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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες 

θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη 

διακήρυξη. 

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης 

εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη 

έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του 

έργου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των 

υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης  του έργου. 

1.2.2 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για 

την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν 

μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την 

ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα 

χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων. 

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή 

διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο 

περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς 

φόρους κ.λπ. [πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)] 

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, 

κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του 

έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται 

ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η 

δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε 

ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα 

στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν 

χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα 

τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων. 

1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 

βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, 

φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες 

φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις 

απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται 

ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών 

μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε 

κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, 

σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών 

(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 

οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε 

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, 

εξαιρέσιμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 

προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως 

προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών 

γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) 
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ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή 

οπουδήποτε αλλού. 

1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης 

γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, 

ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών 

εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους 

δημοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και 

απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των 

χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 

Περιβαλλοντικούς ‘Όρους. 

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων 

και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της 

Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, και 

προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο) 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 κλπ κατασκευές από 

σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από 

την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 

εφαρμογή  στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) 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. 

1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα 

μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές 

ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου. 

1.3.9 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 

εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή 

ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι 

δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της 

εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική 

παραλαβή τους. 

1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 

φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 

δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, 

εργασία κλπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 

μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την 
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κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες 

περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η 

αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα 

καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις 

στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 

καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του 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. 

1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, 

μηχανημάτων κ.λπ. 

1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 

μηχανημάτων και  προσωπικού που οφείλονται: 

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα) 

(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά 

φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.), 

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

(δ) 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 σεάλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

(ε) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 

οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες 

σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης  

χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του 

έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των 

στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες 

κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών. 

Επίσης 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]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του 

Προγράμματος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου 

Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

1.3.15 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. 

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

αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων 

με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε". 

1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα 

παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών 

διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να 

προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον 

γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 
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1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του 

έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., 

καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και 

ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 

ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των 

εργασιών. 

1.3.20 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. 

1.3.21 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 κλπ) που οφείλονται σε μη 

τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και 

γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, 

μελέτες ικριωμάτων κλπ. 

1.3.24 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. 

1.3.25 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση 

του Αναδόχου στο Έργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις 

σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή 

προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.26 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά 

όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους 

υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου. 

1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 

1.3.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με 

τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

1.4 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 

Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως 

κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης 

εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών 

επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 

προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.  

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις 

εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του 

Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον 
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Κύριο του Έργου. 

 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

2.1 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 ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε 

μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των 

εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε 

θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν 

οι όροι του παρόντος. 

 

2.2 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 0,50m3. 

* 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 αναμοχλεύονται 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 
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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. 

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 

MasterKey 

Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

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

με συσκευή μικροκυμάτων 

 

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις 

διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Έργων" διατάξεις, εκτός εάν 

αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση 

περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος. 
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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 μετά  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 πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η 

επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής 

επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου 

ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής 

επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 

 

 α/α                Είδος                                    Συντελεστής 

 1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν 

λιγότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας. 

 α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)    2,30 

 β) με κάσα επί δρομικού τοίχου     2,70 

 γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου     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)     1,90 

 β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου     2,30 

 γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου     2,60 

 3. Υαλοστάσια : 

 α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)     1,00 

 β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου     1,40 

 γ) με κάσσα επί μπατικού      1,80 
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 δ) παραθύρων ρολλών     1,60 

 ε) σιδερένια       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    2,80 

 β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές   2,00 

 γ) χωρίς επένδυση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)   1,00 

 δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ    1,60 

 7. Προπετάσματα σιδηρά : 

 α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα    2,50 

 β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα     1,00 

 γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 

 α) απλού ή συνθέτου σχεδίου  1,00 

 β) πολυσυνθέτου σχεδίου      1,50 

 9. Θερμαντικά σώματα : 

 Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων 

κατασκευής των θερμαντικών σωμάτων 

  

  

 2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

  

 1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή 

προέλευσης και σκληρότητα: 

  

 ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 1     Πεντέλης   Λευκό 

 2     Κοκκιναρά  Τεφρόν 

 3     Κοζάνης   Λευκό 

 4     Αγ. Μαρίνας  Λευκό συννεφώδες 

 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 
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 5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

 6 Στύρων  Πράσινο 

 7 Λάρισας  Πράσινο 

 8 Ιωαννίνων  Μπεζ 

 9 Φαρσάλων  Γκρι 

 10 Ύδρας   Ροδότεφρο πολύχρωμο 

 11 Διονύσου  Χιονόλευκο 

  

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

  

 1 Ιωαννίνων  Ροδόχρουν 

 2 Χίου   Τεφρό 

 3 Χίου   Κίτρινο 

 4 Τήνου   Πράσινο 

 5 Ρόδου   Μπεζ 

 6 Αγίου Πέτρου   Μαύρο 

 7 Βυτίνας   Μαύρο 

 8 Μάνης   Ερυθρό 

 9 Ναυπλίου  Ερυθρό 

 10 Ναυπλίου  Κίτρινο 

 11 Μυτιλήνης  Ερυθρό πολύχρωμο 

 12 Τρίπολης  Γκρι με λευκές φέτες 

 13 Σαλαμίνας  Γκρι ή πολύχρωμο 

 14 Αράχοβας  Kαφέ 

 2.  Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών 

(νερόλουστρο) 

 3.  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 αλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη 

επίπεδης με το άρθρο 78.35.  

Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα 

παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 

61.30. 

 

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

79.55.  
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

Α.Τ.: 1 

 

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 1123.Α  100% 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και 

ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε 

νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης 

εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το 

υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με 

παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ02-02-01-00. 

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

σκληρότητας: 

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

πρανών και του πυθμένα τους, 

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 

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

των γενικών εκσκαφών της οδού, 

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 

- τεχνικών CutandCover 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 CutandCover 

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(ProctorModified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

- οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 
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- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της 

οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση 

συμπύκνωσης 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε 

μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή 

άλλους τοπικούς περιορισμούς. 

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 

πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 

εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των 

γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 

παρόντος τιμολογίου. 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των 

εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. 

Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέοντων 

προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :0,70 € 

(Ολογράφως) :ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.:2 

 

Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\10.01.02 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με 

μηχανικά μέσα 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1104  100% 

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, 

χαλίκων, άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί 

οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου. 

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα. 

  

Τιμή ανά τόνο (ton). 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :1,65 € 

(Ολογράφως) :ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.:3 

 

Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136  100% 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. Δια μέσου 

οδών καλής βατότητας. Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h. 

