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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που 
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 
Τεύχη 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 προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, 
με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες 
των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των 
ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα 
του Τιμολογίου.  

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

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. 
πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 
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 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, εξαιρεσίμων 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 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 στην Τ.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία 
υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 
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1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται 
για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί 
τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, 
οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και 
λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του 
έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

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

1.10 Οι δαπάνες 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 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, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων 
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού 
του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων 
μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
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1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης 
φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία 
κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού 
καιυλικών 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 την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του 
Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

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

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

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

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

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

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

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

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού  
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(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 ομβρίων και 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

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

     DN / DM 

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

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

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

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

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

     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. 

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

 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  
2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των 

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

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

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

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

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, 
που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί 
πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του 
συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα 
επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που 
περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα 
τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

 
1.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 
 

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

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

 Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να 
εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά 
υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην 
κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι 
μεγέθους πάνω από 0,50 m3. 
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 Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς 
σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς 
τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 
150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν 
αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση 
των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη) 

 

2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

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

Χειρολαβές 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό 
σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου 
απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης 
χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα 
στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο 
πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

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

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος  

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες 
πυρασφάλειας 

- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα 
(ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα 
(πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση 
στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις 
πυρασφάλειας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

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

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 
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- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

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

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με 
ηλεκτρονική μονάδα ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων 

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

 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

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

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

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

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

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

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των 
χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, 
τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές 
εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και 
επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις 
περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 

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

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Υαλοστάσια : 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού 

δ) παραθύρων ρολλών 

ε) σιδερένια 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

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

 

3,70 

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

 

2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 

γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 

δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 

1,00 

1,50 

9. Θερμαντικά σώματα : 

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των 
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 
των θερμαντικών σωμάτων 

 

 
 
 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

 Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας 
και χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο 
διαδεδομένες ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση 
δεν σημαίνει ότι τα κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών 
είναι ομοιόμορφα ως προς το χρώμα, την σκληρότητα και τις λοιπές 
ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης των μαρμάρων κάθε 
περιοχής διαφοροποιούνται και μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά τους. 
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Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με 
μάρμαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" 
που επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο. 

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

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

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

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

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 

 
 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 

11 Διονύσου Χιονόλευκο 
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  
 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τήνου Πράσινο 

5 Ρόδου Μπεζ 

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 

7 Βυτίνας Μαύρο 

8 Μάνης Ερυθρό 

9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 

12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 

13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 

14 Αράχωβας καφέ 

 
 Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η 

στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 

 Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με 
λευκό τσιμέντο. 

 

2.2.5.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 

 

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

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

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

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

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του 
τιμολογείται με το άρθρο 79.55. 
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Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού 
έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
 
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 
ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21 

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19 

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

0,03 

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

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

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

 

1.  ΕΚΣΚΑΦΕΣ# 

 
1.1 : Π.Τ.Ε.Ο. Α-1   Εκσκαφές χαλαρών εδαφών 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1110)  
 

Εκσκαφή, με την μεταφορά σε απόσταση 12km και άνω, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης και 
λοιπών επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύμφωνα 
με τη μελέτη, είτε για την έδραση επιχωμάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το 
διαχωρισμό τους από τα υπόλοιπα, κατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων, προϊόντα 
ορυγμάτων. 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προσέγγιση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, και η εκσκαφή με κάθε μέσον,  

 η εκρίζωση, η κοπή και η απομάκρυνση θάμνων και δένδρων οποιασδήποτε διαμέτρου 
(πλην εκείνων που θα παραδοθούν προς εκμετάλλευση),  

 η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων και η μόρφωση παρειών και σκάφης,  

 η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής,  

 οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές με οποιοδήποτε μέσο και σε 
οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο έργο είτε για απόρριψη σε επιτρεπόμενες θέσεις 
εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα για φυτικά, ή πλεονάζοντα, 

 οι τυχόν ενδιάμεσες φορτοεκφορτώσεις και μετακινήσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο 
απαιτούμενος χώρος των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων 
εργασιών, καθώς και διαμόρφωσή τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους μέχρι ν 
χρησιμοποιηθούν στο έργο.  

Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων στην τιμή περιλαμβάνεται, εκτός 
από τη μεταφορά τους, και η διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 02-01-
02-00 και των περιβαλλοντικών όρων του έργου. 

 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο ευρώ και εξήντα ένα λεπτά    

 Αριθμητικώς: 2,61   

 
 
1.2 : Π.Τ.Ε.O. σχετ. Β-1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 

5,00μ. 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2151) 

 
Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση 
τεχνικών έργων (τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών 
(αποχέτευσης, αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή 
βραχώδες, περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με 
οποιονδήποτε 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 εάν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή 
αυτών 
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 Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή 
κατακόρυφες αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται 
στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 

 Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του 
ορύγματος 

 Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι 
δυνατήη 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. 

 
Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται ανηγμένα η δαπάνη για το κόψιμο τυχόν υπάρχοντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος με κατάλληλη μέθοδο σύμφωνα με τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης (Ε.Σ.Υ. κλπ.) 
 
Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα 
επιφανείας έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την 
επιφάνεια κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο 
σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του 
Τιμολογίου. 
 
Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται 
η στάθμη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που 
καθορίζονται στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ’ ύψος)/ 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
 
1.2.1:    σχετ. Β-1.1 Με μεταφορά σε απόσταση 12 km και άνω. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε ευρώ και εβδομήντα οχτώ λεπτά    

 Αριθμητικώς: 5,78   
 
 
 
1.3 Π.Τ.Υ.Ε.  3.10  Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 

ημιβραχώδες  
                                Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 
 
 

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

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή 
μονάδας του άρθρου.  
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  
 

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

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

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και 
για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του 
πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος 
του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται 
από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την 
διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 
 
1.3.1:         3.10.01  Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των 

προϊόντων εκσκαφής. 
 
1.3.1.1:         3.10.01.01   Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι ευρώ και είκοσι λεπτά    

  Αριθμητικώς:  6,20 
 
 
1.3.2:         3.10.02  Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων 

εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε 
απόσταση 12 km. 

 
1.3.2.1:         3.10.02.01   Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννιά ευρώ και δεκαοχτώ λεπτά    

  Αριθμητικώς:  9,18 
 

1.3.2.2:        3.10.02.02   Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.2 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτά    
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  Αριθμητικώς:  12,28 
 

1.3.2.3:         3.10.02.03   Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.3 
 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Δεκαπέντε ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτά    

     Αριθμητικώς:  15,58 
 

    
 
1.4 : Π.Τ.Υ.Ε. 3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για 

την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά 
μήκος δίκτυα ΟΚΩ. 

 

        Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6087 
 

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

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

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

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκατέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά    

 Αριθμητικώς: 14,30   
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2.  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ # 

 
 
2.1:  Π.Τ.Υ.Ε 4.01 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. 
 

    Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1 
 

Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρίς πρόκληση ζημιών 
στο απομένον τμήμα), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις 
στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα", με την φόρτωση και μεταφορά 
των προϊόντων καθαιρέσεων σε απόσταση 12km.  
 
Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές αντιστηρίξεις-
υποστηλώσεις, ο τεμαχισμός των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιμετώπιση 
της παραγόμενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο πλήρης καθαρισμός του 
χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της καθαίρεσης. 
 

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων. 
 
2.1.1:         4.01.01   Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών 

μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτά    

  Αριθμητικώς:  40,28 
 

 
 
2.2:  Π.Τ.Υ.Ε 4.04  Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.  
 

       Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6807 
 

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 
αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε απόσταση 12km.  

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. 

Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του 
ορύγματος προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της 
πλακόστρωσης. 
 
Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή 
ότι ανά τετραγωνικό μέτρο αποξήλωσης πλακόστρωσης προκύπτουν 0,10 m3 προϊόντων 
προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής: 

[*] = 0,10 m3 x S x €/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)  

όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς 
όρους ή την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως: Δεκατρία ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτά    

              Αριθμητικώς:  13,68 
 
 
2.3:  Π.Τ.Υ.Ε 4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή 
 

       Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6808 
 

Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε απόσταση 12km.. 
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Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση. 

Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του 
ορύγματος προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του 
πεζοδρομίου. 
 
Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή 
ότι ανά τρέχον μέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3 προϊόντων προς 
μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής: 

[*] = 0,075 m3 x S x €/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)  

όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς 
όρους ή την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως: Πέντε ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτά    

              Αριθμητικώς:  5,28 
 
 
2.4:  Π.Τ.Ε.Ο Β-51    Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα  

       Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2921 
 
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, 
διατομής πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια 
λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα 
παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης 
της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  
 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι 
ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

 η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην 
του σκυροδέματος της βάσης έδρασης,  

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

 

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

ΕΥΡΩ     Ολογράφως: Οχτώ ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτά    

              Αριθμητικώς:  8,40 
 
 
 
2.5: Π.Τ.Υ.Ε 4.09  Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων. 

   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4521Β 
       

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι: 
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1.  Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον. 

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψη   

3.  Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm   

4.  Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις 
συμπυκνωμένου πάχους έως 50 mm. 

5.   Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση  εφαρμογής διπλής 
ασφαλτικής στρώσης   

       

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, 
η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση 
προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η 
συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός του 
οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των 
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες θα 
εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου έργων 
οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος, ανάλογα με 
το πάχος των ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής:. 
 
2.5.1 :         4.09.01   Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν 

ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Έντεκα ευρώ και σαράντα λεπτά 
  Αριθμητικώς:    11,40 

 
 
2.6: Π.Τ.Υ.Ε 4.10    Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις 

θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

       Κωδικός Αναθεώρησης YΔΡ 6804 
       

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). 



          Σελ. 23/126 

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

ΕΥΡΩ     Ολογράφως: Είκοσι τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά    

              Αριθμητικώς:  23,80 
 
 
 
2.7 : Π.Τ.Ε.Ο. Β-52  Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κλπ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922) 
 

Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, 
διαστάσεων 0,50 x 0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από 
λευκό τσιμέντο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘’ Πλακοστρώσεις - 
λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών’’ 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλικών 
στερέωσης και αρμολόγησης,  

 η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-
κονιάματος πάχους 2,5 - 3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη 
καθαρής άμμου και 180 kg τσιμέντου ανά m3,  

 η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg 
τσιμέντου ανά m3 μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών .  

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα ευρώ  

 Αριθμητικώς: 12,00   
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3.  ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ # 

 
 
3.1 : Π.Τ.Υ.Ε. 5.04    Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με 

ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6067 
 

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης 
οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών του 
έργου που έχουν αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώματα που έχουν μεταφερθεί επί 
τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων'' 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι μεταφορές από απόσταση 1 χλμ και άνω, οι πλάγιες 
μεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί ή προσκομισθεί, η έκριψη στό όρυγμα με 
μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 
30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η 
συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του 
ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά 
φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά 
κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά 

 Αριθμητικώς: 1,43 
 
 
 
3.2 :  Π.Τ.Υ.Ε. 5.05 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου 
 

         Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6068 
 

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

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών 
πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη. 
  
3.2.1 :   5.05.02  Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm και μεταφορά σε 

απόσταση 1,5km και άνω 
 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα ευρώ και ογδόντα λεπτά 
 Αριθμητικώς: 10,80  
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3.3 :  Π.Τ.Υ.Ε. 5.07  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 
λατομείου 

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069 
 

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

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 

α. Η προμήθεια και μεταφορά από απόσταση 1,5 χλμ. 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) 
 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα ευρώ και ογδόντα λεπτά 
 Αριθμητικώς: 10,80  
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4.  ANTIΣΤΗΡΙΞΕΙΣ# 

  
4.1 : Π.Τ.Υ.Ε. 7.03    Χρήση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. 

 

        Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6103 
 

Με το παρόν άρθρο τιμολογείται η χρήση μόνον των πασσαλοσανίδων και των πάσης 
φύσεως συνδέσμων, εξαρτημάτων και χαλυβδίνων προφίλ που έχουν προσκομισθεί στο 
έργο για την εκτέλεση των προβλεπομένων εργασιών, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 11-02-02-00 ''Αντιστηρίξεις με μεταλλικές πασσαλοσανίδες'', ανεξαρτήτως του 
αριθμού χρήσεών τους στο έργο. 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η ενοικίαση ή απόσβεση των πασσαλοσανίδων και 
των συναφών εξαρτημάτων, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η προσωρινή αποθήκευση, 
οι πλάγιες μεταφορές, οι πάσης φύσεως φθορές, η απώλεια πασσαλοσανίδων λόγω 
αναπιτυχούς έμπηξης ή αδυναμίας εξόλκυσης, καθώς και η φόρτωση και μεταφορά του 
υλικού στις αποθήκες του ιδιοκτήτη, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων που έχουν εμπηχθεί 
ικανοποιητικά και των αντιστοίχων εξαρτημάτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 7.04 των 
ΝΕΤ ΥΔΡ. 
 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι πέντε λεπτά 

 Αριθμητικώς: 0,25 

  
 
 
4.2 : Π.Τ.Υ.Ε. 7.04    Εμπηξη χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. 

 

       Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6104 
 

Κατασκευή πετάσματος αντιστήριξης με χαλύβδινες πασσαλοσανίδες, που έχουν 
προσκομισθεί επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 11-02-02-00 
''Αντιστηρίξεις με μεταλλικές πασσαλοσανίδες''. 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

α. Η προσέγγιση των πασσαλοσανίδων που έχουν προσκομισθεί επί τόπου του έργου 
(δεν συμπεριλασμβάνεται η προμήθεια ή η δαπάνη χρήσης τους)  στην θέση 
τοποθέτησης, η ανύψωση και στερέωσή τους με χρήση ικριωμάτων κλπ βοηθητικών 
κατασκευών και η έμπηξή τους με κρουστική ή δονητική κεφαλή εφαρμοσμένη σε 
εκσκαφέα με δικτυωτή μπούμα ή αναλογο πασσαλοεμπήκτη. 

β. Η προσκόμιση στο εργοτάξιο του πασσαλοεμπήκτη, οι μετακινήσεις του και η 
αποκόμισή του μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

γ. Η διαμόρφωση διαβαθρών όπου απαιτείται 

δ. Η τοποθέτηση χαλυβδίνων προφίλ ακαμψίας και κατανομής φορτίων και κοχλιωτών 
συνδέσμων (μπουντέλια) κατά την εκτέλεση των εκσκαφών (εάν προβλέπονται) 

ε. Η ανάσυρση πασσαλοσανίδων που τοποθετήθηκαν ανεπιτυχώς ή εμφάνισαν 
στρέβλωση κατά την έμπηξη 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας πετάσματος πασσαλοσανίδων 
επιμετρούμενης με προβολή σε κατακόρυφο επιπέδο. 
 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαπέντε ευρώ  

 Αριθμητικώς: 15,00 
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4.3 : Π.Τ.Υ.Ε. 7.05    Εξόλκυση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. 
 

        Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6105 
 

Εξόλκυση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων που έχουν τοποθετηθεί επιτυχώς. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α. Η χρήση του απαιτουμένου μηχανικού εξοπλισμού και μέσων 

β. Η διάλυση των ικριωμάτων και των πάσης φύσεως βοηθητικών κατασκευών 

γ. Η συγκέντρωση και στοίβαση των πασσαλοσανίδων και των πάσης φύσεως 
συναφών εξαρτημάτων προς επαναχρησιμοποίηση στο έργο ή μεταφορά τους εκτός 
αυτού. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πετάσματος πασσαλοσανίδων που εξολκούνται.   
 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά ευρώ  

 Αριθμητικώς: 7,00 

   
 
 
4.4: Π.Τ.Υ.Ε. 7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα 
  

      Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6103 
 

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 την επίχωση 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  

Tιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2)  τοποθετηθέντων πετασμάτων αντιστήριξης. 
 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 31,90 
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5.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
5.1 : Π.Τ.Ε.Π. Δ1.  Δένδρα  
 
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και 
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση 
μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-
00. 
 
5.1.1: Δ1.2 Δένδρα κατηγορίας Δ2 
 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 6,50 

 
 
5.2 : Π.Τ.Ε.Π. Δ2. Θάμνοι  
 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων 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. 
  
  

 

5.2.1: Δ2.1 Θάμνοι κατηγορίας Θ1 
 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210 
 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο ευρώ και τριάντα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 2,30 
 

 
5.3 : Π.Τ.Ε.Π. Ε4. Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος 
 

Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, καθώς και καθαρισμός και 
αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 
δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την 
εκτέλεση της εργασίας. 
 
 
5.3.1: Ε4.2 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,70 x 0,70 x 0,70 m 
 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5110 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο ευρώ και σαράντα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 2,40 
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5.4: Π.Τ.Ε.Π. Ε9  Φύτευση φυτών 
 
5.4.1: Ε9.4 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt 
 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5210 
 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή 
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την 
επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και 
σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 
 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες 
(πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και δέκα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 1,10 

 
 
5.5: Π.Τ.Ε.Π. Ε13  Εγκατάσταση χλοοτάπητα 
 

5.5.1:  Ε13.1 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά 
 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5510 
 

Το αντικείμενο εγκατάστασης χλοοτάπητα με σπορά περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1.  Την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον 
ψιλοχωματισμό του εδάφους. 

2.  Την προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση της εμπλουτισμένης τύρφης, 
περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε 
βάθος 10-12 cm 

3.  Την τελική διαμόρφωση της επιφάνειας με ράμματα και τσουγκράνες, για να 
δημιουργηθεί η κατάλληλη σποροκλίνη. 

4.  Την προμήθεια σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, πιστοποιημένου, πρόσφατης 
εσοδείας, συσκευασμένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση του μίγματος 
και τον οίκο παραγωγής και τη σπορά με την προβλεπόμενη ποσότητα, ανάλογα με το 
είδος του σπόρου.  

5.  Την κάλυψη του σπόρου, την ομοιόμορφη κατανομή μικτού λιπάσματος με 
ιχνοστοιχεία και το κυλίνδρισμα της επιφάνειας. 

6.  Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο σκεύασμα. 
7.  Την λίπανσή του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 
8.  Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την 

εγκατάσταση του χλοοτάπητα.  
9.  Την πρώτη άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα 

μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των 
αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα 
σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές. 

10. Το πρώτο κούρεμα και το κυλίνδρισμα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm. 

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με  την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-
01. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή 
εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 

 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο χιλιάδες ευρώ 

 Αριθμητικώς: 2.000,00 
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6.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ# ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ 

 
 

6.1 : Π.Τ.Υ.Ε. 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 
 

        Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301 
 

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

- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την 
διαμόρφωση των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που 
εφαρμόζεται) 

- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου 
ή/και συνδυσμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς 
σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις, 
ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η 
απασχόληση ειδικευμένου και μή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά 
μέσα και εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιιών. 

- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που 
απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 

- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και 
ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης 

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης 
- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του 

καθοριζομένου από την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, 
συσκευασία, φόρτωση και μεταφορά των υλικών. 

- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία 
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ). 

- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος 
με τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη 
ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης. 

- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα υλικών 
κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής 
των αχρήστων καρφοβελονών. 

- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και 
καλουπιών. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή 
παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ)  

- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς 
μηχανικά μέσα 

- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως 
 

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά ευρώ και εξήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 7,60 

 
 
6.2 : Π.Τ.Υ.Ε. 9.02 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών 

 

       Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6302 
 

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

- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την 
διαμόρφωση των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που 
εφαρμόζεται) 

- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου 
ή/και συνδυσμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς 
σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις, 
ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η 
απασχόληση ειδικευμένου και μή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά 
μέσα και εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών. 

- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που 
απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 

- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και 
ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης 

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης 
- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του 

καθοριζομένου από την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, 
συσκευασία, φόρτωση και μεταφορά των υλικών. 

- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία 
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ). 

- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος 
με τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη 
ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης. 

- Ο πλήρης καθαρισμό του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα υλικών 
κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής 
των αχρήστων καρφοβελονών. 

- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και 
καλουπιών. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή 
παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ)  

- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς 
μηχανικά μέσα 

- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε ευθειογενείς καμπύλες επιφάνειες και δεν εφαρμόζεται 
όταν χρησιμοποιούνται πνευματικοί τύποι (φουσκωτά καλούπια). 
 

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαεπτά ευρώ και δέκα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 17,10 

 
 
 
6.3 : Π.Τ.Υ.Ε. 9.10 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος 
 

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

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

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

 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η  
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 
προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη 
κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση 
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέματος 
καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

 

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

 

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης 
(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:  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 
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. 
 

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

  
 

6.3.1:  9.10.03    Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15   
          Κωδικός Αναθεώρησης  ΥΔΡ 6326 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα ένα ευρώ 
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  Αριθμητικώς: 71,00    
 

6.3.2:  9.10.05   Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25   
                   Κωδικός Αναθεώρησης  ΥΔΡ 6329 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα ένα ευρώ 

  Αριθμητικώς: 81,00     
 

 
6.4 : Π.Τ.Υ.Ε. 9.23 Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο 

σκυρόδεμα 
 

Οι απαιτήσεις ενσωμάτωσης προσμίκτων και προσθέτων (admixtures - additions) στο 
σκυρόδεμα των διαφόρων κατασκευών καθορίζονται από την μελέτη του έργου, οι δε 
αναλογίες ανάμιξής τους αποτελούν αντικείμενο των αντιστοίχων μελετών συνθέσεως.   
 

Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσμίκτων/προσθέτων: 
 

- επιβραδυντές πήξεως σκυροδέματος (set retarding), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- επιταχυντές σκλήρυνσης (hardening accelerating), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2  
- ρευστοποιητές (plasticizers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο (water reducers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

934-2 
- πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας, (water resisting, waterproofing) κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- αερακτικά (air entraining), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 
- χαλύβδινες ίνες σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-1 

 
Ολα τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 
 

Από τα υλικά αυτά, όσα συντελούν στην επίτευξη του απαιτουμένου εργασίμου ή κάθισης 
του σκυροδέματος (ρευστοποιητές κλπ) θεωρούνται ανηγμένα στην δαπάνη του ετοίμου 
σκυροδέματος (εργοστασιακού ή εργοταξιακού)  και δεν επιμετρώνται ιδιαιτέρως προς 
πληρωμή.  
 

Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους 
χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών. 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που 
καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες 
διαστρωθέντος σκυροδέματος. 
 
 
6.4.1:  9.23.04  Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης 

υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6320.1  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Μηδέν ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτά  

  Αριθμητικώς: 0,48    

  
 
6.5 : Π.Τ.Υ.Ε. 9.26 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 

υδραυλικών έργων 
 

       Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6311 
 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης 
φύσεως κατασκευών υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας B500A, 
B500C και δομικά πλέγματα) σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την 
μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του 
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σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 
"Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του 
έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς 
έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί 
μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι 
ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον 
Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 
του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται 
αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 
 

Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α 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 

 
Στην τιμή μονάδας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 
προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και 
αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου 
προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
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 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 . 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα 
με την μελέτη. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Μηδέν ευρώ και ενενήντα λεπτά   

   Αριθμητικώς: 0,90   
 
 

6.6 : Π.Τ.Υ.Ε. σχετ. 9.30 Τυπικά φρεάτια αεροεξαγωγού 

  Κωδικός Αναθεώρησης:  50% ΥΔΡ 6329 + 50% ΥΔΡ 6311 

 
Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου αερεξαγωγού, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και 
ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα υλικά, η εργατική δαπάνη και η απασχόληση εξοπλισμού και 

μέσων για την εκτέλεση των ακολούθων επί μέρους εργασιών: 

 

 οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων 

 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 τα σχέδια της Μελέτης   

 οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου  

 η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με  ασφαλτική επάλειψη 

 η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και του 
καλύματος του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 

 η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη 
(σωλήνας, ειδικά τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα) 

 η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται) 

 η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό 

 η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση 
(κατάστρωμα οδού ή πεζοδρόμιο) 

 κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του 
φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται η βαλβίδα εισαγωγής – εξαγωγής αέρα και η συρταρωτή 

δικλείδα, που πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου. 
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6.6.1 : σχετ. 9.30.01  για αγωγούς DN≤ 600, εσωτερικές διαστάσεις φρεατίου 1,2×1,2 m 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια και εκατόν τέσσερα ευρώ   

 Αριθμητικώς: 1104,00  

 
 
 
6.7 : Π.Τ.Ε.Ο. Β-30    Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων 

 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης 
φύσεως κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την 
μελέτη,διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με 
οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού.Εκτέλεση 
εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού 
(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.  
 
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο 
και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί 
μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος.Οι 
ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την 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. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α 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 
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Ονομ. 
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

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 . 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 
 
6.7.1: Π.Τ.Ε.Ο.  Β-30.3:  Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων 

(Aναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7018) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ  

 Αριθμητικώς: 1,00 
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7.  ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ- ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
7.1 : Π.Τ.Ε.Ο. Β-36  Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2411) 
 

Προστατευτική επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος, σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με ασφαλτικό γαλάκτωμα υδατικής διασποράς 
(blackbitumenpaint) με χρήση ρολού, βούρτσας ή πιστολέττου. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας από χαλαρά υλικά και ρύπους με χρήση 
συρματόβουρτσας ή πεπιεσμένου αέρα,  

 η εφαρμογή υποστρώματος (primer) με αραίωση του γαλακτώματος με νερό σε 
αναλογία 1:1 ή με χρήση του υλικού που συνιστά ο προμηθευτής και ανάλωση 0,10 -
0,15 lt/m2,  

 η χρήση των απαιτουμένων ικριωμάτων  

 η εφαρμογή του ασφαλτικού γαλακτώματος σε δύο στρώσεις με ανάλωση ανά στρώση 
τουλάχιστον 0,15 lt/m2 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και πενήντα λεπτά   

 Αριθμητικώς: 1,50 

 

 
7.2 : Π.Τ.Ε.Ο. Β-34  Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και 

φρεατίων, πάχους 2,0 cm 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6403) 

 

Kατασκευή επιχρίσματος πατητού πάχους 2,0 cm, με τσιμεντοκονίαμα των 650 kg και 900 
kg τσιμέντου CEMI (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1), σε εσωτερικές επιφάνειες έργων υπονόμων και 
φρεατίων, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-04 ‘’Θωράκιση επιφανειών 
υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα’’  
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια όλων των υλικών (άμμου, τσιμέντου κλπ.),  

 η παρασκευή του κονιάματος και η εργασία επίχρισης σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες 
οι δύο πρώτες (πεταχτή και στρωτή) αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 ξηράς άμμου και 
η τρίτη πατητή αναλογίας 900 kg τσιμέντου ανά m3 ξηράς άμμου  

 η επίπαση με τσιμέντο, για την επίτευξη λείας επίπεδης ή καμπύλης επιφάνειας. 

 

Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στα φρεάτια με κατ’ αποκοπή τιμή μονάδας για το 
σύνολο των εργασιών κατασκευής τους, σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οχτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά   

 Αριθμητικώς: 8,90 
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8.  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ# 

 
 

8.1 : Π.Τ.Υ.Ε. 11.01 Kαλύμματα φρεατίων 

     
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.   

 
8.1.1:   11.01.02 Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 

                  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752 
 
Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμία περίπτωση δεν γίνεται 
αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση) 
 

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

  Αριθμητικώς:2,70  
 

 

8.2 : Π.Τ.Υ.Ε. 11.03 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο 

        Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6753 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτια πάσης φύσεως χυτοσιδηρών βαθμίδων (από φαιό 
χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ    
08-07-01-05  "Βαθμίδες φρεατίων". 
 
Περιλαμβάνεται η πάκτωση στις οπές που έχουν αφεθεί κατά την σκυροδέτηση του 
φρεατίου ή σε οπές που διανοίγονται με δράπανο στα τοιχώματα του θαλάμου του 
φρεατίου, με τσιμεντοκονία ή εποξειδικό κονίαμα.  
 

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο ευρώ  

 Αριθμητικώς: 2,00   
 
 
8.3: Π.Τ.Υ.Ε.  11.12  Περίφραξη με συρματόπλεγμα   
  

  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6812 
 

Πλήρης κατασκευή περιφράξεως τεχνικών έργων ύψους 1,50 m, βαθμιδωτής ή μη 
διάταξης, αποτελούμενης από δικτυωτό γαλβανισμένο συρματόπλεγμα Νο 17 (διαμέτρου 
3 mm, ρομβοειδούς βροχίδας 50x50 mm, βάρους 2,36 kg/m2) με ούγια στις εκατέρωθεν 
απολήξεις, στηριζόμενο σε πασσάλους από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 φυγoκεντρικής 
χύτευσης (διαμέτρου στέψης/βάσης 7,0/9,5 cm και ύψους 1,90 m) ανά αποστάσεις έως 
2,50 m, πακτωμένους στο έδαφος με σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η προμήθεια και μεταφορά στην θέση κατασκευής της περίφραξης του 
συρματοπλέγματος, των πασσάλων και των λοιπών απαιτουμένων υλικών 

 η διάνοιξη των οπών πάκτωσης των πασσάλων σε κάθε είδος έδαφος και η 
διευθέτηση της στάθμης του εδάφους κατά μήκος της περίφραξης 
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 η συλλογή και απομάκρυνση προς οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών  

 η τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και πάκτωση των πασσάλων με σκυρόδεμα 

 η τοποθέτηση και στερέωση του συρματοπλέγματος και του σύρματος τάνυσης 

 η τοποθέτηση των απαιτουμένων αντηρίδων και γωνιακών πασσάλων  

 οι τυχόν φθορές και απομειώσεις των ενσωματουμένων υλικών 
 

Τιμή ανά μέτρο μήκους έτοιμης περίφραξης. 
 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Δεκατρία ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:   13,80 
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9.  ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ# 

 
 

9.1 : Π.Τ.Υ.Ε. 12.10 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος 
 

 
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-
Uσυμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 
 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και 
τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με 
ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 
 
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 
πλάγιες μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 
σύνδεση των σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 
μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η 
δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου: 
 
 Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του 

ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

 Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με 
μούφα) 

 Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των 
φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων. 

  
9.1.1: 12.10.01  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 

mm  
   Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.1 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία ευρώ και πενήντα λεπτά   

Αριθμητικώς: 3,50  
 
9.1.2:  12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 

mm 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.1 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι ευρώ και πενήντα λεπτά   
Αριθμητικώς: 6,50  

 
9.1.3:  12.10.05 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 

mm 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.3 
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ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκατρία ευρώ και εξήντα λεπτά   
Αριθμητικώς: 13,60  

 
9.1.4:  12.10.06 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 

mm 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.4 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι ένα ευρώ  
Αριθμητικώς: 21,00  

 
9.1.5:  12.10.07 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 355 mm  

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.5 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά    

Αριθμητικώς: 25,50    

 

 
9.2 : Π.Τ.Υ.Ε.  12.13  Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U  
 
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). 

 

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 την 
ΕΤΕΠ 08-06-02-01. 

 

γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα 
καθορίσει η Υπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 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 ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 
 

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

 
9.2.1: 12.13.02  Ονομαστικής πίεσης 10 at   
 

9.2.1.1: 12.13.02.02  Ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm 
  Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6621.1 
 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
  Αριθμητικώς:  3,70  

 
 
9.2.1.2: 12.13.02.03  Ονομαστικής διαμέτρου D 75 mm 

  Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6621.1 
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ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά 
  Αριθμητικώς:  4,40  

  
  

9.2.1.3: 12.13.02.05  Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm 
  Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6621.1 
 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 
  Αριθμητικώς:  6,80 
 

 
9.2.1.4: 12.13.02.06  Ονομαστικής διαμέτρου D140 mm 

  Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6621.2 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Έντεκα ευρώ και πενήντα λεπτά 
     Αριθμητικώς:  11,50 

 
9.2.1.5: 12.13.02.07  Ονομαστικής διαμέτρου D160 mm 

  Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6621.3 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά 
     Αριθμητικώς:  13,50 
 

9.2.1.6: σχετ 12.13.02.08  Ονομαστικής διαμέτρου D180 mm 
     Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6621.4 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δεκαέξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 
     Αριθμητικώς: 16,25 
 

 
9.3 : Π.Τ.Υ.Ε. σχετ. 12.11  Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συμπαγούς τοιχώματος, 

από PVC-U  

 
Σωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC-
U), συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1, των οποίων η διάτρηση εκτείνεται στα 
2/3 της επιφανείας και  γίνεται στο εργοστάσιο παραγωγής τους.   
 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και 
τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 
 
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου των σωλήνων και όλων των εξαρτημάτων 
σύνδεσης και έδρασης, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  
των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 
σύνδεση των σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 
μεταξύ τους και οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια επίσκεψης.  

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου  η στρώση έδρασης από σκυρόδεμα, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με 
διαβαθμισμένα θραυστά υλικά φίλτρου, το γεωϋφασμα που περιβάλλει το φίλτρο και η 
επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των 
φρεατίων . 
 
9.3.1: σχετ. 12.11.01  Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC,-U SDR 41, 

DN 110 mm  
    Κωδικός Αναθεώρησης  ΥΔΡ 6620.1 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Πέντε ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 
Αριθμητικώς:   5,85   

 
 
9.4 : Π.Τ.Υ.Ε. 12.14 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες  πολυαιθυλενίου (ΡΕ) με 

συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
 

 
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος 
κατά ΕΝ 12201-2 για τη μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση 
ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), 
την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), 
τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον 
τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωματικής εξώθησης, με 
πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer). 

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με 
την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  
ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή 
SDR. 

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που 
καθορίζονται στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, 
μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για 
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δε γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές 
έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) 
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 
πλάγιες μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και 
των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ. 

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου 
των σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα 
αναλώσιμα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στη θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων 
και των ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως 
(butt welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά 
τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του 
δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
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Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν 
περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός 
των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, 
ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 

 
9.4.1:  12.14.01 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με 

ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 

 
9.4.1.1:  12.14.01.05  Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ΡΝ 10 atm 

 

          Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.1 
 

ΕΥΡΩ       Ολογράφως: Πέντε ευρώ και δέκα λεπτά 

          Αριθμητικώς: 5,10  
 

 
9.5:  Π.Τ.Υ.Ε.12.12 Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από PVC-U 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσέγγιση και τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων 
σωληνώσεων κατασκευασμένων από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-
U), με μηχανική σύνδεση ή με συγκόλληση, αναλόγως του τύπου του ειδικού τεμαχίου. 
Συμπεριλαμβάνονται οι αντίστοιχοι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 
και τα απαιτούμενα υλικά συγκόλλησης. 
 
9.5.1: 12.12.01 Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από 

πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 41. 
 

Τυποποιημένα συγκολλητά σαμάρια με μούφα από PVC για την σύνδεση αγωγών 
ακαθάρτων με το δίκτυο. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα 
του αγωγού με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων, η προετοιμασία της 
επιφανείας του αγωγού για την συγκόλληση, καθώς και πώμα ονομαστικής διαμέτρου 160 
mm, για την περίπτωση αναμονών συνδέσεων.. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως εγκατεστημένου σαμαριού με μούφα. 
 
9.5.1.1: 12.12.01.02 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 250/160 mm. 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6712.2 
 

ΕΥΡΩ   Ολογράφως: Είκοσι εννιά ευρώ και ενενήντα λεπτά    
                                      Αριθμητικώς: 29,90 
 
 
9.6 : Π.Τ.Υ.Ε.  12.17   Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο 

σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron).  
 

  Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6623 
 

Ειδικά τεμάχια, σύνδεσμοι και στηρίγματα σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο 
σφαιροειδούς γραφίτη, διατομών και λοιπών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και 
ΕΛΟΤ ΕΝ 598, με πιστοποιητικά από κοινοποιημένο στην ΕΕ φορέα πιστοποίησης. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή 
αποθήκευση, οι πλάγιες μεταφορές, και συναρμολόγηση σε σωληνογραμμή από 
σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). 
 
9.6.1 : 12.17.01  Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων (μονής 

ή διπλής φλαντζωτής σύνδεσης, μονής ή διπλής σύνδεσης 
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τύπου κώδωνα), μεγεθών (οποιασδήποτε ονομαστικής 
διαμέτρου), κλάσεων πίεσης λειτουργίας, με εσωτερική και 
εξωτερική προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται 
στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598. 
Περιλαμβάνονται οι απαιτούμενοι κοχλίες σύδεσης και οι 
ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)  
 

ΕΥΡΩ   Ολογράφως: Δύο ευρώ και σαράντα λεπτά   
  Αριθμητικώς: 2,40 
 
 
9.7: Ν.Α.Τ.Η.Ε. 1 Πλαστικό πλέγμα σήμανσης - προστασίας 

         

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ειδικού δικτυωτού πλαστικού πλέγματος για την 
σήμανση και την προστασία υπογείων αγωγών ενδεικτικού τύπου POLYGRID τύπου W 
πλάτους 0,40 μ. σε χρώμα καφέ με διαστάσεις της οπής (μάτι) 10 x 3 εκ. και χρώματος 
καφέ ήτοι πλέγμα και της εργασίας τοποθετήσεως του, πάνω από τον άξονα του υπόγειου 
δικτύου αποχέτευσης.   
  

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Μηδέν ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά   

 Αριθμητικώς: 0,55  

 
   
9.8: Π.Τ.Υ.Ε. σχετ 12.35 Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από PVC-U 

        
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ειδικών τεμαχίων σωλήνων από  PVC-
U, δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, με τους αντίστοιχους δακτυλίους 
στεγάνωσης. 
 
Σύμφωνα με το πρότυπο EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε η 
εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 
 
Τιμή ανά ειδικό τεμάχιο (τεμ) 
 
9.8.1: σχετ. 12.35.04  Χυτές γωνίες pvc-u 90°, με τυποποίηση κατά την εξωτερική 

διάμετρο (DN/OD) 
 

9.8.1.1: σχετ.12.35.04.03  Χυτή γωνία PVC-U, των 90°, DN/OD 250 mm 
 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:    Είκοσι έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 
           Αριθμητικώς:    26,80 
 

9.8.1.2: σχετ.12.35.04.03  Χυτή γωνία PVC-U, των 90°, DN/OD 355 mm 
 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Σαράντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 
           Αριθμητικώς:    41,50 
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10.  ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

 
10.1 : Π.Τ.Υ.Ε. 13.03   Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 

  

                                  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1  
  

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στη σωληνογραμμή συρταρωτής 
δικλίδας με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ  08-06-07-02 
"Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες 
στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 
  
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιμών. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας. 
 
10.1.1:    13.03.03 Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm 

 

  Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1  
 
10.1.1.1: 13.03.03.01  Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως: Εκατόν πενήντα δύο ευρώ 
          Αριθμητικώς: 152,00 

 
 
 
10.2 : Π.Τ.Υ.Ε. 13.09 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, 

τύπου Glenfield 
Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6653.1  

 
 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στη σωληνογραμμή βαλβίδας 
εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield, σύμφωνα με τη μελέτη του 
έργου και την ΕΤΕΠ 08-06-07-07 "Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής 
ενέργειας". Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι 
γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή 
λειτουργίας. 
  
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
εργαστηρίου δοκιμών. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας. 
 
