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

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

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

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.8 Τα  πάσης  φύσεως  ασφάλιστρα  για  το  προσωπικό  του  Εργου,  τις  μεταφορές,  τα
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές
ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του
Εργου.

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

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

1.11 Οι  δαπάνες  διάθεσης,  προσκόμισης  και  λειτουργίας  του  κυρίου  και  βοηθητικού
μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για
την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο  του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος,  στις
οποίες  περιλαμβάνονται  τα  μισθώματα,  η  μεταφορά επί  τόπου,  η  συναρμολόγηση
(όταν  απαιτείται),  η  αποθήκευση,  η  φύλαξη,  η  ασφάλιση,  οι  αποδοχές  οδηγών,
χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα
ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για
οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται
σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και
η απομάκρυνσή τους από το Εργο. 
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Περιλαμβάνονται  επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

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

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

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

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

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

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

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

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

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του

έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου
και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

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

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

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

1.15 Οι  δαπάνες  των  τοπογραφικών  εργασιών  (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων,  πύκνωσης  τριγωνομετρικού  και  πολυγωνομετρικού  δικτύου,
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των
επιμέρους  στοιχείων  του  έργου,  οι  δαπάνες  σύνταξης  μελετών  εφαρμογής  (όταν
απαιτείται  για  την  προσαρμογή  των στοιχείων  της  οριστικής  μελέτης  στο  ακριβές
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές),  κατασκευαστικών σχεδίων και
σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα
θεμέλια,  υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας
[ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ),
του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-
ΦΑΥ).

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

 
1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν

αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη.

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

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

1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του
έργου  καθαρού  και  απαλλαγμένου  από  ξένα  προς  το  έργο  αντικείμενα,  προϊόντα
εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών
του χώρου καθαρού και  ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές  κατασκευές και
όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
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1.21 Οι  δαπάνες  που  απορρέουν  από  δικαιώματα  κατοχυρωμένων  μεθόδων  και
ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση
των εργασιών.

1.22 Οι  δαπάνες  διαμόρφωσης  προσβάσεων,  προσπελάσεων και  δαπέδων εργασίας  στα
διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί
σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, 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.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

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

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

1.25 Οι  δαπάνες  διάθεσης  γραφείων και  λοιπών ευκολιών στην  Επιβλέπουσα Υπηρεσία,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

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

1.27 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 αποτέλεμα των παραπάνω εργασιών.
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Οι δαπάνες  αγοράς της  άσφαλτου, το κόστος λήψης δοκιμίων για τον έλεγχο του
πάχους του  ασφαλτοτάπητα , την λήψη δειγμάτων ασφαλτομίγματος για την εύρεση
της  περιεκτικότητας  της  ασφάλτου στο αδρανές  ,  το  κόστος λήψης και  σύνταξης
διατομών για την επιμέτρηση  καθώς και  κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη για την
έντεχνη χρήση της ασφάλτου (θέρμανση, παραγωγή διαλυμάτων κλπ)  σύμφωνα με
όσα αναφέρονται και στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς της ασφάλτου οποιουδήποτε τύπου από
τις περιοχές Θεσσαλονίκης ή Αθηνών μέχρι τη θέση επεξεργασίας της και μέχρι τη
θέση  ενσωμάτωσής  της,  η  σταλία  μεταφορικών  μέσων  και  ο  χαμένος  χρόνος
φορτοεκφορτώσεων  (Δεν  συμπεριλαμβάνεται  το  κόστος  εισιτηρίων-  θαλάσσια
μεταφορά  των βυτίων της ασφάλτου) 

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

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

1.30 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.

1.31 Οι  δαπάνες  λήψης  μέτρων  για  την  προστασία  του  περιβάλλοντος,  από  την
εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά
καθορίζονται  στις  σχετικές  μελέτες  και  στους  περιβαλλοντικούς  όρους,  εκτός  αν
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

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

1.33 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 κλπ), 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.
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1.34 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.

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

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

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

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

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα,   PVC   κλπ      

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

DN / DM 

όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα
DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο 

παρόν Τιμολόγιο.
 

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

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

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

DN / 12

όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC  

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

ΒN / 240
 

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm

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

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

              Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ  
ΟΔΟ), έχει προστεθεί στην τιμή βάσεως των άρθρων λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία
της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου  και αναθεωρείται με βάση τον
εκάστοτε  καθοριζόμενο  κωδικό  αναθεώρησης  (δεν  προβλέπεται  άλλη,  ιδιαίτερη
αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).  

Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Σύρου. Υποέργο 1: Αναβάθμιση και βελτίωση Υποδομών Σελίδα 9 από 37



ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

A.T.: Α1 

ΝΕΤ. ΟΙΚ. 20.05.01 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη 
γαιώδη-ημιβραχώδη  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ-2124 100,00% 

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 6,27   

A.T.: Α2 

ΝΕΤ ΟΙΚ. 22.20.02 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε 
πάχους Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό >
50%

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ-2237 100,00% 

      Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός  τύπου και  οποιουδήποτε  πάχους (τσιμέντου,
μαρμάρου,  τύπου  Μάλτας,  πορσελάνης,  μωσαϊκού,  κεραμικών,  σχιστολίθου,  κλπ),  με  το  κονίαμα
στρώσεως  αυτών,  σε  οποιαδήποτε  στάθμη από το  εδάφος,  με  την  συσσώρευση των προϊόντων
καθαιρέσεως προς φόρτωση, με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%.
Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα, η μεταφορά τους
σε απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.
  
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 11,20   
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A.T.: Α3 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.4ΣΧ, Αποξήλωση μαρμάρινων κρασπέδων με προσοχή

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6067 100,00% 

    Προσεκτική  καθαίρεση  υφιστάμενων  μαρμάρινων  κρασπέδων,  με  μηχανικά  μέσα  αλλά  και
χειρωνακτικά  αν  απαιτηθεί  με  γνώμονα  πάντα  την  εξαγωγή  του  μαρμάρινου  κρασπέδου  χωρίς
απώλειες δια την εξαγωγή ακεραίων κρασπέδων εις ποσοστό άνω του 95%, το καθαρισμό αυτών εκ
του  κονιάματος  επί  τόπου,  την  προσωρινή  τους  απόθεση  στην  περιοχή  του  έργου  σε  κανονικά
σχήματα, ή την συγκέντρωση, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και προσωρινή απόθεση επί τόπου του
έργου ή αποθήκευση αυτών σε μέρος που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

Τιμή ανά μέτρο μήκους καθαιρεθέντος κρασπέδου.  
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 10,00   

A.T.: Α4 

ΝΕΤ. ΟΙΚ. 22.10.01 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα  Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ-2226 100,00% 

         Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους, σε
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως
απαιτούμενου  εξοπλισμού  και  εργαλείων,  των  ικριωμάτων  και  προσωρινών  αντιστηρίξεων  και  η
συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά
τους  στις  θέσεις  φόρτωσης,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  15-02-01-01  "Καθαιρέσεις
στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 29,50 [*] (28,00+1,50) 

A.T.: Α5 

ΝΕΤ ΟΔΟ Γ-2.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ-3211.Β 100,00% 

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

   Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)  συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 13,00 [*] (11,50+1,50) 