  

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km). 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :0,35 € 

 (Ολογράφως) :ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ.:4 

 

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Β01 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 2151  100% 

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 αν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

- Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες 

αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη 

επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

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

ορύγματος 

- Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η 

διάστρωση σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, 

περιβλήματα αγωγών κλπ). 

- Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος. 

- Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των 

προϊόντων εκσκαφών. 

- Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε 

οποιαδήποτε απόσταση. 

- Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα 

εκσκαφής για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του 

τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού. 

- Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω  καταπτώσεων των 

παρειών του ορύγματος 

- Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων 

τσιμεντοστρώσεων στην θέση του ορύγματος 

- Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την 

εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις 

γεφύρωσης) 

- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 

- Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών 

κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με 

βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα 

επιφανείας έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 mανεξάρτητα 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, βαθμίδες καθ' ύψος). 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :4,00 € 

 (Ολογράφως) :ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.: 5 

 

Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο 

σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226  100% 

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους, σε 

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες τα ου πάσης 

φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών 

αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων 

σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". Με 

εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης. 

   

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

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :28,00 € 

 (Ολογράφως) :ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 

 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

 

Α.Τ.: 6 

 

Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\32.02.05 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215  100% 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 

κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 

(ΚΤΣ), με την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των 

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής 

των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, και τις ΕΤΕΠ: 

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του 

έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90λεπτών 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, 
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φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 

παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες 

των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή του μίγματος 

και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης, με χρήση οποιωνδήποτε μέσων 

εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό, 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 

εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων 

χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση 

των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η 

ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για 

την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται 

εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχο 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 

προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 

πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 

μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 

σκυροδέματος (βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων 

σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων 

(λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, 

αψίδες και τρούλους. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από 

σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 90,00 

(Ολογράφως) :ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.: 7 

 

Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811  100% 

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή 

τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), 

σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-

00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα(τύποι)". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και 

απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 

  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.  

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :22,50 
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(Ολογράφως) :ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: 8 

 

Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί 

κατηγορίαςB500C. 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873  100% 

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 τουοπλισμού. Οι Πίνακες θα συντάσσονται 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 πίνακα3-1 του ΚΤΧ-

2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.  

Πεδίο εφαρμογής                     

Ονομ. 

διάμετρος 

(mm) 

Ράβδοι Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτροσυγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

Ονομ. 

διατομή 

(mm2) 

Ονομ. 

μάζα/μέτρο 

(Kg/m) 

B500C B500Α B500C B500Α B500C    

5,0       ν  v      19,6    0,154 

5,5       ν  ν    23,8    0,187 

6,0      ν ν ν ν ν 28,3    0,222 

6,5       ν  ν  33,2    0,260 

7,0       ν  ν  38,5    0,302 

7,5       ν  ν  44,2    0,347 

8,0       ν ν ν ν ν 50,3    0,395 

10,0      ν  ν  ν 78,5    0,617 

12,0      ν  ν  ν 113,0 0,888 

14,0      ν  ν  ν 154,0 1,21 

16,0      ν  ν  ν 201,0 1,58 

18,0      ν     254,0 2,00 

20,0      ν     314,0 2,47 

22,0      ν     380,0 2,98 

25,0      ν     491,0 3,85 
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28,0      ν     616,0 4,83 

32,0      ν     804,0 6,31 

40,0      ν     1.257,0 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 . 

- Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C. 

  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με 

την μελέτη. 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :1,07 € 

 (Ολογράφως) :ΕΝΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

ΔΙΚΤΥΑ  

 

Α.Τ.: 9 

 

Άρθρο: ΝΑΥΔΡ Α\9.41.01 Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το 

Πρότυπο ΕΛΟΤ, ΕΝ 13598-1 προς τοποθέτηση εκτός 

καταστρώματος της οδού    

Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 400 

mm, με ύψος στοιχείου πυθμένα 0,50 m, τριών εισόδων και μιας 

εξόδου έως D 200 mm. 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7  100% 

Προκατασκευασμένα φρεάτια, υδροσυλλογής, έλξης καλωδίων, επίσκεψης, πτώσης ή 

διακλάδωσης δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1 από μη πλαστικοποιημένο 

πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο(PE), στεγανά, με όλα τα 

απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για τοποθέτηση εκτός του 

καταστρώματος της οδού, σε βάθος μέχρι 1,25m. 

Τα φρεάτια προσδιορίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο του θαλάμου (D), τον αριθμό 

και την διάμετρο των εισόδων και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό στοιχείο βάσης, τον 

θάλαμο, ο οποίος διαμορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούμενο ύψος με στοιχείο διαμόρφωσης 

θαλάμου του παραγωγού των φρεατίων κατά ΕΛΟΤ EN13598-1, την κωνική απόληξη (κεντρική ή 

έκκεντρη) και τον δακτύλιο έδρασης του καλύμματος στην στέψη για την κατανομή των φορτίων. 

Η βάση του φρεατίου θα είναι μονολιθικής κατασκευής με διαμορφώσεις ρύσεων(κανάλια 

ροής) των εισερχομένων και εξερχομένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι θα είναι 

προδιαμορφωμένες στο εργοστάσιο με τυποποίηση κατά την ονομαστική διάμετρο των 
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σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος, 

σύμφωνα με την μελέτη του έργου. 

Η κωνική απόληξη θα είναι διαμέτρου αντίστοιχης των διαστάσεων του καλύμματος και θα 

συναρμόζεται με τον θάλαμο μέσω στεγανοποιητικού δακτυλίου. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

- Η προμήθεια των επιμέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεπομένων από την μελέτη 

διαστάσεων, με τις αναλογούσες βαθμίδες επίσκεψης (όπου απαιτείται),τους δακτυλίους 

στεγάνωσης μεταξύ των στοιχείων και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα σύνδεσης με τους 

αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιμεντοσωλήνες, σύμφωνα με την μελέτη). 

- Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόμενες διαστάσεις με 

μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις 

των παρειών του ορύγματος, η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και 

η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 

τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις  αποξηλώσεις και οι τυχόν 

απαιτούμενες αντλήσεις. 

- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους εισερχόμενους και 

εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του φρεατίου. 

- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους εισερχόμενους και 

εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του φρεατίου. 

- Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών με μέγιστο 

μέγεθος κόκκου 25 mm (συμπεριλαμβάνεται το κοσκίνισμα των προϊόντων, εάν απαιτείται για 

την παρακράτηση κόκκων μεγαλύτερου μεγέθους), κατά συμπυκνωμένες στρώσεις πάχους 

έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι 

συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαμος και τελικά η κωνική απόληξη, με χρήση δονητικής 

πλάκας ή ανάλογου εξοπλισμού. 

