΠΡΣ Ε09.8 ΠΡΣ 5210 43 ΤΕΜ 25,00 6,00 150,00 
 

16 Υποστύλωση δένδρου με δύο 
πασσάλους 
 

ΝΑΠΡΣ 
Ε11.1ΣΧ 
 

ΠΡΣ 5230 44 ΤΕΜ 25,00 2,80 70,00 
 

17 Εγκατάσταση προπαρασκευα 
σμένου χλοοτάπητα 
 

ΝΑΠΡΣ Ε13.2 ΠΡΣ 5510 45 στρ. 0,42 5.500,00 2.310,00 
 

18 Προμήθεια και ενσωμάτωση 
βελτιωτικών εδάφους 
 

ΝΑΠΡΣ Γ02ΣΧ ΝΑΠΡΣ 1420 46 m3 50,00 10,00 500,00 
 

 
Σύνολο : 3.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ- 
ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 

15.899,36 15.899,36 

 
3.2. ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

1 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο 
(ΡΕ) 6 atm, διατομής Φ 16 
 

ΝΑΠΡΣ 
Η01.1.1.1 
 

ΝΑΠΡΣ 5751.1 47 m 200,00 0,24 48,00 
 

2 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο 
(ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 40 mm 

ΝΑΠΡΣ Η01.1.5 ΗΛΜ 8 48 m 110,00 0,85 93,50 
 

3 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, 
κοχλιωτοί, PN 16 atm, 
ονομαστικής διαμέτρου Φ  1 in 
 

ΝΑΠΡΣ Η05.1.3 ΗΛΜ 11 49 ΤΕΜ 2,00 9,80 19,60 
 

 
Σε μεταφορά 161,10 121.320,66 

 Σελίδα 3 από 6   



 
 
 
 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης Α.Τ. Μον. 

Mετρ. Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  
Από μεταφορά 161,10 121.320,66 

4 Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm, 
ονομαστικής διαμέτρου Φ  1 in 
 

ΝΑΠΡΣ 
Η05.12.3 
 

ΗΛΜ 11 50 ΤΕΜ 1,00 45,00 45,00 
 

5 Βάνες συρταρωτές, 
ορειχάλκινες, με σπείρωμα, 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4 in 
 

ΝΑΠΡΣ Η05.3.2 ΗΛΜ 11 51 ΤΕΜ 2,00 4,00 8,00 
 

6 Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, 
πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 
10 atm, ονομαστικής διαμέτρου 
Φ 1 in μακρύ, ενεργής 
επιφάνειας 510 cm2 και 
παροχής τουλάχιστον μέχρι 
6,00 m3/h 
 

ΝΑΠΡΣ Η07.2.3 ΗΛΜ 8 52 ΤΕΜ 1,00 85,00 85,00 
 

7 Εκτοξευτήρες 
αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, 
ακτίνας ενεργείας  5 - 9 m, με 
σώμα ανύψωσης 10 cm, 
πλαστικό 
 

ΝΑΠΡΣ 
Η08.3.2.1 
 

ΗΛΜ 8 53 ΤΕΜ 18,00 30,00 540,00 
 

8 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, 
επισκέψιμος 
 

ΝΑΠΡΣ Η08.1.1 ΗΛΜ 8 54 ΤΕΜ 230,00 0,22 50,60 
 

9 Εκτοξευτήρας 
αυτοανυψούμενος, στατικός, με 
σώμα ανύψωσης 10 cm 
 

ΝΑΠΡΣ 
Η08.3.1.2 
 

ΗΛΜ 8 55 ΤΕΜ 20,00 4,60 92,00 
 

10 Επαγγελματικός 
προγραμματιστής ρεύματος 
εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες 
Η/Β 15-16 

ΝΑΠΡΣ 
Η09.2.6.2 
 

ΗΛΜ 52 56 ΤΕΜ 1,00 500,00 500,00 
 

11 Βάνες ελέγχου άρδευσης 
(ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, 
πλαστικές, χωρίς μηχανισμό 
ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in 

ΝΑΠΡΣ 
Η09.1.1.1 
 

ΗΛΜ 8 57 ΤΕΜ 14,00 32,00 448,00 
 

12 Στεγανό κουτί για προγραμματι 
στές,    μεταλλικό, διαστάσεων 
80x60x25 (cm), πάχους 1,2 mm 

ΝΑΠΡΣ 
Η09.2.14.1Ζ 
 

ΗΛΜ 8 58 ΤΕΜ 2,00 125,00 250,00 
 

13 Καλώδια  τύπου JIVV-U  
(ΝΥΥ),.διατομής 7x1,5 mm2 
 

ΝΑΠΡΣ 
Η09.2.15.5 
 

ΗΛΜ 47 59 m 10,00 1,40 14,00 
 

14 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο 
(ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 32 mm 
 

ΝΑΠΡΣ Η01.1.4 ΗΛΜ 8 60 m 500,00 0,65 325,00 
 

15 Πλαστικό φρεάτιο 
ηλεκτροβανών, 6 ins, μιας Η/Β 
 

ΝΑΠΡΣ 
Η09.2.13.1 
 

ΗΛΜ 8 61 ΤΕΜ 4,00 8,50 34,00 
 

16 Οικιακός προγραμματιστής 
ρεύματος εξωτερικού χώρου, 
ελεγχόμενες Η/Β 4-6 
 

ΝΑΠΡΣ 
Η09.2.5.1 
 

ΗΛΜ 52 62 ΤΕΜ 1,00 200,00 200,00 
 

17 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο 
(ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 63 mm 
 

ΝΑΠΡΣ Η01.1.7 ΗΛΜ 8 63 m 20,00 1,65 33,00 
 

 
Σύνολο : 3.2. ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 2.785,70 2.785,70 

 
3.3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

1 Καθιστικά - Παγκάκια Παγκάκια 
δένδρου στρογυλλά 
 

ΝΑΠΡΣ Β10.11 ΟΙΚ 5104 64 ΤΕΜ 1,00 740,00 740,00 
 

2 Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά 
με πλάτη, με σκελετό από 
διαμορφωμένους χαλυβδοσω 
λήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου 

ΝΑΠΡΣ Β10.1 ΟΙΚ 5104 65 ΤΕΜ 4,00 190,00 760,00 
 

3 Κάδοι Απορριμμάτων 
Επιστήλιος μονός κάδος 
 

ΝΑΠΡΣ Β11.9 ΟΙΚ 5104 66 ΤΕΜ 4,00 200,00 800,00 
 

 
Σύνολο : 3.3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2.300,00 2.300,00 

 
Σύνολο : 3. ΠΡΑΣΙΝΟ 

 
20.985,06 

    
           

Σε μεταφορά  126.406,36 

 Σελίδα 4 από 6   



 
 
 
 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης Α.Τ. Μον. 

Mετρ. Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  
Από μεταφορά  126.406,36  

4. ΗΛΕΚΤ/ΜΗΧ 

1 Φωτιστικό ιστού led, 
συμμετρικού φωτισμού, 
βαμμένο. 
 

