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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
 

1.1 Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µε τις οποίες θα εκτελεσθεί 
το έργο. 

1.2 Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης 
εργασίας και που 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 που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των 
τευχών και σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης 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 ή 
εκρηκτικών υλών. 

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 σε κάθε τιµή 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 του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για 
Τελωνειακό ∆ασµολόγιο εισαγωγής και µε τις διατάξεις του νόµου 3215/1955 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.  
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1.3.2 Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή και αποθήκευσης 

φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και 
βοηθητικών ενσωµατουµένων και µη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών µε όλες τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών 
µέσων και τις κάθε είδους µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση (ή/και χρήση 
τους) ή/και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα παραπάνω, των περισσευµάτων ή/και 
ακατάλληλων προϊόντων, ορυγµάτων και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους 
απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των περιβαλλοντικών περιορισµών που ισχύουν, 
καθώς και της µελέτης του έργου. 

1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές 
εταιρίες, άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κ.λπ. κατά 
περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας κ.λπ. κάθε 
είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι 
προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λπ. ηµεδαπού ή 
αλλοδαπού εργαζοµένου στον τόπο του έργου ή  άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος). 

1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), 
κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθµιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις 
σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, 
τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύµφωνα µε τους Όρους 
∆ηµοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς 
και οι δαπάνες αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά την περαίωση του έργου 
και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία. 

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν τούτο 
προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 
στους Όρους ∆ηµοπράτησης. 

1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης (εων) προκατασκευασµένων στοιχείων, 
που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων 
εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων κ.λπ. όπως επίσης περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση 
της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών 
αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης 
του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία, (για την περίπτωση που οι 
εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε χώρους για 
τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την 
κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης. 

1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, 
προσωπικού εγκαταστάσεων κ.λπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που 
αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους ∆ηµοπράτησης έργου. 

1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή 
τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 

1.3.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη 
δηµοπράτησης. Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη 
αµοιβή του Αναδόχου, περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιµαστικά τµήµατα» 
(µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, απόδοση εργασίας, κ.λπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού 
εξοπλισµού, που  απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες 
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περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η 
φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η 
συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση 
του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών 
µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες 
µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ. 

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται για την 
εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων 
έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων 
µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει 
σχετική πρόβλεψη στους Όρους ∆ηµοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπον, 
ή προκύπτει κατά έµµεσο τρόπον, προκειµένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την 
εκτέλεση εργασιών που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων, ή ακόµη 
και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών 
µηχανηµάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών. 

1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε 
ή χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις που γίνονται για διευκόλυνση του Αναδόχου, και 
πλάγιες µεταφορές κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κ.λπ. µαζί µε την εργασία 
εµπλουτισµού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη των 
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν. 

1.3.13 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης και µετακινήσεων µηχανηµάτων και 
προσωπικού, εκτέλεσης των έργων µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω 
των συναντωµένων εµποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων, 
δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεµβάσεων που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα 
εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ και λοιποί οργανισµοί κοινής ωφέλειας), 
όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των 
παραπάνω εµποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν από την 
υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού 
γενικά). 

1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για 
τη µη παρακώλυσης της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων 
διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και 
επηρεαζόµενες περιοχές απ’ αυτά. 

1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων 
εγκατάστασης χωροσταθµικών ασφαλειών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών και δεν αµείβονται ιδιαίτερα (σύµφωνα µε τους λοιπούς Όρους 
∆ηµοπράτησης), η σύνταξη µελετών εφαρµογής, κατασκευαστικών σχεδίων και 
συναρµογής µε τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες 
ανίχνευσης, εντοπισµού καθώς και οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των εµποδίων που 
θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, θεµέλια, 
υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου. 

1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων 
τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η 
λήψη επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη 
(από τον Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων που θα τα 
υποβάλει για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί 
τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε 
ψηφιακή µορφή. 
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1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων 

οπλισµού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία. 

1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή 
κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι 
δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισµούς 
Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρµοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιµολογίου. 

1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων για την αντιµετώπιση όλων των επιφανειακών, 
υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου. 

1.3.20 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε 
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  

1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου 
καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών 
κ.λ.π. και η απόδοση , µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου 
από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια. 

1.3.22 Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνικών 
εφευρέσεων κ.λπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.3.23 Οι δαπάνες για την δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε 
βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, 
περιλαµβανοµένων και των δαπανών για την αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους. 

1.3.24 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. 
διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς 
και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβληµάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την 
αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι 
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. Οι δαπάνες για την µετατόπιση 
δικτύων και η λήψη ειδικών µέτρων αντιστήριξης για τη διατήρηση των ορυγµάτων 
ανοικτών, βαρύνουν τον Κύριο του έργου. 