Εναλλακτικά, πλήρωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με υλικά ελεγχόμενης χαμηλής 

αντοχής (ΥΕΧΑ, CLSM) 

Επισήμανση: 

- Τα στοιχεία διαμόρφωσης του θαλάμου του φρεατίου του προβλεπόμενου από την μελέτη 

ύψους, ονομαστικής διαμέτρου ίσης με την αντίστοιχη του στοιχείου χυτής βάσεως, με τις 

αναλογούσες βαθμίδες καθόδου τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα σχετικά υποάρθρα του 

παρόντος. 

- Για τον καθορισμό της τιμής του φρεατίου, προστίθεται στην τιμή του κύριου άρθρου η τιμή του 

αντίστοιχου στοιχείου διαμόρφωσης του θαλάμου, στο απαιτούμενο ύψος, από το αντίστοιχο 

υποάρθρο του παρόντος. 

- Δεν συμπεριλαμβάνεται και τιμολογείται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου το 

κάλυμμα του φρεατίου της προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας ικανότητας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

124 

Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 400 mm, με ύψος στοιχείου πυθμένα 

0,50 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 200 mm. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φρεατίου (τεμ), ανάλογα με την εσωτερική διάμετρο 

(ID) και τον αριθμό και διάμετρο των εισόδων/εξόδων, και ανά μέτρο μήκους στοιχείου 

διαμόρφωσης θαλάμου. 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :124,00 € 

(Ολογράφως) :ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ 
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Α.Τ.: 10 

 

Άρθρο: ΝΑΥΔΡ Α\12.01.01.05 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και 

τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 

Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1916Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6551.5  100% 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο 

όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα 

ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικόδακτύλιο στεγάνωσης 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 

- Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 

- Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 

- Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ "καμπάνας" (bell-

sochetpipes) 

- Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, 

σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 

- Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strengthclass), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο 

θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με 

τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες 

έδρασης/εγκιβωτισμού(beddingfactor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το 

επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου 

με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου 

έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα 

δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας 

του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120,χωρίς 

διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου - εντορμίας ή καμπάνας) και την 

διάταξη ή μη οπλισμού. 

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του 

Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 

  

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και μπορεί 

να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή ναπαραδίδονται προς 

τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 

Όταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου 

ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: SulfateResistant) εφαρμόζεται, συμβατικά, 

προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 

Όταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής 

βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας 

κατά 10 %. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 



20 

 

τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειράς) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916,με τους 

αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, ο 

καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου 

στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό 

τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης. 

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του 

υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του 

Τιμολογίου. 

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο 

παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 

  

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων 

τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του 

μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 72,00 € 

(Ολογράφως) :ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.: 11 

 

Άρθρο: ΝΑΥΔΡ Α\12.14.01.27 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 

συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις 

πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN110 mm/ PN 12,5 

atm 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1  100% 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά  

ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και 

ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σωλήνες (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 –peelablelayer). 

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την 

ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: MinimumRequiredStrength)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. 
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Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν 

εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelablelayer)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 στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών 

τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (buttwelding) 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. 

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: Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 

τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm.  

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :13,00 €  

(Ολογράφως) :ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ 

  

Α.Τ.:12 

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Α10 Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού 

δικτύου, με μηχανικά μέσα 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 2111  100% 

Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπογείου αρδευτικού δικτύου (με 

σταλακτηφόρους ή εκτοξευτές), σε χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, στο απαιτούμενο βάθος, με χρήση 

μηχανικών μέσων (π.χ. αυτοφερόμενης καδένας, αυλακωτήρα κλπ).  

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :0,80 € 

(Ολογράφως) :ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ.:13 

 

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Η03.1.6 Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή βαρέως τύπου, 

 ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5  100% 

Αγωγός από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα),κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, ήτοι προμήθεια σωλήνων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, και 

δοκιμασία αγωγού, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ10-08-01-00. Τα ειδικά 

τεμάχια (σταυροί, ταυ, μούφες, καμπύλες, συστολές, ρακόρ κλπ), επιμετρώνται ιδιαίτερα με 

βάση τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 

Η03.1. 6  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 2 in. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :14,50 € 

(Ολογράφως) :ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: 14 

 

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Η05.1.6 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, 

ονομαστικής διαμέτρου Φ  2 in 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100% 

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα 

εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και 

δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ10-08-01-00. 

Η05.1. 6  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 2 in. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :28,00 € 

(Ολογράφως) :ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.: 15 

 

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Η04.2.6 Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100% 

Ρακόρ χαλύβδινα κωνικά γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά 

και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Η04.2. 6  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ2 in. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :20,50 € 

 (Ολογράφως) :ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ.: 16 

 

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Η04.6.6 Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100% 

Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και 

την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Η04.6. 6  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 2 in. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :7,00 € 

(Ολογράφως) :ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.:17 

 

Άρθρο:ΝΑΠΡΣ Η04.9.6 Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100% 

Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και 

την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Η04.9. 6  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 2 in. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :5,50 

 (Ολογράφως) :ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: 18 

 

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Η04.13.6 Σωληνομαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, διατομής 2 in, 

μήκους 50 cm 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5  100% 

Σωληνομαστοί από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο χωρίς ραφή (tubo) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10220,με 

σπείρωμα στα δύο άκρα, επιτόπου του έργου, με τα μικροϋλικά και την εργασία τοποθέτησης, 

σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών πίεσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Η04.13. 6  Διατομής  2 in, μήκους 50 cm 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :7,00 € 

(Ολογράφως) :ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ 
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Α.Τ.: 19 

 

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Η05.9 Βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας, Φ 2 in 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100% 

 

Βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας, Φ 2'', πλαστική ή μεταλλική, κυλιόμενου 

διαφράγματος, ΡΝ 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα 

μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την 

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :175,00 € 

 (Ολογράφως) :ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.: 20 

 

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Η06.2.6.1 Υδραυλικές αντιπληγματικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, διπλού 

θαλάμου ήαντίστοιχου τύπου, ονομαστικής πίεσης PN 16, 

ονομαστικής διαμέτρου DN50 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100% 

Υδραυλικές αντιπληγματικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, διπλού θαλάμου ή σε διάταξηV-PORT ή 

πλήρως υποστηριζόμενου διαφράγματος ή αντίστοιχου τύπου, με όλα τα εξαρτήματα (μεταλλικοί 

πιλότοι, σωληνάκια, βελονοειδείς βαλβίδες κ.λ.π.).Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα 

εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και 

δοκιμών,  σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Η06.2.6. 1  Ονομαστικής πίεσης PN 16   , ονομαστικής διαμέτρου  DN 50. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :720,00 € 

(Ολογράφως) :ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.:21 

 

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.4 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβαννών, 50 x 60 cm, 6 Η/Β 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβαννών (Η/Β), με τα υλικά 

εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου, 

διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου στον 

πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, 

επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία). 