10.2.1 : σχετ. 13.09.01  ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm 

 
 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Εκατόν τριάντα επτά ευρώ 
 Αριθμητικώς: 137,00 
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11.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ,  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ# 
  

11.1 : Π.Τ.Υ.Ε.  16.14   Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός 
κατοικημένων περιοχών 

  

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6327  
  

Κυκλικά φρεάτια επίσκεψης ή συμβολής αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικημένης 
περιοχής, οποιουδήποτε συνολικού ύψους (από την στάθμη ροής μέχρι το κατάστρωμα 
της οδού ή την στάθμη του εδάφους), αποτελούμενου από προκατασκευασμένους 
δακτυλίους κλπ στοιχεία από σκυρόδεμα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, με 
σήμανση CE, πλήρως εγκατεστημένα. 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

- Η χάραξη με ασφαλτοκόπτη του περιγράμματος της απαιτούμενης εκσκαφής και η 
διάνοιξη του ορύγματος σε έδαφος πάσης φύσεως με τις τυχόν απαιτούμενες 
αντλήσεις και αντιστηρίξεις 

- Η φόρτωση και μεταφορά προς απόθεση των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 
απόσταση 

- Η κοιτόστρωση από σκυρόδεμα C8/10 
- Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των στοιχείων του φρεατίου (δακτύλιοι, 

πλάκα στέψης, στοιχείο λαιμού, κάλυμμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124, βαθμίδες, ελαστικοί 
δακτύλιοι στεγάνωσης κλπ) και η συναρμολόγησή του σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή 

- Η σύνδεση των αγωγών αφίξεως και αναχωρήσεως 
- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με διαβαθμισμένο θραυστό 

υλικό λατομείου συμπυκνωμένο κατά στρώσεις ή υλικό ελεγχόμενης χαμηλής 
αντοχής (ΥΕΧΑ) 

- Η αποκατάσταση του οδοστρώματος στην προτέρα του κατάσταση (ανακατασκευή 
γύρω από το όρυγμα των στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών που 
αποξηλώθηκαν για την εκσκαφή) 

  

Τιμή ανά προκατασκευασμένο φρεάτιο από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 (τεμ)   
 

11.1.1:  16.14.01 Φρεάτιο εσωτ. διαμέτρου 1,20 m 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια εκατόν ενενήντα ευρώ 

 Αριθμητικώς: 1.190,00 

 
 
11.2: Π.Τ.Υ.Ε.16.04   Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με αγωγό ακαθάρτων με σωλήνες 

PVC/41 ονομ. διαμέτρου D160 mm 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.1 
 

Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με αγωγό ακαθάρτων ή ανακατασκευή υπάρχουσας με 
σωλήνες PVC/41 ονομ. διαμέτρου D160 mm, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC" 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- Η εκσκαφή του απαιτουμένου ορύγματος με οποιοδήποτε μέσον, μέχρι την στάθμη 

του υπάρχοντος αγωγού σύνδεσης ή την στάθμη του προβλεπομένου νέου. 
- Η προμήθεια και προσκόμιση των απαιτουμένων υλικών για την νέα σύνδεση 

(σωλήνες PVC/41, ειδικά τεμάχια, άμμος εγκιβωτισμού κλπ) 
- Η αποξήλωση του υπάρχοντος αγωγού (αν απαιτείται) και η σύνδεση νέου στην 

υπάρχουσα αναμονή του δικτύου (τύπου σαμαριού-μούφας) 
- Η κατασκευή του νέου αγωγού σύνδεσης, ο εγκιβωτισμός του με άμμο και η 

επανεπίχωση του ορύγματος 
- Η φόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά 

τους προς απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση. 
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Η κατασκευή αναμονής σύνδεσης (αν απαιτείται) και η αποκατάσταση του οδοστρώματος 
και του πεζοδρομίου τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
 

ΕΥΡΩ   Ολογράφως: Δέκα τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά           
 Αριθμητικώς:   14,30 



          Σελ. 50/126 

12.  ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ# 

 

12.1:  Ν.Α.ΥΔΡ 1 Κάδοι συλλογής εσχαρισμάτων, άμμου, κλπ 
 
Κάδος εσχαρισμάτων τετράτροχος χωρητικότητας 1.100 λίτρα από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας (HDPE), εμπλουτισμένο με ειδικά πρόσθετα για να προστατεύεται από την 
ηλιακή ακτινοβολία, τις απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας και τις χημικές επιδράσεις. 
Τα μεταλλικά τμήματα είναι υψηλής αντοχής και έχουν υποστεί ειδική κατεργασία για 
αντιοξειδωτική προστασία. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκαταστάσεως, προσέγγιση, εγκατάσταση, ρύθμιση, μικροϋλικά κλπ. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου κάδου εσχαρισμάτων. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια πενήντα ευρώ 

 Αριθμητικώς: 450,00 

 

 

12.2:  Ν.Α.ΥΔΡ 2 Σύστημα απόσμησης τύπου dry scrubber για Α/Σ 
 
Σύστημα απόσμησης με χημική απορρόφηση των οσμηρών ουσιών του αέρα, με τη δίοδο 
του από κατάλληλες κλίνες χημικών (dry scrubber) σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, 
τα σχέδια της μελέτης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνεται 
η προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκαταστάσεως, προσέγγιση, εγκατάσταση, ρύθμιση, 
μικροϋλικά κλπ. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου συστήματος. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο χιλιάδες οχτακόσια ευρώ 

 Αριθμητικώς: 2.800,00 

 

 
12.3:  Ν.Α.ΥΔΡ 3 Σύστημα απόσμησης τύπου dry scrubber για κτίριο ιλύος 
 
Σύστημα απόσμησης με χημική απορρόφηση των οσμηρών ουσιών του αέρα, με τη δίοδο 
του από κατάλληλες κλίνες χημικών (dry scrubber) σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, 
τα σχέδια της μελέτης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνεται 
η προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκαταστάσεως, προσέγγιση, εγκατάσταση, ρύθμιση, 
μικροϋλικά κλπ. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου συστήματος. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια ευρώ 

 Αριθμητικώς: 4.800,00 

 

 

12.4:  Ν.Α.ΥΔΡ 2 Σύστημα απόσμησης τύπου dry scrubber για κτίριο εσχάρωσης 
 
Σύστημα απόσμησης με χημική απορρόφηση των οσμηρών ουσιών του αέρα, με τη δίοδο 
του από κατάλληλες κλίνες χημικών (dry scrubber) σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, 
τα σχέδια της μελέτης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνεται 
η προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκαταστάσεως, προσέγγιση, εγκατάσταση, ρύθμιση, 
μικροϋλικά κλπ. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου συστήματος. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι χιλιάδες  

 Αριθμητικώς: 6.000,00 
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ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 
13. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
13.1: Π.Τ.Ο.Ε. σχετ. 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την 

δημιουργία υπογείων κλπ χώρων 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112  
 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την 
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-
03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 
m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 
2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, εν 
ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε 
υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την 
μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές 
αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση 
απόσταση έως 30 m. 

 

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.  

 

13.1.1: σχετ. 20.02.1 Με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 2,50 

 

13.1.2: σχετ. 20.02.2 Με τη μεταφορά σε απόσταση 12 km και άνω 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και  εβδομήντα οχτώ λεπτά 

 Αριθμητικώς: 4,78 

 

 

13.2: Π.Τ.Ο.Ε. 20.05 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων  
 

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 
0,30 m, 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.  

 
13.2.1: 20.05.01  Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη και τη μεταφορά σε απόσταση 12km 

και άνω 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτά 

 Αριθμητικώς: 6,28 

 
 
13.3: Π.Τ.Ο.Ε. 20.06 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m  
 

Πρόσθετη αποζημίωση εκσκαφών ανά ζώνη πάχους 2,00 m πέραν του αρχικού βάθους 
των 2,00 m. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά 
την εκσκαφή.  

 

 
13.3.1: 20.06.01  για τις γενικές εκσκαφές  

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2132  
 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Μηδέν ευρώ και σαράντα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 0,40 

 
13.3.2: 20.06.02  για τις εκτελούμενες με μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και 

τάφρων  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2133  
 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 1,50 

 

 
 
13.4: Π.Τ.Ο.Ε. 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  
 

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων 
ή τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 
10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και 
συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις 
σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". 
 

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο 
αστερίσκος [*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.  
 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ  

 Αριθμητικώς: 4,00 

 

 

13.5: Π.Τ.Ο.Ε. 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου και τη μεταφορά 
από απόσταση 1,5km και άνω 

 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  

 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή 
οδοστρωσίας, λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά 
των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με 
ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση 
με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού 
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την 
επίχωση.  

 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκατέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 14,30 
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13.6: Π.Τ.Υ.Ε. 5.09      Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6067 
 

Εξυγιάνσεις εδάφους θεμελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του έργου 
(περιλαμβανομένων εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με αμμοχαλικώδη 
υλικά κατά στρώσεις, πάχους, κοκκομετρικής διαβάθμισης και βαθμού συμπύκνωσης 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η πρόμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από 
οποιαδήποτε απόσταση, των αμμοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συμπύκνωσή 
τους με χρήση καταλλήλου μηχανικού εξοπλισμού. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

 
 
13.6.1: 5.09.02   Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου και τη μεταφορά 

από απόσταση 1,5km και άνω 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννιά ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά 

 Αριθμητικώς: 9,82 

 

 

13.7: Π.Τ.Ο.Ε. 20.30  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 
 

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Μηδέν ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 0,80 
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14.    ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 
14.1 : Π.Τ.Ο.Ε. 32.01 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  

 
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας 
Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού 
και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 
σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 
ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, 
του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο 
προς διάστρωση. 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική 
διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η 
ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για 
την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται 
εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης 
των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της 
πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν 
υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  

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

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από 
κελύφη, αψίδες και τρούλους. 
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Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  

 
 

14.1.1: 32.01.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  
 
   Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3213  

  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Εβδομήντα πέντε ευρώ 

 Αριθμητικώς:   75,00 

 
 

14.1.2: 32.01.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  
 
   Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3214  

  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Ογδόντα ευρώ 

 Αριθμητικώς:   80,00 
 

 
14.1.3: 32.01.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25  
 
   Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3215  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Ογδόντα πέντε ευρώ 

 Αριθμητικώς:   85,00 
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15.    ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ 

 

15.1 : Π.Τ.Ο.Ε. 38.03  Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816  
 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, 
στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, 
αλλά σε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο 
εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεμα (τύποι)". 
 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Δεκατέσσερα ευρώ  

 Αριθμητικώς:   14,00 

 

15.2 : Π.Τ.Ο.Ε. 38.20  Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 
τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
 

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

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του 
έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς 
έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
 

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

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 
του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται 
αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
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Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α 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 ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

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

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

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα 
με την μελέτη. 

 
15.2.1 : 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Ενενήντα πέντε λεπτά 

 Αριθμητικώς:   0,95 

 
15.2.2 : 38.20.03 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Ενενήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:   0,90 
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16.    ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ 

 
16.1 : Π.Τ.Ο.Ε. 46.10 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 

9x12x19 cm 

 
Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε 
οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε 
σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.  
 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  
 
16.1.1: 46.10.04  Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)  

  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4662.1 

   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Είκοσι ευρώ  

 Αριθμητικώς:   20,00 

 
 

16.1.2: 46.10.04  Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)  
  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4664.1 

   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Τριάντα ευρώ  

 Αριθμητικώς:   30,00 
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17.    ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) - ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ 

 
17.1 : Π.Τ.Ο.Ε. 49.01  Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα 

 

   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213 
 

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάτων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες 
Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες 
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και 
ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.  
 

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος 
άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε 
προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ 
ΟΙΚ 38.20 
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  
 
17.1.1: 49.01.01 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Δεκαπέντε ευρώ  

 Αριθμητικώς:   15,00 
 
 

 
17.1.2 49.01.02 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων 
 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Δεκαεπτά ευρώ και πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:   17,50 



          Σελ. 60/126 

18.    ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΙ - ΟΡΟΦΕΣ 

 
18.1 : Π.Τ.Ο.Ε. 52.66 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές 

πλάκες   
 

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραμίδια γαλλικά ή ρωμαϊκά κλπ (εκτός από  βυζαντινά) ή 
τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς, σύμφωνα με την στατική μελέτη, μονοκλινής ή 
πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με δοκίδες 
(απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, 
κορυφοδοκούς, κατά μήκος και με εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική 
ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 
4x6 cm, χωρίς σανίδωμα, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης 
ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά με υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς και την 
εργασία πλήρους κατασκευής.  
 

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως 
μέσα και μέτρα προστασίας. Η επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα της 
ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ. 
 

Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η 
επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης του 
πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80.  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής  
  

 
18.1.1: 52.66.02 Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m 

 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5267  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Πενήντα πέντε ευρώ 

 Αριθμητικώς:   55,00 

 

 

18.2 : Π.Τ.Ο.Ε. 52.80 Σανίδωμα στέγης 

 

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα και 
εργασία πλήρους κατασκευής.  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 

 
18.2.1: 52.80.02 Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5282 
 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Δεκαεπτά ευρώ 

 Αριθμητικώς:   17,00 
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19.    ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ 

 
19.1 : Π.Τ.Ο.Ε. 62.60 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236 
 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

19.1.1: 62.60.01  Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, 
κλάσης πυραντίστασης 30 min 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Διακόσια  ευρώ 

 Αριθμητικώς:   200,00 

 
 
19.2 : Π.Τ.Ο.Ε. 62.61 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας, 
συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, 
αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 
mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο 
τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP 
ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος 
τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι 
φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά 
και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο 
πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, 
μηχανισμό προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του 
ενός θυροφύλλου και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά 
βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.  

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση 
της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg 
τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
19.2.1: 62.61.01  Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, 

κλάσης πυραντίστασης 30 min 
 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Διακόσια πενήντα ευρώ 

 Αριθμητικώς:   250,00 
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20.    ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

20.1 : Π.Τ.Υ.Ε. 11.01 Kαλύμματα φρεατίων 

     
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.   

 
20.1.1:   11.01.02 Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 

                  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752 
 
Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμία περίπτωση δεν γίνεται 
αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση) 
 

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

Αριθμητικώς:2,70 

  
 

20.2 : Π.Τ.Υ.Ε. 11.03  Βαθμίδες από χυτοσίδηρο 

          Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6753 
 

Πρόμήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτια πάσης φύσεως χυτοσιδηρών βαθμίδων (από φαιό 
χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ    
08-07-01-05  "Βαθμίδες φρεατίων". 
 
Περιλαμβάνεται η πάκτωση στις οπές που έχουν αφεθεί κατά την σκυροδέτηση του 
φρεατίου ή σε οπές που διανοίγονται με δράπανο στα τοιχώματα του θαλάμου του 
φρεατίου, με τσιμεντοκονία ή εποξειδικό κονίαμα.  
 

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο ευρώ  

 Αριθμητικώς: 2,00   
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21.    ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

 
21.1 : Π.Τ.Ο.Ε. 65.01 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή  

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501  
 

Έτοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής, 
προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με 
διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα 
υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 
"Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα.. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων 
αλουμινίου, τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν από 
καταλόγους προμηθευτών ώς προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων 
σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
 

21.1.1: 65.01.01 Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο έως 12 kg/m2 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν τριάντα ευρώ 

 Αριθμητικώς: 130,00 

 

 

21.2 : Π.Τ.Ο.Ε. 65.17  Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα  

  

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου 
κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό 
κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα 
Αλουμινίου". 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

21.2.1: 65.17.01 Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα 

 

           Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6519 
 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν ογδόντα ευρώ 

 Αριθμητικώς: 180,00 

 
21.3 : Π.Τ.Ο.Ε. 65.25  Κινητές σίτες αερισμού 

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6530 
 

Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση 
εισόδου εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με 
εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ),  μικροϋλικά και εργασία 
διαμόρφωσης και τοποθέτησης. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα ευρώ 

 Αριθμητικώς: 40,00 
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22.    ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

 
22.1 : Π.Τ.Ε.Ο. Β-34  Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων, 

πάχους 2,0 cm 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6403) 

 

Kατασκευή επιχρίσματος πατητού πάχους 2,0 cm, με τσιμεντοκονίαμα των των 650 kg και 
900 kg τσιμέντου CEMI (κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1), σε εσωτερικές επιφάνειες έργων υπονόμων 
και φρεατίων, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-04 ‘’Θωράκιση επιφανειών 
υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα’’  
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια όλων των υλικών (άμμου, τσιμέντου κλπ.),  

 η παρασκευή του κονιάματος και η εργασία επίχρισηςσε τρεις στρώσεις, από τις οποίες 
οι δύο πρώτες (πεταχτή και στρωτή) αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 ξηράς άμμου και 
η τρίτη πατητή αναλογίας 900 kg τσιμέντου ανά m3 ξηράς άμμου  

 η επίπαση με τσιμέντο, για την επίτευξη λείας επίπεδης ή καμπύλης επιφάνειας. 

 

Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στα φρεάτια με κατ’ αποκοπή τιμή μονάδας για το 
σύνολο των εργασιών κατασκευήςτους, σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οχτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 8,90 

 

 

22.2 : Π.Τ.Ο.Ε. 71.21  Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121  
 
 

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 
cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) 
και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), 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) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα ευρώ  

 Αριθμητικώς: 12,00 
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23.    ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ 

 

23.1 : Π.Τ.Ο.Ε. 72.11  Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211  
 

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους 
και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 
"Επικεραμώσεις στεγών". 
 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, 
σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και 
η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με σύρμα καθώς και η 
κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι ευρώ  

 Αριθμητικώς: 20,00 
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24.    ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

 
24.1 : Π.Τ.Ο.Ε. 73.33 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331  
 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 
20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".   
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με 
αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα 
πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των 
αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό 
πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής 
επιφανείας του δαπέδου.  
 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

 

24.1.1: 73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm 
 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι οχτώ ευρώ  

 Αριθμητικώς: 28,00 

 
24.2 : Π.Τ.Ο.Ε. 73.92 Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα 

ελαχίστου πάχους 8 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1 
 

Κατασκευή εγχρώμου βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης 
υποβάσεως από οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm ή ινοπλισμένη κονία (με 
ίνες προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο, 
σύμφωνα με την μελέτη.  
Περιλαμβάνονται:  

α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα 
κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 8 έως 10 cm στα σημεία απορροής και 10 έως 12 
cm στις κορυφές και εφαρμογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού 
υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό.  

β) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).  

γ) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση στροφείου 
(ελικόπτερο), συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε ποσοστό 60% 
περίπου από χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές 
ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη. 

δ) Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης πάχους 3 mm, με την χρήση 
μίγματος λεπτοκόκκων αδρανών από χαλαζιακά πετρώματα (quartz) και προσμίκτων.  

ε) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε 
βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές υλικό.  

στ) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη αυτής με 
νάιλον.  

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι πέντε ευρώ 

 Αριθμητικώς: 25,00 
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25.    ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

25.1 : Π.Τ.Ο.Ε. 77.01  Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7701  
 

Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών, εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων ή 
οροφών, με ψεκαστήρα ή/και χρωστήρα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-
00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 1,50 

 

25.2: Π.Τ.Ο.Ε. 77.80 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως. 