1.3.25 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και 
εγκαταστάσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.26 Οι δαπάνες διάθεσης εξοπλισµένωνγραφείων στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους Όρους ∆ηµοπράτησης. 

1.3.27 Οι δαπάνες µίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας για την κατασκευή και συντήρηση 
των κάθε είδους εργοταξιακών οδών. Επίσης οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων 
χώρων για την εναπόθεση υλικών, εργαλείων, µηχανηµάτων, αχρήστων υλικών.  

1.3.29 Οι δαπάνες των κατασκευαστικών σχεδίωνπου τυχόν προβλέπονται σε άλλα τεύχη 
δηµοπράτησης. 

1.3.30 Οι διαδικασίες καιδαπάνες έκδοσης αδειών, για λογαριασµό του Κυρίου του έργουκάθε 
είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή και τους Οργανισµούς 
Κοινής Ωφέλείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου. 

1.3.31 Οι δαπάνες των µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις οικείες 
αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που ισχύουν κατά το χρόνο δηµοπράτησης 
του έργου. 
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1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές 

αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου. 

 

1.4 Στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου δεν συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα 
(Γ.Ε.) για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως και για Όφελος αυτού 
(Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σήµανσης εργοταξίων και για τις 
κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα, τέλη, συµβολαίων, 
συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωµών, κ.λ.π. για τόκους και 
κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για 
δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους µετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού 
προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εµποδίων κάθε είδους, για 
τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από 
δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην 
αρχή της παραγράφου αυτής, συµπεριλαµβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων 
του Αναδόχου. 

Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, 
καθορίζεται σε δέκα οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις τιµές του Τιµολογίου  

 

 

1.4 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιµολογίων εισπράξεων του Αναδόχου 
επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του Έργου.  

 

1.5  Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που είναι παρεµφερείς προς 
εκείνες, που καλύπτονται από άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, αλλά παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά (αποδεκτά σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης) ή επιµετρώνται διαφορετικά, 
αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών 
τους, µε τις εξής βάσεις αναγωγής: 

 
(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης (οµβρίων, ακαθάρτων) από 
τσιµεντοσωλήνες και αγωγοί ακαθάρτων από αµιαντοτσιµεντοσωλήνες 

 
   Για εσωτερική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για την 
αντίστοιχη κατηγορία αντοχής και µεθόδων κατασκευής και προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του 
µήκους του χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος συµβατικού σωλήνα της αµέσως µικρότερης 
υπάρχουσας στο παρόν Τιµολόγιο εσωτερικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 

 
     DN / DM 
 
  όπου  DN: Εσωτερική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 
   DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος συµβατικού σωλήνα που 
περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο. 

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

 
 (2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 
 
   Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της 
συµβατικής πλάκας του παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 
χρησιµοποιούµενης πλάκας σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο:  
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     DN / 12 
 
 όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 
 
 (3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 
 
   Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της 
συµβατικής ταινίας του παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της 
χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο:  

 
     ΒN / 240  
 
                     όπου  ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης  ταινίας σε mm 
 

 
 
 
 
2. ΑΡΘΡΑ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  
 
 
Α.Τ. 1 

Άρθρο Α-14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ`Η ΤΑΦΡΟΥ 
ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ Ε∆ΑΦΟΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1310) 

 
Καθαρισµός και µόρφωση πρανών και πυθµένα υφιστάµενης τάφρου τριγωνικής διατοµής ή 
τάφρου ερείσµατος, σε κάθε είδους έδαφος, µε διαστάσεις και κλίσεις που καθορίζονται στη µελέτη, 
που θα εκτελεσθεί µε µηχανικά µέσα ή/και εργαλεία χειρός, µετά της µεταφοράς των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 
 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• η δαπάνη προσέγγισης και χρήσης µηχανικών µέσων,  

• η δαπάνη της εργασίας καθαρισµού της τάφρου και µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα 
της ή του ερείσµατος,  

• η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλίας εξοπλισµούκαι µεταφοράς των παραγοµένων 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και στις τάφρους τραπεζοειδούς διατοµής µε πλάτος πυθµένα έως 
0,30 m. 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα  πέντε  λεπτά  

Αριθµητικώς: 0,65 

 

 

 

 

Α.Τ. 2 
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ΑΡΘΡΟ 3.10.Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες  
 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες περιλαµβανοµένων 
και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο 
εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε  οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή 
χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή 
υποβιβαζόµενη µε άντληση), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές 
ορυγµάτων υπογείων δικτύων’’. 
 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται 
υποχρεωτικά µε ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαµβάνεται στην τιµή µονάδας του 
άρθρου.  
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης αυτών, 
εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη.  
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος (αν  
απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  του ορύγµατος στις απαιτούµενες 
διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέµατος, η 
αναπέταση, ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές 
(οριζόντιες ή κατακόρυφες).   
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν υπερβαίνει τα 

2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιµετρώνται 

ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη 

µελέτη.Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) 

και για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του 

πλάτους του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων. 

Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα στο εύρος του 
ορύγµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από 
την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών. 
3.10.02 Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 

αυτοκινήτου 
3.10.02.01 Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m 

 
ΕΥΡΩ : 7,50  +ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς(10.07.01) : 0,35€(tn/Km) * 30Κm= 10,50€/tn 

1 m3 * 1,7tn * 10,50€/tn = 17,85 €/m3 

 

Συνολικό κόστος άρθρου 7,50+17,85 =25,35 
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ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εικοσι πέντε ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά  

Αριθµητικώς:  25,35 

 
 
Α.Τ. 3 
 
ΑΡΘΡΟ  3.11. Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες   
 
Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώµατα κάθε είδους,  
συµπεριλαµβανοµένων και των συµπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολληµένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηµατισµών, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε χρήση διατρητικού εξοπλισµού (υδραυλικής σφύρας ή 
αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάµων) ή/και 
περιορισµένη χρήση εκρηκτικών (µε εφαρµογή µικρών γοµώσεων και χρήση λαµαρινών για την 
αποφυγή εκτίναξης θραυσµάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρµόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή µε 
υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση) σύµφωνα µε την µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων’’. 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται 
υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη. 
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης αυτών, 
εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη.  
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος (αν  
απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  του ορύγµατος στις 
απαιτούµενεςδιατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση 
σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν 
απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες 
µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).   
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν υπερβαίνει 

τα2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις 

επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα 

καθοριζόµενα στη µελέτη.  Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 

έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, 

αναλόγως του πλάτους του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων. 

Επισηµαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από 
άοπλο σκυρόδεµα στο εύρος του ορύγµατος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου, 
ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα 
οικεία άρθρα του τιµολογίου 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από 
την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών. 
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3.11.02 Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 

αυτοκινήτου 
3.11.02.01 Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m 

 
ΕΥΡΩ : 26,30  +ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς(10.07.01) : 0,35€(tn/Km) * 30Κm= 10,50€/tn 

1 m3 * 1,7tn * 10,50€/tn = 17,85 €/m3 

Συνολικό κόστος άρθρου 26,30+17,85 =44,15 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: σαράντα τέσσερα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά  

Αριθµητικώς: 44,15 

 
 

Α.Τ. 4 
Αρθρο 2.01  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών και 
αµµοχαλίκων µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση    
 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6071 
 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών εδαφών και αµµοχαλίκων, µε 
την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Η µεταφορά πληρώνεται ξεχωριστά από αντίστοιχο άρθρο. 
Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) όγκου ορύγµατος ή συµπυκνωµένου επιχώµατος,  
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριανταπέντε λεπτά      

Αριθµητικώς: 0,35 

 
 
 
Α.Τ. 5 
Αρθρο 2.02 Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή άοπλου 
σκυροδέµατος µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση  
 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6072 
 
Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή άοπλου σκυροδέµατος, µε 
την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  
 Η µεταφορά πληρώνεται ξεχωριστά από αντίστοιχο άρθρο.  
Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) όγκου ορύγµατος, συµπυκνωµένου επιχώµατος, ή 
καθαιρεθείσας κατασκευής (κατά περίπτωση),  
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:Σαράντα λεπτά      

Αριθµητικώς: 0,40 
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Α.Τ. 6 
Αρθρο 5.05 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό 

αµµοχάλικο λατοµείου 
 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6068 

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

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

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών πληρωµής 
του ορύγµατος που καθορίζονται στην µελέτη. 
 
5.05.01 Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 
ΕΥΡΩ : 12,40  +ΜΤΦ 

 
 

∆απάνη µεταφοράς(10.07.01) : 0,35€(tn/Km) * 60Κm= 21,00€/tn 

1 m3 * 1,7tn * 21,00€/tn = 35,70 €/m3 

Συνολικό κόστος άρθρου 12,40+35,70 = 48,10€/m3 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: σαράντα οκτώ  ευρώ και δέκα λεπτά  
 Αριθµητικά: 48,10 
 
 
 
 
 
 
Α.Τ. 7 
Άρθρο Α-19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩ∆ΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΩΝ ΕΩΣ 200 

mm.  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121Β) 

 
Προµήθεια κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-200 mm από συλλεκτά υλικά ή θραυστά προϊόντα 
λατοµείου ή ποταµού, µέγιστης διάστασης λίθων 200 mm, ελάχιστης περιεκτικότητας λεπτόκοκκου 
κλάσµατος (διερχoµένου από το κόσκινο Νο 40) 35% και µε δείκτη πλαστικότητας το πολύ 6. 
 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια του υλικού,  
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• η µεταφορά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων  
Η κατασκευή του επιχώµατος πληρώνεται ιδιαίτερα µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου. 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο κοκκώδους υλικού (m3), επιµετρούµενου σε όγκο κατασκευασµένου 
επιχώµατος µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 
ΕΥΡΩ : 8,20  +ΜΤΦ 