Η09.2.13. 4  Διαστάσεις / Αριθμός Η/Β:  50 x 60 cm, 6 Η/Β 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :45,00 € 

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
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Α.Τ.: 22 

 

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.3 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβαννών, 30 x 40 cm, 4 Η/Β 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβαννών (Η/Β), με τα υλικά 

εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου, 

διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου στον 

πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, 

επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία). 

Η09.2.13. 3  Διαστάσεις / Αριθμός Η/Β:  30 x 40 cm, 4 Η/Β 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :25,00 € 

(Ολογράφως) :ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.: 23 

 

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Η08.3.12.2Ν Εκτοξευτήρας τύπου πιστονιού (ΡΟΡ UP), ακτίνας 34 - 54  

με ενσωματωμένες ηλεκτροβάνες 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΠΡΣ 5893.4.2  100% 

 Εκτοξευτήρας αυτό-ανυψούμενος (pop up) με υδραυλικό κινητήρα τύπου πιστονιού, ακτίνας 

34 - 54 μέτρων για παροχή 23-65 Μ3/ώρα σε πίεση 4-8 bar. Θα έχει ρυθμιζόμενη ταχύτητα 

περιστροφής από 50 έως 120 sec για τομέα 360ο. Θα υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της γωνίας 

περιστροφής από 30ο έως 360ο και η γωνία βολής θα είναι 25ο. Θα υπάρχουν διαθέσιμα 

ακροφύσια 16, 20 και 24 mm και για απλούστερη εγκατάσταση θα φέρει ενσωματωμένη 

ηλεκτροβάνα με τάση λειτουργίας 24VAC. Θα είναι κατασκευασμένος από υλικά ανθεκτικά στην 

διάβρωση, ειδικότερα πλαστικό, ορείχαλκο και ανοξείδωτο χάλυβα. Η υποδοχή σύνδεσης θα 

είναι 2" BSP θηλυκή με εσωτερικό μεταλλικό δακτύλιο ενίσχυσης. Ο επιλογέας κατάστασης της 

ηλεκτροβάνας (αυτόματο- ανοικτή- κλειστή) θα είναι εύκολα προσπελάσιμος στο επάνω μέρος 

του εκτοξευτήρα. Για ευκολία στην συντήρηση και την επισκευή ο κινητήρας, το πηνίο και το 

διάφραγμα της ηλεκτροβάνας θα είναι αντικαταστάσιμα από το επάνω μέρος χωρίς να απαιτείται 

αφαίρεση του εκτοξευτήρα από το έδαφος.  

Οι εκτοξευτήρες θα συνδεθούν με αρθρωτούς συνδέσμους 2’’ για απόλυτη ευθυγράμμιση με 

την επιφάνεια του εδάφους. Οι αρθρωτοί σύνδεσμοι θα γίνουν από γαλβανισμένα χαλύβδινα 

εξαρτήματα 2’’. Για την διασφάλιση μακρόχρονης και απροβλημάτιστης λειτουργίας, προσοχή 

πρέπει να δοθεί στην σωστή στράγγιση του εκτοξευτήρα. Η πλήρωση του χώρου μετά την 

τοποθέτηση του θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά με χαλίκι και πριν την ενεργοποίηση να γίνει 

έλεγχος ότι οι εκτοξευτήρες δεν διατηρούν νερό στο κύπελλο τους μετά από λειτουργία 15 

λεπτών έκαστος. 

Για να υπάρχει δυνατότητα απομόνωσης του εκτοξευτήρα χωρίς να τεθεί το όλο σύστημα 

εκτός λειτουργίας μεταξύ του αρθρωτού συνδέσμου και της υδροληψίας θα τοποθετηθεί 

σφαιρικός κρουνός 2’’ εντός πλαστικού φρεατίου. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα 

εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και 

δοκιμών,  σύμφωνα με την μελέτη. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :3.100,00 € 

(Ολογράφως) :ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.: 24 

 

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Η02.2.1 Αγωγός από σωλήνα PVC 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 mm 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 

Αγωγός από σωλήνες σκληρού PVC (PVC-U), ονομαστικής πίεσης 6 atm, με μούφα σύνδεσης 

και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-1, ήτοι προμήθεια σωλήνων και 

πλαστικών εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, δοκιμασία αγωγού καθώς και 

κάθε άλλη εργασία σύνδεσης των σωλήνων για τη διαμόρφωση του αγωγού, ανεξαρτήτως 

αριθμού συνδέσεων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.Δεν 

περιλαμβάνονται οι εκσκαφές του ορύγματος, τα χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια και οι χυτοσιδηροί 

σύνδεσμοι διαμόρφωσης των κόμβων της σωλήνωσης, οι συσκευές ελέγχου και ασφάλειας του 

δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων. 

Η02.2. 1  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 50 mm 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :2,35 € 

 (Ολογράφως) :ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: 25 

 

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

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 

Καλώδιο τύπου JIVV-U (ΝΥΥ) και μικροϋλικά (κολάρα, κλέμμες κλπ) επί τόπου του έργου, με 

την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης καλωδίων, διαμόρφωσης, 

σύνδεσης και ελέγχου. 

Η09.2.15. 5  Διατομή  7 x 1,5 mm2. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,40 € 

 (Ολογράφως) :ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.:26 

 

Άρθρο:ΝΑΥΔΡ Α\6.01.02 Αντλητικό συγκρότημα μονό 56 m3/h στα 85 m με δοχείο 300 λιτ. 

Το αντλητικό συγκρότημα θα είναι σύστημα κατακόρυφης  αντλίας με παροχή 56m3/h σε 

μανομετρικό 88m και η θερμοκρασία του αντλούμενου νερού θα μπορεί να είναι έως 120 C. Οι 

φτερωτές της αντλίας είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι ΑΙSI 304, ο άξονας από 

ανοξείδωτο ατσάλι ΑΙSI 304, τα πτερύγια εκτροπής και το εξωτερικό κέλυφος  θα είναι 

κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι AISΙ 304. Για τη στεγανοποίηση του άξονα θα έχει 

μηχανικό στυπιοθλίπτη τύπου Cartridge για επισκευή του χωρίς αποσυναρμολόγηση της αντλίας 

Ο κινητήρας της θα είναι κλειστού τύπου, προστασίας ΙΡ55 και ιπποδυνάμεως 22 ΚW.  
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Ο ηλεκτρικός πίνακας λειτουργίας του ανωτέρω συγκροτήματος θα περιέχει: 

Γενικό διακόπτη, αυτόματες ασφάλειες κυκλωμάτων, αυτομάτους εκκινήσεως - στάσεως 

(ρελέ), θερμικά υπερεντάσεως καθώς και ηλεκτρονικό ελέγχου ασυμμετρίας φάσεων. Προστασία 

από ξηρά λειτουργία μέσω φλοτεροδιακόπτη στην δεξαμενή αναρρόφησης. 