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1  
 

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) 
 
25.2.1: 77.80.01 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής 

στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

   

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οχτώ ευρώ 

 Αριθμητικώς: 8,00 
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26.    ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ 

 

26.1: Π.Τ.Ο.Ε. 79.01  Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής βάσεως 
εν θερμώ 

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7901  
 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό υλικό εφαρμοζόμενο εν θερμώ, 
εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί 
τόπου, θέρμανση αυτού και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 1,50 

 
 

26.2: Π.Τ.Ο.Ε. 79.02  Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό 
γαλάκτωμα 

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902  
 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη 
επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και 
εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή. 
 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο ευρώ  

 Αριθμητικώς: 2,00 

 

 

26.3: Π.Τ.Ο.Ε. 79.09 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912  
 

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 08-05-01-02 "Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές 
μεμβράνες". Περιλαμβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας και οι επικαλύψεις των λωρίδων 
στις συνδέσεις. 
 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά ευρώ  

 Αριθμητικώς: 7,00 

 

 

26.4: Π.Τ.Ο.Ε. σχετ 79.09  Επίστρωση με ασφαλτικά κεραμίδια    
 

             Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7909  
 

Περιλαμβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας και οι επικαλύψεις των λωρίδων στις συνδέσεις. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά ευρώ  
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 Αριθμητικώς: 7,00 

 

26.5: Π.Τ.Ο.Ε. 79.21  Επίστρωση με ασφαλτικά κεραμίδια    
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7921  
 

Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 

Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους 

χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που 

καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες 

διαστρωθέντος σκυροδέματος. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά  

 Αριθμητικώς: 1,20 

 

26.6: Π.Τ.Ο.Ε. 79.05 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7905  
 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις εποξειδικές 
ρητίνες εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή για την ανάμιξη των συστατικών και την εφαρμογή ανάλογα με 
τις συνθήκες περιβάλλοντος. Περιλαμβάνεται ο καθαρισμός της επιφανείας επαλέιψεως 
και το τυχόν απαιτούμενο ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι, primer), άν αυτό συνιστάται 
από τον προμηθευτή του υλικού. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο βασικού υλικού χωρίς τον σκληρυντή (kg) μετρούμενο προ της 
επαλείψεως 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οχτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 8,50 
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ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
27.    ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

 
27.1: Π.Τ.Ε.Ο.  Α-1   Εκσκαφές χαλαρών εδαφών 

 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1110)  
 

Εκσκαφή, με την μεταφορά σε απόσταση 12km και άνω, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης και 
λοιπών επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύμφωνα 
με τη μελέτη, είτε για την έδραση επιχωμάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το 
διαχωρισμό τους από τα υπόλοιπα, κατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων, προϊόντα 
ορυγμάτων. 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προσέγγιση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, και η εκσκαφήμε κάθε μέσον,  

 η εκρίζωση, η κοπή και η απομάκρυνση θάμνων και δένδρων οποιασδήποτε διαμέτρου 
(πλην εκείνων που θα παραδοθούν προς εκμετάλλευση),  

 η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων και η μόρφωση παρειών και σκάφης,  

 η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής,  

 οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές με οποιοδήποτε μέσο και σε 
οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο έργο είτε για απόρριψη σε επιτρεπόμενες θέσεις 
εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα για φυτικά, ή πλεονάζοντα, 

 οι τυχόν ενδιάμεσες φορτοεκφορτώσεις και μετακινήσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο 
απαιτούμενος χώρος των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων 
εργασιών, καθώς και διαμόρφωσή τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους μέχρι ν 
χρησιμοποιηθούν στο έργο.  

Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων στην τιμή περιλαμβάνεται, εκτός 
από τη μεταφορά τους, και η διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 02-01-
02-00 και των περιβαλλοντικών όρων του έργου. 

 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο ευρώ και εξήντα τρία λεπτά 

 Αριθμητικώς: 2,63 

 
 
27.2: Π.Τ.Ε.Ο.  Α-2   Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α) 
 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε απόσταση 12km και άνω, εδαφών γαιωδών και 
ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως 
πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, 
ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, 
χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε 
εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης 
σκληρότητας: 
 

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της 
μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους,  

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη 
συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 
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- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των 
πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του 
τιμολογίου  

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο 
και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

 η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα 
της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών  

 η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά 
των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο 
έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων 
σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

 η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των 
προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση 
και διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 

 η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η 
εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου 
κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη 
κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

 η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης 
οδοστρώματος" μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της 
Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό 
συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 
90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 
Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

 οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 

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

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας 
σε μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου 
ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.  
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 
εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου 
των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα 
του παρόντος τιμολογίου. 

 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των 
εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. 
Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των 
προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την 
Υπηρεσία. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά 

 Αριθμητικώς: 2,93 
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27.3: Π.Τ.Ε.Ο.  Α-3   Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες  
 

Γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών, περιλαμβανομένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, 
ανεξαρτήτως βάθους, ύψους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή 
συμπλήρωση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών 
προσπέλασης, με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, με ή χωρίς κανονική ή περιορισμένη 
χρήση εκρηκτικών (μετά από έγκριση της Υπηρεσίας και με ευθύνη του Αναδόχου, 
λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων περιορισμών ή και απαγόρευσης χρήσης εκρηκτικών 
λόγω γειτνίασης με κτίσματα, πυλώνες  και υποσταθμούς της ΔΕΗ, εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., 
στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ), με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε 
απόσταση, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες βραχώδεις εκσκαφές:  
 
 ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, με την μόρφωση 

των πρανών και του πυθμένα τους, 

 για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων  

 τριγωνικών τάφρων με την μόρφωση των πρανών, όταν αυτές διαμορφώνονται 
συγχρόνως με τις γενικές εκσκαφές της οδού 

 τεχνικών Cut & Cover 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η όρυξη με οποιοδήποτε μέσο ή και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

 η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών 
και του πυθμένα της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών  

 η διάνοιξη διατρημάτων γόμωσης, 

 η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, πυροδότηση εκρηκτικών υλών με όλες τις 
απαιτούμενες εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούμενα υλικά (εκρηκτικές 
ύλες, θρυαλίδες, πυροκροτητές, επιβραδυντές κ.λπ.) 

 η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά 
των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίησή τους στο έργο (π.χ. 
κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές, 

 η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις 
προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση 
και διαμόρφωση των αποθέσεων σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου  

 η καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα που βρίσκονται εντός της ζώνης των 
γενικών εκσκαφών.  

 η τυχόν απαιτούμενη αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής καθώς και η εκθάμνωση, 
κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου, σε οποιαδήποτε 
απόσταση.  

 η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη 
κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.  

 η προσκόμιση, η αποκόμιση και οι πάσης φύσεως σταλίες του απαιτουμένου μηχανικού 
εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 

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

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

 

Χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες 
εγκρίσεις για τη χρήση των εκρηκτικών και δεν απαγορεύεται η χρήση τους από τους 
περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 
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Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των 
εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Όπως 
και στην περίπτωση γενικών εκσκαφών γαιών-ημιβράχου, ουδεμία αποζημίωση 
καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή 
από την Υπηρεσία. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο  
 
27.3.1: Α -3.3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών και τη 

μεταφορά σε απόσταση 12km και άνω 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1133Α) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννιά ευρώ και εβδομήντα οχτώ λεπτά 

 Αριθμητικώς: 9,78 
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28.    ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ 

 
28.1: Π.Τ.Ε.Ο.  Α-18   Προμήθεια δανείων  

 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων 
χωμάτων είτε για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση 
υπάρχοντος επιχώματος είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ  

 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου,  

 η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των 
φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η 
απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση,  

 η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,  

 οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου,  

 οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων  

Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00"Ανάπτυξη - 
εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων". 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με 
λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
 
28.1.1: Α-18.1   Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 και τη μεταφορά από 

απόσταση 1,5km και άνω 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1510) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 

 Αριθμητικώς: 1,25 

 

 
28.2: Π.Τ.Ε.Ο.  Α-20  Κατασκευή επιχωμάτων  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1530) 
 

Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο 
καθαρισμό του εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00"Κατασκευή επιχωμάτων" 
 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού 
συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμαβραχώδους επιχώματος, τα 
οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctormodifiedκατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό που 
προδιαγράφεται στην μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα. 

 Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό 
συμπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά 
κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 

 Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένης σε ποσοστό 
95% της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα 
ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική" 
επιφάνεια. 

Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), η 
οποία τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 
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 Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του 
επιχώματος . 

 Ητυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή 
διαπλάτυνσής του πέραν των ορίων που προβλέπει η μελέτη. 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών 
επιχωμάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από 
χωροσταθμικές αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης επιχώματος, η εκτέλεση  
τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς 
και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία. 

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα 
οικεία άρθρα του τιμολογίου: 

 

 Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, 
Cut and Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)  

 Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών  

 Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα   

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα πέντε λεπτά 

 Αριθμητικώς: 0,95 
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29.    ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

 
29.1: Π.Τ.Ε.Ο.  Γ-1  Υπόβαση οδοστρωσίας  

 
29.1.1: Γ-1.2  Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m και τη 

μεταφορά από απόσταση 1,5km και άνω 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3111.Β) 

 

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από απόσταση 1,5km και άνω, 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και τρία λεπτά 

 Αριθμητικώς: 1,03 

 
29.2: Π.Τ.Ε.Ο Γ-2  Βάση οδοστρωσίας 
 
29.2.1: Γ-2.2  Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) και τη μεταφορά από απόσταση 

1,5km και άνω 
 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β) 
 

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από απόσταση 1,5km και άνω, 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και δεκατρία λεπτά 

 Αριθμητικώς: 1,13 

 
 
29.3: Π.Τ.Ε.Ο Γ-5  Κατασκευή ερεισμάτων 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3311.Β) 
 

Κατασκευή στρώσεων ερείσματος οποιουδήποτε πάχους από θραυστό υλικό λατομείου, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται: 
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 η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών,  

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων,  

 η διάστρωση, η διαβρoxή και η συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη 
από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια και ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης.  

 
Επιμέτρηση κατ’ όγκο ερείσματος βάσει διατομών (αναλυτικός υπολογισμός), εντός των 
γραμμών πληρωμής που καθορίζονται στις τυπικές διατομές της μελέτης. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένων στρώσεων ερείσματος  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έντεκα ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 11,80 
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30.    ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

 
30.1: Π.Τ.Ε.Ο. Δ-3  Ασφαλτική προεπάλειψη 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4110) 
 

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 
αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal),  

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

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και πέντε λεπτά 

 Αριθμητικώς: 1,05 

 

 
30.2: Π.Τ.Ε.Ο. Δ-5  Ασφαλτικές στρώσεις βάσης  

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

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

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε 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. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος 
της, ως εξής: 
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30.2.1:  Δ-5.1  Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m και τη 
μεταφορά από απόσταση 1,5km και άνω 

 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4321Β) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι ευρώ και είκοσι δύο λεπτά 

 Αριθμητικώς: 6,22 

 
30.3: Π.Τ.Ε.Ο. Δ-8  Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας 

 

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

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

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε 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. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος 
της και τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής: 
 
30.3.1: Δ-8.1  Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 

με χρήση κοινής ασφάλτου και τη μεταφορά από απόσταση 1,5km 
και άνω 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4521Β) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά 

 Αριθμητικώς: 6,72 
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31.    ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ 

 
31.1: Π.Τ.Ε.Ο. Ε-5  Τυποποιημένη περίφραξη οδού 

 

Κατασκευή τυποποιημένης περίφραξης οδών, βαθμιδωτής ή μη διάταξης, σύμφωνα με τα 
Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), από γαλβανισμένο συρματόπλεγμα, στερεωμένο σε 
φυγοκεντρικούς πασσάλους από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37, ή 
γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L 
(πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: threadsizeR = 1 ½΄΄, dεξ = 
48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), ανά αποστάσεις έως 2,50 m, πακτωμένους στο 
έδαφος με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.  

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η προμήθεια και μεταφορά σην θέση κατασκευής της περίφραξης του 
συρματοπλέγματος, των πασσάλων καιτων λοιπών απαιτουμένων υλικών 

 η διάνοιξη των οπών πάκτωσης των πασσάλων σε κάθε είδος έδαφος και η διευθέτηση 
της στάθμης του εδάφους στη θέση τοποθέτησης της περίφραξης 

 η συλλογή και απομάκρυνση προς οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών  

 η τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και πάκτωση των πασσάλων με σκυρόδεμα 

 η τοποθέτηση και στερέωση του συρματοπλέγματος και του σύρματος τάνυσης 

 η τοποθέτηση των απαιτουμένων αντηρίδων και γωνιακών πασσάλων  

 οι τυχόν φθορές και απομειώσεις των ενσωματουμένων υλικών 
 

Τιμή ανά μέτρο μήκους έτοιμης περίφραξης. 
 

31.1.1: Ε-5.1  Τυποποιημένη περίφραξη τύπου Α (ΠΚΕ), ύψους 1,46 m  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6812) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτά 

 Αριθμητικώς: 10,48 
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32.    ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

 
32.1: Π.Τ.Ε.Ο. Ε-8:  Πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης 
 
32.1.1: Ε-8.3  Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως 

αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 

 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πινακίδων οδοσήμανσης οδών, με ανακλαστικό 
υπόβαθρο από μεμβράνη αντανακλαστικότητας τύπου Ι, κατασκευασμένων σύμφωνα με 
το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 
‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’ 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 
ελάχιστου πάχους 3 mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από 
αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 1 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και 
σύμβολα οποιουδήποτε ύψους, από αντανακλαστική μεμβράνη υψηλής 
αντανακλαστικότητας τύπου 2 για τις πληροφοριακές πινακίδες ή από μεμβράνη 
μαύρου χρώματος για τις πρόσθετες πινακίδες, η δε πίσω όψη του έχει χρώμα φαιό 
(γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστού και 
την ημερομηνία κατασκευής της 

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

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

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

 η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα ευρώ 

 Αριθμητικώς: 80,00 

 

 
32.2: Π.Τ.Ε.Ο. Ε-9  Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικινδύνων θέσεων  

 

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

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,  

 η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης 

  και η στερέωσή της επί του ιστού. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής: 
 
32.2.1: σχετ Ε-9.1     Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,60m 

       (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
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ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 46,70 

 
 
32.2.2:  Ε-9.3 Πινακίδες ρυθμιστική μικρού μεγέθους 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
 

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 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα ευρώ  

 Αριθμητικώς: 30,00 

 
 

32.3: Π.Τ.Ε.Ο. Ε-10  Στύλοι πινακίδων 
 

32.3.1:  Ε-10.2  Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3’’) 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 
 

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: threadsizeR = 3’’, dεξ = 89,9 mm, πάχους τοιχώματος 4,0 mm),μήκους κατ' 
ελάχιστον 3,30 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 
οπέςΦ12 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 x 20 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι 
συστροφής (περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα). 

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

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

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου πινακίδων 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 42,90 
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ΕΡΓΑ H/M 
33.    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

 

 

 

33.1: ATHE 9000.1.1N Υποβρύχια αντλία λυμάτων Ονομ. Παροχής 24,1L/s, μανομετρικού 
10,5mΣΥ και ισχύος Η/Κ 5,1 KW 

 
                                        Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 021 100% 

 
Υποβρύχια αντλία λυμάτων Ονομ. Παροχής 24,1L/s, μανομετρικού 10,5mΣΥ και ισχύος Η/Κ 
5,1 KW, πλήρως τοποθετημένη, όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές της μελέτης με την 
σωλήνωση καταθλίψεως, την διάταξη συνδέσεως προς την κατάθλιψη, και τη διάταξη 
κατάδυσης-ανέλκυσης πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και 
στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο και 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρείς χιλιάδες επτακόσια είκοσι δύο ευρώ και σαράντα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 3.722,40 

 

 

33.2: ATHE 9000.2.1N   Αναδευτήρας λυμάτων ώθησης 105Ν, ισχύος Η/Κ 1,0 KW 
 
                                        Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 021 100% 

Αναδευτήρας λυμάτων ώθησης 105Ν, ισχύος Η/Κ 1,0 KW, πλήρως τοποθετημένος, όπως 
αναφέρεται στις προδιαγραφές της μελέτης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων 
υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο 
και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρείς χιλιάδες οκτακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά 

 Αριθμητικώς: 3.864,67 

 
 

33.3: ATHE 9000.2.2N   Αναδευτήρας λυμάτων ώθησης 300Ν, ισχύος Η/Κ 1,1 KW 
 

                            Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 021 100% 
 
Αναδευτήρας λυμάτων ώθησης 300Ν, ισχύος Η/Κ 1,1 KW, πλήρως τοποθετημένος, όπως 
αναφέρεται στις προδιαγραφές της μελέτης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων 
υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερις  χιλιάδες διακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά 

λεπτά 

 Αριθμητικώς: 4.224,67 
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33.4: ATHE 9000.3.1N   Μονάδα απόσμησης 150 m³/h 
 

                            Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 033 100% 

 

Μονάδα απόσμησης 150 m³/h, με χημική απορρόφηση των οσμηρών ουσιών με διέλευση από 
κλίνες χημικών, πλήρως τοποθετημένη, όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές της μελέτης, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και σαράντα έξι λεπτά

 Αριθμητικώς: 2.875,46 

 

 

 

33.5: ATHE 9000.3.2N   Μονάδα απόσμησης 500 m³/h 
 

                            Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 033 100% 

 

Μονάδα απόσμησης 500 m³/h, με χημική απορρόφηση των οσμηρών ουσιών με διέλευση από 
κλίνες χημικών, πλήρως τοποθετημένη, όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές της μελέτης, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και σαράντα έξι 

λεπτά Αριθμητικώς: 4.875,46 

 

 

 

33.6: ATHE 9000.3.2N   Μονάδα απόσμησης 900 m³/h 
 

                            Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 033 100% 

 

Μονάδα απόσμησης 900 m³/h, με χημική απορρόφηση των οσμηρών ουσιών με διέλευση από 
κλίνες χημικών, πλήρως τοποθετημένη, όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές της μελέτης, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι χιλιάδες εβδομήντα πέντε ευρώ και σαράντα έξι λεπτά

 Αριθμητικώς: 6.075,46 

 

 

 

33.7: ATHE 9000.4.1N   Κατακόρυφο χειροκίνητο θυρόφραγμα 
 

                            Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 012 100% 

 

Κατακόρυφο χειροκίνητο διάφραγμα, πλήρως τοποθετημένο, όπως αναφέρεται στις 
προδιαγραφές της μελέτης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών και 
μικροϋλικών, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
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ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτακόσια πενήντα επτά ευρώ και σαράντα έξι λεπτά

 Αριθμητικώς: 757,46 

 

 
 
33.8: ATHE 9000.5.1N   Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 80 KVA 
 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 058 100% 
 

Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, τριφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος, τάσεως 230/400 
V, 50 περιόδων αποτελούμενο από κινητήρα DIESEL και εναλλακτήρα πλήρες με δεξαμενή 
καυσίμων και πίνακα αυτόματης μεταγωγής, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση του ζεύγους 
και πίνακα μεταγωγής, των βοηθητικών διατάξεων και απαραιτήτων σωληνώσεων και 
καλωδιώσεων για τη σύνδεσή του προς τον πίνακα μεταγωγής και την αποθήκη καυσίμων 
καθώς και των σωληνώσεων απαγωγής καυσαερίων, όπως σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και κάθε εργασία με τα υλικά και μικροϋλικά για την κατασκευή της από μπετόν 
βάσεως της εγκαταστάσεως του ζεύγους και πίνακα μεταγωγής, της κατασκευής των 
σωληνώσεων και καλωδιώσεων, της δοκιμής και της παραδόσεως σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία Ισχύος 80 KVA 
 

Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαπέντε χιλιάδες εβδομήντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά

 Αριθμητικώς: 15.077,30 
 
 
 

33.9: ATHE 9000.6.1N   Αντλία  αναρρόφησης παχυμένης ιλύος ισχύος 1,1 ΚW 
 

                            Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 022 100% 

 

Αντλία Λάσπης Προδευτικής Κοιλότητας πλήρης, με τον ηλεκτροκινητήρα οπως ακριβώς 
αναφέρεται στις τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές, με προμήθεια και προσκόμιση όλων 
των παραπάνω μαζί με όλα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά καθώς και εργασίες 
τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμής, για παράδοση σε κανονική και πλήρη λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια πεντακόσια σαράντα πέντε ευρώ και σαράντα έξι λεπτά

 Αριθμητικώς: 1.545,46 

 
 
 
33.10: ATHE 9000.7.1N   Περιστρεφόμενο ξέστρο δεξαμενής πάχυνσης 
 

                            Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 6418 100% 
 
Περιστρεφόμενο ξέστρο δεξαμενής πάχυνσης όπως ακριβώς αναφέρεται στις τεχνικές 
περιγραφές και προδιαγραφές με τη μεταλλική κατασκευή και τον ηλεκτροκινητήρα 
περιστροφής, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση όλων των υλικών και μικροϋλικών καθώς και 
εργασίες συναρμολόγησης, τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμής, για παράδοση σε κανονική 
και πλήρη λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
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ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και ογδόντα 