 
 

∆απάνη µεταφοράς(10.07.01) : 0,35€(tn/Km) * 60Κm= 21,00€/tn 

1 m3 * 1,7tn * 21,00€/tn = 35,70 €/m3 

Συνολικό κόστος άρθρου 8,20+35,70 = 43,90€/m3 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα τρία   ευρώ και ενενήντα  λεπτά  
 Αριθµητικά: 43,90 
 
 
 
 
Α.Τ. 8 
Άρθρο Β-7 ΛΙΘΟΡΡΙΠΗ ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ κ.λ.π. 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6157) 
 

Εφαρµογή λιθορριπής µε αργούς λίθους λατοµείου ή συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg, για την 
διαµόρφωση κοιτοστρώσεων, για την στερέωση εδάφους κάτω και πίσω από τοίχους 
συρµατοκιβωτίων και επί αναβαθµών πρανών ορυγµάτων, στις θέσεις, πάχη ή διατοµές που 
καθορίζονται στην µελέτη. 
  
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια ή η διαλογή των λίθων, η µεταφορά τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
ενσωµάτωσης, οι πλάγιες µεταφορές για την προσέγγιση στην θέση εφαρµογής,  

• η διάστρωση και η τακτοποίηση των λίθων. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης λιθορριπής. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆έκα πέντε   ευρώ και τριάντα  λεπτά  
 Αριθµητικά: 15,30 
 
 
 
 
Α.Τ. 9 
 
ΑΡΘΡΟ 3.12Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την 

αντιµετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος 
δίκτυα ΟΚΩ. 

 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6087 
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Πρόσθετη τιµή καταβαλλόµενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από 
δίκτυα Εταιρειών/Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόµενα / 
αντιστηριζόµενα ή µη, ανά µέτρο µήκους συναντώµενου αγωγού κατά µήκος του σκάµµατος.  
 
Νοείται δε αγωγός µέσα στο σκάµµα και ο παραµένων µέσα σ΄ αυτό κατά το µεγαλύτερο µέρος 
της διατοµής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαµβανόµενοι σε ιδεατό 
κύλινδρο µε άξονα τον άξονα του µεγαλύτερου αγωγού και διαµέτρου 1,00 m θεωρούνται ως 
ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται 
ακόµη µία φορά η τιµή αυτή.  

 

Στο παρόν άρθρο δεν περιλαµβάνονται οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες υποστήριξης, 
αντιστήριξης ή υποθεµελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά περίπτωση, 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη ή/και τις οδηγίες των αρµοδίων ΟΚΩ και θα επιµετρώνται 
σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) συναντώµενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆έκα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά  

 Αριθµητικώς:  15,50 

 
 
 
 
Α.Τ. 10 
 
ΑΡΘΡΟ 3.13Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 

πάσης φύσεως για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου.  
 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6081.1 
 
Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως υπό 
συνθήκες περιορισµένου χώρου, όταν δηλαδή η εργασία πρέπει υποχρεωτικώς να εκτελεσθεί 
επί πεζοδροµίου ή ερείσµατος οδού σε ρεµµα χωρίς κατάληψη του καταστρώµατος, 
χειρονακτικώς, µε χρήση αεροσφυρών ή υποβοήθηση µικροεκσκαφέων (miniexcavators) 
πλάτους έως 1,50 m και χωρητικότητος κάδου έως 0,25 m3και δεν είναι εφικτή η  
χρησιµοποίηση  µεγαλυτέρου µεγέθους µηχανικού εξοπλισµού.  
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή σε ορύγµατα µε πλάτος πυθµένα έως 1,00 m και βάθος έως 
4,00 m, µετά από πλήρη τεκµηρίωση της αναγκαιότητος εφαρµογής της υπόψη µεθοδολογίας 
στην µελέτη του έργου. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Τέσσερα  ευρώ και δέκα  λεπτά  

 Αριθµητικώς:   4,10  
 
 
 
 
 
Α.Τ. 11 
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ΑΡΘΡΟ∆-1 ΤΟΜΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2269(α)) 
 
Τοµή οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα ή άοπλο σκυρόδεµα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, 
µε χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόµενα όρια της 
κοπής και να προφυλάσσεται το παραµένον οδόστρωµα από φθορές κατά τη διάρκεια των 
εργασιών. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοµής οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ  
 Αριθµητικά:1,00 
 

 

 

Α.Τ. 12 

Άρθρο Γ-1.1 Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121.Β) 

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

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

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

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την 
κατασκευή της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.  