ΑΤΗΕ 9323.Φ1 ΗΛΜ 103 67 ΤΕΜ 12,00 450,00 5.400,00 
 

2 Χωνευτό φωτιστικό Led, για 
τοποθέτηση μέσα σε χώμα ή 
έδαφος 
 

ΑΤΗΕ 9323.Φ3 ΗΛΜ 103 68 ΤΕΜ 19,00 500,00 9.500,00 
 

3 Φωτιστικό Led εξωτερικού 
χώρου, τύπου bollard, για 
τοποθέτηση στο έδαφος 
 

ΑΤΗΕ 9323.Φ5 ΗΛΜ 103 69 ΤΕΜ 14,00 180,00 2.520,00 
 

4 Στεγανό φωτιστικό εξωτερικού 
χώρου Led επίτοιχης χωνευτής 
τοποθέτησης 
 

ΑΤΗΕ 9323.Φ6 ΗΛΜ 103 70 ΤΕΜ 23,00 175,00 4.025,00 
 

5 Στεγανό φωτιστικό Led 
επίτοιχης τοποθέτησης, 
χρώματος γκρί 
 

ΑΤΗΕ 9323.Φ9 ΗΛΜ 103 71 ΤΕΜ 10,00 285,00 2.850,00 
 

6 Χωνευτός ιστός 4 μέτρων 
(πάνω από το επίπεδο του του 
εδάφους), συνολικού ύψους 4,6 
m. 
 

ΑΤΗΕ 
9323.Φ1Α 
 

ΗΛΜ 103 72 ΤΕΜ 12,00 460,00 5.520,00 
 

7 Πίλαρ οδοφωτισμού οκτώ 
αναχωρήσεων 
 

ΝΑΗΛΜ 
60.10.80.02 
 

ΗΛΜ 52 73 ΤΕΜ 4,00 2.750,00 11.000,00 
 

8 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης 
υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm 
 

ΝΑΗΛΜ 
60.10.85.01 
 

ΝΟΔΟ 2548 74 ΤΕΜ 62,00 60,00 3.720,00 
 

9 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών 
πλαστικός ευθύς 23mm 
 

ΑΤΗΕ 8732.1.4 ΗΛΜ 41 75 m 540,00 4,90 2.646,00 
 

10 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση 
ηλεκτρικών γραμμών 
ενδεικτικού τύπου WL- 
SIEMENS τριπολικός εντάσεως 
25 Α 
 

ΑΤΗΕ 8915.2.5 ΗΛΜ 55 76 ΤΕΜ 1,00 18,35 18,35 
 

11 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ 
5x2,5mm2 
 

ΑΤΗΕ 
8766Ν.6.Δ.Σ 
 

ΗΛΜ 46 77 m 540,00 5,41 2.921,40 
 

 
Σύνολο : 4. ΗΛΕΚΤ/ΜΗΧ 50.120,75 50.120,75 

  

  

           
Σε μεταφορά  176.527,11 

 Σελίδα 5 από 6   



 
 
 
 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΑ Είδος Εργασιών Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης Α.Τ. Μον. 

Mετρ. Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Άθροισμα  176.527,11 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 31.774,88 

Άθροισμα  208.301,99 

Απρόβλεπτα 15,00% 31.245,30 

Άθροισμα  239.547,29 

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ 2.000,00 

Άθροισμα  241.547,29 

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 360,00 

Άθροισμα  241.907,29 

Πρόβλεψη αναθεώρησης 2.569,07 

Άθροισμα  244.476,36 

ΦΠΑ 24,00% 58.674,33 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  303.150,69 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΗΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΗΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
  

Αρ. Μελέτης: ΟΙΚ 04/2020 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Τιμαριθμική : 2012Γ 
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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m 
ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 
2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος 
βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' 
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των 
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 
 
Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 
  

  

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,10 

(Ολογράφως) : οκτώ και δέκα λεπτά 

A.T. : 2 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.21 Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 

Κατασκευή στρώσεων από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών, μη πλαστικά. Περιλαμβάνονται 
οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η 
διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες 
καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την 
επίχωση. 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00 

(Ολογράφως) : πέντε 

A.T. : 3 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,90 

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά 
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A.T. : 4 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή 
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης, με τη φορτοεκφόρτωση και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός 
είδους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι 
δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και 
προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων 
στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, η φορτοεκφόρτωση 
αυτών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων 
οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 
 
Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 
  

  

Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,50 

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : 5 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.15.01 Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή 
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης, με τη φορτοεκφόρτωση και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 

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. 
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) : 60,50 

(Ολογράφως) : εξήντα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 6 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους, χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών, με την φορτοεκφόρτωση και τη 
μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, 
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τύπου Μάλτας, πορσελάνης, 
μωσαϊκού, κεραμικών, σχοστολίθου κλπ), χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών, με το κονίαμα 
 
στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως 
προς φόρτωση, 
 
την φορτοεκφόρτωση, τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, τους χαμένους χρόνους και 
κάθε είδους σταλία 
 
μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων και την μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαίρεσης σε 
χώρους επιτρεπόμενους 
 
από τις αρμόδιες Αρχές και την ισχύουσα νομοθεσία, σε οποιαδήποτε απόσταση και αν βρίσκονται από 
το σημείο των εργασιών, 
 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της 

 εργασίας 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)προ της καθαίρεσης 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,59 

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα εννέα λεπτά 

A.T. : 7 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 
διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 
ειδική μελέτη συνθέσεως. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το 
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 
σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 
 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την 
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με 
δαπάνη του Aναδόχου. 
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β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
 
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος 
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και 
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση 
σκυροδέτησης. 
 
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα 

A.T. : 8 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.02.05 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση 
αντλίας  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 
διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και 
λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με 
την μελέτη 
 
του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 
ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το 
σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης, με 
χρήση οποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό, 
 
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. 
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β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
 
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
 
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος 
(βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την 
θέση σκυροδέτησης. 
 
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα 

A.T. : 9 
  

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 

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 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) : 106,00 

(Ολογράφως) : εκατόν έξι 

A.T. : 10 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την 
διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων 
εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα 
(τύποι)". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
διαμόρφωσή του. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας. 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : 11 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, 
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε 
ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεμα (τύποι)". 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
διαμόρφωσή του. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 12 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841 

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) : 20,25 

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά 

A.T. : 13 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.18 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 

Διαμόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από 
σκυρόδεμα, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 
"Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος",με χρήση ξύλινων ή 
πλαστικών πηχίσκων διατομής έως 75x75 mm, οι οποίοι στερεώνονται στους 
ξυλοτύπους. Περιλαμβάνεται η αποκατάσυαση τοπικών φθορών που είναι δυνατόν να 
προκληθούν κατά την αφαίρεση του ξυλοτύπου, με χρήση τσιμεντοκονίας ή 
επισκευαστικού κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80 



 

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά 
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A.T. : 14 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C. 
  

