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I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών,
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δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. 
ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, 
οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπ ως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και 
αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.
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7. Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν 
περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.

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

9. Για φόρους.

10. Για εγγυητικές.

11. Ασφάλισης του έργου.

12. Προσυμβατικού σταδίου.

13. Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.

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

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

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

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

3. Νομικής υποστήριξης

4. Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση

5. Γ ια την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων

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

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

8. Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο

9. Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος

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

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

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

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

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

Dn / Dm

όπου Dn: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

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

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

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

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

(3)

Dn / 12

όπου Dn: Τ ο  πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

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

Βν / 240

όπου Βν: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm

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

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η υποχρεωτική 
εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα 
περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.
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Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμα\Μ 
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνο j
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφ ιρικου 
έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου

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

Σε α σ τικές  π ερ ιοχές

- απόσταση < 5 km 0,28

- απόσταση  ̂5 km 0,21

Εκτός π ό λεω ς

οδοί καλής βατότητας

- απόσταση < 5 km 0,20

- απόσταση > 5 km 0,19

οδοί κακής βατότητας

- απόσταση < 5 km 0,25

- απόσταση > 5 km 0,21

εργοταξιακές οδοί

- απόσταση < 3 km 0,22

- απόσταση > 3 km 0,20

Πρόσθετη τ ιμ ή  γ ια  π α ρα τεταμένη  αναμονή 
φ ο ρ το εκ φ ό ρ τω σ η ς  (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

0,03

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

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

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

ση Π  
ν την

AT: ΑΤ01 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΙΚ 20.01.01
Ε κ θ ά μ ν ω σ η  εδ ά φ ο υ ς _μ ε  δ εν δ ρ ύ λ ια  π ερ ιμ έτρ ο υ  κ ο ρ μ ο ύ  μ έ χ ρ ι 0 ,2 5  m

Αναθεωρείται με: ΟΙΚ 2101 
ΕΤΕΠ:......

Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών"

με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2)

Τιμή ενός m2: € 4,5 (τέσσερα και πενήντα λεπτά)

Αναθεωρείται με: Ο ΙΚ 2275 
ΕΤΕΠ:

AT: ΑΤ02 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΙΚ Ν/22.56
Α π ο ξή λ ω σ η  μ ε τά  π ρ ο σ ο χ ή ς  π ιν α κ ίδ ω ν  Κ .Ο .Κ .,ο ν ο μ α το θ εσ ία ς  κ.λ .π .

Αποξήλωση μετά προσοχής στύλων, πινακίδων οδικής σήμανσης, πινακίδων ονοματοθεσίας και πληροφοριακών 
πινακίδων οποιοσδήποτε διάστασης. Στη τιμή περιλαμβάνεται η προσεκτική αποξήλωση, η μεταφορά των στύλων
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και των πινακίδων στη θέση αποθήκευσης του Δήμου ή η επανατοποθέτησή τους στο ίδιο ή σε νέο σημείο καθ' 
υπόδειξη της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διανοίξεων των οπών, όλων των υλικών στερέωσης-πάκτωσης 
(σκυρόδεμα κλπ) σε περίπτωση επανατοποθέτησης των ή μεταφοράς και παράδοσης τους σε περίπτωση 
παράδοσης στις αποθήκες του Δήμου.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Τιμή ενός τεμ: € 8 (οκτώ)

AT: ΑΤ03 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΙΚ 22.65.02 Αναθεωρείται με: Ο ΙΚ 2275

Α π ο ξή λ ω σ η  κ ιγ κ λ ιδ ω μ ά τω ν  Γ ια  μ ε τα λ λ ικ ά  κ ιγ κ λ ιδ ώ μ α τα ΕΤΕΠ:

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς 
φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.

Τιμή ενός kg: € 0,35 (τριάντα πέντε λεπτά)

AT: ΑΤ04 Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 4.13 Αναθεωρείται με: ΥΔΡ 6082.1

Κ α θ α ίρ εσ η  κ α τα σ κ ευ ώ ν  α π ό  ά ο π λο  σ κ υ ρ ό δ εμ α ΕΤΕΠ:

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και στάθμη από το έδαφος ή το 
δάπεδο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους απαιτουμένων ικριωμάτων και αντιστηρίξεων για την 
εξασφάλιση παρακειμένων κατασκευών, με την φόρτωση των προϊόντων καθαίρεσης και την μεταφορά τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, με βάση αναλυτική επιμέτρηση.

Τιμή ενός m3: € 25,85 (είκοσι πέντε και ογδόντα πέντε λεπτά)

AT: ΑΤ05 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΔΟ Α12 Αναθεωρείται με: ΟΙΚ 2227
Κ α θ α ίρ εσ η  ο π λ ισ μ έν ω ν  σ κ υ ρ ο δ εμ ά τω ν  ΕΤΕΠ:

Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων από οπλισμένο σκυρόδεμα, 
με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόθεση 
όλων των προϊόντων που θα προκόψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις και μετά σε χώρους επιτρεπόμενους από τις 
αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται 
από την μελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του διατηρούμενου τμήματος της κατασκευής στηνπρογραμματιζόμενη νέα.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης, 
η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού
ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης.

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίες σε σχέση με την οδό, 
και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών 
και τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. Κατά τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν από την καθαίρεση.

Τιμή ενός m3: € 31,75 (τριάντα ένα και εβδομήντα πέντε λεπτά)

AT: ΑΤ06 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΔΟ Α04.1 Αναθεωρείται με: ΟΔΟ 1212

Δ ιά ν ο ιξη  τά φ ρ ο υ  σ ε  έδ α φ ο ς  γ α ιώ δ ες  - η μ ιβ ρ α χ ώ δ ες ΕΤΕΠ:

Διάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατομής, που κατασκευάζεται μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές 
της οδού, ή τραπεζοειδούς διατομής, και για τα τμήματά της πλάτους μικρότερου ή ίσου των 5,00 πι, σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες, περιλαμβανομένης και της αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας, 
πλακοστρώσεων, καθαίρεσης συρματοκιβωτίων, μανδρότοιχων κλπ, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου, 
μετά της μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 08-01-01-00.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
η εκσκαφή με οιαδήποτε μηχανικά μέσα,
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η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους με σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε για 
προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, 
συμπεριλαμβανομένης της τυχόν εναπόθεσης ή των ενδιαμέσων φορτοεκφορτώσεων, 
η μόρφωση των πρανών και του πυθμένα της τάφρου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών 
σχεδίων, σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο

Τιμή ενός m3: € 7,65 (επτά και εξήντα πέντε λεπτά)

AT: ΑΤ07 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΔΟ Α04.4 Αναθεωρείται με: ΟΙΚ 2113

Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως ΕΤΕΠ:

Διάνοιξη με εργαλεία χειρός τάφρου τριγωνικής ή τραπεζοειδούς διατομής, μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τις 
γενικές εκσκαφές της οδού, πλάτους έως 3.00 m, σε έδαφος πάσης φύσεως, στους πόδες των επιχωμάτων σε 
οποιουδήποτε στάθμη από τις προσπελάσεις (στέψη επιχώματος κ.λπ.), με την μεταφορά των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με τηνΕΤΕΠ 08-01-01-00.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
η εκσκαφή με εργαλεία χειρός,
η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή 
απόθεση είτε για απόρριψη 
η μόρφωση των πρανών της τάφρου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών 
σχεδίων.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

Τιμή ενός m3: € 14,4 (δέκα τέσσερα και σαράντα λεπτά)

AT: ΑΤ08 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΔΟ Β01
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους_ έως 5,0 m

Αναθεωρείται με: ΟΔΟ 2151
ΕΤΕΠ:

Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους, για τηνθεμελίωση 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 εξοπλισμό, 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 άνρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 
Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιοσδήποτε 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 ιδιαιτέρους με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
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Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα επιφάνειας έως 100 m2, 
ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές 
θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία 
άρθρα του Τιμολογίου.

Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η στάθμη των γενικών 
εκσκαφών (ότανπροβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις 
παρειών, βαθμίδρες καθ’ ύψος)/

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

Τιμή ενός m3: € 10 (δέκα)

AT: ΑΤ09 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΔΟ Β02 Αναθεωρείται με: ΥΔΡ 6087

Π ρ ό σ θ ετη  τιμή  εκ σ κ α φ ώ ν  λ ό γ ω  δ υ σ χ ερ ε ιώ ν  α π ό  δ ιερ χ ό μ εν α  υ π ό γε ια  δ ίκ τυ α  Ο .Κ .Ω . ΕΤΕΠ:

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 στηνΕΤΕΠ 02-08-00-00 "Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ 
συναντωμένων κατά τις εκσκαφές".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
η δαπάνη τωνμικροϋλικών, 
η φθορά της ξυλείας,
οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών,
η μειωμένη απόδοση του μηχανικού εξοπλοσμού και η ανάγκη χειρωνακτικής υποβοήθησης λόγω της ενγένει 
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 ανακύψουνεκ 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

Τιμή ενός m3: € 2,7 (δύο και εβδομήντα λεπτά)

AT: ΑΤ10 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΔΟ Β04.1 Αναθεωρείται με: ΟΔΟ 3121Β
Ε π ιχ ώ μ α τα  κ ά τω  α π ό  τα  π εζοδ ρ ό μ ια  ΕΤΕΠ:

Κατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις διαμόρφωσης πεζοδρομίων, 
μεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος" και της στάθμης έδρασης τωντσιμεντοπλακών ή 
άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται 
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2).
Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνά με τηνΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων'1.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
η προμήθεια του θραυστού υλικού λατομείου και του νερού διαβροχής, και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου 
από οποιαδήποτε απόσταση, 
η σταλία των μεταφορικών μέσων,
η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του θραυστού υλικού με μηχανικό εξοπλισμό καταλλήλων 
διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω βαθμό συμπύκνωσης

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο

Τιμή ενός m3: € 15,05 (δέκα πέντε και πέντε λεπτά)

AT: ΑΤ11 Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 5.05.02 Αναθεωρείται με: ΥΔΡ 6068

Ε π ιχ ώ σ ε ις  ο ρ υ γ μ ά τω ν  υ π ο γ ε ίω ν  δ ικ τύ ω ν  μ ε  δ ια β α θ μ ισ μ έν ο  θ ρ α υ σ τό  α μ μ ο χ ά λ ικο  
λ α το μ ε ίο υ  Γ ια  σ υ ν ο λ ικ ό  π ά χ ο ς  επ ίχ ω σ η ς  ά νω  τω ν  50  cm

ΕΤΕΠ:
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Επίχοοση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις 
πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης 
και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 Έπανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού υλικού 
λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η 
διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η 
συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλογών του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να 
επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης ά\ω των 50 cm

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

Τιμή ενός m3: € 18,65 (δέκα οκτώ και εξήντα πέντε λεπτά)

AT: ΑΤ12 Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 5.07 Αναθεωρείται με: ΥΔΡ 6069
Σ τρ ώ σ ε ις  έδ ρ α σ η ς  κ α ι εγ κ ιβ ω τ ισ μ ό ς  σ ω λ ή ν ω ν  μ ε  ά μ μ ο  π ρ ο ελ εύ σ εω ς  λ α το μ ε ίο υ  ΕΤΕΠ:

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

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

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

Τιμή ενός m3: € 18,65 (δέκα οκτώ και εξήντα πέντε λεπτά)

AT: ΑΤ13 Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 7.06
Α ν τ ισ τη ρ ίξ ε ς  π α ρε ιώ νχά νδ α κο ς^  μ ε  μ ε τα λ λ ικ ά  π ετά σ μ α τα

Αναθεωρείται με: ΥΔΡ 6103 
ΕΤΕΠ:.......

Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με σύστημα μεταλλικών αμφιπλεύρων πετασμάτων 
βιομηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή αναλόγου, της απαιτούμενης φέρουσας ικανότητας για την 
παραλαβή των ωθήσεων γαιών και των πλευρικών επιφορτίσεων από μόνιμα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων ή μηχανημάτων έργων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου ή την μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α. Η προσκόμιση, η χρήση, οι μετακινήσεις από θέση και η αποκόμιση του εξοπλισμού, με τις απαιτούμενες 
αντηρίδες, συνδέσμους κ.λ.π.
β. Η απασχόληση των απαιτουμένων μηχανημάτων για την σταδιακή καταβίβαση των πετασμάτων στο προς
εκσκαφή όρυγμα και η τυχόν απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη
γ. Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των πετασμάτων.
δ. Η σταδιακή εξόλκησή κατά τηνεπίχωση του ορύγματος
ε. Οι πάσης φύσεως φθορές των πετασμάτων και των εξαρτημάτων τους

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) τοποθετηθέντων αμφιπλεύρων πετασμάτων αντιστήριξης (με 
1,00 m2 πετάσματος αντιστηρίζονται 2,00 m2 παρειών ορύγματος). Επιμετράται μόνο το τμήμα του πετάσματος 
πάνω από την στάθμη του πυθμένα του ορύγματος και μέχρι 20 cm πάνω από την στάθμη του εδάφους.

Επισήμανση: Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον όταν προβλέπεται ρητά στην μελέτη του έργου
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετηθέντων πετασμάτων αντιστήριξης.

Τιμή ενός m2: € 34,6 (τριάντα τέσσερα και εξήντα λεπτά)

Αναθεωρείται με: ΟΔΟ 3121.ΒAT: ΑΤ14 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΔΟ Γ01.1
Υ π ό β α σ η  ο δο σ τρ ω σ ία ς^μ ετα β λη το ύ  _ π ά χ ο υ ς ........................................................ ΕΤΕΠ:

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά 
στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 πι, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της
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επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική 
επιφάνεια.
Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της στρώσεως, 
σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους

Τ ιμή εν ό ς  m 3: €  21,44 (ε ίκο σ ι ένα  και σ α ρ ά ν τα  τέσ σ ερ α  λεπ τά )

Αναθεωρείται με: ΥΔΡ 6326
ΕΤΕΠ:

AT: ΑΤ15 Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 9.10.03
Π α ρ α γω γή , μ ε τα φ ο ρ ά , δ ιά σ τρ ω σ η , σ υ μ π ύ κ ν ω σ η  κ α ι σ υ ν τή ρ η σ η  σ κ υ ρ ο δ έμ α το ς  Γ ια
κ α τα σ κ ευ ές  από σ κ υ ρ ό δ εμ α  κ α τη γ ο ρ ία ς  C 1 2 /1 5................................................
Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας 
Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και 
τις απαιτήσεις της Μελέτης.

Επισημαίνεται ότι η κατασκευή τωνκαλουπιώνεπιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του NET ΥΔΡ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέματος, εφόσον 
πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, 
τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλιές των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή 
το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην θέση διάστρωσης.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανό 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 Αναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά 
περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

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

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

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

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

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:

01- 01- 01-00
01-01-02-00
01-01-03-00

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
Συντήρηση σκυροδέματος
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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 εάνεφαρμοσθούν 
επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

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

Τιμή ενός m3: € 77 (εβδομήντα επτά)

Αναθεωρείται με: ΟΔΟ 2532 
ΕΤΕΠ:.........

AT: ΑΤ16 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΔΟ Β29.3.2
Κ α τα σ κ ευ ές  α π ό  σ κ υ ρ ό δ εμ α  Κ α τα σ κ ευ ές  απ ό  σ κ υ ρ ό δ εμ α  κ α τη γ ο ρ ία ς  C 1 6 /2 0  
Κ α τα σ κ ευ ή  το ίχω ν, π εζο δ ρ ο μ ίω ν  γεφ υρώ ν, επ έν δ υ σ η ς  π α σ σ α λ ο σ το ιχ ιώ ν κ .λ .π . απ ό  
σ κ υ ρ ό δ εμ α  C 1 6 /2 0
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, τωνπάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού 
σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στηνεκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος, 
η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών τωνπάσης φύσεως απαιτουμένων 
ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών 
συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο
δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),
τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, ανύψωση, 
καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος
η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς 
η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών, 
η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.
η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή του, 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 

οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,
οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και τωνπάσης 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 χ 10,00 
m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας
η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν 
τονπροβλεπόμενο 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
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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).

φορέα απ ό τη φυσική επ ιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά απ ό εκσκαφή.

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

01- 01- 01-00
01- 01- 02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00
01-03-00-00
01-04-00-00
01-05-00-00

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
Συντήρηση σκυροδέματος
Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
Ικριώματα
Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20 
Κατασκευή οπλισμένων τοίχων (θεμέλια και ανωδομή), πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. 
από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
0

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα 

Τιμή ενός m3: € 104 (εκατόν τέσσερα)

AT: ΑΤ17 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΔΟ Β29.3.1 Αναθεωρείται με:
Κ α τα σ κ ευ ές  α π ό  σ κ υ ρ ό δ εμ α  Κ α τα σ κ ευ ές  α π ό  σ κ υ ρ ό δ εμ α  κ α τη γ ο ρ ία ς  C 1 6 /2 0  
Κ α τα σ κ ευ ή  ρ ε ίθ ρ ω ν , τρ α π εζο ε ιδ ώ ν  τάφ ρω ν, σ τρ ώ σ εω ν  π ρ ο σ τα σ ία ς  σ τεγ ά ν ω σ η ς  
γ εφ υ ρ ώ ν  κ λ π  μ ε  σ κ υ ρ ό δ εμ α  C 1 6 /2 0

ΟΔΟ 2532 
ΕΤΕΠ:........

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, τωνπάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού 
σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στηνεκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος, 
η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών τωνπάσης φύσεως απαιτουμένων 
ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών 
συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο
δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),
τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, ανύψωση, 
καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος
η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς 
η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών, 
η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.
η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή του,

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,
οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και τωνπάσης 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 χ 10,00 
m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας
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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
01- 01- 02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00
01-03-00-00
01-04-00-00
01-05-00-00

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
Συντήρηση σκυροδέματος
Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
Ικριώματα
Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 
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 
0

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα 

Τιμή ενός m3: € 94,2 (ενενήντα τέσσερα και είκοσι λεπτά)

AT: ΑΤ18 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΔΟ Β30.1 Αναθεωρείται με:

Χ α λ ύ β δ ιν ο ς  ο π λ ισ μ ό ς  σ κ υ ρ ο δ εμ ά τω ν  Χ ά λ υ β α ς [ ο π λ ισ μ ο ύ  σ κ υ ρ ο δ έμ α το ς  B 500A

ΟΔΟ 2611 
ΕΤΕΠ:.......

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

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

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας Β500Α, 
B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.

Εάν οι πίνακες αυτοί δενσυμπεριλαμβάνονται 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.
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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 τονΑνάδοχο 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.

Ονομ.
διάμετρος
(mm)

Πεδίο εφαρμογής
Ονομ. 
μάζα / 
μέτρο 
(kg/m)

Ράβδοι
Κουλούρες και
ευθυγραμμισμένα
προϊόντα

Ηλεκτρο- 
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα

Ονομ.
διατομή
(mm2)

B500C Β500Α B500C Β500Α B500C
5,0 + + 19,6 0,154
5,5 + + 23,8 0,187
6,0 + + + + + 28,3 0,222
6,5 + + 33,2 0,260
7,0 + + 38,5 0,302
7,5 + + 44,2 0,347
8,0 + + + + + 50,3 0,395
10,0 + + + 78,5 0,617
12,0 + + + 113 0,888
14,0 + + + 154 1,21
16,0 + + + 201 1,58
18,0 + 254 2,00
20,0 + 314 2,47
22,0 + 380 2,98
25,0 + 491 3,85
28,0 + 616 4,83
32,0 + 804 6,31
40,0 + 1257 9,86

Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του 
οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, με σύρμα 
πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων 
πασσάλων.
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την μελέτη 
πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2),.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν 
(εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500Α

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ενός kg: € 1,15 (ένα και δέκα πέντε λεπτά)

AT: ΑΤ19 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΔΟ Β30.3 Αναθεωρείται με:
Χ α λ ύ β δ ιν ο ς  ο π λ ισ μ ό ς  σ κ υ ρ ο δ εμ ά τω ν  Χ α λ ύ β δ ιν ο  δ ο μ ικό  π λ έγ μ α  B 5 0 0 C  εκ τό ς  
υ π ο γ ε ίω ν _ έρ γ ω ν ...........................................................................................

ΥΔΡ 7018 
ΕΤΕΠ:......

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως κατασκευών, 
μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην 
θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση 
εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
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Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφάνειας έδρασης 
του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας Β500Α,
B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.

Εάν οι πίνακες αυτοί δενσυμπεριλαμβάνονται 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.