A.T.: Α6 

ΝΕΤ ΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ-1136 100,00% 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. Επί οδού επιτρέπουσας
ταχύτητα άνω των 40 km/h

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km)  
( 1 ton.km ) Τονοχιλιόμετρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 0,35   

A.T.: Α7 

ΝΕΤ ΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ-2171 100,00% 
  
Φορτοεκφόρτωση  με  μηχανικά  μέσα  επί  αυτοκινήτου  προς  μεταφορά  πάσης  φύσεως  προϊόντων
εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 0,90   
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A.T.: Α8 

ΝΕΤΟΔΟ-Δ.1ΣΧ Τομή πλακοστρωμένου οδοστρώματος από μάρμαρα με 
ασφαλτοκόπτη, 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ-2269Α 100,00%

Τομή  πλακοστρωμένου  οδοστρώματος  από  μάρμαρα,  οποιουδήποτε  πάχους,  με  χρήση
ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να
προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.
       Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης,
τιμολογούνται ως ‘’Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους’’ 
     

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 1,00   

A.T.: Α9 

ΟΙΚ 32.02.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ-3213 100,00% 

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 78,00  

A.T.: Α10 

ΝΕΤ ΥΔΡ-4.05.ΣΧ Φορτοεκφόρτωση & μεταφορά μαρμάρων σε χώρο της υπηρεσίας.

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ6808 100,00% 

        Προσεκτική μεταφορά μαρμάρων που προέρχονται από καθαιρέσεις πλακοστώσεων από τον
χώρο του έργου ή από χώρο προσωρινής απόθεσης σε χώρο φύλαξης που θα υποδειχθεί από την
Υπηρεσία. 
       Τιμή  ανά  τετραγωνικό  μέτρο  μεταφερόμενων  πλακών  σε  οποιαδήποτε  απόσταση
συμπεριλαμβανομένου και της φορτοεκφόρτωσης.
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
( 1 m2 ) ετραγωνικό μέτρο 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 1,50 

A.T.: Α11 

ΝΕΤ ΟΙΚ 73.16.02 
ΣΧ.

Τοποθέτηση πλακών οδηγού όδευσης τυφλών

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7316 100,00% 

    Για την κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών η οποία συνίσταται από λωρίδες επίστρωσης,
διαφορετικής υφής και χρώματος από το υπόλοιπο δάπεδο της ζώνης. Για την κατασκευή του οδηγού
όδευσης τυφλών χρησιμοποιούνται γκρι τετράγωνες αντιολισθηρές τσιμεντένιες πλάκες
διαστάσεων 40Χ40εκ., σύστασης από αδρανή υλικά, τσιμέντο και χρώμα, οι οποίες θα
συμμορφώνονται πλήρως με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1339:2003(ΕΛΟΤ ΕΝ 1339: 2003/AC:2006 - αρ.
απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ 12394/406 ΦΕΚ 1794 τΒ'/28-8-2009) και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 "Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και
πλατειών".
α) Πλάκες ριγέ με πλατιές και αραιές ρίγες που τοποθετούνται με τις ρίγες παράλληλα με τον
άξονα της κίνησης για να οδηγήσουν τα άτομα με προβλήματα όρασης στην πορεία τους.
β) Πλάκες φολιδωτές με έντονες φολίδες και χρώμα γκρι που τοποθετούνται για να
ειδοποιήσουν τα άτομα με προβλήματα στη όραση για ενδεχόμενο εμπόδιο ή κίνδυνο.
γ)Πλάκες φολιδωτές με πυκνότερες και λιγότερο έντονες φολίδες που τοποθετούνται στα σημεία
αλλαγής κατεύθυνσης.
   Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των
αντιολισθηρών πλακών, των υλικών στερέωσης κλπ και όλων των απαιτουμένων υλικών, η δαπάνη
τοποθέτησης των τσιμεντοπλακών, η δαπάνη τσιμεντοκονίας έδρασης πάχους 2,5 έως 3,0 εκ. και
κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 20,00

A.T.: Α12 

ΝΕΤ ΟΙΚ 73.13.ΣΧ. Προμήθεια ορθογώνιων μαρμάρινων πλακών , προελεύσεως Πάρου ή 
Τήνου, πάχους 3εκ.

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2227 100,00% 

      Προμήθεια  πλακών μαρμάρου χρώματος λευκού και  ανοικτού γκρι,  ορθογωνισμένων,  ίδιου
πλάτους με τις  υφιστάμενες των πεζοδρομίων που επεκτείνονται  και  σύμφωνα με τις  οδηγίες της
Υπηρεσίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο.   
( 1 m2) Τετραγωνικό μέτρο 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 50,00   

A.T.: Α13 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-12 Προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρινων κρασπέδων  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2227 100,00% 

       Για την πλήρη τοποθέτηση κρασπέδων από μάρμαρο Τήνου ή Πάρου, διατομής 0.15X0.30 μ με
μορέλο 0,03X0,03 μ. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των κρασπέδων
και όλων των απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη για την τοποθέτηση τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη
στις  προβλεπόμενες  θέσεις  (συμπεριλαμβανομένης  της  κατασκευής  ράμπων  για  ΑΜΕΑ-μεγάλη
προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην συναρμογή του κρασπέδου με το οδόστρωμα ούτως ώστε αυτή να
μην υπερβαίνει τα 3cm σε ύψος-ή εισόδους Parking όπως επίσης και των εγκοπών για την απορροή
των υδάτων από τις υδρορροές των οικοδομών όπου προβλέπονται κάτω από τα πεζοδρόμια), με
χρήση  τεμαχίων  μήκους  από  1,00-0,80μ  και  όχι  μικρότερου  των  0,40-0,50  μ.  (σε  καμπύλες)  με
κτενιστή επιφάνεια ιδίας μορφής με τα υφιστάμενα της περιοχής, η δαπάνη τέλειας στερέωσης των
κρασπέδων με  κατασκευή  πίσω από  αυτά  ενός  συνεχούς  πρίσματος  διατομής  0,10Χ0,175μ  από
σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, η δαπάνη εγκιβωτισμού τους με C16/20, η δαπάνη κατασκευής της
βάσης έδρασής τους από σκυρόδεμα C12/15, η δαπάνη αρμολογήματος με τσιμεντοκονία αναλογίας
650 χγρ τσιμέντου λευκού ανά μ3 άμμου καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που
απαιτείται  για  την  πλήρη  και  έντεχνη  εκτέλεση  της  εργασίας  σύμφωνα  με  τους  λοιπούς  όρους
δημοπράτησης 

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου με τη βάση έδρασής του.   