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης υπόβασης µεταβλητού πάχους  
ΕΥΡΩ : 11,50 +ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς(10.07.01) : 0,35€(tn/Km) * 80Κm= 28 €/tn 

1 m3 * 1,7 tn * 28€/tn = 47,60€/m3 

Συνολικό κόστος άρθρου 11,50+47,60= 59,10 

 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα εννιά ευρώ και δέκα λεπτά     

  Αριθµητικώς: 59,10   

 

 

Α.Τ. 13 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
Άρθρο Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3211.Β) 
 

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

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m 
 

ΕΥΡΩ : 1,20 +ΜΤΦ 

1,00 m2 πάχους 0.10 m= 0,10 m3 

∆απάνη µεταφοράς(10.07.01) : 0,35€(tn/Km) * 80Κm= 28 €/tn 

0,10 m3 * 1,7 tn * 28€/tn = 4,76€/m2 

Συνολικό κόστος άρθρου 1,20+4,76= 5,96 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:Πέντε ευρώ και ενενήντα έξι  λεπτά     

  Αριθµητικώς: 5,96 

 

  

Α.Τ. 14 

Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ/4.09 Σποραδικές ασφαλτικές αποκαταστάσεις  
 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4321Β) 
 
 
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού 
οδοστρώµατος, ήτοι: 

1.  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση υλικού οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου µε το προϋπάρχον. 

2. Εφαρµογή ασφαλτικής προεπάλειψη   

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

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



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
5.   Εφαρµογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση  εφαρµογής διπλής 

ασφαλτικής στρώσης   

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

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

µέσου πάχους 5 cm 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆έκα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς: 18,50   

 
 
 

Α.Τ. 15 

ΑΡΘΡΟ ΝΑΟ∆ΟΒ/Α30.Ν1Επούλωση λάκκωνµε εγκιβωτισµό ασφαλτοµιγµατος  

Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 4521Β 
 
Αποκατάσταση φθορών επιφάνειας οδοστρώµατος οδών µε επούλωση (γέµισµα – σφράγιση) 
υπαρχόντων λάκκων, ανεξάρτητα από την έκταση και µορφή των επεµβάσεων, για το 
σχηµατισµό ικανοποιητικής επιφάνειας κυκλοφορίας.  

Αρχικά θα γίνει ο εντοπισµός και σήµανση των λάκκων στην επιφάνεια του οδοστρώµατος της 
οδού. Εν συνεχεία θα γίνει επιµελής καθαρισµός του λάκκου µε απόξεση και αποµάκρυνση 
όλων των σαθρών τµηµάτων σκυροδεµατος ή ασφάλτου και υλικού υπόβασης. Ανάλογα µε το 
σχηµατιζόµενο βάθος του λάκκου γίνεται πρώτα συµπλήρωση µε υλικό βάσης από θραυστό 
αδρανές λατοµείου διαβάθµισης 3Α και επιµελής συµπύκνωσή του µέχρι βάθους 6-7 εκατοστών 
από την επιφάνεια του οδοστρώµατος. Εν συνεχεία επάλειψη µε κατάλληλο υλικό (ασφαλτική 
προεπάλειψη) για να επιτευχθεί η πρόσφυση µε το ασφαλτικό. Συµπλήρωση του κενού του 
λάκκου µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά 
αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5. Το ασφαλτόµιγµα αποτελείται από ασφαλτικό 
γαλάκτωµα, τροποποιηµένο µε πολυµερή (EVA, SBS ή αναλόγου πρόσµικτου), κατάλληλων 
αδρανών υλικών, παιπάλης και χηµικών προσθέτων σε κατάλληλες αναλογίες σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη σύνθεσης, µε σκοπό την βέλτιστη συγκόλληση και πρόσφυση µε το 
υπάρχων οδόστρωµα, αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες, υψηλή ανθεκτικότητα και ακαµψία, 
αυξηµένη αντοχή στις παραµορφώσεις, στο νερό και στις υψηλές µεταβολές θερµοκρασίας. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
 

α. Ο εντοπισµός και σήµανση των λάκκων στην επιφάνεια του οδοστρώµατος.  
 
 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 

β. Η µετά προσοχής αποκάλυψη και αποµάκρυνση των σαθρών τµηµάτων ασφάλτου 
και αδρανών σε έκαστο λάκκο, µε σκοπό αφενός να ελαχιστοποιηθεί η επέµβαση στην 
επιφάνεια της οδού και αφετέρου ταυτόχρονα να µην παραµείνει σαθρό τµήµα στο υπόστρωµα, 
που θα δηµιουργήσει µελλοντικά νέες φθορές. 

 
γ. Η συµπλήρωση της βάσης της οδού, ανάλογα µε το βάθος της επέµβασης, µε χρήση 

αδρανούς θραυστού υλικού λατοµείου διαβάθµισης 3Α και κατάλληλη συµπύκνωσή του µέχρι 
βάθους 4-5 εκατοστών από την επιφάνεια της οδού. Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπρόσθετα η 
παραγωγή ή προµήθεια των κατάλληλων αδρανών θραυστών λατοµείου. 

 
δ. Η επάλειψη της βάσης από αδρανή µε ασφαλτική προεπάλειψη για την συγκόλληση 

του ασφαλτοµίγµατος επιφανείας. 
 