Ονομ.
διάμετρος
(mm)

Πεδίο εφαρμογής
Ονομ.
μάζα/
μέτρο
(kg/m)

Ράβδοι
Κουλούρες και
ευθυγραμμισμένα
προϊόντα

Ηλεκτρο- 
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα

Ονομ.
διατομή
(mm2)

B500C Β500Α B500C Β500Α B500C
5,0 + + 19,6 0,154
5,5 + + 23,8 0,187
6,0 + + + + + 28,3 0,222
6,5 + + 33,2 0,260
7,0 + + 38,5 0,302
7,5 + + 44,2 0,347
8,0 + + + + + 50,3 0,395

10,0 + + + 78,5 0,617
12,0 + + + 113 0,888
14,0 + + + 154 1,21
16,0 + + + 201 1,58
18,0 + 254 2,00
20,0 + 314 2,47
22,0 + 380 2,98
25,0 + 491 3,85
28,0 + 616 4,83
32,0 + 804 6,31
40,0 + 1257 9,86

Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του 
οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, με σύρμα 
πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων 
πασσάλων.
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την μελέτη 
πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2),.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν 
(εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.
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Τιμή ενός kg: € 1,15 (ένα και δέκα πέντε λεπτά)

AT: ΑΤ20 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΔΟ Ν/Β66.1 Αναθεωρείται με: ΟΔΟ 2548
Φ ρ εά τιο  υ δ ρ ο σ υ λλ ο γ ή ς  ο μ β ρ ίω ν  τύ π ο υ  Α 2  δ ύ ο  α ν ο ιγ μ ά τω ν  μ ε  γλυφ ή  ΕΤΕΠ:

Πλήρης κατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής ομβρίων με δύο ανοίγματα και γλυφή (άνοιγμα κάτω από το 
πεζοδρόμιο), πλήρως ή εν μέρει προκατασκευασμένο ή κατασκευασμένο επί τόπου στό έργο, σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες ανά αναλυτική εργασία ΕΤΕΠή ΠΕΤΕΠ (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)", 08-07-01-04 "Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο", 08-07-02-01, "Αντισκωριακή 
προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" κ.λ.π ), τα 
σχέδια του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚ. ΥΔΡΑΥΛ. ΕΡΓΩΝ και τα σχέδια της μελέτης, τηνΤ.Σ.Υ.,τα 
ΠΚΕ και τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης, τοποθετημένο και στερεωμένο στην προβλεπόμενη θέση του, 
συνδεδεμένο με τους αγωγούς εισροής ή εκροής, έτοιμο για λειτουργία.
Εξωτερικές διαστάσεις φρεατίου: μήκος 2,30 μέτρα, πλάτος 1,05 μέτρα.,βάθος 1,40 μέτρα.
Το φρεάτιο εδράζεται σε σκυρόδεμα καθαριότητας ποιότητας C12/15, πάχους 5 εκ.
Το σκυρόδεμα του φρεατίου θα είναι ποιότητας C16/20 και οι οπλισμοί θα είναι ποιότητας B500C 
Το πάχος του σκυροδέματος στα τοιχώματα και στον πυθμένα θα είναι τουλάχιστον 20 εκ, με οπλισμό 2#Φ10/15. Η 
δοκός μεταξύ των δύο θαλάμων θά έχει πάχος τουλάχιστον 30 εκ.,ύψος τουλάχιστον 70 εκ., με οπλισμό 4Φ14 άνω, 
4Φ14 κάτω, και 10 τεμάχια συνδετήρες Φ10.
Οι εσχάρες υδροσυλλογής θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron), φέρουσας ικανότητας κατηγορίας C250 ή 
D400, με διαστάσεις 60X96 εκ.και κατά την τοποθέτησή τους θα γίνεται προσεκτικό γέμισμα με κατάλληλα μη 
συρρικνούμενα υλικά ώστε να μην υπάρχουν καθόλου κενά.μεταξύ πλαισίου και σκυροδέματος.Θα φέρουν 
κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με την αντίστοιχη ΕΤΕΠ.
Η γλυφή θα φέρει χυτοσιδηρή μετωπίδα, θα διαμορφωθεί με τοποθέτηση κατάλληλα διαμορφωμένης μεταλλικής 
διατομής βαρέως τύπου ικανής να φέρει τα φορτία, αμμοβολισμένης και βαμμένης με δύο στρώσεις αντισκωριακής 
επάλειψης με υλικό εποξειδικής βάσης, θα είναι οπλισμένη με διαμήκη οπλισμό 6Φ10 και συνδετήρες μορφής Γ 
Φ10/15, σύμφωνα με τα σχέδια.
Η εσωτερική επιφάνεια του φρεατίου θα στεγανοποιηθεί πλήρως με τσιμεντοκονίαμα. Ο πυθμένας θα διαμορφωθεί 
με κλίση 2% προς τον αγωγό D400 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η δαπάνη προμήθειας των κάθε είδους υλικών, όπως σκυροδέματα (κατασκευής, κοιτόστρωσης, καθαριότητας, 
εγκιβωτισμού, εγκιβωτισμού και μόρφωσης της κλίσης του πυθμένα των φρεατίων υδροσυλλογής), έτοιμα 
προκατασκευασμένο τεμάχια, οπλισμοί (κοινοί ή γαλβανισμένοι), αγωγοί μέσα στα φρεάτια επίσκεψης, (με το 
σκυρόδεμα εγκιβωτισμού τους), σιδηρά, γαλβανισμένα και χυτοσίδηρό είδη (όπως σχάρες, καλύμματα και πλαίσια 
φρεατίων, αγκυρώσεις, βαθμίδες επίσκεψης, σιδηρές αναρτήσεις), μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα πλήρωσης 
διακένων οπών σύνδεσης αγωγών και στερέωσης σχαρών υδροσυλλογής.
- η δαπάνη των μεταφορών από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο προκατασκευής και απ' εκεί (ή απ' ευθείας) στον 
τόπο ενσωμάτωσης, με τις φορτοεκφορτώσεις, το χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων, σταλιές και προσωρινές 
αποθηκεύσεις,
-η δαπάνη της τοποθέτηση και στερέωση των φρεατίων, επί τόπου τοποθέτηση οπλισμού, κατασκευή ξυλοτύπων, 
έγχυση σκυροδέματος, διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων, σύνδεση των σωλήνων, σφράγισης του διακένου 
μεταξύ οπών και σωλήνων, κατασκευή και πάκτωση των βαθμιδών επίσκεψης, κατασκευή και τοποθέτηση σχαρών, 
καλυμμάτων και πλαισίων,στεγανοποίηση όλων των εσωτερικών επιφανειών του φρεατίου με τσιμεντοκονίαμα.
-η δαπάνη (εργασία και υλικά) επί τόπου σκυροδέτησης τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της 
στέψης τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης-πάκτωσης-στεγανοποίησης του 
αγωγού D400.
-η δαπάνη χρήσης των μηχανημάτων (με υποχρεωτική χρήση κατάλληλου γερανού για τη φάση τοποθέτησης και 
στερέωσης προκατασκευασμένων στοιχείων),
-η δαπάνη απόσβεσης τύπων και άλλων εγκαταστάσεων προκατασκευής,
-η δαπάνη των τυχόν απαιτούμενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους δυσχερειώναπό παρουσία νερού καθώς και 
κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν αναγράφεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, 
όπως περιγράφεται.
Φρεάτιο υδροσυλλογής ομβρίων τύπου Α2 με δύο ανοίγματα και με γλυφή (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΔΚΥΕ)
Τιμή για ένα τεμάχιο φρεατίου

Τιμή ενός τεμ: € 1050 (χίλια πενήντα)

AT: ΑΤ21 Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 12.01.01.03 Αναθεωρείται με:
Π ρ ο μ ή θ ε ια , μ ε τα φ ο ρ ά  σ τη  θ έσ η  εγκα τά σ τα σ η ς , κ α ι το π ο θ έτη σ η  π ρ ο κ α τα σ κ ευ α σ μ έν ω ν  
τσ ιμ εν το σ ω λ ή ν ω ν  κ α τα  Ε Λ Ο Τ  Ε Ν  1916. Τ σ ιμ εν το σ ω λή ν ες  α π ο χ έ τευ σ η ς  κ λ ά σ εω ς  
αντοχής, , 120, , κατά, Ε Λ Ο Τ , ΕΝ, 1916  , Ο νομαστικής , δ ιαμέτρου,, D 4 0 0 , m m ....................

ΥΔΡ 6551.3 
ΕΤΕΠ:...........
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Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα, τοποθέτηση και 
σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με 
σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Τιμή ενός m: € 41,2 (σαράντα ένα και είκοσι λεπτά)

AT: ΑΤ22 Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 16.01 Αναθεωρείται με: ΥΔΡ 6744
Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων ΕΤΕΠ:

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

Τιμή ενός τεμ.: € 103 (εκατόν τρία)

AT: ΑΤ23 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΔΟ Β51
Π ρ ό χ υ τα  κ ρ ά σ π εδ α  α π ό  σ κ υ ρ ό δ εμ α

Αναθεωρείται με: ΟΔΟ 2921
ΕΤΕΠ:

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 m και 
ύψους 0,25 έως 0,30 ιπ, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμωνή 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, αποκλεισμένης της παρασκευής τους επί 
τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 
οδώνεπενδεδυμένες με σκυρόδεμα”.

’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι όμβριων καταστρώματος

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 πλήρους τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία επιμετράται 
ιδιαιτέρους.

Τιμή ενός m: € 9,6 (εννέα και εξήντα λεπτά)

ΟΙΚ 7744 
ΕΤΕΠ:

AT: ΑΤ24 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΙΚ Ν/79.81 Αναθεωρείται με:
Β ελ τ ίω σ η  θ ερ μ ικ ώ ν  επ ιδ ό σ εω ν  ε ξ ω τερ ικ ώ ν  χ ώ ρ ω ν  μ ε  επ ίσ τρ ω σ η  εγ χ ρ ώ μ ω ν  
κ υ β ο λ ίθ ω ν  π ο υ  π ερ ιέχ ο υ ν  ψ υ χ ρ ά  υλ ικά  (co o l m a te ria ls )
Επιστράχτεις εξωτερικών δαπέδων,ραμπών ΑμεΑ, ραμπών εισόδων-εξόδων στάθμευσης,νησίδων, πεζοδρομίων και 
πλατειών με λευκούς ή έγχρουμους κυβόλιθους περιέχοντες ψυχρά υλικά (cool materials), οποιουδήποτε σχήματος, 
διαστάσεων,κλίσεων και συναρμογών, πάχους 6 εκατοστών σε οποιαδήποτε υποδομή και σύμφωνα με τη μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 (ΕΛΟΤ 1501-05-02-02-00:2009).Σημειώνεται ότι το χρώμα των κυβόλιθων θα είναι το ίδιο σε 
όλη τη μάζα τους και όχι μόνο στο επιφανειακό στρώμα.