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον 
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων 
κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισμού. 
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 
των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 
 
|           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    |       |    v    |          |  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 
 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας. 
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 
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ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 
σύμφωνα με την μελέτη. 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,07 

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά 

A.T. : 15 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον 
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων 
κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισμού. 
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 
των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 
 
|           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    |       |    v    |          |  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 
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40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 
 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας. 
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Δομικά πλέγματα B500C. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 
σύμφωνα με την μελέτη. 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,01 

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό 

A.T. : 16 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

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. 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20 

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά 

A.T. : 17 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.80 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση τσιμεντόπλακων 
οποιουδήποτε χρώματος, που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 

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 υλικού συγκόλλησης 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. 
Οταν προβλέπεται η διαμόρφωση αρμών στην πλακόστρωση, η πλήρωσή 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 απόχρωση της επιφανείας τους και εάν 
δεν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη, οι καινούργιες πλάκες θα πληρουν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα: 
________________________________________________________________________________ 
Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων τσιμεντοπλακών με ψυχρά υλικά 
________________________________________________________________________________ 
Κατηγοριοποίηση   |     Αρχικός      |Αρχικός συντελεστής  |Αρχικός συντελεστής   
προιόντων         | ανακλαστικότητας | στο εγγύς υπέρυθρο  |    εκπομπής στο 
                  | στο ορατό φάσμα  |    φάσμα(NIR)       |  υπέρυθρο(Infrared 
                  |    (SR)          |                     |    Emittance) 
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__________________|__________________|_____________________|____________________ 
ΟΜΑΔΑ 1           |                  |                     | 
ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ      |                  |                     | 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ |  SR >= 0, 60     |     >= 0,65         |      >= 0,85 
__________________|__________________|_____________________|____________________ 
ΟΜΑΔΑ 2           |                  |                     | 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ,  |                  |                     | 
ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ,    |                  |                     | 
ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΜΠΛΕ,   |                  |                     | 
ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ     |  SR >= 0, 50     |     >= 0,60         |      >=0,85 
_____________________________________|_____________________|____________________ 
ΟΜΑΔΑ 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 συνοδεόνται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της ανακλαστικότητας και του 
συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο (με βάση τα Πρότυπα: ASTM E 903 / ASTM G159) και του συντελεστή 
εκπομπής στο υπέρυθρο (με βάση τα Πρότυπα ASTM E408 / ASTM C1371) από εργαστήριο διαπιστευμένο 
από ΕΣΥΔ ή άλλο αναγνωρισμένο εργαστήριο που διαθέτει εμπειρία και κατάλληλο εξοπλισμό. 
 
Στις περιπτώσεις τσιμεντοπλακών με αδρή υφή ή εκτυπη 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 σύμφωνα με την Μελέτη, με τα υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία. 
 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,50 

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : 18 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\64.17.ΣΧ4 Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 316 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6418 

Κατασκευή κιγκλιδώματος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτες διατομές ποιότητας AISI 316, συνολικού 
ύψους περίπου 0,80m, με μεταλλικούς ορθοστάτες ανά 1,00 m από λάμα διατομής 50x10mm, με κουπαστη 
από στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ50/2mm, με μεταλλικά οριζόντια στοιχεία διατομής Φ16/2mm ανά 
20cm μεταξύ των ορθοστατών, με μεταλλικές φλάντζες Φ120mm, λοιπά στοιχεία σύνδεσης και στερέωσής 
του (συνδέσμους, φλάντζες, τάπες, κ.λ.π.). Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, και πλήρως 
περαιωμένη εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης σε καμπύλη κάτοψη, στερέωσης και σε 
λειτουργία, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης καθώς και κάθε άλλο υλικό και 
εργασία ανεξαρτήτως δυσχερειών έστω και μη ρητώς κατονομαζόμενα ανωτέρω αλλά θεωρούνται 
απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή, τοποθέτηση και παράδοσή τους 
σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές και οδηγίες της προμηθεύτριας εταιρείας και της επίβλεψης. 
 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) τοποθετηθέντος κιγκλιδώματος από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 316. 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 253,00 

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα τρία 

A.T. : 19 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\64.17.ΣΧ5 Συρόμενη θύρα από ανοξείδωτο χάλυβα μήκους 8,40m ποιότητας AISI 316 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6418 

Κατασκευή συρόμενη θύρας μήκους 8,40 m, συνολικού ύψους περίπου 1,60m, με πλαίσιο από 
στρατζαριστό 60χ60χ3mm ή 80χ80χ3mm. Από ανοξείδωτες διατομές ποιότητας AISI 316, με μεταλλικούς 
ορθοστάτες ανά 0,80 m από λάμα διατομής 50x10mm, με κουπαστη στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή 
Φ50/2mm, με μεταλλικά οριζόντια στοιχεία διατομής Φ16/2mm ανά 20cm μεταξύ των ορθοστατών, λοιπά 
στοιχεία σύνδεσης και στερέωσής του (συνδέσμους, φλάντζες, τάπες, κ.λ.π.). Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη προμήθειας και τοποθέτησης του κατάλληλου μοτέρ λειτουργίας, με 2 
τηλεχειριστήρια και φωτοκύτταρο ασφαλείας. Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, και πλήρως 
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περαιωμένη εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης και σε λειτουργία, σύμφωνα με την 
μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης καθώς και κάθε άλλο υλικό και εργασία ανεξαρτήτως 
δυσχερειών έστω και μη ρητώς κατονομαζόμενα ανωτέρω αλλά θεωρούνται απαραίτητα για την πλήρη και 
έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή, τοποθέτηση και παράδοσή τους σύμφωνα πάντα με τις 
προδιαγραφές και οδηγίες της προμηθεύτριας εταιρείας και της επίβλεψης. 
 
Τιμή τεμαχίου (τεμ) τοποθετημένης συρόμενης θύρας από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 316. 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 9.100,00 

(Ολογράφως) : εννέα χιλιάδες εκατό 

A.T. : 20 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.01.02 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 

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 ελατό χυτοσίδηρο (ductile 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) : 2,90 

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 21 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\64.17.ΣΧ7 Συρόμενη θύρα μήκους 5m από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 316 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6418 

Κατασκευή συρόμενη θύρας μήκους 5m, συνολικού ύψους περίπου 1,60m, με πλαίσιο από στρατζαριστό 
60χ60χ3mm ή 80χ80χ3mm. Από ανοξείδωτες διατομές ποιότητας AISI 316, με μεταλλικούς ορθοστάτες 
ανά 0,80 m από λάμα διατομής 50x10mm, με κουπαστη στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ50/2mm, με 
μεταλλικά οριζόντια στοιχεία διατομής Φ16/2mm ανά 20cm μεταξύ των ορθοστατών, λοιπά στοιχεία 
σύνδεσης και στερέωσής του (συνδέσμους, φλάντζες, τάπες, κ.λ.π.). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 
και η δαπάνη προμήθειας και τοποθέτησης του κατάλληλου μοτέρ λειτουργίας, με 2 τηλεχειριστήρια 
και φωτοκύτταρο ασφαλείας. Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, και πλήρως περαιωμένη εργασία 
κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης και σε λειτουργία, σύμφωνα με την μελέτη και τις 
οδηγίες της επίβλεψης καθώς και κάθε άλλο υλικό και εργασία ανεξαρτήτως δυσχερειών έστω και μη 
ρητώς κατονομαζόμενα ανωτέρω αλλά θεωρούνται απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη κατά τα 
ανωτέρω κατασκευή, τοποθέτηση και παράδοσή τους σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές και οδηγίες 
της προμηθεύτριας εταιρείας και της επίβλεψης. 
 