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 60,00   
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ΝΕΤ ΟΙΚ 74.30.ΣΧ. Επιστρώσεις οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και σκαλοπατιών με 
μαρμαρόπλακες ορθογωνισμένες ή ημιεξαγωνικές, οποιουδήποτε 
πάχους, χωρίς την αξία των πλακών.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7432 100,00% 

 Επίστρωση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και σκαλοπατιών με ορθογωνικές ή ημιεξαγωνικές πλάκες
μαρμάρου, ελάχιστου πλάτους 30 εκ., και οποιουδήποτε πάχους, χωρίς την αξία των πλακών και σε
θέση σύμφωνα με τα σχέδια και οδηγίες της Υπηρεσίας και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘’ Πλακοστρώσεις -
λιθοστρώσεις  πεζοδρομίων  και  πλατειών’’.  Διάστρωση  δια  τσιμεντοκονιάματος  των  450  χλγρ.
τσιμέντου, αρμολογούμενες με κονίαμα άμμου θαλάσσης, ασβέστου και λευκού τσιμέντου σε αναλογία
4:2:1 με αρμούς πλάτους μέχρι 1 εκ.
Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  όλα  τα  απαιτούμενα  υλικά  τοποθετήσεως  εκτός  από  την  αξία  των
μαρμαροπλακών καθώς και η αξία πλήρους τοποθέτησης και αρμολόγησης των μαρμάρινων πλακών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους πλακοστρώσεως  
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 20,00   

A.T.: Α15

ΝΕΤ 74.35.ΣΧ. Τοποθέτηση μαρμάρινων κρασπέδων χωρίς την αξία των μαρμάρων  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7487 100,00% 

      Για  την πλήρη τοποθέτηση κρασπέδων από μάρμαρο. Στην τιμή περιλαμβάνεται  η δαπάνη
προμήθειας  και  μεταφοράς  όλων  των  απαιτούμενων  υλικών  τοποθέτησης  χωρίς  την  αξία  των
μαρμάρων,  η  δαπάνη για  την  τοποθέτηση τους  σε  ευθυγραμμία  ή  καμπύλη στις  προβλεπόμενες
θέσεις  (συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής ράμπων για  ΑΜΕΑ-μεγάλη προσοχή θα πρέπει  να
δοθεί στην συναρμογή του κρασπέδου με το οδόστρωμα ούτως ώστε αυτή να μην υπερβαίνει τα 3cm
σε ύψος-ή εισόδους Parking όπως επίσης και των εγκοπών για την απορροή των υδάτων από τις
υδρορροές των οικοδομών όπου προβλέπονται κάτω από τα πεζοδρόμια), με χρήση τεμαχίων μήκους
από 1,00-0,80μ και  όχι  μικρότερου των 0,40-0,50 μ.  (σε  καμπύλες)  με  λεία  επιφάνεια,  η δαπάνη
τέλειας στερέωσης των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά ενός συνεχούς πρίσματος διατομής
0,10Χ0,175μ από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, η δαπάνη εγκιβωτισμού τους με C16/20, η δαπάνη
κατασκευής  της  βάσης  έδρασής  τους  από  σκυρόδεμα  C12/15,  η  δαπάνη  αρμολογήματος  με
τσιμεντοκονία  αναλογίας 650 χγρ  τσιμέντου  λευκού  ανά μ3 άμμου καθώς και  κάθε  άλλη  δαπάνη
εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης 

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου με τη βάση έδρασής του.   
( 1 m ) Μέτρο 
    
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 20,00  
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A.T.: Α16 

ΝΕΤ ΟΙΚ 74.30.ΣΧ. Επιστρώσεις (προμήθεια & τοποθέτηση) οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων
και σκαλοπατιών με ισομεγέθεις μαρμαρόπλακες κτενιστές 
ορθογωνισμένες ή ημιεξαγωνικές, προελεύσεως Πάρου ή Τήνου ή 
ισοδύναμου, ελάχιστου πλάτους πλευράς 30 εκ και πάχους.3 εκ.  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7432 100,00% 

      Επίστρωση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και σκαλοπατιών με ισομεγέθεις κτενιστές ορθογωνικές
ή ημιεξαγωνικές πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, ελάχιστου πλάτους 30 εκ., και
πάχους 3 εκ.  σύμφωνα με τη μελέτη και  τις οδηγίες της Υπηρεσίας και  την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘’
Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών’’. Διάστρωση δια τσιμεντοκονιάματος των
450 χλγρ. τσιμέντου, αρμολογούμενες με κονίαμα άμμου θαλάσσης, ασβέστου και λευκού τσιμέντου
σε αναλογία 4:2:1 με αρμούς πλάτους μέχρι 1 εκ. Η επιλογή του χρώματος και της ποιότητας των
πλακών θα γίνει από την Υπηρεσία, ύστερα από πρόταση του αναδόχου.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά τοποθετήσεως καθώς και η αξία προμήθειας,
μεταφοράς και πλήρους τοποθέτησης και αρμολόγησης των μαρμάρινων πλακών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους πλακοστρώσεως   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 
    
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 62,00   

A.T.: Α17

ΝΕΤ ΟΙΚ 75.61.02 Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m. 
Oρθομαρμαρώσεις από μάρμαρο μαλακό πάχους 3 cm

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 7562 100,00% 
 
  Ορθομαρμαρώσεις  από  πλάκες  μαρμάρου  μήκους  έως  2,00  m  επί  τοίχων  κατακορύφων  ή
κεκλιμένων οιουδήποτε ύψους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-04-00 "Επένδυση τοίχων
με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων". 
   Μάρμαρο  σχιστό  και  υλικά  λειοτρίψεως,  επιστρώσεως  (τσιμεντοκονίαμα  και  γυψοκονίαμα)  και
αρμολογήματος επί τόπου, ικριώματα και  εργασίες κοπής,  λειοτρίψεως, αποξέσεως επιχρισμάτων,
προσεγγίσεως,  τοποθετήσεως  με  τσιμεντοκονίαμα,  εγχύσεως  υδαρούς  τσιμεντοκονιάματος  μέχρι
τελείας πληρώσεως των κενών, αρμολογήματος και καθαρισμού. Συμπεριλαμβάνονται οι εμφανείς ή
αφανείς μεταλλικοί σύνδεσμοι από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα
    
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας  
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 84,00   
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A.T.: Α18

ΝΕΤ ΟΙΚ 71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7131 100,00% 

          Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2,  σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή
οροφών,  σε  οποιασδήποτε  στάθμη  από  το  έδαφος,  και  σε  ύψος  μέχρι  4,00  m  από  το  δάπεδο
εργασίας,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-03-01-00  "Επιχρίσματα  με  κονιάματα  που
παρασκευάζονται επί τόπου".
       Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό,
ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

       Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
( 1 m2) Τετραγωνικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 11,20   

A.T.: Α19 

ΝΕΤ ΟΙΚ 77.80.03 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 
Εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, 
ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7785.1 100,00% 

            Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή
βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 
       Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος.
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.
       
       Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 9,50   
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A.T.: Α20 

ΝΕΤ ΟΔΟ Β-85 Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατιου επί ανακατα- 
σκευαζόμενου πεζοδρομιου

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ-2548 100,00% 

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

( 1 Τεμ, ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 40,30   
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ΝΕΤ ΟΔΟ-Β-49 ΣΧ Καλύματα φρεατίων 40 Χ 40 από αλουμίνιο με δυνατότητα επιλογής 
υλικού τελικής επιφάνειας 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6622.1 100,00% 

Προμήθεια και τοποθέτηση καλυμμάτων φρεατίων από αλουμίνιο, με τα αντίστοιχα πλαίσια έδρασης
και δυνατότητα επιλογής υλικού τελικής επιφάνειας (γεμίσματος), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, αντοχής 15 kN.
Περιλαμβάνεται  το  κάλυμμα από αλουμίνιο,  γαλβανισμένο  δομικό  πλέγμα ενίσχυσης,  ανοξείδωτες
βίδες, παρέμβυσμα στεγανοποίησης και κλειδιά ανύψωσης. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
    • η προμήθεια των καλυμμάτων και όλων των υλικών και μικροϋλικών, 
    • η μεταφορά τους επί τόπου του έργου και οι φορτοεκφορτώσεις με οποιοδήποτε μέσο, 
    • η προετοιμασία της επιφανείας έδρασης του πλαισίου,  η ρύθμιση της απαιτουμένης τελικής
στάθμης του καλύματος με χρήση ανθεκτικών υποθεμάτων και η πάκτωση του πλαισίου έδρασης με
ισχυρή τσιμεντοκονία. 

Τιμή ανά τεμάχιο τοποθετημένων καλυμμάτων φρεατίων, διάστασης 40 Χ 40 εκατοστά.
( 1 Τεμ, ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 130,00   

A.T.: Α22

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β-49 ΣΧ Καλύματα φρεατίων 60 Χ 60 από αλουμίνιο με δυνατότητα επιλογής 
υλικού τελικής επιφάνειας

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6621.9 100,00% 

Προμήθεια και τοποθέτηση καλυμμάτων φρεατίων από αλουμίνιο, με τα αντίστοιχα πλαίσια έδρασης
και δυνατότητα επιλογής υλικού τελικής επιφάνειας (γεμίσματος), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, αντοχής 15 kN.
Περιλαμβάνεται  το  κάλυμμα από αλουμίνιο,  γαλβανισμένο  δομικό  πλέγμα ενίσχυσης,  ανοξείδωτες
βίδες, παρέμβυσμα στεγανοποίησης και κλειδιά ανύψωσης.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
    • η προμήθεια των καλυμμάτων και όλων των υλικών και μικροϋλικών, 
    • η μεταφορά τους επί τόπου του έργου και οι φορτοεκφορτώσεις με οποιοδήποτε μέσο, 
    • η προετοιμασία της επιφανείας έδρασης του πλαισίου,  η ρύθμιση της απαιτουμένης τελικής
στάθμης του καλύματος με χρήση ανθεκτικών υποθεμάτων και η πάκτωση του πλαισίου έδρασης με
ισχυρή τσιμεντοκονία. 

Τιμή ανά τεμάχιο τοποθετημένων καλυμμάτων φρεατίων, διάστασης 60 Χ 60 εκατοστά.
( 1 Τεμ, ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 180,00   
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A.T.: Α23

ΝΕΤ ΥΔΡ 
9.31.01ΣΧ

Τροποποίηση δικτύου ομβρίων και μεταφορά υπάρχοντος φρεατίου 
(κατασκευή νέου) σε νέα θέση διαστάσεων και σχήματος όπως το 
υπάρχον

Κωδ. αναθεώρησης : 50% ΥΔΡ-6327 +  50% ΥΔΡ-6311  

     Τροποποίηση δικτύου ομβρίων και μεταφορά υπάρχοντος φρεατίου (κατασκευή νέου) σε νέα θέση
διαστάσεων και σχήματος όπως το υπάρχον πλήρως συνδεδεμένο με τους αγωγούς και έτοιμο για
λειτουργία.
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
    • οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων
    • Η καθαίρεση με προσοχή των μαρμάρινων πλακοστρώσεων.
    • οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε είδους εδάφη,
με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση
των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση
    • οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις
    • οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις
    • οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου
    • οι κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο (σκυρόδεμα
οποιασδήποτε  κατηγορίας,  σιδηροπλισμός,  ξυλότυποι,  πρόσμικτα),  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της
επίβλεψης  
    • οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου,
    • η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, ειδικά
τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα)
    • η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό
    • η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωμα οδού ή
πεζοδρόμιο)
    • Η τροποποίηση του δικτύου ομβρίων
    • Η καθαίρεση του υπάρχοντος φρεατίου και η αποκατάσταση του χώρου
    • η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών και εξαρτημάτων για
την πλήρη διαμόρφωση του φρεατίου σύμφωνα με το υπάρχον που καθαιρείται
    • το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων. 
    • Οι απαιτούμενες εκσκαφές σε κάθε είδους έδαφος
    • η κατασκευή του φρεατίου και η τοποθέτηση του οπλισμού, η κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση
του σκυροδέματος
    • η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων
    • η σύνδεση των σωλήνων  
    • η τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων
    • η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου 
    • η επί τόπου σκυροδέτηση των φρεατίων υδροσυλλογής 
    • Η αποκατάσταση του οδοστρώματος 
    • η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογής
κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου, σύμφωνα με τις
οδηγίες της επίβλεψης και γενικώς κάθε εργασία, υλικά και μικρουλικά για την πλήρη κατασκευή και
σύνδεση του φρεατίου 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 300,00   

A.T.: Α24

ΝΕΤ ΟΔΟ-Ε-9.3 Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6541 100,00% 

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

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

Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας
   
( 1 Τεμ.) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 34,50   
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ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Η/Μ

A.T.: Β1

ΝΑΗΛΜ 
60.10.20.06 ΣΧ.

Φωτιστικό τύπου LED

Κωδ. αναθεώρησης : ΝΑΗΛΜ 60.10.20.06 100,00% 

     Προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  και  εγκατάσταση  επίτοιχου  φωτιστικού  σώματος  LED.  Το
φωτιστικό θα είναι ανάλογα με τις οδηγίες της υπηρεσίας :
    • Παραδοσιακό φανάρι με βραχίωνα, πανομοιότυπο με τα υφιστάμενα της Ερμούπολης. Το χρώμα
θα είναι μαύρο. Ισχύος  20W 3000k.  Η βαφή τους θα υλοποιηθεί σε δύο στρώσεις με ηλεκτροστατική
βαφή. Θα φέρει εσωτερικά στο άνω μέρος την πλακέτα με τα LED. 
      ή
    • Φωτιστικό με βραχίωνα, από αντικραδασμικό υλικό ρητίνης,  με αντοχή στις ακτίνες-UV, στη
σκουριά  και  τη  διάβρωση.  Θα διαθέτουν  επίπεδο  διαχύτη  για  την  αποτροπή ανοδικής  εκπομπής
φωτός. Το κάθε φωτιστικό θα περιλαμβάνει 3τεμάχια λάμπες LED 10W GX53, χρώματος 3000Κ. Το
φωτιστικό θα έχει έγκριση TÜV, και μεγάλη διάρκεια ζωής. Ο σχεδιασμός του θα είναι σύμφωνα με
τους  διεθνείς  κανονισμούς κατά  της  φωτορύπανσης.  Η μόνωση θα είναι  κλάσης ΙΙ  και  ο  βαθμός
προστασίας IP65.  Το χρώμα του φωτιστικού θα είναι γκρι.  Ο βραχίωνας θα έχει μήκος 42εκ. Τα
τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι σύμφωνα με τον ενδεικτικό τύπο  φωτιστικού VIVI 400 της εταιρείας
Fumagalli. 
      ή
    • Φωτιστικό στεγανό κρεμαστό εξωτερικού χώρου για τοποθέτηση άνωθεν του άξονα των οδών. Για
την εγκατάσταση του θα τοποθετηθεί  συρματόσχοινο κατά πλάτος των οδών πάνω στο οποίο θα
στερεωθεί το φωτιστικό και το καλώδιο της παροχής ρεύματος. Τα συρματόσχοινα θα αγκυρωθούν
στα κτίρια με ανοξείδωτα στηρίγματα για αποφυγή σκουριάς. Το κρεμαστό φωτιστικό θα είναι από
αλουμίνιο, χρώματος μαύρου ματ, κατάλληλο για εξωτερική χρήση, με ενσωματομένο LED καμπάνα
100W 3000k σε χρώμα υπόδειξη από την υπηρεσία. Θα διαθέτει βαθμό προστασίας ΙΡ65.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η απεγκατάσταση του υφιστάμενου φωτιστικού με προσοχή και η παράδοση του σε χώρο που θα
υποδείξει ο Δήμος.
- H τοποθέτηση του νέου φωτιστικού σε ύψος που θα υποδείξει ο Δήμος.
- Το ορειχάλκινο κυτίο διακλάδωσης.
- Το καλώδιο σύνδεσης του φωτιστικού  A05W-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) 
διατομής 3x1,5 mm2 (από το κυτίο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους, μέχρι μήκους 4μέτρων.
- Τα υλικά στερέωσης του φωτιστικού.
- Κάθε εργασία και υλικό για την παράδοση του φωτιστικού εγκατεστημένου έτοιμου προς χρήση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   
( 1 Τεμ ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 300,00
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A.T.: Β2