Η τοποθέτηση των κυβολίθων γίνεται πάνω σε συμπυκνωμένο στρώμα άμμου πάχους 2-3 εκ. που διαστρώνεται σε 
οποιαδήποτε υπόβαση (π.χ.σκυρόδεμα) σύμφωνα με τη μελέτη και τις εντολές της επίβλεψης.

Η διάταξη των κυβολίθων θα τηρεί διάφορα σχήματα με εναλλαγή χρωμάτων καθ' ύπόδειξη της Υπηρεσίας..

Η τελική επιφάνεια συμπυκνώνεται με κατάλληλο δονητή και αρμολογείται με ψιλή άμμο ποταμού εν ξηρώ ή με 
κονίαμα των 450 κιλ. λευκού ή μαύρου τσιμέντου ανάλογα με το χρώμα των κυβολίθων.

Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των κυβολίθων 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 κυβολίθους.
Οι επιδόσεις των ψυχρών κυβολίθων εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της επιφάνειας τους στην ηλιακή 
ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR), και εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη, οι καινούργιοι κυβόλιθοι θα 
πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα:

Ε λά χ ισ τες  επ ιδό σ ε ις  λ ευ κ ώ ν  και εγ χ ρ ώ μ ω ν  κυ β ό λ ιθ ω ν  με ψ υχρά  
υ λ ικά

Κατηγοριοποίηση
προϊόντων

Αρχικός 
συντελεστής 
ανακλαστικότητας 
στην ηλιακή 
ακτινοβολία (SR)

Αρχικός συντελεστής 
ανακλαστικότητας στο 
εγγύς υπέρυθρο 
φάσμα
(SRnr)

Αρχικός 
συντελεστής 
εκπομπής στο 
υπέρυθρο (Infrared 
Emittance)
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ΟΜΑΔΑ 1 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 
ΚΙΤΡΙΝΟΥ, ΩΧΡΑΣ, 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

>=0,50 >=0,50 >=0,85

ΟΜΑΔΑ 2 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 
ΚΑΦΕ, ΚΕΡΑΜΙΔΙ, 
ΜΠΛΕ, ΠΡΑΣΙΝΟ, 
ΓΚΡΙ

>=0,40 >=0,50 >=0,85

Οι περιέχοντες ψυχρά υλικά κυβόλιθοι, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά και τις ανοχές 
διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1338.
Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της ανακλαστικότητας στην ηλιακή 
ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (με βάση τα Πρότυπα ASTM Ε 903/ASTM G159) και του συντελεστή εκπομπής 
στο υπέρυθρο, με βάση τα ΠρότυπαΑ3ΤΜ E408/ASTM C1371.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

Η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου των ανωτέρω κυβολίθων συσκευασμένων σε παλέτες,

Η άμμος ή το κονίαμα έδρασης με τη διάστρωση τους (εργασία και υλικά)

Η τοποθέτηση των κυβολίθων κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη (συμπεριλαμβανομένης της κοπής 
τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων),

Η αρμολόγηση κατά τα ανωτέρω,

Ο πλήρης καθαρισμός της διαστρωθείσας επιφάνειας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς οριστική απόθεση σε 
οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ.

Πλήρους περαιωμένη εργασία με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικρουλικά όπους περιγράφονται ανωτέρω καθώς και 
οτιδήποτε επιπλέον απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρους περαιωμένης επίστρουσης σύμφωνα με την Μελέτη, με τα υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου και την εργασία.

Τιμή ενός m2: € 39,4 (τριάντα εννέα και σαράντα λεπτά)

Αναθεωρείται με:AT: ΑΤ25 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΙΚ Ν/79.80
Β ελ τ ίω σ η  θ ερ μ ικ ώ ν  επ ιδ ό σ εω ν  εξω τερ ικ ώ ν  χ ώ ρ ω ν  μ ε  επ ίσ τρ ω σ η  λ ε υ κ ώ ν  ή  
εγ χ ρ ώ μ ω ν  ρ α β δ ω τώ ν  ή  φ ο λ ιδ ω τώ ν  (γ ια  Α Μ Ε Α ) τσ ιμ εν το π λ α κ ώ ν  π ο υ  π ερ ιέχ ο υ ν  
ψ υ χ ρ ά  υλ ικά  jc o o im a te r ia ls ) ......................................................................

Ο ΙΚ 7744 
ΕΤΕΠ:.....

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, ραμπών ΑμεΑ, νησίδων,πεζοδρομίωνν και πλατειών με τσιμεντόπλακες 
περιέχουσες ψυχρά υλικά (cool materials), λευκές ή έγχρωμες, αντιολισθηρές, ραβδωτές ή φολιδωτές (για ΑΜΕΑ), 
διαστάσεων 30 χ 30 cm ή μεγαλύτερης και οποιουδήποτε σχεδίου, κλίσεων και συναρμογών, πάχους 4 εκατοστών, 
βάσει της υπ' αρ.52907/2009 απόφασης του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621Β/2009) και σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ  
05-02-02-00 (ΕΛΟΤ 1501-05-02-02-00:2009) .
Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των τσιμεντοπλακών της συγκεκριμένης κατηγορίας θα προσδίδεται με 
ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους στοιβάδα τους, και όχι με επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη 
ψυχρών υλικών σε συμβατικής κατασκευής τσιμεντόπλακες.
Όταν προβλέπεται η διαμόρφωση αρμών στην πλακόστρωση, η 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 
επίστρουσης.
Οι επιδόσεις των ψυχρών τσιμεντοπλακών εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της επιφάνειας τους στην ηλιακή 
ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR), και εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη, οι καινούργιες πλάκες θα 
πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα:

Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων τσιμεντοπλακών με ψυχρά υλικά
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Κατηγοριοποίηση
προϊόντων

Αρχικός 
συντελεστής 
ανακλαστικότητας 
στην ηλιακή 
ακτινοβολία

Αρχικός συντελεστής 
ανακλαστικότητας στο 
εγγύς υπέρυθρο 
φάσμα
(SRnr)

Αρχικός
συντελεστής
εκπομπής στο
υπέρυθρο
(Infrared
Emittance)

ΟΜΑΔΑ 1 
ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΑΜ ΕΑ

>=0,60 >=0,65 >=0,85

ΟΜΑΔΑ 2
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ, 
ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ, 
ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΜΠΛΕ, 
ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ

>=0,50 >=0,60 >=0,85

ΟΜΑΔΑ 3 
ΛΕΥΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

>=0,65 >=0,80 >=0,85

Οι περιέχουσες ψυχρά υλικά τσιμεντόπλακες, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά και τις ανοχές 
διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1339.
Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της ανακλαστικότητας στην ηλιακή 
ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (με βάση τα Πρότυπα: ASTM Ε 903/ASTM G159) και του συντελεστή 
εκπομπής στο υπέρυθρο (με βάση τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM C1371).
Στις περιπτώσεις τσιμεντοπλακών με αδρή υφή ή έκτυπη επιφάνεια (ραβδωτές, σταμπωτές κλπ.) οι εργαστηριακές 
μετρήσεις για τον προσδιορισμό των ψυχρών ιδιοτήτων θα αφορούν κατά το δυνατόν ομαλές, ομοιογενείς και 
ομοιόμορφες περιοχές της επιφάνειας.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου των ανωτέρω πλακών συσκευασμένων σε παλέτες, 

η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά),

η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη (συμπεριλαμβανομένης της κοπής 
τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων),

η αρμολόγηση κατά τα ανωτέρω,

ο πλήρης καθαρισμός της διαστρωθείσας επιφάνειας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς οριστική απόθεση σε 
οποιαδήποτε απόσταση πλεον^ζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ.

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της πλακόστρωσης 
μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.

Πλήρως περαιωμένη εργασία με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικρουλικά όπως περιγράφονται ανωτέρω καθώς και 
οτιδήποτε επιπλέον απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με τα υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου και την εργασία.

Τιμή ενός m2: € 22,5 (είκοσι δύο και πενήντα λεπτά)

Αναθεωρείται με:AT: ΑΤ26 Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ 12.13.01.04
Α γ ω γ ο ί υπ ό  π ίεσ η  α π ό  σ ω λ ή ν ες  P V C -U  Ο ν ο μ α σ τ ικ ή ς  π ίεσ η ς  6 a t Ο ν ο μ α σ τ ικ ή ς  
δια_μέτρου_ϋ_ 90_ m m ................................................................................

ΥΔΡ 6620.1 
ΕΤΕΠ:

Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC- 
U".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων 
από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση 
εμποδίων, οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ).
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β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού και ειδικών 
τεμαχίων αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με τηνΕΤΕΠ 08-06-02-01.

γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα καθορίσει η Υπηρεσία, 
σύμφωνα με τηνΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων"

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U με υφιστάμενο δίκτυο, δεν 
περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. 
Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός 
των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρους βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.

Ονομαστικής πίεσης 6 at 
Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm

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

Τιμή ενός m: € 3,9 (τρία και ενενήντα λεπτά)

AT: ΑΤ27 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΙΚ 22.30.01 Αναθεωρείται με:
Δ ιά ν ο ιξη  οπ ώ ν, φ ω λεώ ν, ή  α ν ο ιγ μ ά τω ν  σ ε π λ ιν θ ο δ ο μ ές  Γ ια  ο π ές  επ ιφ α ν ε ία ς  έω ς  0 ,0 5  
m 2

ΟΙΚ 2261Α 
ΕΤΕΠ:

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφουση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε 
πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα 
πάσης φύσεους απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφουσης τουν παρειών της οπής ή 
τωνπαραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

Για οπές επιφάνειας έως 0,05 m2

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Τιμή ενός τεμ: € 5,6 (πέντε και εξήντα λεπτά)

AT: ΑΤ28 Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/9307.1 Αναθεωρείται με:
Φ ρ εά τιο  επ ισ κ έψ εω ς  εσ ω τ.δ ια σ τά σ εω ν  3 0 Χ 3 0  εκ. α π ό  σ κ υ ρ ό δ εμ α  π ά χ ο υ ς  15 cm  μ ε  
χ υ το σ ιδ η ρ ο ύ ν , κ ά λ υ μ μ α  Β 1 2 5 ..........................................................................