τέσσερα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 5.971,84 

 

 

 

33.11: ATHE 9000.8.5N   Αντεπίστροφη βαλβίδα μπάλας, ονομαστικής διαμέτρου DN50 
 

 

 

33.12: ATHE 9000.8.7N   Αντεπίστροφη βαλβίδα μπάλας, ονομαστικής διαμέτρου DN80 
 

 

 

33.13: ATHE 9000.9.5N   Βάνα ελαστικής έμφραξης τύπου σύρτου, PN10, ονομ. 
διαμέτρου DN50 

 
 

Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν είκοσι επτά ευρώ και πενήντα ένα λεπτά  

           Αριθμητικώς: 127,51 

 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 012 100% 

Αντεπίστροφη βαλβίδα χαλύβδινη, τύπου μπάλας για δίκτυο λυμάτων, ονομαστικής διαμέτρου 
DN 50 (2’’), συμπεριλαμβάνει όλα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης και εργασία τοποθέτησης 
στο δίκτυο απομάκρυνσης των ακαθάρτων  για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εβδομήντα ένα ευρώ και οκτώ λεπτά  

           Αριθμητικώς: 171,08 

 
 
 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 012 100% 

Αντεπίστροφη βαλβίδα χαλύβδινη, τύπου μπάλας για δίκτυο λυμάτων, ονομαστικής διαμέτρου 
DN 80 (3’’), συμπεριλαμβάνει όλα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης και εργασία τοποθέτησης 
στο δίκτυο απομάκρυνσης των ακαθάρτων  για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και εξήντα τρία λεπτά  

           Αριθμητικώς: 224,63 

 
 
 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 012 100% 
 
Βάνα χυτοσιδηρά ελαστικής έμφραξης, τύπου σύρτου, PN10 Atm, ονομαστικής διαμέτρου 
DN50 με υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και 
μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία, καθώς και εργασία εγκατάστασης, 
σύνδεσης και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
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33.14: ATHE 9000.9.7N   Βάνα ελαστικής έμφραξης τύπου σύρτου, PN10, ονομ. διαμέτρου DN80 
 
                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 012 100% 
 

Βάνα χυτοσιδηρά ελαστικής έμφραξης, τύπου σύρτου, PN10 Atm, ονομαστικής διαμέτρου DN80 
με υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου 
του έργου ανηγμένα σε εργασία, καθώς και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών, 
παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά   

           Αριθμητικώς: 189,15 

 
 
33.15: ATHE 9000.10.1N   Κοχλίας αφυδάτωσης 
 
                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 063 100% 
 

Κοχλίας αφυδάτωσης, πλήρως τοποθετημένος, όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές της 
μελέτης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών και εργασίας 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Είκοσι εννέα χιλιάδες οκτακόσια είκοσι  ευρώ και ογδόντα δύο 

λεπτά   

           Αριθμητικώς: 29.820,82 

 
 
 
33.16: ATHE 9000.11.1N   Ευθύγραμμη αυτοκαθαριζόμενη σχάρα 
 
                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 063 100% 

 

 
Ευθύγραμμη αυτοκαθαριζόμενη σχάρα,  κατάλληλη για τοποθέτηση επί καναλιού ύψους 1000 
mm, Πλάτους 500 mm, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως τοποθετημένη, 
όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές της μελέτης, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών και εργασίας δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα  ευρώ και εβδομήντα λεπτά

 Αριθμητικώς: 10.334,70 
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33.17: ATHE 9000.12.1N   Σταθερή σχάρα, χειροκαθαριζόμενη 
 

 

 
 

Σταθερή σχάρα χειροκαθαριζόμενη,  κατάλληλη για τοποθέτηση επί καναλιού ύψους 1000 
mm, Πλάτους 500 mm, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως τοποθετημένη, 
όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές της μελέτης, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών και εργασίας δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξακόσια πενήντα πέντε ευρώ και σαράντα έξι λεπτά λεπτά

 Αριθμητικώς: 655,46 
 

 
33.18: ATHE 9000.13.1N   Κλειστός ταινιομεταφορέας εσχαρισμάτων 
 

 
 

Κλειστός ταινιομεταφορέας εσχαρισμάτων, πλήρως τοποθετημένος, όπως αναφέρεται 
στις προδιαγραφές της μελέτης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών, 
μικροϋλικών και εργασίας δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρείς χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά

 Αριθμητικώς: 3.840,82 
 

 
33.19: ATHE 9000.14.1N   Μετρητής παροχής 
 

 
 

Μετρητής παροχής ανοικτού καναλιού, πλήρως τοποθετημένος, όπως αναφέρεται στις 
προδιαγραφές της μελέτης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών, 
μικροϋλικών και εργασίας δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρείς χιλιάδες εκατόν δέκα επτά ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά

 Αριθμητικώς: 3.117,73 
 

 
33.20: ATHE 9000.15.1N   Αεροσυμπιεστής παροχής αέρα εξαμμωτή 
 

 
 

Αεροσυμπιεστής παροχής αέρα εξαμμωτή, λοβοειδής, παροχής 180 m³/h, υπερπίεσης 
500 mbar, πλήρως τοποθετημένος, όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές της μελέτης, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών και εργασίας 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

                                           Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 063 100% 
 

                                           Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 063 100% 

                                           Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 087 100% 

                                           Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 080 100% 
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ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερις χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε ευρώ και σαράντα έξι 

λεπτά 

 Αριθμητικώς: 4.225,46 

 

 
33.21: ATHE 9000.15.2N   Συγκρότημα σωληνώσεων εξαμμωτή 
 

 
 

Συγκρότημα σωληνώσεων εξαμμωτή, πλήρως τοποθετημένο, όπως αναφέρεται στις 
προδιαγραφές της μελέτης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών, 
μικροϋλικών και εργασίας δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, συναρμολόγηση, 
εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και τριάντα 

λεπτά 

 Αριθμητικώς: 2.577,30 

 

 
33.22: ATHE 9000.16.1N   Παλινδρομική γέφυρα εξαμμωτή 
 

 
 

Παλινδρομική γέφυρα εξαμμωτή, πλήρως τοποθετημένη, όπως αναφέρεται στις 
προδιαγραφές της μελέτης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών, 
μικροϋλικών και εργασίας δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, συναρμολόγησης, 
εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και εξήντα οκτώ 

λεπτά 

 Αριθμητικώς: 9.528,68 

 

 
33.23: ATHE 9000.17.1N   Συγκρότημα πλύσης άμμου 
 

 
 

Συγκρότημα πλύσης άμμου, πλήρως τοποθετημένο, όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές 
της μελέτης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών και 
εργασίας δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, συναρμολόγησης, εγκατάσταση και παράδοση 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι χιλιάδες επτακόσια εξήντα επτά ευρώ και τριάντα πέντε 

λεπτά 

 Αριθμητικώς: 6.767,35 

 

 
 
 
 
 

                                           Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 005 100% 

                                           Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 6418    100% 

                                           Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 063    100% 
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33.24: ATHE 9000.18.1N   Υποβρύχια αντλία λυμάτων Ονομ. Παροχής 5,5 m³/h, 
μανομετρικού 6 mΣΥ 

 
 
 

Υποβρύχια αντλία λυμάτων Ονομ. Παροχής 5,5 m³/h, μανομετρικού 6 mΣΥ, πλήρως 
τοποθετημένη, όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές της μελέτης με την σωλήνωση 
καταθλίψεως, την διάταξη συνδέσεως προς την κατάθλιψη, και τη διάταξη κατάδυσης-
ανέλκυσης πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και στάσεώς 
του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο και παράδοση 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια τριακόσια τριάντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά

 Αριθμητικώς: 1.337,40 

 

 
33.25: ATHE 9000.18.1N   Υποβρύχια αντλία λυμάτων Ονομ. Παροχής 5,5 m³/h, 

μανομετρικού 7,5 mΣΥ 
 

 
 

Υποβρύχια αντλία λυμάτων Ονομ. Παροχής 5,5 m³/h, μανομετρικού 7,5 mΣΥ, πλήρως 
τοποθετημένη, όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές της μελέτης με την σωλήνωση 
καταθλίψεως, την διάταξη συνδέσεως προς την κατάθλιψη, και τη διάταξη κατάδυσης-
ανέλκυσης πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και στάσεώς 
του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο και παράδοση 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια τριακόσια τριάντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά

 Αριθμητικώς: 1.337,40 

 
 
33.26: ATHE 9000.19.1N   Αμμόφιλτρο, παροχής λειτουργίας 20,0 m³/h 
 

 
 

Αμμόφιλτρο, παροχής λειτουργίας 20,0 m³/h, πλήρως τοποθετημένο, όπως αναφέρεται 
στις προδιαγραφές της μελέτης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών, 
μικροϋλικών, σωληνώσεων και βανών (τροφοδοσίας, απομόνωσης, αντίστροφης πλύσης 
κλπ) και εργασίας δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, συναρμολόγησης, εγκατάσταση και 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκατέσσερις χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ και σαράντα ένα 

λεπτά 

 Αριθμητικώς: 14.240,41 

 

 

33.27: ATHE 9000.20.1N   Αντλία επιφάνειας Ονομ. Παροχής 40,0 m³/h, μανομετρικού 20 
mΣΥ 

 
 
 

                                           Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 021    100% 

                                           Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 021    100% 

                                           Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 080    100% 

                                           Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 080    100% 
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Αντλία επιφάνειας  Ονομ. Παροχής 5,0 m³/h, μανομετρικού 7,5 mΣΥ, πλήρως 
τοποθετημένη, όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές της μελέτης με την σωλήνωση 
καταθλίψεως και όλα τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά 

 Αριθμητικώς: 2.460,92 

 

 
33.28: ATHE 9000.21.1N   Σύστημα αποστείρωσης 
 

 
 

Σύστημα αποστείρωσης με λαμπτήρες UV και μαιανδρικό υπερχειλιστή, πλήρως 
τοποθετημένο, όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές της μελέτης, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών και εργασίας δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ 

 Αριθμητικώς: 14.000 

 

 

33.29: ATHE 9000.22.1N   Σύστημα βιολογικής επεξεργασίας, προσκολλημένης βιομάζας 
 

 
 

Σύστημα βιολογικής επεξεργασίας, προσκολλημένης βιομάζας, πλήρως τοποθετημένο, 
όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές της μελέτης, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών και εργασίας δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
συναρμολόγηση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα νερού, λυμάτων και 
ηλεκτροδότησης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ 

 Αριθμητικώς: 85.000,00 

 

 

                                           Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 060    100% 

                                           Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 063    100% 
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34.    ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

 

34.1: ATHE 8151.2N   Λεκάνη αποχωρητηρίου, χαμηλής πιέσεως, δαπέδου, ευρωπαϊκού 
τύπου 

 
 
 

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, «Ευρωπαϊκού» (καθήμενου) τύπου, με δοχείο 
πλύσεως χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις 
αρχιτεκτονικής μελέτης και τα εξαρτήματά του, δηλαδή λεκάνη, δοχείο  και υλικά 
στερεώσεως και  συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης για 
παράδοση σε λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν πενήντα ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά 

 Αριθμητικώς: 150,18 

 

 
34.2: ATHE 8160.1N   Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος, κρεμαστός 
 

 
 

Νιπτήρας πορσελάνης, επίτοιχος κρεμαστός, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
αρχιτεκτονικής μελέτης, με βαλβίδα χρωμέ (σταγγιστήρα), πώμα, σιφώνι χρωμέ DN 40, 
στηρίγματα, σωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά (κολλα, 
τσιμέντο, κλπ) και την εργασία  πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά 

 Αριθμητικώς: 54,87 

 

 
34.3: ATHE 8029.1N   Σιφώνι Δαπέδου Φ50 με μετ. σχάρα Φ100 
 

 
 

Πλαστικό σιφώνι δαπέδου διαστάσεων, κλειστό, με κόφτρα και βιδωτή μεταλλική σχάρα 
Φ100, τριών εισόδων, εξόδου Φ50, πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα 
μικροϋλικά και την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα τρία ευρώ και τρία λεπτά 

 Αριθμητικώς: 63,03 

 

 

 

34.4: ATHE 8029.10.1N   Απορροή δαπέδου με σχάρα 200Χ200 mm 
 

 
 

Απορροή δαπέδου με σχάρα 200Χ200 mm,  πλήρης, με οριζόντια έξοδο Φ110, με σώμα 
από PP, κλαπέ αντεπιστροφής, φλάντζα στεγάνωσης, σχάρα απορροής διαστάσεων 
200Χ200 mm κλάσης Α, πλήρως τοποθετημένη και συνδεδεμένη με τα μικροϋλικά και την 
εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
 

                                    Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 014    100% 

                                    Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 014    100% 

                                    Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 008    100% 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 008    100% 
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Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια δέκα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά 

 Αριθμητικώς: 210,43 

 

 
34.5: ATHE 8043.2.1N   Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης PVC-U ΕΝ1329 ονομ. 

διαμέτρου Φ40 
 

 
 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.-U κατά ΕΝ 1329, διαμέτρου Φ40, 
για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή σύνδεση με  
διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, 
πλήρως τοποθετημένος.  Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην 
σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως, κλπ.  και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, 
συνδέσεως και δοκιμών 
   
Τιμή ανά μέτρο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι ένα ευρώ και έντεκα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 21,11 

 

 

 

34.6: ATHE 8043.2.2N   Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης PVC-U ΕΝ1329 ονομ. 
διαμέτρου Φ50 

 
 
 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.-U κατά ΕΝ 1329, διαμέτρου Φ50, 
για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή σύνδεση με  
διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, 
πλήρως τοποθετημένος.  Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην 
σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως, κλπ.  και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, 
συνδέσεως και δοκιμών 
   
Τιμή ανά μέτρο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι ένα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά 

 Αριθμητικώς: 21,77 

 

 

34.7: ATHE 8043.3.1N   Σωλήνας δικτύων αποχέτευσης από PVC - ELOT 476 και ΕΝ 
1401-1 - διαμέτρου Φ110 

 
 
 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.-U σειράς 41 κατά ΕΛΟΤ 476, 
διαμέτρου Φ110, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή 
σύνδεση με  διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 
στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.  Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε 
σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως, κλπ.  και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών     
Τιμή ανά μέτρο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα δύο ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 32,81 

                                       Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 008    100% 

                                       Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 008    100% 

                                       Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 008    100% 
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34.8: ATHE 8036.5.1N   Κατακόρυφη μεταλλική υδροροή ονομ. διαμέτρου Φ75 
 

 
 

Κατακόρυφη μεταλλική υδρορροή, κυκλικής διατομής Φ75 συμπεριλαμβανομένων των 
υλικών και ειδικών τεμαχίων συνδέσεως, των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων 
στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσως το πολύ ανά 1 m όπως και της εργασίας 
πλήρους εγκαταστάσεως και σύνδεσης για παράδοση σε λειτουργία 
 
Τιμή ανά μέτρο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 27,90 

 

 

34.9: ATHE 8036.5.2N   Οριζόντια μεταλλική υδροροή Φ125, ανοικτού τύπου 
 

 
 

Οριζόντια μεταλλική υδρορροή, Φ125, ανοικτού τύπου συμπεριλαμβανομένων των υλικών 
και ειδικών τεμαχίων συνδέσεως, των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις 
αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσως το πολύ ανά 1 m όπως και της εργασίας πλήρους 
εγκαταστάσεως και σύνδεσης για παράδοση σε λειτουργία 
 
Τιμή ανά μέτρο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά 

 Αριθμητικώς: 30,57 

 

 
34.10: ATHE 8045.1N   Μηχανοσίφωνας Φ125 
 

 
 

Μηχανοσίφωνας Φ125,  πλήρως τοποθετημένος και συνδεδεμένος εντός φρεατίου με τα 
μικροϋλικά και την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης για παράδοση σε λειτουργία 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα ευρώ και σαράντα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 70,40 

 

 
 

                                       Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 005    100% 

                                       Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 005    100% 

                                       Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 008    100% 
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35.    ΥΔΡΕΥΣΗ 

 
35.1: ATHE 8066.5.1N   Φρεάτιο δικτύου ύδρευσης, πλαστικό, 30Χ30Χ40 
 

 
 

Φρεάτιο διακλαδώσεως δικτύου ύδρευσης διαστ. 30 x 30 cm, βάθους 0.40,  δηλαδή : 
εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση τοποθέτηση πλαστικού φρεατίου, τοποθέτηση 
βανών ελέγχου, πλαστικού καλύμματος , εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων 
εκσκαφών και αχρήστων υλικών, για παράδοση σε λειτουργία 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα ένα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 51,69 

 

 
35.2: ATHE 8066.5.2N   Φρεάτιο δικτύου ύδρευσης, πλαστικό, 30Χ30Χ40, με σφαιρικό 

κρουνό 
 

 
 

Φρεάτιο διακλαδώσεως δικτύου ύδρευσης διαστ. 30 x 30 cm, βάθους 0.40, με σφαιρικό 
κρουνό για σύνδεση ελαστικού ποτίσματος  δηλαδή : εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, 
διάστρωση τοποθέτηση πλαστικού φρεατίου, τοποθέτηση βανών και σύνδεση με το 
υδραυλικό δίκτυο, πλαστικού καλύμματος , εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων 
εκσκαφών και αχρήστων υλικών, για παράδοση σε λειτουργία 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα ευρώ και εννέα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 60,09 

 

 
35.3: ATHE 8138.1.1N   Κρουνός εκροής, κοινός ορειχάλκινος DN20 
 

 
 

Κρουνός εκροής (βρύση), κοινός, ορειχάλκινος, διαμέτρου DΝ20,  με τα μικροϋλικά, υλικά 
συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκατέσσερα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά 

 Αριθμητικώς: 14,57 

 

 
35.4: ATHE 8043.1.1N   Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο διαμέτρου Φ20 x 3,4  

mm 
 

 
 

Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP κατ’ ελάχιστο R80 για ύδρευση, θέρμανση, 
κρύα νερά, για σύνδεση με θερμική αυτοσυγκόλληση πλήρως  τοποθετημένος. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (μούφες, ταυ), τα υλικά συνδέσεως 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 010    100% 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 010    100% 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 013    100% 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 008    100% 
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στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πίεσης  
για παράδοση σε λειτουργία 
 
Τιμή ανά μέτρο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έντεκα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά 

 Αριθμητικώς: 11,68 

 

 

35.5: ATHE 8043.1.2N   Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο διαμέτρου Φ25 x 4,2  
mm 

 
 
 

Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP κατ’ ελάχιστο R80 για ύδρευση, θέρμανση, 
κρύα νερά, για σύνδεση με θερμική αυτοσυγκόλληση πλήρως  τοποθετημένος. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (μούφες, ταυ), τα υλικά συνδέσεως 
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πίεσης  
για παράδοση σε λειτουργία 
 
Τιμή ανά μέτρο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκατρία ευρώ και δώδεκα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 13,12 

 

 

 
35.6: ATHE 8043.2.7N   Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο διαμέτρου Φ32 x 3,0  

mm 
 

 
 

Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο PΕ100  συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201 
για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, πλήρως  τοποθετημένος. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (μούφες, ταυ), τα υλικά συνδέσεως 
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πίεσης  
για παράδοση σε λειτουργία 
 
Τιμή ανά μέτρο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έντεκα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 

 Αριθμητικώς: 11,55 

 

 

 
35.7: ATHE 8106.3.1N   Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη 

Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins 
 

 
 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειχάλκινη, τύπου γωνιακή, με μοχλό χειρισμού 
(κλείσιμο με 1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία 
πλήρους εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα ευρώ και δύο λεπτά 

 Αριθμητικώς: 12,02 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 008    100% 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 008    100% 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 011    100% 
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35.8: ATHE 8141.2.5N   Μπαταρία νεροχύτη διαμέτρου ½ ins 
 

 
 

Μπαταρία νιπτήρα, κρύου νερού, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, 1/2'', σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της αρχιτεκτονικής μελέτης, δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου 
και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους  εγκαταστάσεως για παράδοση σε 
λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα τρία ευρώ και σαράντα τρία λεπτά 

 Αριθμητικώς: 63,43 

 

 

 
35.9: ATHE 8106.1.3N   Σφαιρική βάνα, ορειχάλκινη, με χειρολαβή, ολικής διατομής με 

σπείρωμα, ονομ. διαμέτρου DN25 
 

 
 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειχάλκινη, βαρέως τύπου, με μοχλό χειρισμού 
(κλείσιμο με 1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία 
πλήρους εγκατάστασης ονομ. διαμέτρου DN25 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά 

 Αριθμητικώς: 20,73 

 

 
 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 013    100% 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 011    100% 
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36.    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 
36.1: ATHE 8066.6.1N   Φρεάτιο Επίσκεψης δικτύων – έλξης καλωδίων 
 

 
 

Κατασκευή φρεατίου επίσκεψης δικτύων, έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 
15 cm. 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,  
 
Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής: 
Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων – έλξης  καλωδίων 40x40 cm 
 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν ενενήντα ένα ευρώ και δύο λεπτά 

 Αριθμητικώς: 191,02 

 

 

36.2: ATHE 8537.3.6N   Υπόγειες σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από 
πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος,κλάσης Ν750,   με 
ενσωματωμένη ατσαλίνα Φ75 mm 

 
 
 

Υπόγειες σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου 
τοιχώματος,κλάσης Ν750,   με ενσωματωμένη ατσαλίνα Φ75 mm, ήτοι προμήθεια, 
μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας καλωδίων από 
πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με ενσωματωμένη 
ατσαλίνα. 
 