ΑΤΗΕ9302.2 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος 
ημιβραχώδες

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100,00% 

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 22,97

A.T.: Β3

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

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6087 100,00% 

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

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

A.T.: Β4

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

Κωδ. αναθεώρησης : ΝΟΔΟ 2532 100,00% 

     Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα
που  παρασκευάζεται  σε  μόνιμο  ή  εργοταξιακό  συγκρότημα  παραγωγής,  με  θραυστά  αδρανή
λατομείου  κατάλληλης  κοκκομέτρησης  και  διαστάσεων  μέγιστου  κόκκου,  τσιμέντο  κατάλληλης
κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά,
αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου
σκυροδέματος,
-  η  προσκόμιση,  τοποθέτηση,  χρήση και  απομάκρυνση  μετά  το  τέλος  των  εργασιών  των πάσης
φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών
επιφανειών),  καθώς  και  ειδικών  συστημάτων  και  εξοπλισμού  που  απαιτούνται  κατά  περίπτωση
(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος
- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση
καθώς
- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής
κενών,
- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών
-  η  συντήρηση  του  σκυροδέματος  με  οποιοδήποτε  μέσο  (λινάτσες,  χημικά  υγρά  κ.λ.π.)  μέχρι  τη
σκλήρυνσή του 
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,
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- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των
πάσης  φύσεως  ικριωμάτων  (πλην  των  μελετών  που  αφορούν  στις  μεθόδους  προβολοδόμησης,
προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),
- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,
-  οι  δαπάνες  δημιουργίας  ανοιγμάτων  στα  ικριώματα  κατά  τη  σκυροδέτηση  φορέα  γεφυρών
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας
- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών
που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του
οποίου  θα  γίνεται  η  αποδοχή  ή  η  απόρριψη  της  κατασκευής,  που  εκτελέσθηκε  (προσαρμογή
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους,
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση
προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής
μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις
διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά
από εκσκαφή. 
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική
εκτέλεση)  ή  τυχόν  τοπικούς  περιορισμούς  και  δυσχέρειες  (εξασφάλιση  της  κυκλοφορίας  κατά  την
διάρκεια  της  κατασκευής,  στενότητα  χώρου,  προστασία  γειτονικών  κατασκευών,  δυσχέρειες
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε
τύπο κατασκευής:
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων
Κατασκευή  κρασπέδων,  ρείθρων,  επενδεδυμένων  τραπεζοειδών  και  τριγωνικών  τάφρων,
κοιτοστρώσεων,  επενδρύσεων  κοίτης  ρεμάτων,  τοίχων  που  δεν  ανήκουν  στην  κατηγορία
"λεπτοτοίχων", στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή
ελαφρώς οπλισμένο.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.
( 1 m3) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 94,20

A.T.: Β5

ΝΑΥΔΡ 4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων.
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Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6804 100,00% 

    Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την
κατασκευή  υπογείου  δικτύου,  στην  προτέρα  της  κατάσταση,  με  χρήση  των  τσιμεντοπλακών,
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας
μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03
"Αποκατάσταση  πλακοστρώσεων  στις  θέσεις  διέλευσης  υπογείων  δικτύων"  Στην  τιμή  μονάδας
περιλαμβάνονται :
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα 
β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος,
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα
οπλισμού)  
γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων
κλπ,  έτσι  ώστε  οι  αρμοί  και  οι  τυχόν  αρχιτεκτονικές  διαμορφώσεις  (εναλλαγή  χρωμάτων  ή  υφής
πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα
όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για
την χάραξη της ζώνης του ορύγματος,  οι  πλάκες που έχουν τεμαχισθεί,  κατά την επαναφορά της
επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης
πεζοδρομίου 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 25,80

A.T.: Β6

ΑΤΗΕ 8732.1.7 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 48mm

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 41 100,00% 

     Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας
με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. Σωλήνας πλαστικός  ευθύς διαμέτρου Φ 48mm.

Τιμή ανά μέτρο (m)
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 5,51

A.T.: Β7

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

Κωδ. αναθεώρησης : ΝΟΔΟ 2548 100,00% 
Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με
δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα
φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος
- η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου
- η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων 
-  στεγανό  κάλυμμα  από  μπακλαβωτή  λαμαρίνα  εδραζόμενο  σε  μεταλλικό  πλαίσιο  μέσω  ελαστικού
παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία (διπλή
στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής)
- η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής:
 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm 

Τιμή ανά τεμάχιο
( 1 τεμ ) τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
(Αριθμητικώς): 60,00

A.T.: Β8

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

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6752 100,00% 

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας
ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου
και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του
καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης
με σκυρόδεμα.  
Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron).  Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή

(σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση).                                                
Τιμή  ανά  χιλιόγραμμο  (kg)  καλύμματος  και  αντιστοίχου  πλαισίου  έδρασης,  ανεξαρτήτως  της

φέρουσας ικανότητας.

Τιμή ανά kgr
( 1 kgr ) Χιλιόγραμμο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 2,90

A.T.: Β9
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ΗΛΜ 102 Καλώδιο Ν.Υ.Υ. 4X6τχ

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 102 100,00% 

Καλώδιο   Ν.Υ.Υ.  4X6τχ  .Προμήθεια,  μεταφορά  και  τοποθέτηση  ενός  τρέχοντος  μέτρου  υπογείου
καλωδίου  Ν.Υ.Υ.  4Χ6τ.χ.,  1000V,  μέσα  σε  πλαστικό  σωλήνα ή εντός υπάρχοντος χάνδακος.