ε. Η διάστρωση ασφαλτοµίγµατος κυκλοφορίας εν θερµώ, κατηγορίας ΑΣ 12,5 , µε 

χρήση ασφαλτικού γαλακτώµατος σε κατάλληλη αναλογία, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη 
σύνθεσης. Στην τιµή του ασφαλτοµίγµατος περιλαµβάνονται η παραγωγή ή προµήθεια και 
µεταφορά των κατάλληλων αδρανών (από τη µελέτη σύνθεσης) και του ασφαλτικού 
γαλακτώµατος µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής και η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος.  

 
ζ. Η κατάλληλη και επιµελής συµπύκνωση του ασφαλτοµίγµατος µε χρήση όλων των 

διαθέσιµων µέσων (φτυάρι, δονητή χειρός, κύλινδρο ή δονητή µε πλάκες) µε σκοπό την µέγιστη 
δυνατή συµπύκνωση αλλά και την κατάλληλη επιπέδωση του υλικού σε πλήρη εφαρµογή µε την 
επιφάνεια του υπάρχοντος καταστρώµατος της οδού, για την αποφυγή στο ελάχιστο 
δηµιουργίας ανωµαλιών (σαµαράκια). 

 
η. Η συγκέντρωση, καθαρισµός της περιοχής, φόρτωση και αποµάκρυνση σε κατάλληλο 

σηµείο, που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη, όλων των σαθρών τµηµάτων και εναποµεινάντων 
άχρηστων υλικών από τις εργασίες. Επίσης η απαίτηση τυχόν εκτέλεσης εργασιών 
διαγράµµισης, η αποµάκρυνση των υλικών και προσωπικού σήµανσης και η απόδοση στην 
κυκλοφορία ασφαλώς του/των τµήµατος της οδού, που έγινε η επέµβαση.  

 
 

Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω εργασία είναι αρκετά επίπονη, τµηµατική και µε µικρή απόδοση 
λόγω της ανάγκης εκτέλεσης της σε πολλα και µικρά τµήµατα της οδού ή οδών, που δεν είναι 
συνεχόµενα, αλλά πρέπει σε κάθε µεµονωµένο τµήµα να εκτελεστεί η παραπάνω αλληλουχία 
εργασιών επιµελώς. Ως αποτέλεσµα στην τιµή της εργασίας περιλαµβάνονται όλο το 
απαιτούµενο προσωπικό για την εκτέλεση της εργασίας αλλά και σήµανσης ασφαλείας, ο 
µηχανολογικός εξοπλισµός (που είναι πολυποίκιλος λόγω αλληλουχίας διαφόρων εργασιών) και 
οι πολλαπλές σταλίες του λόγω µικρής απόδοσης και µεγάλου χρόνου των εργασιών, όπως 
προαναφέρθηκε, και όλα τα απαιτούµενα υλικά - µικρουλικά για την εκτέλεση επεµβάσεων 
αποκατάστασης οδοστρώµατος οδών µε κυκλοφορία. 
 

Τιµή ανά κυβικο µετρο (m3 ) διαστρωθέντος ασφαλτοµίγµατος,  

 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως: Εκατό εξήντα τρία   ευρώ 

   Αριθµητικώς: 163,00 

 

 

Α.Τ. 16 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
Άρθρο ∆-3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4110) 
 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο 
ασφαλτικό γαλάκτωµα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια 
και υπόγεια έργα, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),  

• ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση,  

• η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκiνούµενο 
διανοµέα ασφάλτου (Federal),  

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

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 
 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως: Ένα  ευρώ και δέκα λεπτά  

   Αριθµητικώς: 1,20 

 

 

 

Α.Τ. 17 

Άρθρο ∆-4 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4120) 

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

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε 
µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 

• η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκiνούµενο 
διανοµέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση 
(όταν απαιτείται).  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
ΕΥΡΩ: Ολογράφως: Σαράντα δυο  λεπτά  

   Αριθµητικώς: 0,45 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
 

 

Α.Τ. 18 

Άρθρο ∆-6 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ 
ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421Β) 
 

Κατασκευή ασφαλτικών  στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων, καθώς και κατασκευή 
ταπητιδίων και επουλώσεις λάκκων σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και 
τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση 
µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20 ή ΑΣ31,5 ή ΑΣ 40, σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
ασφαλτικού σκυροδέµατος".  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
• η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 

ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

• η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως  

• η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου και η διάστρωσή του   

• η σταλία των µεταφορικών µέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώστε να 
προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 

• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για 
την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

• οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώµατα (όπως π.χ. δηµιουργία 
τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισµα, αποµάκρυνση των 
προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.).  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούµενη ασφαλτική 
προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιµολογούνται ιδιαίτερα. 
 
Επιµέτρηση µε βάση ζυγολόγια προσκοµιζοµένου προς διάστρωση ασφαλτοµίγµατος. 
 