Τιμή τεμαχίου (τεμ) τοποθετημένης συρόμενης θύρας από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 316. 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 5.900,00 

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες εννιακόσια 

A.T. : 22 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\64.17.ΣΧ8 Συρόμενη θύρα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 316 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6418 

Κατασκευή συρόμενη θύρας, συνολικού ύψους περίπου 1,60m, με πλαίσιο από στρατζαριστό. Από 
ανοξείδωτες διατομές ποιότητας AISI 316, με μεταλλικούς ορθοστάτες ανά 0,80 m από λάμα διατομής 
50x10mm, με κουπαστη στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ50/2mm, με μεταλλικά οριζόντια στοιχεία 
διατομής Φ16/2mm ανά 20cm μεταξύ των ορθοστατών, λοιπά στοιχεία σύνδεσης και στερέωσής του 
(συνδέσμους, φλάντζες, τάπες, κ.λ.π.). Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, και πλήρως 
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περαιωμένη εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης και σε λειτουργία, σύμφωνα με την 
μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης καθώς και κάθε άλλο υλικό και εργασία ανεξαρτήτως 
δυσχερειών έστω και μη ρητώς κατονομαζόμενα ανωτέρω αλλά θεωρούνται απαραίτητα για την πλήρη και 
έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή, τοποθέτηση και παράδοσή τους σύμφωνα πάντα με τις 
προδιαγραφές και οδηγίες της προμηθεύτριας εταιρείας και της επίβλεψης. 
Τιμή ανα μέτρο μήκους (μμ) τοποθετημένης συρόμενης θύρας από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 316. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 607,00 

(Ολογράφως) : εξακόσια επτά 

A.T. : 23 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β01 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2151 

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,60 

(Ολογράφως) : επτά και εξήντα λεπτά 

A.T. : 24 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β02 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6087 

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από αγωγούς 
Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόμενους, αντιστηρι-ζόμενους 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. 
 
Η πρόσθετη αυτή τιμή εφαρμόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τομών για τον εντοπισμό 
δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την οδό αγωγών και οχετών υπό 
κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή). 
 
Η πρόσθετη αυτή τιμή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση εναερίων δικτύων ΟΚΩ (π.χ. καλώδια ΔΕΗ) 
ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να ανακύψουν εκ του λόγου αυτού στην 
εκτέλεση των εργασιών. 
 
 
Επιμέτρηση σε πραγματικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών. 
 
Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,70 

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 25 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β04.1 Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Β 

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

  

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,74 

(Ολογράφως) : δώδεκα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 26 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921 

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 m 
και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, 
ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων 
κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, 
αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους. 
 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος 
της βάσης έδρασης, 
 
- η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία 
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 
0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με 
τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία 
επιμετράται ιδιαιτέρως. 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,60 

(Ολογράφως) : εννέα και εξήντα λεπτά 

A.T. : 27 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2532 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που 
παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου 
κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής 
και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, 
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου 
σκυροδέματος, 
- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως 
απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), 
καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα 
προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ), 
 
- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος 
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- 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: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
01-03-00-00: Ικριώματα 
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 
 
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) : 94,20 

(Ολογράφως) : ενενήντα τέσσερα και είκοσι λεπτά 
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A.T. : 28 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α 

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) : 1,00 

(Ολογράφως) : ένα 

A.T. : 29 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ\Γ02.2.ΣΧ1 Πατημένο χώμα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β 

Για την πλήρη κατασκευή επίστρωσης από πατημένο χώμα, ανεξάρτητα από τη μορφή και έκταση της 
επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια έργα, συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 14cm, το οποίο θα 
κατασκευαστεί ως εξής: 
α) Από μία στρώση στράγγισης συμπυκνωμένου πάχους 10cm από θραυστά αδρανή υλικά ασυνεχούς 
διαβάθμισης d<32mm, με συντελεστή υδατοπερατότητας k>=0,02cm/s, με ποσοστό παιπάλης επί τελικού 
μίγματος περίπου 0,063mm<=5,00%, συμπυκνωμένη δε ποσοστό ανώτερο του 95% 
 
β) Από μία βάση πάχους 40mm από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου, με μέγιστο κόκκο 
d<8mm, συμπυκνωμένη σε ποσοστό ανώτερο του 85% και την προσθήκη φυτικού - φυσικού οικολογικού 
σταθεροποιητή σε αναλογία 0,6% κατά βάρους αδρανών. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, 
ασβεστολιθικής άμμου, ασβεστολιθικού filler, οικολογικού σταθεροποιητή, κ.λ.π), του νερού, η 
δαπάνη μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις, τη 
σταλία των αυτοκινήτων και το χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης με 
διαστρωτήρα ή χειρονακτικά, διαβρoxής και πλήρους κυλίνδρωσης, η δαπάνη επαναδιαβροχής μέχρι 
κορεσμού της επιφανειακής στρώσης, ώστε να προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική επιφάνεια καθώς και 
κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους κατασκευής επίστρωσης από πατημένο χώμα συμπυκνωμένου πάχους 
14 cm, μετά της προμήθειας και μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 48,47 

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ και σαράντα επτά λεπτά 

A.T. : 30 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ01.2 Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών, διαμέτρου από 0,61 m και άνω 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5330 

Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σε έδαφος οποιασδήποτε κλίσεως, με εκσκαφή του εδάφους γύρω από 
τον κορμό του φυτού σε βάθος 10 cm και εκρίζωση και  απομάκρυνση τυχόν ζιζανίων και κατά τα 
λοιπά σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων. 
 
ΝΑΠΡΣ ΣΤ01. 2  Με διάμετρο  από 0,61 m και άνω 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,35 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 31 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.1.4 Άρδευση φυτών από παροχές 



 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5321 
     

  



 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Άρδευση φυτού από παροχές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-06-01-00,   δηλ. πότισμα του φυτού με λάστιχο κατάλληλης διατομής, σε 
οποιαδήποτε κλίση εδάφους σε ποσότητα 15 lt ανά θάμνο και 30 lt ή περισσότερο 
ανά δένδρο. Δεν περιλαμβάνεται η αξία του νερού. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,0225 

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε δεκάκις χιλιοστά 

A.T. : 32 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.2.2 Άρδευση χλοοτάπητα από παροχές 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5522 

Αρδευση χλοοτάπητα από παροχές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη του έργου και 
την ΕΤΕΠ 10-06-01-00, με λάστιχο κατάλ-ληλης διατομής, σε οποιαδήποτε κλίση 
εδάφους και σε ποσότητα 5 m3 ανά στρέμμα. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,75 

(Ολογράφως) : οκτώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 33 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α02.ΣΧ Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες με τη δαπάνη φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών 
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για 
επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των 
δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για 
οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο ή με τα χέρια, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. 
 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 
- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών 
και του πυθμένα τους, 
- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των 
γενικών εκσκαφών της οδού, 
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των 
εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου 
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο ή με τα χέρια 
και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, 
- η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο 
σχηματισμός των αναβαθμών 
- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων 
σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) 
ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 
- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων 
απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 
- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, 
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση. 
- η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 
- η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του 
βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή 
ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση 
κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
- οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 
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- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που 
οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 
 
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια 
ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 
περιορισμούς. 
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων, 
δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και 
πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και 
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου. 
 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία 
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές 
εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο γενικής εκσκαφής γαιών και ημιβράχου μετά της φορτοεκφόρτωσης και της 
μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,20 

(Ολογράφως) : πέντε και είκοσι λεπτά 

A.T. : 34 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α05 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη εκτός αστικών περιοχών, χωρίς την προμήθεια του υλικού 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620 

Πλήρωση κεντρικής νησίδας οδικής αρτηρίας, νησίδων κόμβων και χώρων ανάπτυξης πράσινου με 
κατάλληλη φυτική γη, σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών - πλήρωση 
νησίδων με φυτική γη". 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- Η προσκόμιση κατάλληλης φυτικής γης  που έχει αποτεθεί κατά την εκτέλεση των εκσκαφών του 
έργου (φορτοεκφορτώσεις, μεταφορά επί τόπου από οποιαδήποτε απόσταση και σταλία αυτοκινήτων) 
- Η προετοιμασία της επιφάνειας τοποθέτησης της φυτικής γης. 
- Η τοποθέτηση, η διάστρωση, η ελαφρά συμπύκνωση της φυτικής γης και η συντήρησή της μέχρι τη 
λήξη του χρόνου εγγύησης του έργου. 
 
Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της προβλεπόμενης από την μελέτη στάθμης μορφής της πλήρωσης, 
με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο διαστρωθείσας ελαφρώς συμπυκνωμένης φυτικής γης, με λήψη αρχικών και 
τελικών διατομών, 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,30 

(Ολογράφως) : δύο και τριάντα λεπτά 

A.T. : 35 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α07.ΣΧ Συμπλήρωση  χώρων για εγκατάσταση χλοοτάπητα με κατάλληλο εδαφικό υλικό 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620 

Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και διάστρωση κατάλληλου εδαφικού υλικού πάχους 30εκ. με 
περιεκτικότητα σε άμμο ποταμίσια άνω του 71% με τα κατάλληλα μηχανήματα σύμφωνα με τη μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη". Το εδαφικό υλικό θα 
τοποθετηθεί σε σωρούς και θα αναμειχθεί ομοιόμορφα με την άμμο ώστε να έχει αναλογία σε άμμο 
μεγαλύτερη από 71% για την συμπλήρωση χώρων που προορίζονται για εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και 
εργαλείων, οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών, η σταλία των αυτοκινήτων 
μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας υποδοχής, η προμήθεια, τοποθέτηση, διάστρωση 
και ελαφρά συμπύκνωση του κατάλληλου εδαφικού υλικού πάχους 30εκ.  και η συντήρησή τους μέχρι τη 
λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης 
και μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση 
συμπληρωματικής ποσότητας κατάλληλου εδαφικού υλικού. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό  μέτρο (m2)   
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,20 

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 36 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α10 Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, με μηχανικά μέσα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 2111 

Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπογείου αρδευτικού δικτύου (με σταλακτηφόρους ή 
εκτοξευτές), σε χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, στο απαιτούμενο βάθος, με χρήση μηχανικών μέσων (π.χ. 
αυτοφερόμενης καδένας, αυλακωτήρα κλπ). 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,80 

(Ολογράφως) : ογδόντα λεπτά 

A.T. : 37 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ01 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1140 

Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού 
(πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική 
ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση 
φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα χλοοτάπητα. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και 
των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 105,00 

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε 

A.T. : 38 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ01.7 Δένδρα, κατηγορίας Δ7 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη 
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
ΝΑΠΡΣ Δ01. 7  Δένδρα κατηγορίας  Δ7 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 120,00 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι 

A.T. : 39 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ01.8 Δένδρα, κατηγορίας Δ8 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη 
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
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ΝΑΠΡΣ Δ01. 8  Δένδρα κατηγορίας  Δ8 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 170,00 

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα 

A.T. : 40 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ06.2 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή,  βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220 

Προμήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών με τις 
δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και 
φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα 
απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των 
ποωδών - πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα 
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-07-00. 
 
ΝΑΠΡΣ Δ04. 2  Ποώδη - πολυετή φυτά κατηγορίας  Π2 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,65 

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 41 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ07 Προμήθεια κηπευτικού χώματος 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710 

Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 02-07-05-00.  Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, 
αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το 
δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους 
μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη 
φυτών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,50 

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά 

A.T. : 42 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε04.2 Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων  0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5110 

Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, καθώς και καθαρισμός και 
αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 
δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την 
εκτέλεση της εργασίας 
 
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 

A.T. : 43 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.8 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή   



 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

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) : 6,00 

(Ολογράφως) : έξι 

A.T. : 44 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε11.1ΣΧ Υποστύλωση δένδρου με δύο πασσάλους 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5230 

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. : 45 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε13.2 Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5510 

Το αντικείμενο εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής: 
 
1. Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους με 
φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του 
εδάφους. 
2. Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης 
τύρφης, περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό 
φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 cm 
3. Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η 
κατάλληλη επιφάνεια. 
4. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα. 
5. Την προμήθεια, τη μεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, με 
οποιοδήποτε μέσο, του έτοιμου χλοοτάπητα. 
6. Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 
7. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την 
εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
8. Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του 
χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την 
απομάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά 
χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές. 
 
Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με  την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-05-02-02. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για 
την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 5.500,00 

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες πεντακόσια 
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A.T. : 46 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ02ΣΧ Προμήθεια και ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΠΡΣ 1420 

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. : 47 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.1.1 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, διατομής Φ 16 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΠΡΣ 5751.1 

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm, κατά DIN 8072 για LDPE και κατά DIN 
8074/8075 για HDPE,  δηλαδή σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήματα και μικροϋλικά (κάναβι, τεφλόν κλπ). 
Προμήθεια σωλήνων και  εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, και εργασία πλήρους τοποθέτησης 
επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη λειτουργία. Δεν περιλαμβάνεται 
η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 
 
Η01.1.1. 1  Διατομής  Φ 16 
Τιμή εφαρμογής /m: 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,24 

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα λεπτά 

A.T. : 48 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.5 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

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. 5  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 40 mm 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,85 

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε λεπτά 

A.T. : 49 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.1.3 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ  1 in 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του 
έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-08-01-00. 
 
Η05.1. 3  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 in 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,80 

(Ολογράφως) : εννέα και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 50 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.12.3 Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ  1 in 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

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. : 51 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.3.2 Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4 in 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα 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. 
 
Η05.3. 2  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 3/4 in 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,00 

(Ολογράφως) : τέσσερα 

A.T. : 52 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η07.2.3 Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 1 in μακρύ, ενεργής επιφάνειας 510 cm2 και παροχής τουλάχιστον μέχρι 6,00 
m3/h 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, ονομαστικής πίεσης 10 atm, από πολυεστέρα ή νάϋλον 
ενισχυμένο με ίνες υάλου,  με απώλειες πίεσης στα 120 mesh, σε καθαρό φίλτρο, 
υπό την μεγίστη παροχή  μικρότερες από 0,50 atm. 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, 
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Η07.2. 3  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 in μακρύ 
Ενεργής επιφάνειας    510 cm2 
Παροχής τουλάχιστον μέχρι   6,00 m3/h 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 85,00 

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε 

A.T. : 53 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.3.2.1 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας  5 - 9 m, με σώμα 
ανύψωσης 10 cm, πλαστικό 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up), γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας 
ενεργείας 5-9 m, 1/2'' BSP, με βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής 
προστασίας και μνήμη ρύθμισης τομέα. Σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
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Προμήθεια εκτοξευκτήρων επί τόπου του έργου με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα 
εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων 
και δοκιμών και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
 
Η08.3.2. 1  Με σώμα ανύψωσης  10 cm, πλαστικό 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,00 

(Ολογράφως) : τριάντα 

A.T. : 54 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.1.1 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Σταλάκτης επικαθήμενος, αυτορυθμιζόμενος, αυτοκαθαριζόμενος, επισκέψιμος, για 
πίεση  λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 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) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,22 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο λεπτά 

A.T. : 55 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.3.1.2 Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, στατικός, με σώμα ανύψωσης 10 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up), στατικοί, 1/2'' BSP, ακτίνας ενεργείας 
2,0 - 5,0 m, με ακροφύσιο σταθερού ή ρυθμιζόμενου τομέα, κανονικής παροχής, 
ενσωματωμένο ή πρόσθετο, με αντιστραγγιστική βαλβίδα (antidrain). 
 