ΗΛΜ 10 
ΕΤΕΠ:...

Φρεάτιο επισκέψεως εσωτερικών διαστάσεων 30X30 εκ.πλήρες με καπάκι ή εσχάρα προκατασκευασμένο ή επί 
τόπου κατασκευασμένο από ελαφρά οπλισμένο με πλέγμα Τ131 σκυρόδεμα C16/20 πάχους 15 cm 
(πυθμένας,τοιχεια) με χυτοσιδηρούν κάλυμμα ή εσχάρα αντοχής Β125, στεγανοποιημένο πλήρους με 
τσιμεντοκονίαμα, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά όλων των υλικών στο έργο, κατασκευή ξυλοτύπων, όπλιση, 
σκυροδέτηση, τοποθέτηση πλαισίου καλύματος, στεγανοποίηση εσωτερικών πλευρών με τσιμεντοκονίαμα, 
ενσωμάτουση-πάκτουση-στεγανοποίηση των άκρων υπογείων σωλήνων αποχέτευσης ή διελεύσεους τροφοδοτικών 
καλουδιών και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας συμπεριλαμβανομένων των εκσκαφών και επιχώσεων με 
διαβαθμισμένο υλικό λατομείου για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου.

Τιμή ενός τεμ: € 40 (σαράντα)

AT: ΑΤ29 Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ Ν/16.22.50 Αναθεωρείται με:
Α ν ύ ψ ω σ η  ή  κ α τα β ιβ α σ μ ό ς  υ φ ισ τα μ έν ω ν  φ ρ εα τ ίω ν  Ο .Κ .Ω .ή  φ ρ εα τ ίο υ  υ δ ρ ο σ υ λλογή ς , 
σ το  ο δ ό σ τρ ω μ α  μ ε  κ α τα σ κ ευ ή  π ερ ιγ εγ ρ α μ μ έν η ς  τε τρ ά γ ω ν η ς  ή  ο ρ θ ο γ ω ν ικ ή ς  
επ ιφ ά ν ε ια ς  α π ό  ο π λ ισ μ ένο  σ κ υ ρ ό δ εμ α

ΥΔΡ 6630.1 
ΕΤΕΠ:

Ανύψουση ή καταβιβασμός υφιστάμενου φρεατίου Ο.Κ.Ω. ή φρεατίου υδροσυλλογής στο οδόστρωμα, οποιουδήποτε 
τύπου και διάστασης με ταυτόχρονη επισκευή του.
Στην τιμή περιλαμβάνονται :
α) Η εργασία ανύψουσης ή καταβιβασμού του φρεατίου, με κατασκευή περιγεγραμμένης τεράγωνης ή ορθογώνιας 
επιφάνειας απο οπλισμένο σκυρόδεμα με ελάχιστη απόσταση από το φρεάτιο 20 εκατοστά τουλάχιστον η και 
περισσότερο, έτσι ώστε κατά το ήμισυ να εδράζεται σε απόλυτα υγιές έδαφος, βάθους όσο απαιτείται και όχι 
μικρότερο από 20 εκατοστά, από σκυρόδεμα C 20/25, οπλισμένο με 2#Φ12/15 ποιότητας B500C, εδραζομένη 
επάνω ή εκτός του φρεατίου σε απόλυτα υγιές και συμπυκνωμένο κατά τις προδιαγραφές της Οδοποίας έδαφος.
Το σκυρόδεμα, οι τυχόν ξυλότυποι, οι οπλισμοί, μετά της εργασίας συμπεριλαμβάνονται στη τιμή του άρθρου.
β) Η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου όλων των απαιτουμένων υλικών και ο έλεγχος
στεγανότητας.
γ) Η αρμοκοπή της ασφάλτου με αρμοκόπτη, η εκσκαφή, ο καθαρισμός, η μεταφορά και απόρριψη σε χώρο που
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επιτρέπεται των αχρήστων υλικών καθώς και κάθε άλλη εργασία, δαπάνη και υλικά απαιτούνται για την πλήρη και 
έντεχνη κατασκευή του έργου.
δ) Η εργασία απομάκρυνσης και επανατοποθέτησης σε νέα θέση της μεταλλικής μετώπης μετά των απαραίτητων 
εργασιών σκυροδέτησης και οπλισμού των γλυφών των φρεατίων υδροσυλλογής.
Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται και κάθε επισκευή που τυχόν απαιτηθεί και είναι εφικτή στο αναφερόμενο φρεάτιο. 
Για την εκτέλεση των προαναφερομένων εργασιών ισχύουν όλες οι αντίστοιχες ΕΤΕΠ

Τιμή ενός τεμ: € 60 (εξήντα)

AT: ΑΤ30 Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ Ν/16.22 Αναθεωρείται με: ΥΔΡ 6630.1

Α ν ύ ψ ω σ η  ή  κ α τα β ιβ α σ μ ό ς  ή  επ ισ κ ευ ή  φ ρ εα τ ίο υ  Ο Κ Ω ΕΤΕΠ:

Ανύψωση ή καταβιβασμός ή επισκευή φρεατίου Ο.Κ.Ω.
Στην τιμή περιλαμβάνεται :
α. Η εκσκαφή περιμετρικά του φρεατίου, η εργασία απελευθέρωσης του από το έδαφος, η εργασία απελευθέρωσης 
του μεταλλικού πλαισίου του από το σκυρόδεμα, η εργασία ανύψωσης ή καταβίβασης του με τη διαμόρφωση των 
χειλέωντου, αναδιάταξης του μεταλλικού πλαισίου στη νέα στάθμη και πάκτωση με σκυρόδεμα, 
β. Η τοποθέτηση και στερέωση του φρεατίου και η πλήρωση του διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό 
λατομείου, μέχρι την στάθμη έδρασης της πλακόστρωσης ή επίστρωσης του πεζοδρομίου
γ. Η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί του τόπου του έργου όλων των απαιτούμενων υλικών, ο έλεγχος
στεγανότητας, η επίχωση έξω από το φρεάτιο με κατάλληλο υλικό λατομείου.
δ. Η προμήθεια και έγχυση σκυροδέματος έδρασης πάχους 10 εκ.ποιότητας C12/15
ε. Η μεταφορά και απόρριψη σε χώρο που επιτρέπεται των αχρήστων υλικών καθώς και κάθε άλλη εργασία, 
δαπάνη και υλικά απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου.
Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται και κάθε επισκευή που τυχόν απαιτηθεί και είναι εφικτή στο αναφερόμενο φρεάτιο. 
Τιμή για κάθε τεμάχιο υφιστάμενου φρεατίου που ανυψώνετει ή καταβιβάζεται ή επισκευάζεται

Τιμή ενός τεμ: € 25 (είκοσι πέντε)

AT: ΑΤ31 Κωδ. άρθρου ΝΑΥΔΡ Ν/16.11.1 Αναθεωρείται με: ΗΛΜ 4

Τ ο π ο θ έτη σ η  ή  α ν τ ικ α τά σ τα σ η  φ ρ εα τ ίο υ  π α ρ ο χ ή ς  ύ δ ρ ευ σ η ς ΕΤΕΠ:

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση προκατασκευαμένου φρεατίου παροχής ύδρευσης, νέας παροχής 
ή για την αντικατάσταση υφισταμένου που έχει θραυστεί.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
α. Η αποξήλωση του κατεστραμμένου φρεατίου (περίπτωση αντικατάστασης) και η διάνοιξη ορύγματος στο 
πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση του νέου προσεκτικά ώστε να μηνπροκληθεί ζημιά στο δίκτυο ή στον μετρητή, 
β. Η προμήθεια, τοποθέτηση και πάκτωση με σκυρόδεμα του μεταλλικού πλαισίου έδρασης με το μεταλικό καπάκι 
αντοχής Β125.
γ. Η προμήθεια, τοποθέτηση και στερέωση του νέου φρεατίου και η πλήρωση του διακένου του ορύγματος με 
θραυστό υλικό λατομείου, μέχρι την στάθμη έδρασης της πλακόστρωσης ή επίστρωσης του πεζοδρομίου 
δ. Η προμήθεια και έγχυση σκυροδέματος έδρασης πάχους 10 εκ.ποιότητας C12/15.
ε. Η φόρτωση και μεταφορά των των μπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου της 
επέμβασης καθώς και κάθε άλλη εργασία, δαπάνη και υλικά απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του 
έργου.
Τιμή ανά τοποθετούμενο φρεάτιο παροχής ύδρευσης (τεμ).

Τιμή ενός τεμ.: € 40 (σαράντα)

AT: ΑΤ32 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΙΚ 71.31 Αναθεωρείται με: ΟΙΚ 7131

Ε π ιχ ρ ίσ μ α τα  τρ ιπ τά  - τρ ιβ ιδ ισ τά  μ ε  μ α ρ μ α ρ ο κ ο ν ία μ α ΕΤΕΠ:

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιοσδήποτε 
στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρους περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τοναπαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και 
ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2: € 11,2 (έντεκα και είκοσι λεπτά)

Αναθεωρείται με:AT: ΑΤ33 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΙΚ 77.80.02
Χ ρ ω μ α τ ισ μ ο ί ε π ί επ ιφ α ν ε ιώ ν  επ ιχ ρ ισ μ ά τω ν  μ ε  χ ρ ώ μ α τα  υ δ α τ ικ ή ς  δ ια σ π ο ρ ά ς, 
α κρ υ λ ική ς , σ τυ ρ εν ιο α κ ρ υ λ ικ ή ς  ή  π ο λ υ β ιν υ λ ικ ή ς  β ά σ ε ω ς  Ε ξω τερ ικ ώ ν  επ ιφ α ν ε ιώ ν  μ ε  
χρήση... χ ρ ω μ ά τω ν ,α κ ρ υ λ ικ ή ς . _ή_ σ τυ ρ εν ιο -α κ ρ ιλ ικ ή ς  β ά σ εω ς..................................