Τιµή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτοµίγµατος  

 
ΕΥΡΩ : 78,80 +ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς(10.07.01) : 0,35€(tn/Km) * 90Κm= 31,50€/tn 

Συνολικό κόστος άρθρου 78,80+31,50= 110,30€/tn 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως: Εκατόν δέκα  ευρώ και τριάντα λεπτά  

   Αριθµητικώς: 110,30 

 

 

Α.Τ. 19 

Άρθρο ∆-8 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη 
εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
ασφαλτικού σκυροδέµατος".  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
• η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 

ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

• η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως  

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

• η σταλία των µεταφορικών µέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 

• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για 
την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

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

µε χρήση κοινής ασφάλτου  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521Β) 

 
ΕΥΡΩ : 7,70 +ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς(10.07.01) : 0,35€(tn/Km) * 90Κm= 31,50€/tn 

για 1m2:0,05 m3(συµπιεσµενο ) = 0,07m3 (ασυµπιεστο) 

0,07m3 * 1,745 tn/m3 * 31,50€/tn = 3,85€ 

Συνολικό κόστος άρθρου 7,70+3,85= 11,55€ 

 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως: Εντεκα  ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά  

   Αριθµητικώς: 11,55 

 
 
 
 
Α.Τ. 20 

Άρθρο ∆-2 ΑΠΟΞΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ) 
 
Απόξεση (φρεζάρισµα) στρώσεων υφισταµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση αποξεστικού 
µηχανήµατος (φρέζας), στο προβλεπόµενο από την µελέτη βάθος, µε οµαλή και ενιαίας κλίσης 
τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 ‘’Απόξεση (φρεζάρισµα) 
ασφαλτικού οδοστρώµατος’’. 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
• Η προσκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του αποξεστικού µηχανήµατος 

• Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η µεταφορά τους στις 
προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης 

• Ο καθαρισµός της επιφανείας απόξεσης µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση 

• Οι σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού  

• Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών µε εφαρµογή προσωρινής 
εργοταξιακής σήµανσης 

Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τελειωµένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσµατος 
υφιστάµενου οδοστρώµατος. 
 
Άρθρο 2.3 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος έως 8cm 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1132) 
 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως: Ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά  

   Αριθµητικώς: 1,85 

 

Α.Τ. 21 

Άρθρο Ε-17 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  
 

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

 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

 
• η προµήθεια του υλικού διαγράµµισης, η προσκόµισή του επί τόπου του έργου και η 
προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται) 

• η διάθεση του απαιτουµένου προσωπικού, µέσων και εξοπλισµού για την εκτέλεση των 
εργασιών και την ρύθµιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

• ο καθαρισµός του οδοστρώµατος από κάθε είδους χαλαρά υλικά µε χρήση µηχανικού 
σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 

• η προετοιµασία για την διαγράµµιση (στίξη-πικετάρισµα)  

• η εφαρµογή της διαγράµµισης µε διαγραµµιστικό µηχάνηµα, κατάλληλο για τον τύπο του 
χρησιµοποιουµένου υλικού  

• η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  

• η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την κυκλοφορία µέχρι την 
πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 

Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος 
 

Άρθρο Ε-17.1 ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7788) 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 

 
 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως: Τρία  ευρώ και ογδοντα  λεπτά  

   Αριθµητικώς: 3,80 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α.Τ. 22 

Άρθρο Ε-1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ) 
 

1. Γενικά 
 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Συστηµάτων Συγκράτησης 
Οχηµάτων (ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύµφωνα µε την βασιζόµενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ µελέτη 
σήµανσης-ασφάλισης της οδού. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνονται:στηθαία ασφαλείας µεταλλικά ή από σκυρόδεµα, απολήξεις 
αρχής και πέρατος, οι συναρµογές, τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας και τα Συστήµατα 
Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.). 
 
Τα στηθαία ασφαλείας, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2διακρίνονται µε βάση τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 

• Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η1, Η2, Η4b 

• Λειτουργικό πλάτος: 

o κατηγορία W1:≤ 0,60 m 
o κατηγορία W2:≤ 0,80 m 
o κατηγορία W3:≤1,00 m 
o κατηγορία W4:≤1,30 m 
o κατηγορία W5:≤1,70 m 
o κατηγορία W6:≤2,10 m 
o κατηγορία W7:≤2,50 m 
o κατηγορία W8:≤3,50 m 

• Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C 

• ∆ιαµόρφωση: µονόπλευρα, αµφίπλευρα 

Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήµανση CE σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα 
συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο µέρος 5 του προτύπου. 
 
Οι τιµές µονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστηµένα συστήµατα, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο 
του κατασκευαστή (installationmanual) και περιλαµβάνουν τα προβλεπόµενα από την µελέτη 
οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα).  