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. Η αξία του ακροφύσιου πληρώνεται 
τιμολογείται ιδιαίτερα σύμφωνα με τα άρθρα Η 8.3.18. 
 
Η08.3.1. 2  Με σώμα ανύψωσης  10 cm 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,60 

(Ολογράφως) : τέσσερα και εξήντα λεπτά 

A.T. : 56 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.6.2 Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 15-16 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Επαγγελματικός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου: 
 
-4 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β) 
-με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση 
-με δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας 
-με δυνατότητα αυξομείωσης της χρονικής διαρκείας των προγραμμάτων 
-διατήρηση προγράμματος χωρίς μπαταρία (αδιάλειπτης λειτουργίας) 
-με δυνατότητα χρονικής υστέρησης μεταξύ των στάσεων 
-με δυνατότητα εκκίνησης μέσω αισθητήρα 
-με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας 
 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή και πάσης φύσεως εξαρτημάτων 
καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, 
δοκιμών κλπ, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Η09.2.6. 2  Ελεγχόμενες Η/Β  15-16 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

     

  



 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 500,00 

(Ολογράφως) : πεντακόσια 

A.T. : 57 
  

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 

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. : 58 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.1Ζ Στεγανό κουτί για προγραμματιστές,    μεταλλικό, διαστάσεων 80 x 60 x 25 (cm), πάχους 1,2 
mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Στεγανό κουτί προγραμματιστών,   μεταλλικό                                   , για τοποθέτηση 
προγραμματιστών ή και κεφαλών άρδευσης κλπ, με πόρτα πάχους τουλάχιστον  1,2 mm , με 
αντισκωριακή βαφή, με εσωτερική πλάκα στήριξης εξαρτημάτων   , 
 
με στεγανοποιητικά παρεμβύσματα στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθμού προστασίας 
τουλάχιστον ΙΡ 65, με κλειδαριά ασφαλείας, με δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας δεξιά ή αριστερά 
ή με δύο πόρτες, με όλα τα εξαρτήματα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία  τοποθέτησης. 
ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.1Ζ  Διαστάσεις  80 x 60 x 25 (cm), πάχος = 1,2 mm 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 125,00 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι πέντε 

A.T. : 59 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.5 Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ), διατομής 7 x 1,5  mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ) και μικροϋλικά (κολάρα, κλέμμες κλπ) επί τόπου του 
έργου, με την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης 
καλωδίων, διαμόρφωσης, σύνδεσης και  ελέγχου. 
 
Η09.2.15. 5  Διατομή  7 x 1,5 mm2 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,40 

(Ολογράφως) : ένα και σαράντα λεπτά 

A.T. : 60 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.4 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm 
(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN   



 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

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. : 61 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.1 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 6 ins, μιας Η/Β 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα 
υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 
(άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, 
τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, 
προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε 
άλλη απαραίτητη εργασία). 
 
Η09.2.13. 1  Διαστάσεις / Αριθμός Η/Β:  6 ins, μιας Η/Β 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,50 

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά 

A.T. : 62 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.5.1 Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 4-6 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Οικιακός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου, 3 τουλάχιστον ανεξάρτητων 
προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β), με 3 τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ημέρα και 
πρόγραμμα, με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση, με δυνατότητα εκκίνησης αντλίας ή 
κεντρικής ηλεκτροβάνας και με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας. 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με τα πάσης φύσεως εξαρτημάτά 
του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, 
ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Η09.2.5. 1  Ελεγχόμενες Η/Β   4-6 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,00 

(Ολογράφως) : διακόσια 

A.T. : 63 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.7 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

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. 7  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 63 mm 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

     

  



 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,65 

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 64 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.11 Καθιστικά - Παγκάκια Παγκάκια δένδρου στρογυλλά 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους 
στοιχείων των καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, 
η συναρμολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που 
απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας των 
καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του 
έργου. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου καθιστικού, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 
τους, ως εξής: 
Παγκάκια δένδρου στρογυλλά 
Παγκάκια από σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης, με μεταλλική βάση από στραντζαριστή διατομή 
50x50 mm, διαιρούμενα σε οκτώ ίσα μέρη, αποτελούμενα από τοξοειδή στοιχεία ξύλου διατομής 5x10 
cm, τυπικής διαμέτρου 200 cm και πάτους δακτυλίου 40 cm (εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά στη 
μελέτη), με λεία επεξεργασμένη επιφάνεια των ξυλίνων επιφανειών και βαφή αυτών με διπλή στρώση 
υδατοδιαλυτού χρώματος και τελική επίστρωση προστατευτικού κεριού. 
 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 740,00 

(Ολογράφως) : επτακόσια σαράντα 

A.T. : 65 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.1 Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους 
χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους 
στοιχείων των καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, 
η συναρμολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που 
απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας των 
καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του 
έργου. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου καθιστικού, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 
τους, ως εξής: 
Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου 
 
Καθιστικά με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες, με κάθισμα αποτελούμενο από τρείς 
δοκίδες φυσικής φυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,10 x 0,05 m και στοιχείο πλάτης από φυσικό ξύλο 
διαστάσεων 1,80 x 0,20 x 0,05 m, συνδεόμενες με τον μεταλλικό σκελετό με καρόβιδες Φ 6mm. 
 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 190,00 

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα 

A.T. : 66 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β11.9 Κάδοι Απορριμμάτων Επιστήλιος μονός κάδος 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 
     

  



 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,00 

(Ολογράφως) : διακόσια 

A.T. : 67 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9323.Φ1 Φωτιστικό ιστού led, συμμετρικού φωτισμού, βαμμένο. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 

Φωτιστικό σώμα led, για τοποθέτηση σε ιστό, εξωτερικού χώρου, με συμμετρική δέσμη φωτισμού, 
χρώματος γκρί υψηλού επιπέδου αντίστασης στις καιρικές συνθήκες και τις ακτίνες UV. Θα φέρει 
αντικαταστάσιμα LED και πρόγραμμα οδήγησης, (πρόγραμμα οδήγησης Dali selv με αυτόματο εσωτερικό 
σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας). Ο μετασχηματιστής DALI, περιλαμβάνεται. Θα έχει προστασία 
υπέρτασης έως 9KV. Όλες οι εξωτερικές βίδες θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι. Θα 
περιλαμβάνει εξάρτημα εγκατάστασης: Αντάπτορας Κορυφής Ιστού Ø76 
 
Πηγή φωτισμού: LED 
Ισχύς: έως 20 W 
Φωτεινή απόδοση: τουλάχιστον 108 Lm/W 
Τάση: 230 V 
Δέσμη °: Συμμετρική 
Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K 
Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI: 80 και άνω 
Διάρκεια ζωής: κατ΄ ελάχιστον L80, B10, 100000 h 
Βαθμός στεγανότητας IP: 66 τουλάχιστον 
Βαθμός προστασίας (αντοχή σε κρούση) IK: 10 τουλάχιστον 
Πιστοποιητικά: CE, RoHS, EN 60598-1 
Εγγύηση καλής λειτουργίας: 5 έτη κατ΄ελάχιστον 
Στην τιμή του φωτιστικού σώματος LED περιλαμβάνεται κάθε αναγκαία εργασία για την τοποθέτηση και 
ηλεκτρική του σύνδεση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Η επιλογή του προς ενσωμάτωση προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική 
πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων και όλα τα προβλεπόμενα 
επίσημα έγγραφα πιστοποίησης. 
 