Επίσης για όλα τα αντλητικά συγκροτήματα προβλέπονται: 

Α. Διακόπτης αυτόματης - χειροκίνητης  

Β. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας  

Γ. Ενδεικτική λυχνία σφάλματος  

Δ. Επαφή ένδειξης σφάλματος στις οριολωρίδες του ηλεκτρικού πίνακα. 

Όλα τα ανωτέρω μηχανήματα και εξαρτήματα (εκτός δοχείου) θα είναι τοποθετημένα πάνω σε 

ενιαία σιδηρά βάση ισχυρής κατασκευής, πλήρως συναρμολογημένα μεταξύ τους υδραυλικά και 

ηλεκτρικά.  

Στην αναρρόφηση του αντλητικού συγκροτήματος τοποθετείται βάνα σύρτου ελαστικής 

έμφραξης αντίστοιχης διαμέτρου. 

Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία 

τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών,  σύμφωνα με την μελέτη. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 18.000,00 € 

 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.: 27 

 

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Η07.7.5 Φίλτρο νερού ορειχάλκινο κοχλιωτό διαμέτρου 4 ins 

  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5  100% 

Φίλτρο  τύπου strainer, κατασκευασμένο από ορείχαλκο, ονομαστικής διαμέτρου 4". Θα έχει 

σπείρωμα 4" στην είσοδο και στην έξοδο. Το στοιχείο φίλτρανσης θα είναι ανοξείδωτη σίτα. Το 

φίλτρο θα είναι κατάλληλο για λειτουργία σε πίεση τουλάχιστον 16 bar. Μετά το φίλτρο θα 

τοποθετηθεί δικλείδα ελαστικής έμφραξης αντίστοιχης διαμέτρου. Προμήθεια επί τόπου του 

έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, 

ρυθμίσεων και δοκιμών,  σύμφωνα με την μελέτη. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :271,40 €  

(Ολογράφως) :ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: 28 

 

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Η06.2.1.4 Υδραυλικές βαλβίδες διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου τύπου, 

χυτοσιδηρές, ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουργίας, 

ονομαστικής πίεσης PN 16,ονομαστικής διαμέτρου DN 100 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100% 

Υδραυλικές χυτοσιδηρές βαλβίδες, διπλού θαλάμου ή σε διάταξη V-PORT ή πλήρως 

υποστηριζόμενου διαφράγματος ή αντίστοιχου τύπου, ηλεκτρικής λειτουργίας και με δυνατότητα 

χειροκίνητης λειτουργίας, με όλα τα εξαρτήματα (πιλότοι, σωληνάκια, βελονοειδείς βαλβίδες 

κ.λ.π.). Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία 
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τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Η06.2.1. 4  Ονομαστικής πίεσης PN 16  , Ονομαστικής διαμέτρου  DN 100. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :1.080,00 € 

(Ολογράφως) :ΧΙΛΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.: 29 

 

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Η05.2.4 Βάνες ελαστικής έμφραξης, ονομαστικής διαμέτρου DN 100 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100% 

Βάνες ελαστικής έμφραξης, με τιμόνι, με σώμα από χυτοσίδηρο με εποξειδική βαφή και άξονα 

από ανοξείδωτο χάλυβα. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα 

μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την 

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Η05.2. 4  Ονομαστικής διαμέτρου  DN 100. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :210,00 € 

(Ολογράφως) :ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.: 30 

 

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Η05.2.1 Βάνες ελαστικής έμφραξης, ονομαστικής διαμέτρου DN 50 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100% 

Βάνες ελαστικής έμφραξης, με τιμόνι, με σώμα από χυτοσίδηρο με εποξειδική βαφή και άξονα 

από ανοξείδωτο χάλυβα. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα 

μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την 

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Η05.2. 1  Ονομαστικής διαμέτρου  DN 50 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά):120,00 €  

(Ολογράφως) :ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.: 31 

 

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Η06.2.4.1 Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθμης (φλοτεροβαλβίδες), 

απλού φλοτέρχυτοσιδηρές, διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου 

τύπου, ονομαστικής πίεσηςPN 16, ονομαστικής διαμέτρου DN 50 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100% 

Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθμης (φλοτεροβαλβίδες), απλού φλοτέρ, χυτοσιδηρές, 

διπλού θαλάμου ή σε διάταξη V-PORT ή πλήρως υποστηριζόμενου διαφράγματος ή αντίστοιχου 
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τύπου, με όλα τα εξαρτήματα (μεταλλικοί πιλότοι, σωληνάκια, βελονοειδείς βαλβίδες κ.λ.π.). 

Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία 

τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Η06.2.4. 1  Ονομαστικής πίεσης PN 16   , ονομαστικής διαμέτρου  DN 50 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :610,00 € 

(Ολογράφως) :ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.: 32 

 

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Η04.15.8 Φλάντζες χαλύβδινες με σπείρωμα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 4 in 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100% 

Φλάντζες χαλύβδινες τόρνου με σπείρωμα, επιτόπου του έργου, με τα υλικά και μικροϋλικά 

σύνδεσης και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Η04.15. 8  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 4 in 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :17,50 € 

(Ολογράφως) :ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: 33 

 

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Η04.15.5 Φλάντζες χαλύβδινες με σπείρωμα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100% 

Φλάντζες χαλύβδινες τόρνου με σπείρωμα, επιτόπου του έργου, με τα υλικά και μικροϋλικά 

σύνδεσης και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Η04.15. 5  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 2 in. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :11,50 € 

 (Ολογράφως) :ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: 34 

 

Άρθρο:ΝΑΠΡΣ Η03.1.9 Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή βαρέως τύπου, 

 ονομαστικής διαμέτρου Φ 4 in 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5  100% 

Αγωγός από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα),κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, ήτοι προμήθεια σωλήνων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, και 

δοκιμασία αγωγού, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ10-08-01-00. Τα ειδικά 

τεμάχια (σταυροί, ταυ, μούφες, καμπύλες, συστολές, ρακόρκλπ), επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση 
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τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 

Η03.1. 9  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 4 in. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) : 30,00 € 

(Ολογράφως) :ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.: 35 

 

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Η04.4.9 Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 4 in 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100% 

Ταυ μεταλλικά, γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την 

εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Η04.4. 9  Ονομαστική διάμετρος  Φ 4 in 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) : 45,00 € 

(Ολογράφως) :ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.: 36 

 

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Η04.4.6 Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100% 

Ταυ μεταλλικά, γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την 

εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ10-08-01-00. 

Η04.4. 6  Ονομαστική διάμετρος  Φ 2 in. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :9,50 € 

(Ολογράφως) :ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: 37 

 

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Η04.10.8 Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου  

Φ 4 in 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100% 

Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και 

την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Η04.10. 8  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 4 in. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :27,50 € 

 (Ολογράφως):ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 



31 

 

 

Α.Τ.: 38 

 

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Η04.9.9 Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, ονομαστικής διαμέτρου Φ 4 in 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100% 

Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και 

την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Η04.9. 9  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 4 in. 