Τιμή ανά 1 m αξονικού μήκους
( 1 μ. ) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 10,25

A.T.: Β10

ΗΛΜ 46 Καλώδιον τύπου NYM, τριπολικό, διατομής 3Χ2,5mm2

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 46 100,00% 

Καλώδιον   τύπου  NYM,  τριπολικό,  διατομής  3Χ2,5mm2  ορατό  ή  εντοιχισμένο  μετά  των
απαιτουμένων   διμερών  στηριγμάτων  και  των  μικρουλικών  τοποθετήσεως  και  συνδέσεως  (κως,
ακροδέκτες, κλπ) επί τόπου και της εργασίας εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

Τιμή ανά 1 m αξονικού μήκους                                                                                               
( 1 μ. ) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 5,47

A.T.: Β11

ΝΑΗΛΜ 60.10.80.01 Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 

Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55
για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή οδοφωτισμού".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη

στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως
πάχους  2  mm,  γαλβανισμένου  εν  θερμώ  εσωτερικά  και  εξωτερικά,  μετά  την  κατασκευή  του,  με
ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής
πάχους  ξηρού  υμένα  (εκάστης)  125  μm,  με  ελαστικά  παρεμβύσματα  στεγάνωσης  της  θυρίδας,
ανοξείδωτη  κλειδαριά  ασφαλείας,  κλειδιά  ενιαία  για  όλα  τα  πίλαρς  του  έργου  και  πινακίδα
επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου του έργου

- η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ
- η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως

ώστε  το  πίλλαρ να  εδράζεται  σε  στάθμη +40  cm από τον  περιβάλλοντα  χώρο,  με  κεντρική  οπή
διέλευσης των υπογείων καλωδίων. 

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης.
- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.
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- η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων
φωτισμού,  αποτελούμενη  αποτελούμενη  από  πίνακα  προστασίας  ΙΡ  44  κατασκευασμένο  από
βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα
όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου
παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.

-  τα  πάσης  φύσεως  όργανα  του  κιβωτίου:  γενικό  διακόπτη  φορτίου,  γενικές  ασφάλειες,
αυτόματους  μαγνητοθερμικούς  διακόπτες  και  ηλεκτρονόμους  ισχύος  τηλεχειρισμού  (ανά  κύκλωμα
φωτισμού),  ρελέ  μείωσης  νυκτερινού  φωτισμού  (όταν  προβλέπεται),  χρονοδιακόπτη  αφής,
χρονοδιακόπτη  μείωσης  νυκτερινού  φωτισμού  (όταν  προβλέπεται),  πρίζα  σούκο  16Α,  λυχνία
νυκτερινής εργασίας σε στεγανή "καραβοχελώνα" και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω
μέρος του κιβωτίου).

- η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον
έλεγχο λειτουργίας

Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού.

Τιμή ανά τεμάχιο                                                                                         
( 1 τεμ ) τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 2.500,00

A.T.: Β12

ΑΤΗΕ 8774.1.7 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 Χ 25
mm2

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00% 

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

Τιμή ανά μέτρο
( 1 μ. ) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ
(Αριθμητικώς): 9,01

A.T.: Β13

ΗΛΜ 42 Σωλήν  ας   ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος, ορατός ή εντοιχισμένος,   
διαμέτρου 13,5mm

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 42 100,00% 
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Σωλήνας   ηλεκτρικών  γραμμών  χαλύβδινος,  ορατός  ή  εντοιχισμένος,  διαμέτρου  13,5mm  με
εσωτερική   μόνωση,   ήτοι   σωλήν   μετά  των  εξαρτημάτων  αυτού  (μούφες,  γωνίες,  μαστοί,   κλπ)
προστομίων   πορσελάνης,   κολλάρα   στερεώσεως  και  γειώσεως,  χαλκός  γειώσεως  και  μικρουλικά
συνδέσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά μέτρο
( 1 μ. ) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 9,79

A.T.: Β14

ΑΤΗΕ 8735.3.1.ΣΧ. Κυτίο διακλαδώσεως, ορειχάλκινο 2 εξόδων Φ70mm δια σωλ. Φ 
13,5mm

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 41 100,00% 

Κυτίο  διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά (γύψος,  πίσσα
μονωτική,  κανάβα,  μινίο,  ξύλινα  τακάκια,  βίδες,  μαστοί  διαστολές,  συστολές,   κόντρα,
παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο
( 1 τεμ ) τεμάχιο

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

A.T.: Β15

ΑΤΗΕ 9342 Γείωση από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 5 100,00% 

Γείωση  από  γαλβανισμένο  σιδηροσωλήνα ,  δηλαδή κατασκευή και  έμπηξη στο έδαφος  μιάς
γειώσεως  αποτελούμενης από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα με όλα τα μικρουλικά που χρειάζονται,
κολλάρα γειώσεως κλπ. Γείωση από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ 2ins μήκους 2,50m.

Τιμή ανά τεμάχιο
( 1 τεμ ) τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ
(Αριθμητικώς): 11,01
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ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

A.T.: Γ1

ΝΕΤ ΟΔΟ Ε-9.5 ΣΧ. Προμήθεια και τοποθέτηση Έγχρωμης ηλεκτρονικής πινακίδας 
τεχνολογίας   LED   με μεταλλικό ιστό στήριξης  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ-6541 100,00% 

Προμήθεια και  τοποθέτηση πινακίδας  LED με μεταλλικό ιστό στήριξης η  οποία συνοδεύεται  από
λογισμικό διαχείρισης μηνυμάτων και γραφικών, για την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων.

Η  οθόνη  θα  αποτελείται  από  φωτοδιόδους  υψηλής  φωτεινότητας  ώστε  να  μηνύματα  να  είναι
ευανάγνωστα  σε  συνθήκες  έντονης  ηλιοφάνειας  ακόμα  και  σε  κάθετη  πρόσπτωση  των  ηλιακών
ακτίνων στην  επιφάνεια της οθόνης.  

Η πινακίδα θα διαθέτει αισθητήριο φωτός για να μετράει τον εξωτερικό φωτισμό σε 256 επίπεδα, τα
οποία θα είναι οριοθετημένα σε 16 κλίμακες, οι οποίες αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες τιμές έντασης
της φωτεινότητας σε σχέση με τον εξωτερικό φωτισμό και με χρονοκαθυστέρηση για την αυτόματη
αυξομείωση της φωτεινότητας, ώστε να αποφεύγονται οι απότομες εναλλαγές της φωτεινότητας του
πίνακα.  Εκτός  από  αυτόματο  τρόπο  ρύθμισης,  η  φωτεινότητα  θα  μπορεί  να  τροποποιηθεί  στα
αντίστοιχα επίπεδα και από το λογισμικό διαχείρισης.