Φωτιστικό led, εξωτερικού χώρου για ιστό, με συμμετρική δέσμη φωτισμού, χρώματος γκρί 
Τιμή ανά τεμ 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 450,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα 

A.T. : 68 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9323.Φ3 Χωνευτό φωτιστικό Led, για τοποθέτηση μέσα σε χώμα ή έδαφος 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 

Χωνευτό φωτιστικό led, για τοποθέτηση μέσα σε χώμα ή έδαφος. Τοποθέτηση στα δέντρα, για ανάδειξη 
του φυλλώματος. Ο μετασχηματιστής ON/OFF θα περιλαμβάνεται. Το σώμα και το πλαίσιο θα είναι 
κατασκευασμένα από AISI 304 ανοξείδωτο χάλυβα με εξαιρετικά διαυγές γυαλί. Το σώμα από 
ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι επικαλυμμένο με μαύρο χρώμα. Το φωτιστικό θα στερεώνεται στο 
εξωτερικό περίβλημα μέσω βιδών και κατάλληλων στεγανοποιητικών συγκράτησης που θα διασφαλίζουν 
τη σωστή πρόσδεση. Περιλαμβάνεται κύκλωμα LED, ανακλαστήρας αλουμινίου και μαύρο πλαστικό 
κάλυμμα. Το προϊόν θα είναι ενσύρματο. 
Πηγή φωτισμού: LED 
Ισχύς W: έως 10 
Φωτεινή απόδοση Lm/W: 109 τουλάχιστον 
Τάση V: 230 
Δέσμη °: 32 
Θερμοκρασία χρώματος K: 3000 
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Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI: 80 τουλάχιστον 
Διάρκεια ζωής: κατ΄ελάχιστον 36000h 
Βαθμός στεγανότητας IP: 68 τουλάχιστον 
Βαθμός προστασίας (αντοχή σε κρούση) IK: 10 τουλάχιστον 
Το κουτί εγκατάστασης θα περιλαμβάνεται 
Πιστοποιητικά: CE, RoHS, EN 60598-1 
Εγγύηση καλής λειτουργίας: 5 έτη κατ΄ελάχιστον 
Στην τιμή του φωτιστικού σώματος LED περιλαμβάνεται κάθε αναγκαία εργασία για την τοποθέτηση και 
ηλεκτρική του σύνδεση του και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Η επιλογή του προς ενσωμάτωση προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική 
πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων και όλα τα προβλεπόμενα 
επίσημα έγγραφα πιστοποίησης. 
 
Χωνευτό φωτιστικό led, εξωτερικού χώρου για τοποθέτηση μέσα σε χώμα ή έδαφος 
Τιμή ανά τεμ. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 500,00 

(Ολογράφως) : πεντακόσια 

A.T. : 69 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9323.Φ5 Φωτιστικό Led εξωτερικού χώρου, τύπου bollard, για τοποθέτηση στο έδαφος 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 

Φωτιστικό Led εξωτερικού χώρου, τύπου bollard, από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο υψηλής πίεσης, 
χρώματος γκρί. 
 
Τοποθέτηση στο έδαφος στον περιβάλλοντα χώρο σύμφωνα με τα σχέδια. Ο μετασχηματιστής on/off 
περιλαμβάνεται. 
 
- Περίβλημα από χυτό αλουμίνιο με επίστρωση σκόνης από πολυεστέρα 
- Εσωτερικά γυάλινος διαχύτης αμμοβολής 
- Φλάντζα σιλικόνης 
- Εξωτερική ηλεκτρική σύνδεση με σφραγισμένη πρίζα QUICK, πλήρης με καλώδιο 
- Ανοξείδωτες βίδες ασφάλισης 
- Βαμμένο εξωθημένο στύλο αλουμινίου (h 900 mm) με πλάκα βάσης 
- Διαδικασία βαφής πολυεστέρα σε σκόνη, βελτιστοποιημένη έναντι ακτίνων UV σε 13 διαφορετικά 
στάδια 
Πηγή φωτισμού: LED 
Ισχύς W: έως 20 
Φωτεινή απόδοση Lm/W: 96 τουλάχιστον 
Τάση V: 230 
Δέσμη °:Συμμετρική πολύ ανοιχτή 
Θερμοκρασία χρώματος K: 3000 
Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI: 80 τουλάχιστον 
Διάρκεια ζωής: L80, B10, 60000 h τουλάχιστον 
Βαθμός στεγανότητας     : 65 τουλάχιστον 
Βαθμός προστασίας (αντοχή σε κρούση) IK: 05 τουλάχιστον 
Πιστοποιητικά: CE, RoHS, EN 60598-1. 
Εγγύηση καλής λειτουργίας: 5 έτη κατ΄ελάχιστον 
Στην τιμή του φωτιστικού σώματος LED περιλαμβάνεται κάθε αναγκαία εργασία για την τοποθέτηση και 
ηλεκτρική του σύνδεση του και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Η επιλογή του προς ενσωμάτωση προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική 
πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων και όλα τα προβλεπόμενα 
επίσημα έγγραφα πιστοποίησης. 
 
Φωτιστικό Led, εξωτερικού χώρου, τύπου bollard, για τοποθέτηση στο έδαφος 
Τιμή ανά τεμ. 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 180,00 

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα 

A.T. : 70 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9323.Φ6 Στεγανό φωτιστικό εξωτερικού χώρου Led επίτοιχης χωνευτής τοποθέτησης 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 

Στεγανό φωτιστικό εξωτερικού χώρου Led επίτοιχης χωνευτής τοποθέτησης, από ανοδιωμένο 
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αλουμίνιο, χρώματος γκρί διπλού στρώματος για υψηλή αντοχή στη διάβρωση. 
Κατηγορία μόνωσης: III 
Πηγή φωτισμού: LED 
Ισχύς W: έως 1.9 
Φωτεινή απόδοση Lm/W: 61 τουλάχιστον 
Τάση V: 24 
Δέσμη °: Ασύμμετρη καθοδική 
Θερμοκρασία χρώματος K: 3000 
Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI: 80 τουλάχιστον 
Διάρκεια ζωής: L90, B10, 100000 h κατ΄ελάχιστον 
Βαθμός στεγανότητας IP: 65 τουλάχιστον 
Βαθμός προστασίας (αντοχή σε κρούση) IK: 08 τουλάχιστον 
Ηλεκτρικά Εξαρτήματα: 
μετασχηματιστής 8W (ανά 3 φωτιστικά) περιλαμβάνεται 
Εξαρτήματα εγκατάστασης 
Κουτί επίτοιχου εγκιβωτισμού περιλαμβάνεται 
Πιστοποιητικά: CE, RoHS, EN 60598-1. 
Εγγύηση καλής λειτουργίας: 5 έτη κατ΄ελάχιστον 
Στην τιμή του φωτιστικού σώματος LED περιλαμβάνεται κάθε αναγκαία εργασία για την τοποθέτηση και 
ηλεκτρική του σύνδεση του και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Η επιλογή του προς ενσωμάτωση προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική 
πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων και όλα τα προβλεπόμενα 
επίσημα έγγραφα πιστοποίησης. 
 