Τιμή ανά μέτρο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι ευρώ και σαράντα δύο λεπτά 

 Αριθμητικώς: 6,42 

 

 
36.3: ATHE 8537.3.7N   Υπόγειες σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από 

πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος,κλάσης Ν750,   με 
ενσωματωμένη ατσαλίνα Φ90 mm 

 
 
 

Υπόγειες σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου 
τοιχώματος,κλάσης Ν750,   με ενσωματωμένη ατσαλίνα Φ90 mm, ήτοι προμήθεια, 
μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας καλωδίων από 
πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με ενσωματωμένη 
ατσαλίνα. 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6327      100% 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1      100% 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1      100% 
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Τιμή ανά μέτρο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά 

 Αριθμητικώς: 7,28 

 

 

36.4: ATHE 8537.3.9N   Υπόγειες σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από 
πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος,κλάσης Ν750,   με 
ενσωματωμένη ατσαλίνα Φ110 mm 

 
 
 

Υπόγειες σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου 
τοιχώματος,κλάσης Ν750,   με ενσωματωμένη ατσαλίνα Φ110 mm, ήτοι προμήθεια, 
μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας καλωδίων από 
πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με ενσωματωμένη 
ατσαλίνα. 
 
Τιμή ανά μέτρο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 9,29 

 

 

 
36.5: ATHE 8889.3.1N   Πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, ευθύς ή κυματοειδής, 

κλάσης 750Nt, διαμέτρου Φ25mm 
 

 
 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος, διαμέτρου Φ25 mm 
από P.V.C. ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) μετά των απαραιτήτων εξαρτημάτων, 
προστομίων και μικροϋλικών συνδέσεως και στερεώσεως καθώς και των κυτίων 
διακλαδώσεως επί τόπου και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως 
 
Τιμή ανά μέτρο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά ευρώ και εξήντα δύο λεπτά 

 Αριθμητικώς: 7,62 

 

 

 
36.6: ATHE 8737.1.4N   Σχάρα καλωδίων, πλάτους 300 mm και ύψους 60 mm 
 

 
 

Εσχάρες καλωδίων, βαρέως τύπου, πλάτους 300 mm, από διάτρητη γαλβανισμένη εν 
θερμώ, λαμαρίνα πάχους 1,0 mm, ύψους 60 mm, με όλα τα ειδικά εξαρτήματα 
διαμόρφωσης (γωνίες, συστολές κ.λ.π.), στήριξης ή ανάρτησης, πλήρως εγκατεστημένες 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-20-01-03 "Εσχάρες και Σκάλες Καλωδίων". 
Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των 
εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά υλικά που ενσωματώνονται 
 
Τιμή ανά μέτρο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι τρία ευρώ και είκοσι ένα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 23,21 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1      100% 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 041        100% 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 055        100% 
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36.7: ATHE 9991.10.1N   Φωτιστικό σώμα οροφής, ορθογώνιο, LED Panel, ισχύος 36W 
 

 
 

Φωτιστικό σώμα, τύπου LED, με LED panel ή λαμπτήρα LED ισχύος έως 36W, 
συμπεριλαμβάνονται οι λαμπτήρες, συνολικής απόδοσης >4000 Lm, >100 Lm/Watt, ΙΡ 
20, κατάλληλο για τοποθέτηση επί οροφής, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής,  για 
σύνδεση σε δίκτυο 230V, και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και σύνδεσης για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα τέσσερα ευρώ  και είκοσι έξι λεπτά 

 Αριθμητικώς: 34,26 

 

 

 
36.8: ATHE 9991.10.2N   Φωτιστικό σώμα οροφής, ορθογώνιο, LED Panel, ισχύος 56W 
 

 
 

Φωτιστικό σώμα, τύπου LED, με LED panel ή λαμπτήρα LED ισχύος έως 56W, 
συμπεριλαμβάνονται οι λαμπτήρες, συνολικής απόδοσης >5600 Lm, >100 Lm/Watt, ΙΡ 
20, κατάλληλο για τοποθέτηση επί οροφής, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής,  για 
σύνδεση σε δίκτυο 230V, και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και σύνδεσης για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα τρία ευρώ ευρώ και έξι λεπτά 

 Αριθμητικώς: 43,06 

 

 
 
36.9: ATHE 9991.10.8N   Φωτιστικό σώμα οροφής, κυκλικό, LED Panel, ισχύος 18W 
 

 
 

Φωτιστικό σώμα, τύπου LED, με LED panel ή λαμπτήρα LED ισχύος έως 18W, 
συμπεριλαμβάνονται οι λαμπτήρες, συνολικής απόδοσης >1800 Lm, >100 Lm/Watt, ΙΡ 
20, κατάλληλο για τοποθέτηση επί οροφής, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής,  για 
σύνδεση σε δίκτυο 230V, και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και σύνδεσης για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαέξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτά 

 Αριθμητικώς: 16,66 

 
 

 

36.10: ATHE 9991.12.1N   Φωτιστικό σώμα οροφής, ορθογώνιο, στεγανό για τοποθέτηση 
δύο λαμπτήρων LED 24 Watt 

 
 
 

Φωτιστικό σώμα οροφής, στεγανό, με LED panel ή δύο λαμπτήρες LED ισχύος έως 24W, 
έκαστος, συμπεριλαμβάνονται οι λαμπτήρες, συνολικής απόδοσης >5500 Lm, >100 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 059    100% 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 059    100% 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 059    100% 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 059    100% 
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Lm/Watt, ΙΡ 55, κατάλληλο για τοποθέτηση επί οροφής, με ενσωματωμένα τα όργανα 
αφής,  για σύνδεση σε δίκτυο 230V, και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και σύνδεσης 
για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα δύο ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά 

 Αριθμητικώς: 62,86 

 

 
36.11: ATHE 9991.12.2N   Φωτιστικό σώμα επίτοιχο, στεγανό, με λαμπτήρα LED 12 Watt 
 

 
 

Φωτιστικό σώμα επίτοιχο, στεγανό, με LED panel ή λαμπτήρα LED ισχύος έως 12W, 
έκαστος, συμπεριλαμβάνονται οι λαμπτήρες, συνολικής απόδοσης >1200 Lm, >100 
Lm/Watt, ΙΡ 55, κατάλληλο για τοποθέτηση επί τοίχου, με ενσωματωμένα τα όργανα 
αφής,  για σύνδεση σε δίκτυο 230V, και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και σύνδεσης 
για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά 

 Αριθμητικώς: 60,66 

 

 
36.12: ATHE 8802.1N   Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 

απλός μονοπολικός 
 

 
 

Διακόπτης χωνευτός, με πλήκτρο εντάσεως 10Α, τάσεως 250V,  απλός μονοπολικός , με 
το κυτίο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση σε 
λειτουργία 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 6,99 

 

 

 
36.13: ATHE 8826.3.3N   Ρευματοδότης στεγανός, χωνευτός SCHUKO 16Α, με καπάκι 
 

 
 

Ρευματοδότης στεγανός, χωνευτός SCHUKO - εντάσεως 16 Α, με καπάκι πλήρης με το 
κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου και μικροϋλικών εγκατάσταση και 
σύνδεση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έντεκα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά 

 Αριθμητικώς: 11,72 

 

 

 
 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 059    100% 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 049    100% 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 049    100% 
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36.14: ATHE 8826.3.4N   Ρευματοδότης τριφασικός, στεγανός, επίτοιχος 16Α 
 

 
 

Ρευματοδότης τριφασικός, στεγανός, επίτοιχος εντάσεως 16 Α, με καπάκι πλήρης δηλαδή 
προμήθεια προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι πέντε ευρώ και έξι λεπτά 

 Αριθμητικώς: 25,06 

 

 

 
36.15: ATHE 9991.20.1N   Ιστός φωτισμού με ένα φωτιστικό 
 

 
 

Ιστός φωτισμού με ένα φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού, επί βραχίονα, ισχύος 62W και 
φωτεινής ροής 6700 Lm, σύμφωνα με τη μελέτη, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά για την 
πλήρη τοποθέτηση του, σύνδεση  σε δίκτυο 230V, και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
και σύνδεσης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται 
ο βραχίονας, ο μεταλλικός ιστός και η πλήρης εγκατάσταση. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια εκατόν πενήντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 1.156,60 

 

 

 
36.16: ATHE 9991.20.2N   Ιστός φωτισμού με δύο φωτιστικά 
 

 
 

Ιστός φωτισμού με δύο φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού, επί ανεξάρτητου βραχίονα 
έκαστο, ισχύος 62W και φωτεινής ροής 6700 Lm, σύμφωνα με τη μελέτη, με όλα τα υλικά 
και μικροϋλικά για την πλήρη τοποθέτηση του, σύνδεση  σε δίκτυο 230V, και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και σύνδεσης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται ο βραχίονας, ο μεταλλικός ιστός και η πλήρης εγκατάσταση. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια τριακόσια είκοσι ένα ευρώ και εξήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 1.321,60 

 

 

36.17: ATHE 8751.1.1N   Καλώδιο τύπου  H05VV-U τριπολικό διατομής 3Χ1.5 mm² 
 

 
 

Καλώδιο τύπου  H05VV-U τριπολικό διατομής 3Χ1.5 mm² χάλκινων αγωγών ορατό ή 
εντοιχισμένο ή επί σχάρας καλωδίων, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία 
εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 049    100% 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 103    100% 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 103    100% 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 046    100% 
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οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των 
άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως 
 
Τιμή ανά μέτρο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι ευρώ και είκοσι τρία λεπτά 

 Αριθμητικώς: 6,23 

 

 

 
36.18: ATHE 8751.1.2N   Καλώδιο τύπου  H05VV-U τριπολικό διατομής 3Χ2.5 mm² 
 

 
 

Καλώδιο τύπου  H05VV-U τριπολικό διατομής 3Χ2.5 mm² χάλκινων αγωγών ορατό ή 
εντοιχισμένο ή επί σχάρας καλωδίων, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία 
εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των 
άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως 
 
Τιμή ανά μέτρο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτά 

 Αριθμητικώς: 6,52 

 

 

 
36.19: ATHE 8751.1.9N   Καλώδιο τύπου  H05VV-U πενταπολικό διατομής 5Χ2.5 mm² 
 

 
 

Καλώδιο τύπου  H05VV-U πενταπολικό διατομής 5Χ2.5 mm² χάλκινων αγωγών ορατό ή 
εντοιχισμένο ή επί σχάρας καλωδίων, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία 
εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των 
άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως 
 
Τιμή ανά μέτρο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά ευρώ και δεκαπέντε λεπτά 

 Αριθμητικώς: 7,15 

 

 

 
36.20: ATHE 8751.2.2N   Καλώδιο τύπου  J1VV-U τριπολικό διατομής 3Χ2.5 mm² 
 

 
 

Καλώδιο τύπου  J1VV-U τριπολικό διατομής 3Χ2.5 mm² χάλκινων αγωγών ορατό ή 
εντοιχισμένο ή επί σχάρας καλωδίων, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία 
εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 046    100% 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 046    100% 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 047    100% 
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οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των 
άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως 
 
Τιμή ανά μέτρο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 6,64 

 

 

36.21: ATHE 8751.2.6N   Καλώδιο τύπου  J1VV-U πενταπολικό διατομής 5Χ2.5 mm² 
 

 
 

Καλώδιο τύπου  J1VV-U πενταπολικό διατομής 5Χ2.5 mm² χάλκινων αγωγών ορατό ή 
εντοιχισμένο ή επί σχάρας καλωδίων, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία 
εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των 
άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως 
 
Τιμή ανά μέτρο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά ευρώ και δέκα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 7,10 

 

 

36.22: ATHE 8751.2.7N  Καλώδιο τύπου  J1VV-U πενταπολικό διατομής 5Χ4,0 mm² 
 
                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 047    100% 
 
Καλώδιο τύπου  J1VV-U πενταπολικό διατομής 5Χ4,0mm² χάλκινων αγωγών ορατό ή 
εντοιχισμένο ή επί σχάρας καλωδίων, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία 
εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των 
άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους 
εγκαταστάσεως 
 
Τιμή ανά μέτρο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 7,89 

 

 

36.23: ATHE 8751.2.8N   Καλώδιο τύπου  J1VV-U πενταπολικό διατομής 5Χ6,0 mm² 
 
                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 047    100% 
 
Καλώδιο τύπου  J1VV-U πενταπολικό διατομής 5Χ6,0mm² χάλκινων αγωγών ορατό ή 
εντοιχισμένο ή επί σχάρας καλωδίων, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία 
εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των 
άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους 
εγκαταστάσεως 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 047    100% 
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Τιμή ανά μέτρο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 8,71 

 

 

 

36.24: ATHE 8751.2.12N   Καλώδιο τύπου  J1VV- R, τετραπολικό, διατομής 4X16 mm² 
 
                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 047    100% 
 
Καλώδιο τύπου  J1VV- R, τετραπολικό, διατομής 4X16 mm² χάλκινων αγωγών ορατό ή 
εντοιχισμένο ή επί σχάρας καλωδίων, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία 
εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των 
άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους 
εγκαταστάσεως 
 
Τιμή ανά μέτρο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα επτά λεπτά 

 Αριθμητικώς: 22,57 

 

 
 
36.25: ATHE 8757.2.1N   Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25 mm² 
 
                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 045    100% 
 
Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου 
αγωγού, περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά 
στηρίγματα, ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, 
ατσαλίνες κλπ) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 
 
Τιμή ανά μέτρο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαέξι ευρώ και είκοσι δύο λεπτά 

 Αριθμητικώς: 16,22 

 
 
 
36.26: ATHE 8757.3.3N   Χαλύβδινη ταινία 40Χ3 mm 
 
                                         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 005    100% 
 
Ταινία από χάλυβα διατομής 40Χ4 mm, επιψευδαργυρωμένη, εργαστηριακά 
δοκιμασμένη, χρησιμοποιούμενη ως περιμετρική γείωση, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των υλικών σύνδεσης και τοποθέτησης εντός του εδάφους, δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τρία ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά 

 Αριθμητικώς: 13,76 
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36.27: ATHE 8843.99.1Ν   Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός, 10 αναχωρήσεων, Π-2 
 
                                           Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 052    100% 
 
Ηλεκτρικός πίνακας, χωνευτής τοποθέτησης, 10 αναχωρήσεων, όπως στην τεχνική 
περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης ως πίνακας Π-2, με τα μέσα 
προστασίας γραμμών άφιξης και αναχώρησης (διακόπτη διαρροής, γενικό διακόπτη, 
γενικές ασφάλειες, μικροαυτόματους, διακόπτες φορτίου, αυτόματους διακόπτες, 
ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες) κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα DKP με κάλυμμα 
από plexiglass  σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές με όλα τα υλικά και 
μικροϋλικά, καλώδια κλπ. την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, καθώς και τις δοκιμές 
για παράδοση σε κανονική λειτουργία.    
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 2.137,30 

 

 

36.28: ATHE 8843.99.2Ν   Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος, 14 αναχωρήσεων, Π-5 
 

 
 

Ηλεκτρικός πίνακας, επίτοιχης τοποθέτησης, 14 αναχωρήσεων, όπως στην τεχνική 
περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης ως πίνακας Π-5, με τα μέσα 
προστασίας γραμμών άφιξης και αναχώρησης (διακόπτη διαρροής, γενικό διακόπτη, 
γενικές ασφάλειες, μικροαυτόματους, διακόπτες φορτίου, αυτόματους διακόπτες, 
ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες) κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα DKP με πόρτα 
από DKP  σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά, 
καλώδια κλπ. την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, καθώς και τις δοκιμές για 
παράδοση σε κανονική λειτουργία.    
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρείς χιλιάδες εξακόσια οκτώ ευρώ και είκοσι δύο λεπτά 

 Αριθμητικώς: 3.608,22 

 
 
36.29: ATHE 8843.99.3Ν   Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος, 13 αναχωρήσεων, Π-6 
 

 
 

Ηλεκτρικός πίνακας, επίτοιχης τοποθέτησης, 13 αναχωρήσεων, όπως στην τεχνική 
περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης ως πίνακας Π-6, με τα μέσα 
προστασίας γραμμών άφιξης και αναχώρησης (διακόπτη διαρροής, γενικό διακόπτη, 
γενικές ασφάλειες, μικροαυτόματους, διακόπτες φορτίου, αυτόματους διακόπτες, 
ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες) κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα DKP με πόρτα 
από DKP  σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά, 
καλώδια κλπ. την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, καθώς και τις δοκιμές για 
παράδοση σε κανονική λειτουργία.    
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρείς χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 3.680,49 

 
 

 

                                           Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 052    100% 

                                           Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 052    100% 
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36.30: ATHE 8843.99.4Ν   Γενικός πίνακας χαμηλής τάσης 
 

 
 

Γενικός πίνακας χαμηλής τάσης, όπως στην τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα 
σχέδια της μελέτης ως πίνακας ΓΠΧΤ, με τα μέσα προστασίας γραμμών άφιξης και 
αναχώρησης (διακόπτη διαρροής, γενικό διακόπτη, γενικές ασφάλειες, μικροαυτόματους, 
διακόπτες φορτίου, αυτόματους διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες) 
κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα DKP με πόρτα από DKP  σύμφωνα με τα σχέδια 
και τις προδιαγραφές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά, καλώδια κλπ. την εργασία 
εγκατάστασης και σύνδεσης, καθώς και τις δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία.    
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και εξήντα 

λεπτά 

 Αριθμητικώς: 4.934,60 

 

                                           Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 052    100% 
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37.    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 
37.1: ATHE 8997.6.2Ν   Πρίζα τηλεφώνου RJ 45 δύο θυρών 
 

 
 

Πρίζα τηλεφώνου, δύο θυρών RJ-45, για σύνδεση σε τηλεφωνικό δίκτυο ή/και σε δίκτυο 
υπολογιστών, κατάλληλη για τοποθέτηση σε ηλεκτρολογικό κανάλι ή χωνευτή επί τοίχου, 
για λήψη τηλεφώνου και Η/Υ. Οι προδιαγραφές της πρίζας είναι σύμφωνα με το standard 
ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 cat 6. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση και έλεγχο 
απόκρισης στο προβλεπόμενο εύρος συχνοτήτων σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο 
    
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα επτά ευρώ και δέκα εννέα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 17,19 