  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :25,00 € 

 (Ολογράφως) :ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.:39 

 

Άρθρο:ΝΑΠΡΣ Η05.10.4 Βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έμφραξης, DN Φ 100 mm 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100% 

 Βαλβίδες αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης, χυτοσιδηρές, ΡΝ 16 atm. Προμήθεια επί 

τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 

σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την  

ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Η05.5. 4  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 100 mm 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :250,00 € 

(Ολογράφως) :ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 

Α.Τ.:40 

 

Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\79.15.03 Γεωυφάσματαμή υφαντά, βάρους 205 gr/m2 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914  100% 

Στρώσεις γεωϋφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις της 

κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη. 

Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m2. 

 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :3,00 € 

 (Ολογράφως) :ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ 
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Α.Τ.: 41 

 

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Α23.ΣΧ25 Κατασκευή στρώσης σκύρων μεταβλητού πάχους διαστ. 0,7 εώς 

7cmελάχιστου πάχους 15 εκ. 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 3121Α  100% 

Κατασκευή στρώσης μεταβλητού πάχους σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 7 εκ. είτε για 

αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις υπό τα επιχώματα και υπό τα θεμέλια τεχνικών 

έργων, από σκύρα προερχόμενα από κοσκίνισμα καθαρών αμμοχαλικωδών υλικών ποταμού ή 

θραύση καταλλήλων πετρωμάτων της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, των οποίων η μεγάλη διάμετρος 

δε θα υπερβαίνει τα 20 εκ., ή άμμο καθαρή από ποτάμι ή χείμαρρο, μετά της μεταφοράς τους 

από απόσταση 25km επί τόπου των έργων. 

 Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνεται η δαπάνη: 

* της εργασίας μόρφωσης και συμπύκνωσης του εδάφους έδρασης της στρώσης σκύρων(μετά 

την τυχόν αφαίρεση των φυτικών γαιών ή την εκσκαφή ακαταλλήλων, τη συμπλήρωση 

κοιλωμάτων και την κατασκευή αναβαθμών) μέχρι βάθους τουλάχιστον 0,30μ., σε βαθμό 

συμπύκνωσης, που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ’ ελάχιστον προς το 

90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 

PROCTOR MODIFIED, σύμφωνα με τη δοκιμή AASHO T 180. 

* προμήθειας και μεταφοράς, από 25km απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης των σκύρων, του 

απαιτούμενου νερού διαβροχής, μετά των φορτοεκφορτώσεων, του χαμένου χρόνου 

φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας του αυτοκινήτου, 

* διάστρωσης, διαβροχής και συμπύκνωσης, 

* καθώς και κάθε άλλη δαπάνη κάθε υλικού και εργασίας που απαιτούνται για την έντεχνη 

εκτέλεση της στρώσης σύμφωνα με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

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

Η τιμή διαμορφώνεται ως εξής :  

Καθαρή τιμή υλικού χωρίς μεταφορά – 7,7 €/m3 

Τιμή μεταφοράς από το Άρθρο ΝΑΟΙΚ 10.07.02- 0,35 €/t*km και 1m3=1.70 t/m3 άρα 0,35*1,70 

= 0,595 €/km*m3 

Απόσταση μεταφοράς - 35km. Άρα τελική τιμή: 7,70 €/m3 + (0,595 €/km*m3 *35 km)= 20,82 

€/m3.  

 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο πλήρους κατασκευής στρώσης σκύρων, μετά της μεταφοράς τους από 

απόσταση 35km επί τόπου των έργων. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :20,82 € 

(Ολογράφως) :ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.:42 

 

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Α23.ΣΧ5 Κατασκευή στρώσης σκύρων μεταβλητού πάχους διαστ. 0,7 έως 

2,5 εκ.ελάχιστου πάχους 10 εκ. 

 

 Κωδικός αναθεώρησης:   ΟΔΟΝ 3121Α  100% 

Κατασκευή στρώσης μεταβλητού πάχους σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 εκ. είτε για 

αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις υπό τα επιχώματα και υπό τα θεμέλια τεχνικών 

έργων, από σκύρα προερχόμενα από κοσκίνισμα καθαρών αμμοχαλικωδών υλικών ποταμού ή 
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θραύση καταλλήλων πετρωμάτων της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, των οποίων η μεγάλη διάμετρος 

δε θα υπερβαίνει τα 20 εκ., ή άμμο καθαρή από ποτάμι ή χείμαρρο, μετά της μεταφοράς τους 

από απόσταση 25km επί τόπου των έργων. 

Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνεται η δαπάνη: 

* της εργασίας μόρφωσης και συμπύκνωσης του εδάφους έδρασης της στρώσης σκύρων(μετά 

την τυχόν αφαίρεση των φυτικών γαιών ή την εκσκαφή ακαταλλήλων, τη συμπλήρωση 

κοιλωμάτων και την κατασκευή αναβαθμών) μέχρι βάθους τουλάχιστον 0,30μ., σε βαθμό 

συμπύκνωσης, που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ’ ελάχιστον προς το 

90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 

PROCTOR MODIFIED, σύμφωνα με τη δοκιμή AASHO T 180. 

* προμήθειας και μεταφοράς, από 25km απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης των σκύρων, του 

απαιτούμενου νερού διαβροχής, μετά των φορτοεκφορτώσεων, του χαμένου χρόνου 

φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας του αυτοκινήτου, 

* διάστρωσης, διαβροχής και συμπύκνωσης, 

* καθώς και κάθε άλλη δαπάνη κάθε υλικού και εργασίας που απαιτούνται για την έντεχνη 

εκτέλεση της στρώσης σύμφωνα με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

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

Η τιμή διαμορφώνεται ως εξής :  

Καθαρή τιμή υλικού χωρίς μεταφορά – 7,7 €/m3 

Τιμή μεταφοράς από το Άρθρο ΝΑΟΙΚ 10.07.02- 0,35 €/t*km και 1m3=1.70 t/m3 

άρα 0,35*1,70 = 0,595 €/km*m3. 

Απόσταση μεταφοράς - 35km. 

Άρα τελική τιμή: 7,70 €/m3 + (0,595 €/km*m3 *35 km)= 20,82 €/m3  

 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο πλήρους κατασκευής στρώσης σκύρων, μετά της μεταφοράς τους από 

απόσταση 35km επί τόπου των έργων. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,82 € 

(Ολογράφως) :ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: 43 

 

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Α23.ΣΧ6 Κατασκευή στρώσης σκύρων μεταβλητού πάχους διαστ. 0,4 

έως 1 εκ. πάχους 7 εκ. 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 3121Α  100% 

Κατασκευή στρώσης μεταβλητού πάχους σκύρων διαστάσεων 0,4 έως 1 εκ. είτε για 

αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις υπό τα επιχώματα και υπό τα θεμέλιατεχνικών 

έργων, από σκύρα προερχόμενα από κοσκίνισμα καθαρών αμμοχαλικωδών υλικών ποταμού ή 

θραύση καταλλήλων πετρωμάτων της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, των οποίων η μεγάλη διάμετρος 

δε θα υπερβαίνει τα 20 εκ., ή άμμο καθαρή από ποτάμι ή χείμαρρο, μετά της μεταφοράς τους 

από απόσταση 25km επί τόπου των έργων. 

Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνεται η δαπάνη: 

* της εργασίας μόρφωσης και συμπύκνωσης του εδάφους έδρασης της στρώσης σκύρων(μετά 

την τυχόν αφαίρεση των φυτικών γαιών ή την εκσκαφή ακαταλλήλων, τη συμπλήρωση 

κοιλωμάτων και την κατασκευή αναβαθμών) μέχρι βάθους τουλάχιστον 0,30μ., σε βαθμό 

συμπύκνωσης, που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ’ ελάχιστον προς το 

90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 

PROCTOR MODIFIED, σύμφωνα με τη δοκιμή AASHO T 180. 
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* προμήθειας και μεταφοράς, από 25km απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης των σκύρων, του 

απαιτούμενου νερού διαβροχής, μετά των φορτοεκφορτώσεων, του χαμένου χρόνου 

φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας του αυτοκινήτου, 

* διάστρωσης, διαβροχής και συμπύκνωσης, 

* καθώς και κάθε άλλη δαπάνη κάθε υλικού και εργασίας που απαιτούνται για την έντεχνη 

εκτέλεση της στρώσης σύμφωνα με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

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

Η τιμή διαμορφώνεται ως εξής :  

Καθαρή τιμή υλικού χωρίς μεταφορά – 7,7 €/m3 

Τιμή μεταφοράς από το Άρθρο ΝΑΟΙΚ 10.07.02- 0,35 €/t*km και 1m3=1.70 t/m3  

άρα 0,35*1,70 = 0,595 €/km*m3 

Απόσταση μεταφοράς - 35km 

Άρα τελική τιμή: 7,70 €/m3 + (0,595 €/km*m3 *35 km)= 20,82 €/m3  

 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο πλήρους κατασκευής στρώσης σκύρων, μετά της μεταφοράς τους από 

απόσταση 35km επί τόπου των έργων. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,82 € 

(Ολογράφως) :ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.:44 

 

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Α23.ΣΧ4 Κατασκευή στρώσης άμμου πάχους 7 εκ. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 3121Α  100% 

 

Κατασκευή στρώσης πάχους 7 εκ. από άμμο είτε για αποστράγγιση, από σκύρα προερχόμενα 

από κοσκίνισμα καθαρών αμμοχαλικωδών υλικών ποταμού ή θραύση καταλλήλων πετρωμάτων 

της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, των οποίων η μεγάλη διάμετρος δε θα υπερβαίνει τα 20 εκ., ή 

άμμο καθαρή από ποτάμι ή χείμαρρο, μετά της μεταφοράς τους από απόσταση 25km επί τόπου 

των έργων. 

Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνεται η δαπάνη: 

* της εργασίας μόρφωσης και συμπύκνωσης του εδάφους έδρασης της στρώσης σκύρων(μετά 

την τυχόν αφαίρεση των φυτικών γαιών ή την εκσκαφή ακαταλλήλων, τη συμπλήρωση 

κοιλωμάτων και την κατασκευή αναβαθμών) μέχρι βάθους τουλάχιστον 0,30μ., σε βαθμό 

συμπύκνωσης, που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ’ ελάχιστον προς το 

90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 

PROCTOR MODIFIED, σύμφωνα με τη δοκιμή AASHO T 180. 

* προμήθειας και μεταφοράς, από 25km απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης των σκύρων, του 

απαιτούμενου νερού διαβροχής, μετά των φορτοεκφορτώσεων, του χαμένου χρόνου 

φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας του αυτοκινήτου, 

* διάστρωσης, διαβροχής και συμπύκνωσης, 

* καθώς και κάθε άλλη δαπάνη κάθε υλικού και εργασίας που απαιτούνται για την έντεχνη 

εκτέλεση της στρώσης σύμφωνα με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

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

Η τιμή διαμορφώνεται ως εξής :  

Καθαρή τιμή υλικού χωρίς μεταφορά – 7,7 €/m3 

Τιμή μεταφοράς από το Άρθρο ΝΑΟΙΚ 10.07.02- 0,35 €/t*km και 1m3=1.70 t/m3  

άρα 0,35*1,70 = 0,595 €/km*m3 

Απόσταση μεταφοράς - 35km 
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Άρα τελική τιμή: 7,70 €/m3 + (0,595 €/km*m3 *35 km)= 20,82 €/m3  

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο πλήρους κατασκευής στρώσης σκύρων, μετά της μεταφοράς τους από 

απόσταση 35km επί τόπου των έργων. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,82 € 

(Ολογράφως) :ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: 45 

 

Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\73.96.ΣΧ1 Εργασίες διάστρωσης χαλαζιακής άμμου δια κατάλληλων 

μηχανικών μέσων & μεθόδων επί ήδη επιστρωμένου 

συνθετικού χλοοτάπητα σε ποσότητα 20 Kgr/m2, με την 

προμήθεια χαλαζιακής άμμου στρογγυλής, πλυμένης και 

στεγνωμένης, κοκκομετρικής διαβάθμισης 0.8mm έως  1.6mm. 

 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396  100% 

Οι εργασίες διάστρωσης - επίπασης της χαλαζιακής άμμου θα γίνουν κατά τα οριζόμενα στη 

τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της υπηρεσίας και μεταξύ των άλλων 

δια κατάλληλων μηχανικών μέσων & μεθόδων ενσωμάτωσης της, από 0,8mm έως 1,6mm, επί 

ήδη επιστρωμένου συνθετικού χλοοτάπητα σε σταθερή  ποσότητα 20 Kg/m2. Συμπεριλαμβάνεται 

και η προμήθεια και μεταφορά μίγματος χαλαζιακής άμμου στρογγυλής, πλυμένης και 

στεγνωμένης με κοκκομετρική διαβάθμιση και ποσότητα ως ανωτέρω. 

 

Τιμή για ένα τετρ. μέτρο πλήρους και έντεχνης διάστρωσης - επίπασης στρώσης χαλαζιακής 

άμμου, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των υλικών  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :4,00 € /τμ 

(Ολογράφως) :ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ  

 

Α.Τ.: 46 

 

Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\73.96.ΣΧ2 Εργασίες διάστρωσης κόκκων καουτσούκ δια κατάλληλων 

μηχανικών μέσων και μεθόδων ενσωμάτωσης σε ποσότητα 

τουλάχιστον 9 kgr/m2. 