Ο συνολικός χρόνος ζωής των LED θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 100.000 ώρες συνεχούς
λειτουργίας.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πινακίδας θα πρέπει να είναι τα ακόλουθα:

Τύπος Έγχρωμη    ηλεκτρονική πινακίδα τεχνολογίας  
LED,   εξωτερικού χώρου  

Όψεις 1

Pixel Pitch 10mm

Ανάλυση οθόνης 192x 160 pixels

Φωτεινότητα > 6.500 cd/m2

Γωνία θέασης (Οριζόντια / Κάθετη) 110º /60º
Ρύθμιση Φωτεινότητας 0-100%

256 επίπεδα οριζόμενα σε 16 κλίμακες

Επικοινωνία Ethernet, Wi-fi

Επεξεργασία εικόνας 16 bit

Χρώματα εικόνας 280 τρις/μύρια

Συχνότητα ανανέωσης 1920 Hz

Χρόνος ζωής LED (50% της φωτεινότητας) 100.000 ώρες
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Τάση εισόδου AC 220V, 50-60 Hz

Προστασία Πλαισίου IP 54

Θερμοκρασία λειτουργίας -20ºC έως +60ºC 

Υγρασία 10 – 90% RH

Πιστοποιήσεις CE mark

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια της πινακίδας, ο μεταλλικός ιστός στήριξής της σύμφωνα με
τις  προδιαγραφές  του  κατασκευαστή,  η  πάκτωση  της  στο  έδαφος  σύμφωνα  με  την  μελέτη
συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών αποξηλώσεων και διαμορφώσεων που απαιτούνται για την
εγκατάστασή  και λειτουργία της, το λογισμικό διαχείρισης μηνυμάτων και γραφικών, καθώς και όλα τα
υλικά και μικρουλικά που απαιτούνται για την πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία.
  
Τιμή ανά τεμάχιο
( 1 τεμ ) τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 8.250,00

A.T.: Γ2

ΝΕΤ ΠΡΣ Β11.1 ΣΧ. Προμήθεια και τοποθέτηση κάδων απορριμάτων

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5104 100,00% 

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

Συγκεκριμένα  οι  κάδοι  θα  είναι  μεταλλικοί  γαλβανιζέ,  χωρητικότητας  60  λίτρων.  Ο
απορριμματοδέκτης αποτελείται από σώμα σε κυλινδρική μορφή και ανεξάρτητο δαχτυλίδι συγκράτησης
σακούλας. Ο κάδος μικρο-απορριμμάτων θα είναι κατασκευασμένος από χαλύβδινες πλάκες με ψυχρή
γαλβανοποίηση πάχους 1χιλ.  και  3χιλ.  Θα είναι  βαμμένοι  με ηλεκτροστατική βαφή και  πολυεστερικό
χρώμα σε  μορφή πούδρας,  σε  απόχρωση γκρι-ανθρακί.  Ο κάδος θα διαθέτει  κυλινδρική μορφή με
διάμετρο περίπου 350 χιλ.,  ύψος μαζί με το κάλυμμα όχι λιγότερο από 900χιλ., χωρητικότητα τουλάχιστον
60 λίτρα και βάρος έως 14 κιλά.

Στο κάτω κυλινδρικό τμήμα του κάδου θα υπάρχουν μεγάλα ανοίγματα στο σώμα προκειμένου να
μειωθεί το βάρος και επίσης θα υπάρχει ειδική διαμόρφωση στη βάση για να είναι δυνατή η στήριξη του
κάδου επί του εδάφους με κοχλίες διαστάσεων Μ8 mm. Στο πάνω μέρος του σώματος θα υπάρχουν
οριζόντιες διακεκομμένες εγκοπές για τον αερισμό του εσωτερικού του κάδου. Για λόγους καλαισθησίας οι
εγκοπές θα είναι  περιμετρικά και σε τέσσερα επίπεδα. Στο πάνω μέρος του κάδου θα δημιουργείται
αναστραμμένο χείλος. Το σχέδιο του κάδου θα λάβει έγκριση από την Υπηρεσία και θα είναι σύμφωνο με
το εγκεκριμένο, από το Υπουργείο Πολιτισμού, σχέδιο της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο
( 1 τεμ ) τεμάχιο
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 196,00

A.T.: Γ3

ΝΕΤ ΠΡΣ Δ2.3 ΣΧ. Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών γλαστρών με καλλωπιστικά 
φυτά

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5210 100,00% 

Προμήθεια  και  τοποθέτηση  μεταλλικών  γλαστρών  φυτεμένων  με  καλλωπιστικούς  θάμνους
κατηγορίας  Θ4 και  το  απαραίτητο  φυτόχωμα,  με  τις  δαπάνες  συσκευασίας,  φορτοεκφόρτωσης  και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του
εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού  και  μέσων  που  θα  απασχοληθούν,  καθώς  και  όποια  άλλη  δαπάνη  απαιτείται  για  την
διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

Οι γλάστρες θα είναι μεταλλικές, χωρίς χειρολαβές, κατάλληλες και για εξωτερική χρήση, υψηλής
ποιότητας  και  άριστης αντοχής  στην ηλιακή έκθεση.  Θα είναι  κατασκευασμένες από πλάκες χάλυβα
πάχους 1,5 και 2 mm, επικαλυμμένες με αντιδιαβρωτικό αστάρι πλούσιο σε ψευδάργυρο και θερμική
πολυεστερική σκόνη φινιρίσματος, χρώματος γκρι – ανθρακί. Το βάρος τους θα είναι περίπου 40 κιλά
έκαστη, με τετράγωνο σχήμα διαστάσεων 700 Χ 700 mm και ύψος 790 mm,  λεία εξωτερική επιφάνεια και
χωρητικότητα  240 λίτρα.

Η επιλογή των θάμνων θα γίνει από την επιβλέπουσα Υπηρεσία και το σχέδιο των γλαστρών θα είναι
σύμφωνο με το εγκεκριμένο, από το Υπουργείο Πολιτισμού, σχέδιο της μελέτης.
Τιμή ανά τεμάχιο
( 1 τεμ ) τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 520,00

A.T.: Γ.4

ΝΕΤ ΟΔΟ Ε-10.2 ΣΧ. Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων περιπατητικών διαδρομών

Κωδ. αναθεώρησης : Οικ 6541 100,00% 

      Προμήθεια  και  τοποθέτηση περιπατητικών πινακίδων σε  ιστό  στήριξης  από σιδηροσωλήνα
ηλεκτροστατικά  βαμμένο,  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  05-04-07-00  ‘’Διατάξεις  στήριξης  πινακίδων
κατακόρυφης σήμανσης’’.

Οι πινακίδες περιπατητικών διαδρομών είναι σφηνοειδούς σχήματος μήκους 1,0m και ύψους
0,15m στον δακτύλιο του ιστού και 0,10m στο τελείωμα τους. Κατασκευάζονται από αλουμίνιο πάχους
3 χιλιοστών. Η αναγραφή στις πινακίδες γίνεται  με αντανακλαστικά αυτοκόλλητα γράμματα ύψους
30mm για την Ελληνική αναγραφή και 25mm για την Αγγλική αναγραφή. Το ύψος των κεφαλαίων
γραμμάτων θα είναι 30% μεγαλύτερο των πεζών. Η αναγραφή των κειμένων θα υφίσταται και στις δύο
όψεις της πινακίδας.