ΟΙΚ 7785.1 
ΕΤΕΠ:........
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Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο- 
ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ  
03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2: € 10,1 (δέκα και δέκα λεπτά)

AT: ΑΤ34 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΔΟ Ν/Ε04.2.1.1 Αναθεωρείται με: ΟΔΟ 2652

Π ρ ο σ τα τευ τ ικ ό  εμ π ό δ ιο  σ χ ή μ α το ς  Π  μ ή κ ο υ ς  1,5  μ. ΕΤΕΠ:

Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση προστατευτικού εμποδίου σχήματος Π, σύμφωνα με τα ΦΕΚ 2621Β/2009 
και ΦΕΚ2302Β/2013, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από γαλβανισμένους χαλύβδινους σωλήνες βαριάς 
κατασκευής, κατάλληλης μηχανικής αντοχής σε προσκρούσεις οχημάτων, μήκους, από άξονα σε άξονα των κάθετων 
σωλήνων, 145 εκ. περίπου, αποτελούμενο από περιμετρικό σωλήνα διατομής Φ 2" πάχους 3 χιλ., και από τρεις 
οριζόντιους σωλήνες Φ Γ  πάχους 2,0 χιλ. σύμφωνα με το σχέδιο του ΦΕΚ 2302/Β/2013.
Ο τύπος του χάλυβα θα είναι St 37-2 κατά DIN 17100. Το γαλβάνισμα θα είναι κατά DIN 2444 με ποιότητα 
ψευδάργυρου 99,99% και πάχος γαλβανίσματος τουλάχιστον 400g/m2 ή 56μιπ.
Η διάνοιξη των κατάλληλων οπών πάκτωσης θα γίνεται με ειδικό περιστροφικό μηχάνημα (καροτιέρα), και η 
τοποθέτηση των σωλήνων εντός των οπών θα γίνεται με ισχυρή τσιμεντοκονία με την οποία θα έχει προγεμίσει η οπή. 
Το τελικό ύψος του κιγκλιδώματος έως την τελική διαμορφωμένη επιφάνεια του πεζοδρομίου θα είναι 80 εκ. τμήμα 
μήκους 20 εκ. θα πακτωθεί στο έδαφος και θα φέρει οπές για δυνατότητα ενίσχυσης της πάκτωσης με σιδηρές 
ράβδους Φ 14 χιλ.
Το χρώμα του κιγκλιδώματος με το πλέγμα θα είναι σε αποχρώσεις RAL, με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου υψηλής 
αντοχής πάχους τουλάχιστον 70 pm, για εξωτερικούς χώρους, η δε απόχρωση του θα υποδειχθεί από τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Όλη η κατασκευή και η τελική επιφάνεια θα είναι άριστες.Τα πλαίσια θα τοποθετούνται κατακόρυφα και σε 
ευθυγραμμία.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του πλαισίου με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, έτοιμου προς χρήση, η 
μεταφορά του στο χώρο του έργου, οι επιμέρους μεταφορές, η φορτοεκφόρτωση, η διάνοιξη κατάλληλων οπών με 
καροτιέρα, η τοποθέτηση-πάκτωση των πλαισίων με ισχυρή τσιμεντοκονία και η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής. 
Επίσης στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά καθώς και κάθε δαπάνη που 
απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη σύμφωνα με τα ανωτέρω κατασκευή.

Τιμή ενός τεμ: € 105 (εκατόν πέντε)

AT: ΑΤ35 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΔΟ Ν/Ε04.2.2.1 Αναθεωρείται με: ΟΔΟ 2652
Π ρ ο σ τα τευ τ ικ ό  εμ π ό δ ιο  σ χ ή μ α το ς  Π  μ ή κ ο υ ς  1,0  μ. ΕΤΕΠ:

Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση προστατευτικού εμποδίου σχήματος Π, σύμφωνα με τα ΦΕΚ 2621 Β /2009 
και ΦΕΚ 2302 Β /2013, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από γαλβανισμένους χαλύβδινους σωλήνες βαριάς 
κατασκευής, κατάλληλης μηχανικής αντοχής σε προσκρούσεις οχημάτων, μήκους, από άξονα σε άξονα των κάθετων 
σωλήνων, 95 εκ. περίπου, αποτελούμενο από περιμετρικό σωλήνα διατομής Φ 2" πάχους 3 χιλ., και από τρεις 
οριζόντιους σωλήνες Φ Γ  πάχους 2,0 χιλ. σύμφωνα με το σχέδιο του ΦΕΚ 2302/Β/2013.
Ο τύπος του χάλυβα θα είναι St 37-2 κατά DIN 17100. Το γαλβάνισμα θα είναι κατά DIN 2444 με ποιότητα 
ψευδάργυρου 99,99% και πάχος γαλβανίσματος τουλάχιστον 400g/m2 ή 56μηι.
Η διάνοιξη των κατάλληλων οπών πάκτωσης θα γίνεται με ειδικό περιστροφικό μηχάνημα (καροτιέρα), και η 
τοποθέτηση των σωλήνων εντός των οπών θα γίνεται με ισχυρή τσιμεντοκονία με την οποία θα έχει προγεμίσει η οπή. 
Το τελικό ύψος του κιγκλιδώματος έως την τελική διαμορφωμένη επιφάνεια του πεζοδρομίου θα είναι 80 εκ. τμήμα 
μήκους 20 εκ. θα πακτωθεί στο έδαφος και θα φέρει οπές για δυνατότητα ενίσχυσης της πάκτωσης με σιδηρές 
ράβδους Φ 14 χιλ.
Το χρώμα του κιγκλιδώματος με το πλέγμα θα είναι σε αποχρώσεις RAL, με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου υψηλής 
αντοχής πάχους τουλάχιστον 70 pm, για εξωτερικούς χώρους, η δε απόχρωση του θα υποδειχθεί από τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Όλη η κατασκευή και η τελική επιφάνεια θα είναι άριστες.Τα πλαίσια θα τοποθετούνται κατακόρυφα και σε 
ευθυγραμμία.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του πλαισίου με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, έτοιμου προς χρήση, η 
μεταφορά του στο χώρο του έργου, οι επιμέρους μεταφορές, η φορτοεκφόρτωση, η διάνοιξη κατάλληλων οπών με 
καροτιέρα, η τοποθέτηση-πάκτωση των πλαισίων με ισχυρή τσιμεντοκονία και η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής. 
Επίσης στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά καθώς και κάθε δαπάνη που 
απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη σύμφωνα με τα ανωτέρω κατασκευή.
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Τιμή ενό ς  τεμ : €  95 (ενενή ντα  π έντε)

A T : Α Τ 3 6  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο Δ Ο  Ν /Ε 04 .2 .3 .1 Αναθεωρείται με: ΟΔΟ 2652

Προστατευτικό εμπόδιο σχήματος Π  μήκους 0 ,50 μ. ΕΤΕΠ:

Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση προστατευτικού εμποδίου σχήματος Π, σύμφωνα με τα ΦΕΚ 2621 Β /2009 
και ΦΕΚ 2302 Β /2013, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από γαλβανισμένους χαλύβδινους σωλήνες βαριάς 
κατασκευής, κατάλληλης μηχανικής αντοχής σε προσκρούσεις οχημάτων, μήκους, από άξονα σε άξονα των κάθετων 
σωλήνων, 45 εκ. περίπου, αποτελούμενο από περιμετρικό σωλήνα διατομής Φ 2" πάχους 3 χιλ., και από τρεις 
οριζόντιους σωλήνες Φ 1" πάχους 2,0 χιλ. σύμφωνα με το σχέδιο του ΦΕΚ 2302/Β/2013.
Ο τύπος του χάλυβα θα είναι St 37-2 κατά DIN 17100. Το γαλβάνισμα θα είναι κατά DIN 2444 με ποιότητα 
ψευδάργυρου 99,99% και πάχος γαλβανίσματος τουλάχιστον 400g/m2 ή 56μπι.
Η διάνοιξη των κατάλληλων οπών πάκτωσης θα γίνεται με ειδικό περιστροφικό μηχάνημα (καροτιέρα), και η 
τοποθέτηση των σωλήνων εντός των οπών θα γίνεται με ισχυρή τσιμεντοκονία με την οποία θα έχει προγεμίσει η οπή. 
Το τελικό ύψος του κιγκλιδώματος έως την τελική διαμορφωμένη επιφάνεια του πεζοδρομίου θα είναι 80 εκ.τμήμα 
μήκους 20 εκ. θα πακτωθεί στο έδαφος και θα φέρει οπές για δυνατότητα ενίσχυσης της πάκτωσης με σιδηρές 
ράβδους Φ 14 χιλ.
Το χρώμα του κιγκλιδώματος με το πλέγμα θα είναι σε αποχρώσεις RAL, με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου υψηλής 
αντοχής πάχους τουλάχιστον 70 μπι, για εξωτερικούς χώρους, η δε απόχρωση του θα υποδειχθεί από τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Όλη η κατασκευή και η τελική επιφάνεια θα είναι άριστες.Τα πλαίσια θα τοποθετούνται κατακόρυφα και σε 
ευθυγραμμία.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του πλαισίου με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, έτοιμου προς χρήση, η 
μεταφορά του στο χώρο του έργου, οι επιμέρους μεταφορές, η φορτοεκφόρτωση, η διάνοιξη κατάλληλων οπών με 
καροτιέρα, η τοποθέτηση-πάκτωση των πλαισίων με ισχυρή τσιμεντοκονία και η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής. 
Επίσης στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά καθώς και κάθε δαπάνη που 
απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη σύμφωνα με τα ανωτέρω κατασκευή.

Τιμή ενό ς  τεμ : €  87 (ο γδ ό ντα  επ τά )

Αναθεωρείται με: Ο ΙΚ 2269ΑA T : Α Τ 3 7  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο Δ Ο  Δ 01
Τομή _ οδοστρώματος με _ ασφαλτοκόπτη................................................................................................. ΕΤΕΠ:.

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 αποκοπτομένσυ τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιμολογούνται ως 
"Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες”

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

Τιμή ενό ς  m : €  1 (ένα)

A T : Α Τ 3 8  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο Δ Ο  Δ 0 2 Α
Απόξεση _ ασφαλτικού _ τάπητα _ αστικής_ οδού μ ε  _ χρήση φρέζας

Αναθεωρείται με: ΟΔΟ 1132 
ΕΤΕΠ:.........