 
 
 
37.2: ATHE 9981.2.1Ν   Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 6, 4 ζευγών 
 

 
 

Καλώδιο UTP 100, CATEG. 6, 4 ζευγών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης 
δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών επί τόπου και εργασία 
τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
    
Τιμή ανά μέτρο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα  ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά 

 Αριθμητικώς: 4,18 

 
 

 
37.3: ATHE 9910.1.2Ν   Τοπικός πίνακας αυτοματισμού και ελέγχου λειτουργίας 
 

 
 

Τοπικός πίνακας ελέγχου συστήματος ήτοι: λογικοί προγραμματιζόμενοι ελεγκτές με τα τις 
απαραίτητες επεκτάσεις, δυνατότητας ελέγχου 40 ψηφιακών εισόδων και 30 αναλογικών 
εξόδων, καθώς και μέτρησης 20 μεγεθών, μέσω κατάλληλων αισθητηρίων τα οποία θα 
είναι συνεργάσιμα με τους κεντρικούς ελεγκτές και το πρωτόκολλο επικοινωνίας αυτού. Ο 
έλεγχος θα πραγματοποιείται μέσω διασύνδεσης με τον κεντρικό πίνακα ελέγχου. Οι 
τελικές συνδέσεις με τα επιμέρους αισθητήρια και τα εξαρτήματα του συστήματος 
(ηλεκτροβάννες κλπ) θα πραγματοποιείται σε κατάλληλα σημασμένη κλεμμοσειρά). 
Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες σύνδεσης και τοποθέτησης καθώς και εκπαίδευσης του 
προσωπικού, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
    
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο χιλιάδες εξακόσια ενενήντα δύο ευρώ και είκοσι ένα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 2.692,21 

 

 

 

37.4: ATHE 9910.1.1Ν   Γενικός πίνακας αυτοματισμού και ελέγχου λειτουργίας 
 

 

                                       Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 049    100% 

                                       Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 048    100% 

                                       Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 052    100% 

                                       Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 052    100% 



          Σελ. 110/126 

 
Γενικός πίνακας ελέγχου συστήματος θέρμανσης-κλιματισμού, ήτοι: λογικοί 
προγραμματιζόμενοι ελεγκτές με τα τις απαραίτητες επεκτάσεις, δυνατότητας ελέγχου 120 
ψηφιακών εισόδων και 90 αναλογικών εξόδων, καθώς και μέτρησης 20 μεγεθών, μέσω 
κατάλληλων αισθητηρίων τα οποία θα είναι συνεργάσιμα με τους κεντρικούς ελεγκτές και 
το πρωτόκολλο επικοινωνίας αυτού. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από οθόνη ελέγχου 
επί του πίνακα αλλά και μέσω απομακρυσμένων οθονών ως δυνατότητα. Επίσης θα 
υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης του κεντρικού σταθμού με υποσταθμούς μέσω 
δικτύου, καθώς και του κεντρικού ελεγκτή μέσω internet με τον τελικό χρήστη. Οι τελικές 
συνδέσεις με τα επιμέρους αισθητήρια και τα εξαρτήματα του συστήματος (ηλεκτροβάννες 
κλπ) θα πραγματοποιείται σε κατάλληλα σημασμένη κλεμμοσειρά). Περιλαμβάνονται όλες 
οι εργασίες σύνδεσης και τοποθέτησης καθώς και εκπαίδευσης του προσωπικού, για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
    
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και ενενήντα 

τρία λεπτά 

 Αριθμητικώς: 5.589,93 

 

 

 
37.5: ATHE 9910.1.3Ν   Προγραμματισμός συστήματος και απεικόνιση σε μία οθόνη 

ελέγχου και σε Web server εφαρμογή για λειτουργία μέσω 
internet, και θέση σε λειτουργίας. 

 
 
 

Προγραμματισμός συστήματος και απεικόνιση σε μία οθόνη ελέγχου και σε Web server 
εφαρμογή για λειτουργία μέσω internet, και θέση σε λειτουργία, καθώς και εκπαίδευση του 
προσωπικού στη χρήση του συστήματος.    
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι χιλιάδες ευρώ  

 Αριθμητικώς: 6.000,00 

 

                                       Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 0482    100% 
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38.    ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

38.1: ATHE 8754.3Ν   Αυτόνομη κλιματιστική μονάδα, άμεσης εκτόνωσης, split unit, 
ψ.ισχύος 3.5 KW (12.000 BTU/H) 

 
 
 

Αυτόνομη κλιματιστική μονάδα, άμεσης εκτόνωσης, split unit, ψ.ισχύος 6,1 KW, 
διαιρούμενου τύπου, με εσωτερική μονάδα εμφανούς τύπου, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της μελέτης, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση σε 
δίκτυο διανομής ψυκτικού μέσου, δίκτυο απομάκρυνσης συμπυκνωμάτων και δίκτυο 
ηλεκτρικού ρεύματος, μετά των αντιδονιτικών στηριγμάτων και λοιπών υλικών και 
μικροϋλικών εγκαταστάσεως και συνδέσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και η κατασκευή 
του δικτύου των σωληνώσεων έως την εσωτερική μονάδα 
    
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτακόσια σαράντα πέντε  ευρώ και σαράντα έξι λεπτά 

 Αριθμητικώς: 845,46 

 

 

                                       Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 032    100% 
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39.    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
39.1: ATHE 8754.3Ν   Πυροσβεστικό ερμάριο 
 

 
 

Πυροσβεστική φωλιά - μικρή επίτοιχη ή χωνευτή ενός αυλού με ελαστικό σωλήνα 20 m, 
πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου με την εργασία συναρμολογήσεως, βαφής 
με ερυθρό χρώμα, συνδέσεως με το δίκτυο ύδρευσης μέσω κρουνού ¾’’ , στερεώσεως και 
πλήρους εγκαταστάσεως, παραδοτέα σε λειτουργία. 
    
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 88,80 

 

 
39.2: ATHE 8201.1.2Ν   Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης 6 Kg 
 

 
 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα 
αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και 
στήριξη  Γομώσεως 6 kg, κατασβεστικής ικανότητας 21Α-113Β-C 
    
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 Αριθμητικώς: 54,80 

 

 
 
39.3: ATHE 8201.2.1Ν   Φορητός πυροσβεστήρας διοξειδίου άνθρακα 5 Kg 
 

 
 

Πυροσβεστήρας διοξειδίου άνθρακα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα 
αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και 
στήριξη  Γομώσεως 5 kg, κατασβεστικής ικανότητας 55Β-C 
    
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα ευρώ και πέντε λεπτά 

 Αριθμητικώς: 90,05 

 

 

 
39.4: ATHE 8987.2.1Ν   Φωτιστικό ασφαλείας τύπου “EXIT” 
 

 
 

Φωτιστικό ασφαλείας με κατάλληλη λυχνία, και συσσωρευτής Ni-Cd, κατάλληλος για 
τροφοδοσία του φωτιστικού επί 90 min, τροφοδοτούμενος από το κεντρικό κύκλωμα 
ηλεκτροδότησης και περιλαμβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης μεταγωγής και 
μετατροπής, μετά των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία. Φωτιστικό ασφαλείας 8 W 'εξόδου' 
    

                                    Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 020    100% 

                                    Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 020    100% 

                                       Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 019    100% 

                                       Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 060    100% 
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Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι δύο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά 

 Αριθμητικώς: 22,95 

 

 

39.5: ATHE 9532.1.1Ν   Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρονικός 
 

 
 

Ανιχνευτής φωτοηλεκτρονικός, μετά βάσεως, κατάλληλος για εγκατάσταση στην οροφή, 
ρυθμιζόμενης ευπάθειας, πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικροϋλικών 
εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
    
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 

 Αριθμητικώς: 42,55 

 
 

 
39.6: ATHE 9532.1.2Ν   Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός 
 

 
 

Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός, μετά βάσεως, κατάλληλος για εγκατάσταση στην οροφή, 
ρυθμιζόμενης ευπάθειας, πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικροϋλικών 
εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
    
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 

 Αριθμητικώς: 47,55 

 

 

 
39.7: ATHE 8211.1.1Ν   Φαροσειρήνα συναγερμού 
 

 
 

Φαροσειρήνα συναγερμού, ήτοι φωτεινός επαναλήπτης και σειρήνα 100 db, τάσεως 
λειτουργίας 12V, εντός μεταλλικού πλαισίου, κατάλληλος  για τοποθέτηση σε εξωτερικό 
χώρο, πλήρης, εγκατεστημένος, με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία  
εγκαταστάσεως παραδοτέος σε πλήρη λειτουργία.  
    
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 

 Αριθμητικώς: 52,55 

 

 
39.8: ATHE 8884.4.1Ν   Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών 
 

 
 

Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης, 4 ζωνών όπως περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές,  με τα υλικά και μικροϋλικά  σύνδεσης, και την εργασία πλήρους 
εγκατάστασης, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία    

                                       Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 062    100% 

                                       Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 062    100% 

                                       Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 062    100% 

                                       Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 052    100% 
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Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά 

 Αριθμητικώς: 268,73 

 

 
 
39.9: ATHE 8766.1.2Ν   Καλώδιο τύπου LIYCY διπολικό Διατομής 4 Χ 0,75 mm2 
 

 
 

Καλώδιο τύπου LIYCY χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση υλικών και  μικροϋλικών (ήλοι,γύψος, τσιμέντο, κασσιτεροκόληση, πέδιλα, 
μονωτικά κάθε φύσεως όπως και ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθετήσεως, διαμορφώσεως 
και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 
πλήρους εγκαταστάσεως Διατομής 4 Χ 0,75 mm2 
    
Τιμή ανά μέτρο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα  ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά 

 Αριθμητικώς: 4,65 

 

 

 

 

40.    ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ 

 

40.1: ATHE 6669.2.1Ν   Αλεξικέραυνο ιονισμού επί ιστού, κάλυψης 50μ. 
 

 
 

Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία εγκατάστασης αντικεραυνικής 
προστασίας με χρήση αλεξικεραύνου ενισχυμένου ιονισμού ακτίνας προστασίας R=50 
μέτρων σε επίπεδο προστασίας IV. Η κεφαλή θα τοποθετηθεί επί χαλύβδινου 
γαλβανισμένου ιστού στήριξης. Η κεφαλή του αλεξικεραύνου θα είναι σύμφωνη με το 
πρότυπο NFC 17-102 και θα φέρει: 

 Διάταξη ελέγχου καλής λειτουργίας  

 Συγκεκριμένο σειριακό αριθμό από Διαπιστευμένο Φορέα  

 Θα υπάρχει έγγραφο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ότι η 
κεφαλή του αλεξικεραύνου δεν φέρει ραδιενεργά στοιχεία.  

 Πιστοποίηση IP 67 κατά το Πρότυπο IEC 60529 από Δημόσιο Φορέα (ΚΔΕΠ – 
ΔΕΗ) (προστασία από διείσδυση σκόνης και ύδατος).  

 Test Report δοκιμής χρόνου Δt κεφαλής σε μs (Triggering Advance Time) από 
Εργαστήριο Δοκιμών.  

 Στη βάση του ιστού στο ύψος του ανθρώπου θα υπάρχει δυνατότητα ελέγχου 
καλής λειτουργίας της κεφαλής του αλεξικεραύνου η οποία μειώνει το κόστος 
συντήρησης αφού δεν απαιτείται κατάκλιση και ανάκλιση του ιστού. 

 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και μικροϋλικών και η εργασία 
πλήρους τοποθέτησης, εγκατάστασης, συνδέσεων των υλικών σε οποιοδήποτε ύψος, οι 
εργασίες εκσκαφής σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, η θεμελίωση και τοποθέτηση του 
ιστού του αλεξίκεραυνου καθώς και όποια άλλη απαιτούμενη εργασία ή υλικά για την 
σύνδεση του αλεξικέραυνου με το τρίγωνο γείωσης και η παράδοση του σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία.    
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 

                                       Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 043    100% 

                                       Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 005    100% 
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ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρείς χιλιάδες οκτακόσια είκοσι  ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά 

 Αριθμητικώς: 3.820,82 

 

 

40.2: ATHE 8764.1Ν   Τρίγωνο γείωσης 
 

 
 

Προμήθεια μεταφορά υλικών και κατασκευή, τριγώνου γειώσεως αποτελούμενο από 3 
χαλύβδινα γαλβανισμένα ηλεκτρόδια, καρφωμένα στο έδαφος σε ισόπλευρο τρίγωνο 
πλευράς 3 m  με πλαστικό φρεάτιο 25Χ25Χ25 cm στην κεφαλή του κάθε ηλεκτροδίου και 
από τα κατάλληλα κολάρα γειώσεως και τον χαλκό, για την σύνδεση μεταξύ τους και με 
τον μετρητή της ΔΕΗ. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και κατασκευή της τριγωνικής 
γείωσης  συμπεριλαμβανομένων των εκσκαφών, σύνδεση με χάλκινο αγωγό 50 mm² με 
μόνωση PVC, παραδοτέα σε κανονική κατάσταση, όπως ορίζει ο ΔΕΔΗΕ. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτακόσια ευρώ 

 Αριθμητικώς: 700,00 

 

 
 
 

 

Θέρμη,     22/ 04 /2021 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Θέρμη,     22 /  04 /2021 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ-ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  

  
 
 

 

  
  

ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΣΙΑ ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Π.Ε.  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Π.Ε. 

  
  

  

 

                                       Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 045    100% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ – ΕΤΕΠ 

 

Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει 
εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών 

 
A. ANΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΔΟ) ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ 

 

Κωδ. 
ΝΕΤ ΟΔΟ 

Σύντομη περιγραφή 
Κωδ. ΕΤΕΠ 
'ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-' + 

 ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  
 ΕΚΣΚΑΦΕΣ  

Α-1 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών 02-01-02-00 

Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες 02-02-01-00 

Α-3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες  

Α-3.3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών 02-02-01-00 

 ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ  

Α-18 Προμήθεια δανείων  

Α-18.1 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 02-06-00-00 

Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων 02-07-01-00 

 ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  

 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
Β-1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m 02-04-00-00 

 ΟΠΛΙΣΜΟΙ  
Β-30 Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων  
Β-30.3 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων 01-02-01-00 
 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - 

ΑΡΜΟΙ 
 

Β-34 
Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών 
υπονόμων και φρεατίων 

08-05-01-04 

Β-36 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη --- 

 ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  
Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα 05-02-01-00 

Β-52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λπ. 05-02-02-00 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 
Γ-1 Υπόβαση οδοστρωσίας  

Γ-1.2 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m 05-03-03-00 

Γ-2 Βάση οδοστρωσίας  

Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 05-03-03-00 

Γ-5 Κατασκευή ερεισμάτων 05-03-03-00 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη 05-03-11-01 

Δ-5 Ασφαλτικές στρώσεις βάσης  

Δ-5.1 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 05-03-11-04 

Δ-8 Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας  

Δ-8.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 05-03-11-04 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ  

Ε-5 Τυποποιημένη περίφραξη οδού  

Ε-5.1 Περίφραξη τύπου Α ύψους 1,46 m --- 

 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  

Ε-8 Πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης  

Ε-8.3 
Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως 
αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 

--- 

Ε-9.1 Πινακίδες ένδειξης επικίνδυνων θέσεων τριγωνικές 0,60m --- 

Ε-9.3 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους --- 

Ε-10 Στύλοι πινακίδων  

Ε-10.2 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ 3" --- 
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Β. ANΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΠΡΣ) ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ 

Κωδ. 
ΝΕΤ ΠΡΣ 

Σύντομη περιγραφή 
Κωδ. ΕΤΕΠ 
'ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-' + 

 ΟΜΑΔΑ Δ: ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  
Δ-1 Δέντρα 10-09-01-00 

Δ-2 Θάμνοι 10-09-01-00 

 ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
Ε-4 Ανοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος 10-05-01-00 

Ε-9 Φύτευση φυτών 10-05-01-00 
Ε-13 Εγκατάσταση χλοοτάπητα 10-05-02-01 
Ε-13.1 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά 10-05-02-01 
 
 

Γ. ANΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡ) ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ 
 

Κωδ. 
ΝΕΤ ΥΔΡ 

Σύντομη περιγραφή 
Κωδ. ΕΤΕΠ 
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' + 

 3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ  

3.10 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες 
[εφαρμογή σε όλα τα υποάρθρα] 

08-01-03-01 

3.12 
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 
αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος 
δίκτυα ΟΚΩ. 

--- 

 
4. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

4.01 
Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμηματων κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 

4.01.01 
Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων 
(υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) 

15-02-01-01 

4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. 15-03-03-00 

4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή 15-03-03-00 

4.09 
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων. 

--- 

4.10 
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

08-06-08-03 

 5. ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ  

5.04 
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με 
ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 

08-01-03-02 

5.05 
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου 

08-01-03-02 

5.05.02 Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm  

5.07 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 
λατομείου 

08-01-03-02 

5.09 Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά  

5.09.02 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου --- 

 7. ANTIΣΤΗΡΙΞΕΙΣ  

7.03 Χρήση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων 11-02-02-00 

7.04 Εμπηξη χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. 11-02-02-00 

7.05 Εξόλκυση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. --- 

7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα --- 

 9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  

9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 
01-03-00-00 
01-04-00-00 

9.02 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών 
01-03-00-00 
01-04-00-00 

9.10 
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος 
[για όλα τα υποάρθρα] 

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

9.23 
Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

9.26 
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 
υδραυλικών έργων 

01-02-01-00 

9.30 Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού --- 
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Κωδ. 
ΝΕΤ ΥΔΡ 

Σύντομη περιγραφή 
Κωδ. ΕΤΕΠ 
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' + 

 11. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

11.01 Καλύμματα φρεατίων  

11.01.02 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) --- 

11.03 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο 08-07-01-05 

11.12 Περίφραξη με συρματόπλεγμα 05-05-06-00 

 12. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ  

12.10 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος  
[για όλα τα υποάρθρα] 

08-06-02-02 

12.13 
Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U 
[για όλα τα υποάρθρα] 

08-06-02-01 

12.11 Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συμπαγούς τοιχώματος, από PVC-U --- 

12.14 
Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.17 
Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς 
γραφίτη (ductile iron) 

--- 

12.35 
Ειδικά τεμάχια σωλήνων PVC-U 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

 13. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ  

13.03 
Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με την προμήθεια, μεταφορά επί 
τόπου και πλήρη εγκατάσταση 
{για όλα τα υποάρθρα] 

08-06-07-02 

13.09 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield 08-06-07-07 

 
16. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 

 

16.14 
Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων 
από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών 

--- 

 
Δ. ANΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΙΚ) ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ 

Κωδ. 
ΝΕΤ ΟΙΚ 

Σύντομη περιγραφή 
Κωδ. ΕΤΕΠ 
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' + 

 20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

20.2 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία 
υπογείων κλπ χώρων 

02-03-00-00 

20.5 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων 02-04-00-00 

20.6 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m --- 

20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 02-07-02-00 

20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου --- 

20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα --- 

 32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

32.01 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
με χρήση αντλίας ή πυργογερανού 

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

 38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ  

38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 01-04-00-00 

38.20 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 01-02-01-00 

 46. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ  

46.10 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm 03-02-02-00 

 49.  ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) - ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ  

49.01 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα --- 

 52. ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΙ - ΟΡΟΦΕΣ  

52.66 Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες --- 

52.80 Σανίδωμα στέγης --- 

 62. ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ --- 

62.60 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες --- 

62.61 Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες --- 

 65.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ  

65.01 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή 03-08-03-00 

65.17 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα 03-08-03-00 

65.25 Κινητές σίτες αερισμού --- 

 71.  ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  

71.21 Επιχρίσματα τριπτά -τριβιδιστά με τσιμεντοκονία 03-03-01-00 

 72.  ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ  

72.11 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου 03-05-01-00 

 73.  ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
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Κωδ. 
ΝΕΤ ΟΙΚ 

Σύντομη περιγραφή 
Κωδ. ΕΤΕΠ 
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' + 