Στεγανό φωτιστικό εξωτερικού χώρου Led επίτοιχης χωνευτής τοποθέτησης 
Τιμή ανά τεμ. (τεμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 175,00 

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα πέντε 

A.T. : 71 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9323.Φ9 Στεγανό φωτιστικό Led επίτοιχης τοποθέτησης, χρώματος γκρί 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 

Στεγανό φωτιστικό Led επίτοιχης τοποθέτησης σύμφωνα με τα σχέδια, κατασκευασμένο από 
χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο με επίστρωση σκόνης εποξειδίου, χρώματος γκρί. 
 
Το οπτικό συγκρότημα, το άνω κάλυμμα και η βάση θα είναι κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο, 
επικαλυμμένο με υγρό ακρυλικό χρώμα (γκρι φινίρισμα) με υψηλό επίπεδο αντοχής στις καιρικές 
συνθήκες και τις υπεριώδεις ακτίνες. Θα φέρει διαφανές γυαλί ασφαλείας.  Θα έχει ρυθμιζόμενο 
βραχίονα στερέωσης από βαμμένο αλουμίνιο. 
 
Ηλεκτρονικό κύκλωμα με ζεστό λευκό LED, με φακό κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό υλικό και μαύρο 
δακτύλιο πολλαπλών αυλάκων για οπτική άνεση. 
Εξοπλισμένο με ηλεκτρονικό έρμα Vin = 100-240V ac 50 / 60Hz. 
Όλες οι εξωτερικές βίδες που χρησιμοποιούνται είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι Α2. 
Ο μετασχηματιστής ON/OFF περιλαμβάνεται. 
Πηγή φωτισμού: LED 
Ισχύς W: έως 7.7 
Φωτεινή απόδοση Lm/W: 56 τουλάχιστον 
Τάση V: 230 
Δέσμη °: 78 
Θερμοκρασία χρώματος K: 3000 
Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI: 80 τουλάχιστον 
Διάρκεια ζωής: L80, Β10, 100000 h, τουλάχιστον 
Βαθμός στεγανότητας IP: 66 τουλάχιστον 
Βαθμός προστασίας (αντοχή σε κρούση) IK: 07 τουλάχιστον 
Πιστοποιητικά: CE, RoHS, EN 60598-1 
Εγγύηση καλής λειτουργίας: 5 έτη κατ΄ελάχιστον 
Στην τιμή του φωτιστικού σώματος LED περιλαμβάνεται κάθε αναγκαία εργασία για την τοποθέτηση και 
ηλεκτρική του σύνδεση του και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Η επιλογή του προς ενσωμάτωση προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική 
πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων και όλα τα προβλεπόμενα 
επίσημα έγγραφα πιστοποίησης. 
Στεγανό φωτιστικό Led επίτοιχης τοποθέτησης χρώματος γκρί 
Τιμή ανά τεμ. (τεμ). 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 285,00 

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα πέντε 

A.T. : 72 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9323.Φ1Α Χωνευτός ιστός 4 μέτρων (πάνω από το επίπεδο του του εδάφους), συνολικού ύψους 4,6 
m. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 

Κυλινδρικός ιστός από γαλβανισμένο χάλυβα 70 micron, θερμού γαλβανισμού, σύμφωνα με το UNI EN 
ISO 1461 (EN 40-5), με επιφάνεια κατεργασμένη με γκρι υφή ακρυλικής σκόνης. 
Ο ιστός θα αποτελείται από έναν μόνο συγκολλημένο σωλήνα, με διάμετρο 76 mm, πάχος 3 mm, ύψος 
4600 mm (4000 mm πάνω από το επίπεδο του εδάφους). 
Το πάνω άκρο θα έχει οπές με σπείρωμα 4 x M8 για την εγκατάσταση των βραχιόνων. 
Η τρύπα για το κάλυμμα πρόσβασης θα έχει διαστάσεις 132x38 mm, σε ύψος 1000 mm από το έδαφος, 
κατάλληλο για τοποθέτηση του μπλοκ ακροδεκτών με μία ασφάλεια. Το εξωτερικό κάλυμμα πρόσβασης θα 
είναι κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου. Το κουτί καλωδίωσης του ιστού περιλαμβάνεται. 
Στην τιμή του ιστού περιλαμβάνεται κάθε αναγκαία εργασία για την τοποθέτησή του και παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Η επιλογή του προς ενσωμάτωση προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική 
πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων και όλα τα προβλεπόμενα 
επίσημα έγγραφα πιστοποίησης. 
 
 
Χωνευτός ιστός 4 μέτρων (πάνω από το επίπεδο του του εδάφους), συνολικού ύψους 4,6 m 
Τιμή ανά τεμ 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 460,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια εξήντα 

A.T. : 73 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.80.02 Πίλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55 για 
τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή οδοφωτισμού". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη 
με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 
mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση 
ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα 
(εκάστης) 125 μm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά 
ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία 
του κυρίου του έργου 
 
- η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ 
 
- 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   
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νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή 
"καραβοχελώνα" και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου). 
 
- η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον έλεγχο 
λειτουργίας 
Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού, ανάλογα με τον αριθμό των αναχωρήσεων, ως 
εξής: 
 
Πίλλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.750,00 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα 

A.T. : 74 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548 

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με 
δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα 
φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος 
 
- η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου 
 
- η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων 
 
- στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού 
παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία 
(διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής) 
 
- η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
 
Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής: 
 
Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,00 

(Ολογράφως) : εξήντα 

A.T. : 75 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.1.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 23mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας 
με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά 
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. 
(1 m) 
8732.  1   ευθύς 
8732. 1. 4  Διαμέτρου Φ 23mm 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,90 

(Ολογράφως) : τέσσερα και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 76 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.2.5 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
τριπολικός εντάσεως 25 Α 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη 
δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά 
  



 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά 
και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα 
(1 τεμ) 
8915.  2   τριπολικός 
8915. 2.  5  Εντάσεως  25 Α 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,35 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 77 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766Ν.6.Δ.Σ Καλώδιο τύπου ΝΥΜ 5x2,5mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Καλώδιο  τύπου  ΝΥΜ χάλκινο,δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός τρέχοντος μέτρου 
καλωδίου,1000W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή κανάλι, και πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 m) 
 
Πενταπολικό, Διατομής: 2,5 mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,41 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

πέντε και σαράντα ένα λεπτά 

     

. 
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