Απόξεση υπάρχοντος φθαρμένου ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας (φρεζάρισμα), σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος”. Εκτέλεση της εργασίας με ελάχιστη 
όχληση της κυκλοφορίας ή κατά τις ώρες περιορισμένης κυκλοφορίας (συμπεριλαμβανομένων των νυκτερινών ωρών).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
η προσκόμιση και αποκόμιση του αποξεστικού εξοπλισμού στις θέσεις εκτέλεσης του φρεζαρίσματος, με χρήση 
πλατφόρμας εάν απαιτείται.
Η μετακίνηση του εξοπλισμού από θέση σε θέση απόξεσης
Η τοποθέτηση ευανάγνωστων εντύπων σημειωμάτων αναγγελίας της ημέρας και ώρας εκτέλεσης των εργασιών κατά 
μήκος των οδών ώστε να απομακρυνθούν τα σταθμεύοντα οχήματα.
Η μετακίνηση τυχόν παραμενόντων, παρά την ειδοποίηση, οχημάτων που δυσχεραίνουν την εκτέλεση των εργασιών.
Η προσκόμιση και τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και μέσων καθοδήγησης της κυκλοφορίας στην ζώνη 
εκτέλεσης των εργασιών (περιλαμβανομένης φωτεινής σήμανσης εάν οι εργασίες εκτελούνται την νύκτα).
Η απόξεση του υφισταμένου τάπητα σε βάθος έως 50 mm.
Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε 
απόσταση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες κυκλοφορίας.
Τιμή ανά τετραγωνκό μέτρο (m2) απόξεσης ασφαλτικού τάπητα.
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Τ ιμή  ενό ς  m 2: €  3,4 (τρ ία  κα ι σ α ρ ά ντα  λεπ τά )

AT: ΑΤ39 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΔΟ Δ04 Αναθεωρείται με: ΟΔΟ 4120

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΕΤΕΠ:

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η 
μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο 
καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 
η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκινούμενο διανομέα ασφάλτου 
(Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

Τ ιμή  ενό ς  m 2: €  0,45 (σ α ρ ά ντα  π έν τε  λ επ τά )

Αναθεωρείται με: ΟΔΟ 4110
ΕΤΕΠ:

AT: ΑΤ40 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΔΟ Δ03
Ασφαλτική_ προεπάλειψη
Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα, 
ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05
03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η 
μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), 
ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 
η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκινούμενο διανομέα ασφάλτου 
(Federal),
η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),
η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και μεταφοράς αυτού 
στον τόπο διάστρωσης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.

Τ ιμή  ενό ς  m 2: €  1,2 (ένα  και ε ίκ ο σ ι λεπ τά )

Αναθεωρείται με: ΟΔΟ 4521Β
ΕΤΕΠ:

AT: ΑΤ41 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΔΟ Δ08Α
Ασφαλτική_ στρώση_ κυκλοφορίας^ αστικής οδού
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας αστικής οδού επί υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα ή μετά την 
εκτέλεση εργασιών απόξεσης (φρεζαρίσματος), με ασφαλτοσκυρόδεμα τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού 
σκυροδέματος", συμπυκνωμένου πάχους 50 mm, αστικών οδών, με χρήση διαστρωτή ασφάλτου (finisher).
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

Οι πάσης φύσεως δυσχέρειες λόγω στενότητος χώρου, η προειδοποίηση των οδηγών να μην σταθμεύουν τα οχήματά 
τους στις προς ασφαλτόστρωση οδούς με ευδιάκριτα έντυπα μηνύματα, καθώς και η τυχόν απαιτούμενη μετακίνηση 
των οχημάτων μη συμμορφωθέντων οδηγών.
FI διάνοιξη οπών αγκύρωσης (πικούνισμα) με κατάλληλο μηχάνημα (τύπου Arrow) οδών που δεν έχουν υποστεί 
φρεζάρισμα.
FI εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης με ασφαλτικό γαλάκτωμα ψυχρού τύπου σε αναλογία 
τουλάχιστον 500 gr/m2.
FI προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, διάστρωση με finisher και συμπύκνωση του 
ασφαλτοσκυροδέματος.
FI εργοταξιακή σήμανση σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωμάτουμένης ασφάλτου 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωμένης ασφαλτόστρωσης.

Τ ιμή  ενό ς  m 2: €  9,72 (εννέα  κα ι εβ δ ο μ ή ντα  δ ύο  λεπ τά )
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AT: ΑΤ42 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΔΟ Ν/Δ06.1 Αναθεωρείται με: ΟΔΟ 4421.Β
ΕΤΕΠ:Λσφ.αλτικές στρώσεις___μεταβλητού πάχους επιμετρούμεγες_κατά_βάρος..........................

Κατασκευή ασφαλτικώναπισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων, καθώς και κατασκευή 
ταπητιδίων και επουλώσεις λάκκων σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της 
επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο ενθερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 20 η ΑΣ 31,5 σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 
"Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
Η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την 

εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος.
Η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως.
Η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου και η διάστρωσή του.
Η σταλία των μεταφορικών μέσων.
Η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει η 

προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα.
Η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη 

των επιφανειακών ιχνών.
Οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών εγκοπών 

κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες 
κλπ.).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική 
προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Επιμέτρηση με βάση ζυγολόγια προσκομιζομένου προς διάστρωση ασφαλτομίγματος.
Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος.

Τ ιμή εν ό ς  to n : €  82,33 (ο γδ ό ντα  δ ύο  και τρ ιά ν τα  τρ ία  λ επ τά )

Αναθεωρείται με: ΟΙΚ 6541
ΕΤΕΠ:

AT: ΑΤ43 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΔΟ Ε09.3
Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού
μεγέθους ...................................................................................................................
Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό υπόβαθρο από 
μεμβράνη τύπου II, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04
06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)”

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:
η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της, 
η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης 
και η στερέωσή της επί του ιστού.

Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους
Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων: 

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

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

Τ ιμή εν ό ς  τεμ .: €  34,5 (τρ ιά ν τα  τέσ σ ερ α  και π εν ή ν τα  λεπ τά )

Αναθεωρείται με: ΟΔΟ 2653
ΕΤΕΠ:

AT: ΑΤ44 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΔΟ Ε10.1
Στύλος_ πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα D N  40  mm (1 % _’)
Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, 
κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 1/2”, άεξ = 48,3 mm, 
πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον2,50 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 "Διατάξεις στήριξης 
πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης”.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης για την στερέωση της 
πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος "Π” (ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για την
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διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12 mm μήκους 30 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι 
συστροφής (περιλαμβάνεται)
η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και διαμέτρου 30 cm 
η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος και η πλήρωση της 
οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά)
Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 1/2 ”).

Τιμή ενό ς  τεμ .: €  31,1 (τρ ιά ν τα  ένα και δέκα  λεπ τά )

AT: ΑΤ45 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΔΟ Ε10.2 Αναθεωρείται με: ΟΔΟ 2653
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα D N  80 mm (3 ”)  ΕΤΕΠ:

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, 
κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 3”, άεξ = 89,9 mm, 
πάχους τοιχώματος 4,0 mm), μήκους κατ' ελάχιστον3,30 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 "Διατάξεις στήριξης 
πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με ηλεκτροσυγκολ-λημένη κυκλική στεφάνη 
στέψης για την στερέωση της πινακίδας, με προδιατρημένες οπές Φ12 mm για κοχλίες Φ9,5 mm σε αποστάσεις 
0,15 - 0,45 - 0,65 - 0,95 m από το άκρο της κεφαλής του, και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης 
γαλβανισμένης ράβδου Φ 14 mm μήκους 40 cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη ηλεκτροσυγκολημμένη λάμα 10 χ 20 cm, 
για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα). 
η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 cm και διαμέτρου 50 cm 
η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος και η πλήρωση της 
οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά)
Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου πινακίδων

Τιμή ενό ς  τεμ .: €  49,3 (σ α ρ ά ντα  εννέα  και τρ ιά ν τα  λεπ τά )

AT: ΑΤ46 Κωδ. άρθρου ΝΑΟΔΟ Ε17.1 Αναθεωρείται με:
Διαγράμμιση οδοστρώματος _̂ Διαγράμμιση οδοστρώματος;με ανακλαστική^ βαφή

Ο ΙΚ 7788 
ΕΤΕΠ:.......

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

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή αποθήκευση (αν 
απαιτείται)
η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών και την ρύθμιση 
της κυκλοφορίας κατά τηνδιάρκειά τους
ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή απορροφητικής 
σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 
η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)
η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του χρησιμοποιουμένου υλικού 
η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
η λήψη μέτρων για την προστασία της \ωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους
και στην συνέχεια η άρση τους
Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος 

Τιμή ενό ς  m 2: €  3,8 (τρ ία  κα ι ο γδ ό ντα  λεπ τά )