73.33 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 03-07-02-00 

73.92 
Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου 
πάχους 8 cm 

--- 

 77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

77.01 Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών 03-10-02-00 

77.80 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

03-10-02-00 

 79. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ  

79.01 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ --- 

79.02 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα --- 

79.09 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο 08-05-01-02 

79.21 
Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης 
υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

--- 

79.05 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά --- 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 
 

ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ αριθ. ΚΥΑ 

1 ΦΕΚ 1557Β/17-08-2007 οικ.15894/337, οικ.15914/340 
2 ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009 12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409, 12398/ 410 
3 ΦΕΚ 1870Β/14-09-2007 οικ18174/393 
4 ΦΕΚ 386Β/20-03-2007 5328/122 

5 ΦΕΚ 427Β/07-04-2006 
οικ6310/41(καταργήθηκε το άρθρο 4, αντικαταστάθηκε με ΚΥΑ 
1783/64-ΦΕΚ 210Β/01-03-2010) 

6 ΦΕΚ 815Β/24-05-2007 9451/208 
7 ΦΕΚ 917Β/17-07-2001 16462/29 
8 ΦΕΚ 973Β/18-07-2007 10976/244 
9 ΦΕΚ 210Β/01-03-2010 1782/63, 1781/62, 1783/64 

10 ΦΕΚ 1091/19-07-2010 οικ8134/388 

11 ΦΕΚ 1162Β/02-08-2010 οικ8622/414, 8623/415 

12 ΦΕΚ 1100Β/21-07-2010 οικ8136/390, οικ8135/389 

13 ΦΕΚ 1263Β/06-08-2010 οικ624/416, οικ8625/417 

14 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτημα Ι, Ισχύοντα hEN) 
15 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτημα ΙΙ, hEN που θα ισχύσουν προσεχώς) 
16 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτημα ΙΙΙ, ETAG) 

 
 

ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τομέας 
4 ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 Αδρανή για σκυρόδεμα Γενικής εφαρμογής 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 -1 
Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για 
σκυροδέματα, κονιάματα και ενέματα 

Γενικής εφαρμογής 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 Αδρανή κονιαμάτων Γενικής εφαρμογής 

5 ΕΛΟΤ EN 934-2 
Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και 
ενεμάτων - Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέματος - Ορισμοί, 
απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση 

Γενικής εφαρμογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3 

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - 
Μέρος 3: Πρόσθετα για επιχρίσματα τοιχοποιίας - 
Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και 
επισήμανση 

Γενικής εφαρμογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-4 

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - 
Μέρος 4: Πρόσθετα για ενέματα για προεντεταμένους 
τένοντες - Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση 
και επισήμανση 

Γενικής εφαρμογής 

7 ΕΝ 197-1 
Τσιμέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και 
κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα 

Γενικής εφαρμογής 

7 ΕΝ 197-2 Τσιμέντο - Μέρος 2: Αξιολόγηση συμμόρφωσης Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 12839 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Στοιχεία περιφράξεων 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 13263-1 
Πυριτική παιπάλη για σκυρόδεμα - Μέρος 1: 
Ορισμοί, απαιτήσεις και κριτήρια συμμόρφωσης 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14216 
Τσιμέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια 
συμμόρφωσης ειδικών τσιμέντων πολύ χαμηλής 
θερμότητας ενυδάτωσης 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14647 
Ασβεσταργιλικό τσιμέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές και 
κριτήρια συμμόρφωσης 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14889-1 
Ίνες για σκυρόδεμα - Μέρος 1:Χαλύβδινες ίνες -Ορισμοί, 
προδιαγραφές και συμμόρφωση 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14889-2 
Ίνες για σκυρόδεμα - Μέρος 2: Πολυμερικές ίνες 
- Ορισμοί, προδιαγραφές και συμμόρφωση 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14964 
Άκαμπτα υποστρώματα για ασυνεχή στέγαση - 
Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 15167-1 
Λειοτριβημένη κοκκοποιημένη σκωρία υψικαμίνων για 
χρήση σε σκυρόδεμα, κονιάματα και ενέματα - Μέρος 1: 
Ορισμοί, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης 

Γενικής εφαρμογής 
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ΚΩΔ. ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΛΟΤ 

Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τομέας 

14 ΕΛΟΤ EN 15743 
Τσιμέντο υψηλών θειικών - Σύνθεση, 
προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 197-4 

Τσιμέντο - Μέρος 4: Σύσταση, 
προδιαγραφές και 
κριτήρια συμμόρφωσης τσιμέντων 
υψικαμίνων με 
χαμηλή πρώιμη αντοχή 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 450-1 
Ιπτάμενη τέφρα για σκυρόδεμα - Μέρος 1: 
Ορισμός, προδιαγραφές και κριτήρια 
συμμόρφωσης 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 934-5 

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και 
ενεμάτων - Μέρος 5: Πρόσθετα 
εκτοξευόμενου σκυροδέματος - Ορισμοί, 
απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και 
επισήμανση 

Γενικής εφαρμογής 

15 ΕΛΟΤ EN 15368 

Υδραυλικά συνδετικά για μη δομικές 
εφαρμογές - 
Ορισμοί προδιαγραφές και κριτήρια 
συμμόρφωσης 

Γενικής εφαρμογής 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.02 

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία 
και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - 
Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 2: 
Συστήματα προστασίας επιφανειών 
σκυροδέματος 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.03 

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία 
και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - 
Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 3: 
Επισκευή φερόντων και μη φερόντων 
στοιχείων 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04 

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία 
και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - 
Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 4: 
Δομικά συνδετικά. 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.05 

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία 
και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - 
Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 5: 
Προϊόντα και συστήματα για έγχυση στο 
σκυρόδεμα 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.06 

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία 
και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - 
Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 6: 
Αγκύρωση χαλύβδινων ράβδων οπλισμού 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.07 

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία 
και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - 
Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 7: 
Προστασία οπλισμού έναντι διάβρωσης 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ EN 15274 
Συγκολλητικά γενικών χρήσεων για δομικές 
συναρμογές - Απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμής 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ EN 15275 

Δομικά συγκολλητικά - Χαρακτηρισμός των 
αναερόβιων συγκολλητικών για αξονική 
συναρμογή μεταλλικών στοιχείων στις 
κατασκευές και τεχνικά έργα 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

14  ΕΛΟΤ EN 1057 

Χαλκός και κράματα χαλκού - Στρογγυλοί 
χαλκοσωλήνες άνευ ραφής, για νερό και 
αέριο σε 
εγκαταστάσεις υγιεινής και θερμάνσεως 

ΗΛΜ κτιριακών 

2  
 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13659 
Εξώφυλλα - Απαιτήσεις επιδόσεων και 
ασφάλειας 

Κουφώματα 
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ΚΩΔ. ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΛΟΤ 

Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τομέας 

2  
 

ΕΛΟΤ ΕΝ 
14351.01 

Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, 
χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: 
Παράθυρα 
και εξωτερικά ετυστήματα θυρών για πεζούς 
χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και 
διαρροής καπνού 

Κουφώματα 

9  
 

ΕΛΟΤ EN 13241-1 

Πόρτες για χώρους βιομηχανικούς, 
εμπορικούς 
και στάθμευσης - Πρότυπο προϊόντος - 
Μέρος 1: Κουφώματα 
Προϊόντα χωρίς χαρακτηριστικά 
πυραντίστασης 
και ελέγχου καπνού 

Κουφώματα 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 1154 
Είδη κιγκαλερίας - Συσκευές ελεγχόμενου 
κλεισίματος θυρών - Απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμής 

Κουφώματα 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 12209 

Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές - Κλειδαριές 
μηχανικής λειτουργίας και κυπριά - 
Απαιτήσεις 
και μέθοδοι δοκιμής 

Κουφώματα 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 1935 
Είδη κιγκαλερίας - Μονοαξονικοί μεντεσέδες 
- 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών 

Κουφώματα 

15  
 

ΕΛΟΤ EN 14846 
Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές - 
Ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές και θήκες - 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

Κουφώματα 

1  
 

ΕΛΟΤ ΕΝ 771-3 
Στοιχεία τοιχοποιίας από σκυρόδεμα 
(αδρανή 
συνήθη και ελαφρά) 

Κτιριακά έργα 

2  
 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13561 
Εξωτερικές περσίδες - Απαιτήσεις 
επιδόσεων και 
ασφάλειας 

Κτιριακά έργα 

2  
 

ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1 
Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας - 
Μέρος 1: 
Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα 

Κτιριακά έργα 

2  
 

ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 
Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας - 
Μέρος 2 
κονίαμα τοιχοποιίας 

Κτιριακά έργα 

3  
 

ΕΛΟΤ ΕΝ 459-1 
Δομική Άσβεστος - Μέρος 1 Ορισμοί, 
Προδιαγραφές και Κριτήρια Συμμόρφωσης 

Κτιριακά έργα 

6  
 

ΕΛΟΤ 13165 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από 
άκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης (PUR) - 
Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

6  
 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιομηχανικούς παραγόμενα προϊόντα από 
διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) - 
Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

6  
 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13164 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από 
εξηλασμένο αφρό πολυστερίνης (XPS) - 
Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

9  ΕΛΟΤ EN 13830 Πετάσματα όψεων - Πρότυπο προϊόντος Κτιριακά έργα 

12  
 

ΕΛΟΤ EN 14509 

Αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πάνελς με 
μεταλλική κάλυψη και από τις δύο όψεις - 
Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα - 
Προδιαγραφές 

Κτιριακά έργα 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 1158 

Μεταλλικά εξαρτήματα κτιρίων - Διατάξεις 
συντονισμού πόρτας - Απαιτήσεις και 
μέθοδοι 
δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 1168 
Προϊόντα προκατασκευασμένα από 
σκυρόδεμα - 
Διάτρητες πλάκες με διαμήκη κενά 

Κτιριακά έργα 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 12004 

Κόλλες για πλακίδια - Απαιτήσεις, 
αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης, ταξινόμηση και 
χαρακτηρισμός 

Κτιριακά έργα 
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ΚΩΔ. ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΛΟΤ 

Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τομέας 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 12467 
Επίπεδα φύλλα ινοτσιμέντου - 
Προδιαγραφές 
προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 12878 

Πιγμέντα για το χρωματισμό δομικών 
υλικών, 
που βασίζονται στο τσιμέντο ή/και στον 
ασβέστη 
- Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 1304 
Κεραμίδια από άργιλο και εξαρτήματα - 
Ορισμοί 
και προδιαγραφές προϊόντων 

Κτιριακά έργα 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 13225 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από 
σκυρόδεμα - 
Ευθύγραμμα δομικά στοιχεία 

Κτιριακά έργα 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 1344 
Κεραμικά επιστρώσεων - Απαιτήσεις και 
μέθοδοι 
δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 13454-1 

Συνδετικά, σύνθετα συνδετικά και 
βιομηχανικώς 
παραγόμενα μίγματα για επικαλύψεις 
δαπέδων 
με βάση το θειικό ασβέστιο - Μέρος 1: 
Ορισμοί 
και απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 13693 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από 
σκυρόδεμα - 
Ειδικά στοιχεία για στέγες 

Κτιριακά έργα 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 13813 
Υλικό επικάλυψης και επιχρίσεις δαπέδων - 
Υλικό επικάλυψης - Ιδιότητες και απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 13859-1 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισμοί και 
χαρακτηριστικά υποστρωμάτων - Μέρος 1: 
Υποστρώματα για ασυνεχείς επικαλύψεις 
στεγών 

Κτιριακά έργα 
 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 13859-2 
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισμοί και 
χαρακτηριστικά υποστρωμάτων - Μέρος 2: 
Υποστρώματα τοίχων 

Κτιριακά έργα 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 13915 

Προκατασκευασμένα πετάσματα 
γυψοσανίδων 
με πορώδη πυρήνα από χαρτόνι - Ορισμοί, 
απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 
 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 13950 

Σύνθετα θερμο/ηχομονωτικά πετάσματα 
γυψο- 
σανίδων - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμής 

Κτιριακά έργα 
 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 13956 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά 
και 
ελαστομερή φύλλα στεγάνωσης δωμάτων - 
Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 
 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 13963 
Υλικά αρμών για γυψοσανίδες - Ορισμοί, 
απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 14195 

Μεταλλικά στοιχεία πλαισίων για συστήματα 
γυψοσανίδων - Ορισμοί, απαιτήσεις και 
μέθοδοι 
δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 14782 

Αυτοφερόμενα μεταλλικά φύλλα για 
στέγαση, 
εξωτερική επικάλυψη και εσωτερική 
επένδυση - 
Προδιαγραφή προϊόντος και απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 
 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 14783 

Πλήρως στηριζόμενα μεταλλικά φύλλα και 
ταινίες 
για στέγαση, εξωτερικές επικαλύψεις και 
εσωτερικές επενδύσεις - Προδιαγραφή 
προϊόντος και απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 14967 
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά 
φύλλα υγρομόνωσης τοίχων - Ορισμοί και 
χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 
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ΚΩΔ. ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΛΟΤ 

Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τομέας 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 14991 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από 
σκυρόδεμα - 
Στοιχεία θεμελίωσης 

Κτιριακά έργα 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 15824 
Προδιαγραφές για εξωτερικά και εσωτερικά 
επιχρίσματα με βάση οργανικά συνδετικά 

Κτιριακά έργα 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 413-1 
Τσιμέντο τοιχοποιίας - Μέρος 1: Σύνθεση, 
προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης 

Κτιριακά έργα 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 517 
Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης - 
Άγκιστρα ασφαλείας 

Κτιριακά έργα 
 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 520 
Γυψοσανίδες - Ορισμοί, απαιτήσεις και 
μέθοδοι 
δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 845-1 

Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα 
τοιχοποιίας - Μέρος 1: Αγκύρια, λάμες 
στερέωσης, λάμες ανάρτησης και 
στηρίγματα 

Κτιριακά έργα 
 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 845-2 
Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα 
τοιχοποιίας - Μέρος 2: Υπέρθυρα 

Κτιριακά έργα 
 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 845-3 
Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα 
τοιχοποιίας - Μέρος 3: Χαλύβδινο πλέγμα 
οπλισμού οριζόντιων αρμών. 

Κτιριακά έργα 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 10025-1 
Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες 
κατασκευών - Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι 
παράδοσης 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 10088-4 

Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 4: Τεχνικοί 
όροι 
παράδοσης για χαλυβδόφυλλα, 
χαλυβδόπλακες 
και χαλυβδοταινίες ανθεκτικές σε διάβρωση 
για 
δομικές χρήσεις 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

 

14 
ΕΛΟΤ EN 10088-5 
 

Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 5: Τεχνικοί 
όροι 
παράδοσης χαλύβων ανθεκτικών σε 
διάβρωση 
για ράβδους, χονδροσύρματα, σύρματα, 
διατομές και στιλπνά προϊόντα για δομικές 
χρήσεις 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 10210-1 

Κοίλες διατομές κατασκευών με τελική 
κατεργασία εν θερμώ από μη κεκραμένους 
και 
λεπτόκοκκους χάλυβες - Μέρος 1: 
Μεταλλικές 
κατασκευές 
Τεχνικοί όροι 
παράδοσης 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 10219-1 

Συγκολλητές κοίλες διατομές κατασκευών 
διαμορφωμένες εν ψυχρώ από μη 
κεκραμένους 
και λεπτόκοκκους χάλυβες - Μέρος 1: 
Τεχνικοί 
όροι παράδοσης 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 10340 Χυτοχάλυβες κατασκευών 
Μεταλλικές 
κατασκευές 

 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 10343 
Χάλυβες βαφής και επαναφοράς για δομικές 
χρήσεις - Τεχνικοί όροι παράδοσης 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 13479 

Αναλώσιμα συγκόλλησης - Πρότυπο γενικό 
προϊόν για πλήρωση μετάλλων και 
συλλιπάσματα για συγκόλληση με τήξη 
μεταλλικών υλικών 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 15048-1 
Κατασκευή συναρμολόγησης κοχλίωσης 
χωρίς 
προφόρτιση - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 15088 

Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Δομικά 
προϊόντα για κατασκευές - Τεχνικές 
συνθήκες 
ελέγχου και παράδοσης 

Μεταλλικές 
κατασκευές 
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τομέας 

15  
 

ΕΛΟΤ EN 1090-1 

Κατασκευή έργων από χάλυβα και από 
αλουμίνιο 
- Μέρος 1: Απαιτήσεις για την αξιολόγηση 
της 
συμμόρφωσης των δομικών στοιχείων 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

4 ΕΛΟΤ 13055-2 

Ελαφρά αδρανή - Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή 
ασφαλτομιγμάτων, επιφανειακών 
επιστρώσεων και εφαρμογών με 
σταθεροποιημένα ή μη σταθεροποιημένα 
υλικά 

Οδοποιία 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13043 
Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών 
επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και 
άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων 

Οδοποιία 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13242 
Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με 
υδραυλικές κονίες, ή μη σταθεροποιημένων 
για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12352 
Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας -
Προειδοποιητικοί σηματοδότες και 
σηματοδότες ασφάλειας 

Οδοποιία 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 13108-1 
Ασφαλτσμίγματα - Προδιαγραφές υλικών - 
Μέρος 1: Ασφαλτικό σκυρόδεμα 

Οδοποιία 
 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 13108-2 

Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - 
Μέρος 
2: Ασφαλτικό σκυρόδεμα για πολύ λεπτές 
στρώσεις 

Οδοποιία 
 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 13108-3 
Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - 
Μέρος 
3: Μαλακά ασφαλτομίγματα 

Οδοποιία 
 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 13108-4 

Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - 
Μέρος 
4: Ασφαλτομίγματα εν θερμώ (Hot Rolled 
Asphalt) 

Οδοποιία 
 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 13108-5 
Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - 
Μέρος 
5: Ασφαλτική σκυρομαστίχη 

Οδοποιία 
 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 13108-6 
Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - 
Μέρος 
6: Ασφαλτομαστίχη 

Οδοποιία 
 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 13108-7 
Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - 
Μέρος 
7: Πορώδες ασφαλτόμιγμα 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13808 
Άσφαλτος και ασφαλτικό συνδετικά - Πλαίσιο 
προδιαγραφών κατιοντικών ασφαλτικών 
γαλακτωμάτων 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13877-3 
Οδοστρώματα από σκυρόδεμα - Μέρος 3: 
Προδιαγραφές για χρήση βλήτρων σε 
οδοστρώματα από σκυρόδεμα 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13924 
Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - 
Προδιαγραφές για ασφάλτους οδοστρωσίας 
υψηλής σκληρότητας 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14023 

Ασφαλτικά και ασφαλτικά συνδετικά - 
Πλαίσιο 
προδιαγραφών, για τροποποιημένη 
άσφαλτο με 
πολυμερή 

Οδοποιία 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 15258 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από 
σκυρόδεμα - 
Στοιχεία τοίχων αντιστήριξης 

Οδοποιία 

15  
 

ΕΛΟΤ EN 12899-1 
Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής 
σήμανσης - Μέρος 1: Σταθερές πινακίδες 

Οδοποιία 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1338 
Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμής 

Οδοποιία κλπ 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 
Πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα - 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

Οδοποιία κλπ 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1340 
Κράσπεδα από σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμής 

Οδοποιία κλπ 

14 ΕΛΟΤ EN 12271 Επιφανειακές επαλείψεις - Προδιαγραφές ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ 

14 ΕΛΟΤ EN 12273 Επιστρώσεις με ασφαλτοπολτό - Απαιτήσεις ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ 
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΛΟΤ 

Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τομέας 

14 ΕΛΟΤ EN 13101 
Βαθμίδες φρεατίων επίσκεψης - Απαιτήσεις, 
σήμανση, δοκιμές και αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης 

Υδραυλικά έργα 

14  ΕΛΟΤ EN 14396 Σταθερές κλίμακες ανθρωποθυρίδων Υδραυλικά έργα 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 1917 

Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψης 
από 
σκυρόδεμα άοπλο ή οπλισμένο ή 
ενισχυμένο με 
ίνες χάλυβ 

Υδραυλικά έργα 

14  
 

ΕΛΟΤ EN 598 

Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά 
τεμάχια, 
εξαρτήματα και οι συνδέσεις τους για 
εφαρμογές 
αποχέτευσης - Απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμών 

Υδραυλικά έργα 
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