 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396  100% 

Οι εργασίες διάστρωσης – επίπασης των κόκκων καουτσούκ, κοκκομετρίας από 0,5mm έως 

2,5mm, μαύρου χρώματος, σε ποσότητα 9kg/m2, θα γίνουν δια κατάλληλων μηχανικών μέσων & 

μεθόδων ενσωμάτωσης, κατά τα λοιπά κατά τα οριζόμενα στη τεχνική περιγραφή και τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης της υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια και μεταφορά 

κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού χαρακτηριστικών ως ανωτέρω και απαλλαγμένων από ξένα 

στοιχεία και σκόνη.  

 

Τιμή για έναν τετρ. μέτρο πλήρους και έντεχνης διάστρωσης - επίπασης στρώσης μίγματος 

οικολογικού θερμοπλαστικού καουτσούκ συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των υλικών 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5.70 € /τμ 

(Ολογράφως) :ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ.: 47 

 

Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\73.96.ΣΧ3 Εργασίες διάστρωσης υλικών σύνθετου τεχνητού χλοοτάπητα, 

με τα της προμήθειας συνθετικού χλοοτάπητα και 

αντικραδασμικής υπόβασης.  

 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396  100% 

Οι εργασίες τοποθέτησης του τεχνητού χλοοτάπητα θα γίνουν κατά τα οριζόμενα στη τεχνική 

περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της υπηρεσίας και μεταξύ των άλλων ως 

κάτωθι : α) Θα γίνει επιμελής καθαρισμός της υπάρχουσας επιφάνειας εδάφους, β) θα γίνει 

επιμελής εξομάλυνση και ευθυγράμμιση της επιφάνειας του αγωνιστικού χώρου, γ) θα 

διαστρωθεί προκατασκευασμένη ελαστοσυνθετική αντικραδασμική υπόβαση με τρόπο ώστε να 

διασφαλίζονται αφενός η μακρόχρονη συνοχή των ενώσεων κι αφετέρου το βέλτιστο επίπεδο 

αντικραδασμικότητας για τους αθλούμενους, δ) θα διαστρωθεί ο συνθετικός χλοοτάπητας με 

τρόπο που θα διασφαλίζεται απολύτως η μακρόχρονη συνοχή των ενώσεων, ε) θα οριοθετηθούν 

οι γραμμές του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου ποδοσφαίρου, µε λωρίδες τεχνητού χλοοτάπητα 

λευκού ή κίτρινου χρώματος, ιδίων ακριβώς προδιαγραφών κατά τα λοιπά µε εκείνες του 

υπόλοιπου τεχνητού χλοοτάπητα, και πλάτους σύμφωνα µε τα καθοριζόμενα από τον ισχύοντα 

κανονισμό της FIFA. 

Οι εργασίες διάστρωσης του σύνθετου τεχνητού ποδοσφαιρικού τάπητα θα γίνει από 

αποδεδειγμένα έμπειρους επαγγελματίες, με τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό, επί 

σταθερής υποδομής από συμπυκνωμένα αδρανή με ειδική ταινία συγκόλλησης και χρήση 

πολυουρεθανικής κόλλας δύο συστατικών. Το γήπεδο µετά την αποπεράτωση των εργασιών θα 

πρέπει να μπορεί να ελεγχθεί, να δοκιμαστεί από εντεταλµένους τεχνικούς της Διεθνούς 

Συνοµοσπονδίας Ποδοσφαίρου FIFA ή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) και να 

πιστοποιηθεί κατά τα οριζόμενα στη μελέτη της υπηρεσίας µετά από σχετικό αίτηµα του 

αρμοδίου φορέα. 

Συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια και μεταφορά ποδοσφαιρικού χλοοτάπητα κατά τα 

οριζόμενα στη τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της υπηρεσίας και 

μεταξύ των άλλων ως κάτωθι: με ύψος πέλους 45mm (+/-5%). Για την κατασκευή του πέλους 

χρησιμοποιείται μονόκλωνη (monofilament) ίνα πολυαιθυλενίου 100%, πάχους 422 micron  

(+/-10%), ποιότητας  13300 Dtex (+/-10%), συνολικού βάρους 1.180gr/m
2
 (+/-10%), δίχρωμο 

(ανοιχτό & σκούρο πράσινο), αδιάβροχο, με άριστο συντελεστή τριβής, ανθεκτικό στην έκθεση σε 

υπεριώδη ακτινοβολία και στις μεταβολές των καιρικών συνθηκών, οικολογικό και χημικά 

αδρανές, χωρίς να προκαλεί δερματικούς ερεθισμούς και 100% ανακυκλώσιμο. 

Οι ίνες με συνολικό αριθμό 115.000/m
2
 (+/-10%) πρέπει να ράβονται σε σύνολο 9.700/m

2
  

(+/-10%) επί πρωταρχικής βάσης (primarybacking) διπλής στρώσης πολυπροπυλενίου, βάρους 

215gr/m
2 

(+/-5%), η οποία καλύπτεται με πολυουρεθάνη βάρους 750gr/m
2 

(+/-10%), 

δημιουργώντας τη συνολική βάση (backing) του πέλους. Το συνολικό βάρος του ποδοσφαιρικού 

τάπητα πρέπει να είναι 2.220gr/m
2 

(+/-10%) και να είναι υδατοπερατός με ικανότητα απορροής 

≥500mm/h. 

Περιλαμβάνεται επίσης και η προμήθεια και μεταφορά προκατασκευασμένης ελαστοσυνθετικής 

υπόβασης κατά τα οριζόμενα στη τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της 

υπηρεσίας και μεταξύ των άλλων ως κάτωθι: ελάχιστου πάχους 14,5mm (+/-5%) 

κατασκευασμένης από κόκκους ανακυκλωμένου ελαστικού συνδεδεμένους με κόλλα 

πολυουρεθάνης ενός συστατικού και θερμοκολλημένου κατά την παραγωγή, μη υφαντού 

γαιωυφάσματος αμφιπλεύρως. Η υπόβαση έχει συνολικό βάρος 8,20kg/m
2 

(+/-5%) ενώ στη κάτω 
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πλευρά της σχηματίζονται κανάλια για την απορροή των ομβρίων. 

Δείγματα του προσφερόμενου συστήματος αντικραδασμικής υπόβασης/συνθετικού χλοοτάπητα, 

θα κατατεθούν στην υπηρεσία προς έγκριση, πριν από την παραγγελία του. 

 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) : 33.00 € /τμ 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ 

 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

 

Α.Τ.:48 

 

Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\73.16.02 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm 

 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316  100% 

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, κατά  

ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από 

τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, 

τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :13,50 € 

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ               9/3/2015 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ                  9/3/2015 

Η Συντάξασα  Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

 

Αφένδρα Φωτεινή  Μιχάλης Τσαγλιώτης 

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε. 
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