Οι  σύνδεσμοι  θα  αποτελούνται  από  τους  ίδιους  σωλήνες  όπως  και  ο  κεντρικός  κορμός.
Εσωτερικά θα είναι  επεξεργασμένοι κατάλληλα, ώστε να τοποθετούνται  έως και  7 πινακίδες η μία
πάνω στην άλλη. Κάθε σύνδεσμος θα φέρει 4 οπές διαμέτρου 9mm για τοποθέτηση της πινακίδας. Για
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την σύνδεση των πινακίδων με τους συνδέσμους θα χρησιμοποιηθούν κοχλίες υψηλής αντοχής τύπου
allen  M8mm.  Ο  ιστός  στήριξης  θα  είναι  κατασκευασμένος  από  σιδηροσωλήνα  ηλεκτροστατικά
βαμμένος σε χρώμα επιλογής της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, κυκλικής διατομής Φ88 και με πάχος
τοιχωμάτων τουλάχιστον 3,6mm. Το μήκος του ιστού θα είναι κυμαινόμενο αναλόγως με τις πινακίδες
που τοποθετούνται σε κάθε σημείο. Σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο ύψος της τελευταίας πινακίδας
από  το  έδαφος  θα  είναι  τουλάχιστον  2,5m.  Στο  άνω  μέρος  του  ιστού  θα  τοποθετείται  ειδική
περιστρεφόμενα  βιδωμένη  τάπα,  ηλεκτροστατικά  βαμμένη  που  θα  φέρει  2  αυτοκόλλητα  πεζών
αντιδαμετρικά.  Ο  στύλος  θα  έχει  την  δυνατότητα  να  τοποθετηθούν  μέχρι  και  7  πινακίδες  σε
οποιαδήποτε κατεύθυνση και αυτή να καθορίζεται εύκολα και επιτόπου στο κάθε σημείο. Για τον λόγο
αυτό οι πινακίδες θα παραδίδονται συναρμολογημένες επί του ιστού, σε μια ευθεία. Το σχέδιο των
ιστών στήριξης και των πινακίδων θα είναι σύμφωνο με το εγκεκριμένο, από το Υπουργείο Πολιτισμού,
σχέδιο της μελέτης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

    • η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης των πινακίδων, των ιστών στήριξης και των
αντανακλαστικών  αυτοκόλλητων  συμπεριλαμβανομένων  και  των  αναγραφών  που  θα  ορίσει  η
επιβλέπουσα Υπηρεσία.
    • η διάνοιξη οπής πάκτωσης του ιστού σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 cm και διαμέτρου 50
cm
    • η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παραμένει κατακόρυφος
και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά)

Τιμή ανά τεμάχιο  ιστού με έως και 7 πινακίδες                                                                     

Τιμή ανά τεμάχιο  
( 1 Τεμ ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 350,00   

A.T.: Γ.5

ΝΕΤ ΠΡΣ Β10.5 ΣΧ. Προμήθεια και τοποθέτηση έξυπνων ηλιακών καθισμάτων

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5104 100,00% 

      Προμήθεια  και  τοποθέτηση  ενεργειακά  αυτόνομου,  αστικού,  πολυλειτουργικού  σταθμού
ανάπαυσης,  σύγχρονων  τεχνολογικών  παροχών  και  συγκέντρωσης  πληροφοριών,  μέσω  χρήσης
φωτοβολταϊκών συστημάτων συλλογής ηλιακής ενέργειας με ισχύ 100W και συστήματος διαχείρισης
της μέσω μπαταριών (με λειτουργία 24 ώρες το 24ωρο).

Πρόκειται για ένα καθιστικό στοιχείο, το οποίο κατά την διάρκεια της ανάπαυσης προσφέρει δωρεάν
φόρτιση  (2  usb  ports,  3  build-in  cords  &  2  wireless  pads)  ηλεκτρονικών  συσκευών  και  δωρεάν
πρόσβαση στο internet  μέσω wifi  (3G/4G/LTE).  Ταυτόχρονα, οι  περιβαλλοντικοί  δέκτες συλλέγουν
συνεχώς πληροφορίες που περιλαμβάνουν: το επίπεδο θορύβου, την θερμοκρασία, την υγρασία, την
πίεση του αέρα την ποιότητα του αέρα (Carbon Dioxide (CO2),  Carbon monoxide (CO),  nitrogen
dioxide (NO2), ozone (O3), sulfur dioxide (SO2), hydrogen sulfide (N2S)).
Θα διαθέτει Branded WiFi landing page και το περιεχόμενο της αρχικής σελίδας κατά την σύνδεση στο
internet  θα  ορίζεται  από  την  πλατφόρμα  διαχείρισης  του  WiFi.  Μέσω της  σελίδας  θα  μπορεί  να
προσφέρεται  η  προβολή  προωθητικών  μηνυμάτων  είτε  για  πολιτιστικές  δράσεις,  σημαντικές
ενημερώσεις και γενικές πληροφορίες, είτε για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Το κάθισμα θα έχει τα εξής τεχνικά στοιχεια:
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Ύψος: 2, 56m Μήκος: 1 91m Πλάτος: 0, 73m Βάρος: 500kg
Μεταλλικό σκελετό με ηλεκτροστατική βαφή σε  χρώμα επιλογής της επιβλέπουσας Υπηρεσίας
Τροπική ξυλεία μεγάλης αντοχής στην υγρασία σε χρώμα επιλογής της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
Εγκατεστημένη ισχύς: 100W
Σε κάθε περίπτωση το σχέδιο των καθιστικών θα είναι σύμφωνο με το εγκεκριμένο, από το Υπουργείο
Πολιτισμού, σχέδιο της μελέτης.

Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνονται  η  προμήθεια,  η  μεταφορά,  οι  δαπάνες  του  εργατοτεχνικού
προσωπικού, των μηχανημάτων, των υλικών και μικρουλικών  και των εργαλείων που απαιτούνται για
την πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία του ενεργειακά αυτόνομου καθίσματος.
                                                                   
Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ.)
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 12.500,00   

A.T.: Γ.6

ΝΕΤ ΟΙΚ 64.17 ΣΧ. Κγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6418 100,00% 

      Κατασκευή κιγκλιδώματος από ανοξείδωτες διατομές, ποιότητας AISI 304, σχεδίου σύμφωνα με
την μελέτη. Το κιγκλίδωμα θα αποτελείται από μεταλλικούς ορθοστάτες διάτρητους σε δυο σημεία, ανά
1,00 m από λάμα διατομής 6x40 mm στερεωμένη με πέλμα στο έδαφος με ανοξείδωτες βίδες. Δύο
μεταλλικά  ευθύγραμμα  οριζόντια  στοιχεία  διατομής  Φ16  μεταξύ  των  ορθοστατών,  και  κουπαστή
μήκους 1,50μ. από λάμα διατομής 8x40, mm, και λοιπά ανοξείδωτα στοιχεία, κοχλίες, περικόχλια και
κομβοελάσματα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας ΑΙSI 304. Πλήρως περαιωμένη εργασία κοπής,
κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετηθέντος κιγκλιδώματος  
( 1 kg )  Χιλιόγραμμο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 25,00   

Ερμούπολη  29/09/2022
Οι Μελετητές Μηχανικοί 

 Ερμούπολη  ___/___/______
Θεωρήθηκε 
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