Αναθεωρείται με: ΗΛΜ 101AT: ΑΤ47 Κωδ. άρθρου ΝΑΗΛΜ
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 4 ,50  m γαλβανισμένος εν θερμώ κωνικής ΕΤΕΠ: 
μειούμενης κυκλικής δια τομής
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλύβδινων ιστών οδοφωτισμού, 
κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού” 
και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά 
σώματα".
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Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά & μικρουλικά και χρήση εργαλείων και 
μηχανημάτων σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης:
•Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.
•Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE O90mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 61386 
"Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων1' ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες 3” κατά ΕΑΟΤ ΕΝ 10255 από 
χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα) για τις διαβάσεις κάτω από το οδόστρωμα-φρεάτιο σε φρεάτιο). Οι 
σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), δομημένου τοιχώματος θα είναι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50086-1 , 
ΕΛΟΤ ΕΝ 50086-2-4 και ΕΛΟΤ ΕΝ 61386, φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 N/m, με ενσωματωμένη ατσαλίνα, 
παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του 
έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που 
απαιτούνται, τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της 
σωληνογραμμής, η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του 
σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται.
•Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση την τυπική 
διατομή της μελέτης.
•Στην τιμή περιλαμβάνονται ανηγμένες οι τυχόν δυσχέρειες που θα ανακύψουναπό υπάρχοντα υπόγεια δίκτυα ΟΚΩ. 
•Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 πλήρως τοποθετημένα. 
Ανά ιστό αναλογεί ένα τουλάχιστον φρεάτιο ποδός και συνολικά όσα απαιτηθούν για την έντεχνη και σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές οδεύσεις και διακλαδώσεις των κυκλωμάτων.
•Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης (25 mm2 & 16mm2) και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης διαστάσεων 
500X500X5 χλστ. με τον αγωγό σύνδεσής της με το πίλαρ.
•Τα ηλεκτρόδια γείωσης 14x1500mm με τους 2 κοχλιωτούς σφικτήρες ηλεκτροδίου γείωσης με τον αγωγό Cu 
25mm2 σε κάθε ιστό μέσα στο φρεάτιο ποδός 
•Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.
•Ο μεταλλικός με ελαστικό παρέμβυσμα στυπτιοθλίπτης στο πάνω σημείο του ιστού για την έξοδο του καλωδίου για 
εορταστικό φωτεινό στολισμό
•Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού διατομής 4x10 mm2 (E1VV-U ή E1VV-R ή 
E1VV-S -  παλαιού τύπου J1VV & ΝΥΥ).
•Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του γαλβανισμένου εν θερμώ χαλύβδινου ιστού κωνικής μειούμενης 
κυκλικής διατομής και της βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, προκατασκευασμένης ή χυτής επί τόπου του 
έργου, με ενσωματωμένο ή μη κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και ενσωματωμένο ή μη 
φρεάτιο έλξης καλουδιών με στεγανό χυτοσίδηρό κάλυμμα 40x40 cmxcm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 κατηγορίας Β125 ή 
C250 ανάλογους, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).
•Το ακροκιβώτιο του ιστού πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλουσής της.
•Η ανέγερση και στερέουση του ιστού στους κοχλίες αγκύρουσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, με χρήση 
καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφουσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, 
τύπου Nyloc).
•Η βάση του ιστού και τα άνω περικόχλια και ντίζες κλωβού θα είναι πλήρους εγκιβωτισμένα εντός του πεζοδρομίου 
θύστε να εξέρχεται μόνο ο κωνικής διατομής ιστός ανουθεντης τελικής επίστρουσης του πεζοδρομίου 
•Η πλήρουση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και την 
σύσφιγξη των κοχλιών.
•Οι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.
Τιμή ανά εγκατεστημένο γαλβανισμένου εν θερμώ χαλύβδινο ιστό κωνικής μειούμενης κυκλικής διατομής 
οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του, ως εξής:
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 4,50 m γαλβανισμένος εν θερμώ κωνικής μειούμενης κυκλικής διατομής 

Τ ιμή  ενό ς  τεμ : €  800 (οκτα κόσ ια )

Αναθεωρείται με:AT: ΑΤ48 Κωδ. άρθρου ΝΑΗΛΜ
Φωτιστικά σ ώ μ α τα  ο δ ο φ ω τισ μ ο ύ  τύ π ο υ  β ρ α χ ίο ν α  μ ε  φ ω τε ιν ές  π η γ ές  τεχ ν ο λο γ ία ς  
δ ιό δ ω ν  _φωτο_εκπομπ_ής (L e d )......................................................................

ΗΛΜ 103 
ΕΤΕΠ:.....

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασής του επί του ιστού, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και το Παράρτημα Β64 -Προσωρινές Εθνικές ΤεχνικέςΠροδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ 05
07-02-00) βάσει της Εγκύκλιου 17 που εξέδωσε το Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ με αρ. Πρωτ. ΔΚΠ/οικ/1322.
Επισυνάπτεται το ΠΕΤΕΠ 05-07-02-00.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες/υλικά & μικρουλικά και χρήση εργαλείων και μηχανημάτων 
σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης:
•η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από τη μελέτη ή άλλου 
παρόμοιου σε Τεχνικές προδιαγραφές (με ίδιες ή καλύτερες προδιαγραφές) και με ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΌΜΕΝΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ± 5% των φωτοτεχνικών αποτελεσμάτων της εγκεγκριμένης μελέτης εφαρμογής οδοφωτισμού (σελ. 8 και 
9), με εύρος επιτρεπόμενης θερμοκρασίας χρώματος εκπεμπόμενου φωτός από 3000Κ -  4000Κ, ΜΕ ΟΥΔΕΜΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (32 μέτρα) και ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ τοποθέτησής του -20ο 
μέχρι +20ο
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•η συναρμολόγηση του φωτιστικού στην κορυφή του ιστού (σύνδεση τύπου poll-top)
•τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος και της αναμονής για εορταστιστικό φωτεινό στολισμό τύπου 
A05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3x1,5mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό και εκτός στυπιοθλίπτη 
κατά 20 εκ. στη κορυφή του ιστού αντίστοιχα) και η σύνδεσή τους
•οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης που 
προβλέπονται από το Παράρτημα Β64 -Προσωρινές Εθνικές ΤεχνικέςΠροδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ 05-07-02-00) βάσει της 
Εγκύκλιου 17 που εξέδωσε το Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ με αρ. Πρωτ. ΔΚΠ/οικ/1322.
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και τον 
βραχίονά του, ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ, ως εξής:
Ισχύος περίπου < 40W με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) φωτεινής ισχύος > 6000 lm, 
χωρίς βραχίονα.

Επίσης στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμα 
τους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 πλήρως τοποθετημένα. Ανά ιστό αναλογεί ένα τουλάχιστον φρεάτιο ποδός και 
συνολικά όσα απαιτηθούν για την έντεχνη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές οδεύσεις και διακλαδώσεις 
των κυκλωμάτων.
Πλήρους περαιωμένη εργασία συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών και μικρουλικών.

Τ ιμή  ενό ς  τεμ : €  800 (οκτα κόσ ια )

AT: ΑΤ49 Κωδ. άρθρου ΝΑΗΛΜ Αναθεωρείται με: ΗΛΜ 52

Πίλλαρ ο80φωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων ΕΤΕΠ:

Στεγανά μεταλλικά γαλβανισμένα ενθερμώ 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 οι εξής εργασίες/υλικά & μικρουλικά και χρήση εργαλείων και μηχανημάτων 
σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης:
• η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη με 
περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των όμβριων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, 
γαλβανισμένου ενθερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 
400 g/m2 (50 pm), βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 pm, με 
ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας τύπου "χερούλι" πλήρως 
"χωνευτού", κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλλαρς 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 πίλλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το πίλλαρ να 
εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική-ές οπή-ές διέλευσης των υπογείων καλωδίων 
με τέσσερις (4) σωλήνες πλαστικούς σπιράλ διατομής <£63mm μέχρι το φρεάτιο ποδός του.
■ οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και η πλάκα γείωσης.
■ οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.
• η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα ελέγχου και προστασίας των κυκλωμάτων φωτισμού όπως 
μονογραμμικό σχέδιο λεπτομεριών Η/Μ, αποτελούμενη από πίνακα προστασίας IP 44 κατασκευασμένο από 
βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα ελέγχου 
και προστασίας, ο οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου 
παροχής (ΔΕΗ) εάνπροβλέπεται καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.
■ τα πάσης φύσεως όργανα ελέγχου και προστασίας του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, ή 
αυτόματο τριπολικό διακόπτη ονομαστικού ρεύματος 125Α και αντίστοιχης με τις απαιτήσεις ρεύμα ρύθμισης, 
αυτόματο διακόπτη διαρροής, λυχνίες ένδειξης παρουσίας τάσης, αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και 
ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού) ένα (1) δέκτη (Τ.Α.Σ) τηλεχειρισμού ακουστικής 
συχνότητας, ένα (1) χρονοδιακόπτη αφής, πρόβλεψη για φωτοκύτταρο, πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής 
εργασίας σε στεγανή «καραβοχελώνα» ή παρόμοιου τύπου και αποτελέσματος και κλεμοσειρές σύνδεσης των 
καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου) σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών & εργασιών.
■ πρόβλεψη εισόδου για την τροφοδότηση από τηνΔΕΗ στο κάτω μέρος, εφ' όσον η τροφοδότηση είναι υπόγεια, ή 
στην αριστερή πλευρά του πίλλαρ εάν η ηλεκτροδότηση είναι εναέρια.
■ Εσωτερική διαίρεση με φύλλο ανοξείδωτης λαμαρίνας πάχους 1,5 mm σε δύο χώρους: προς τα αριστερά, πλάτους 
0,60 m για τον μετρητή και το δέκτη της ΔΕΗ και προς τα δεξιά, πλάτους 0,85 m, για την ηλεκτρική διανομή. 
Πρόβλεψη δύο (2) οπών 26 mm στο άνω μέρος της διαχωριστικής λαμαρίνας για την διέλευση καλωδίων.
■ εσωτερικές διαμορφώσεις από φύλλα στραντζαριστής ανοξείδωτης λαμαρίνας για την τοποθέτηση και στερέωση 
των προβλεπομένων οργάνων
■ θύρες με ενισχύσεις ακαμψίας και ελαστικό παρεμβύσμα περιμετρικώς, με μεντεσσέδες βαρέως τύπου, 
ανεξάρτητες χωνευτές κλειδαριές ασφαλείας ανά φύλλο και μηχανισμό συγκράτησης σε α\οκτή θέση.
■ οπές με κατάλληλους στυπτιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής από τη ΔΕΗ, του καλωδίου 
τηλεχειρισμού (εάνπροβλέπεται από τη μελέτη) καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.
■ Εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου με αντοχή σε βραχυκύκλωμα 6 kA εκτός εάνπροβλέπεται διαφορετικά στην
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μελέτη
■ εσωτερικές καλωδιώσεις του πίλλαρ και δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384
■ τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με τα καλύμματά τους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 πλήρως 
τοποθετημένα. Ανά πίλλαρ αναλογεί τουλάχιστον ένα φρεάτιο ποδός (στην όδευση της κύριας σωλήνας προστασίας 
των κυκλωμάτων του ίδιου πεζοδρομίου) και ένα τουλάχιστον στο απέναντι πεζοδρόμιο (όσα απαιτηθούν για την 
έντεχνη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές οδεύσεις και διακλαδώσεις των κυκλωμάτων) με στεγανό χυτοσίδηρό 
καπάκι διαστάσεων 40x40 mmxmm.
• η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον έλεγχο λειτουργίας 
•Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη κατάλληλα υπογεγραμμένη για την υποβολή στη ΔΕΗ.
Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού, ως εξής.
Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων

Τ ιμή εν ό ς  τεμ : €  2500 (δύο  χ ιλ ιά δ ες  π εντα κό σ ια )

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 -0 7 -2 0 1 8  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 -0 7  -2018

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε./Α'

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-07-2018 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε./Β'

ΣΤΥΛΙΑΝΗ Ε. ΚΟΥΛΟΥΜΠΕΡΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε./Π

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε./Α' ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε./Α'

ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε./Α'
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