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
 
Τα επιµετρούµενα µήκη των συναρµογών στηθαίων ασφάλειας διαφορετικού τύπου ή/και 
διαφορετικής δυναµικής λειτουργίας κατά την πρόσκρουση οχηµάτων σ’ αυτά, θα 
κατατάσσονται στον βαρύτερο τύπο ικανότητας συγκράτησης. 
 
Τα ειδικά τεµάχια απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαµβάνονται ανηγµένα στις ανά τρέχον 
µέτρο τιµές µονάδος. Τα στοιχεία βύθισης επιµετρώνται ως µήκη των αντιστοίχων στηθαίων µε 
προσαύξηση 5%. Η προσαύξηση αυτή νοείται ότι καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες δαπάνες 
διαµόρφωσης και εγκατάστασης των στοιχείων βύθισης. 
 
Στην τιµή µονάδας των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας περιλαµβάνεται και η δαπάνη της 
αντισκωριακής προστασίας αυτώνµε θερµό βαθύ γαλβάνισµα κατά ΕΛΟΤ ENISO 1461. 
 
 
 
 
 
2. Επιλογή ΣΑΟ οδικών έργων στην εξωτερική οριογραµµή οδοστρώµατος 
 
Τα εφαρµοζόµενα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στα οδικά έργα θα πρέπει να 
τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόµενων στη µελέτη, ΣΑΟ και της 
πλευρικής διαµόρφωσης: 
 

• Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη 

• Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

• Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο  

• Πλάτος πλευρικής διαµόρφωσης, µε τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ) 
σύµφωνα µε τη µελέτη 

• Ελάχιστο πλάτος ζώνης, µεταξύ της εµπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφάλειας και της 
οριογραµµής του οδοστρώµατος, ίσο προς το προβλεπόµενο στην εφαρµοζόµενη τυπική 
διατοµή της µελέτης ή µειωµένο, το πολύ, κατά 0,10 m. 

 
3. Επιλογή ΣΑΟ στην οριογραµµή τεχνικών έργων 
 
Τα εφαρµοζόµενα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στα τεχνικά έργα, θα πρέπει να 
τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόµενων στη µελέτη, ΣΑΟ και της 
πλευρικής διαµόρφωσης : 
 

• Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη. 

• Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

• Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο 

• Πλάτος πλευρικής διαµόρφωσης, µε τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ), για 
την περίπτωση τοίχων στέψης, σύµφωνα µε τη µελέτη 

• Συνολικό πλάτος πεζοδροµίου, για την περίπτωση γέφυρας, σύµφωνα µε τη µελέτη 

• Ελάχιστο πλάτος λωρίδας τοποθέτησης κιγκλιδώµατος 0,25 m, για την περίπτωση γέφυρας 
ή τοίχου στέψης. 

• Ελάχιστο πλάτος διαδρόµου κυκλοφορίας πεζών 0,75 m (ή µεγαλύτερο αν προδιαγράφεται 
διαφορετικά) για την περίπτωση γέφυρας  

• Ελάχιστο πλάτος πεζοδροµίου γέφυρας, προ του ΣΑΟ, ίσο µε το προβλεπόµενο στην 
εφαρµοζόµενη τυπική διατοµή της µελέτης ή µειωµένο, το πολύ, κατά 0,10 m. 
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ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
 
Για εφαρµοζόµενα ΣΑΟ, που συνεργάζονται µε το κιγκλίδωµα (εφ’ όσον το σχετικό ΣΑΟ της 
µελέτης δεν απαιτεί σχετική συνεργασία), στην τιµή µονάδας του εφαρµοζόµενου ΣΑΟ θα 
περιλαµβάνεται και η επιπλέον δαπάνη της σχετικής κατάλληλης διαµόρφωσης του 
κιγκλιδώµατος (συρµατόσχοινο κλπ), σε σχέση µε το αντίστοιχο της µελέτης. 
 
4. Επιλογή ΣΑΟ στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες 
 
Το εφαρµοζόµενο Σύστηµα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στις κεντρικές και πλευρικές 
διαχωριστικές νησίδες θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά 
παρουσιαζόµενων στη µελέτη, ΣΑΟ και της σχετικής διαµόρφωσης της νησίδας. 
 

• Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη 

• Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

• Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο 

• Πλάτος πλευρικής διαµόρφωσης µε τις επ’ αυτής κατασκευές σύµφωνα µε τη µελέτη 

• ∆ιασφάλιση της ανεµπόδιστης κατασκευασιµότητας των προβλεπόµενων κατασκευών 
(υδραυλικών,. Η/Μ κλπ.) πίσω από το ΣΑΟ, σύµφωνα µε τη µελέτη και, µε την προϋπόθεση 
ότι το δοµικό πλάτος του εφαρµοζόµενου ΣΑΟ είναι ίσο ή, το πολύ, µεγαλύτερο µέχρι 0,10 
m, σε σχέση µε το ΣΑΟ της µελέτης. 

• ∆ιασφάλιση του ελάχιστου πλάτους λωρίδας, της εφαρµοζόµενης τυπικής διατοµής της 
µελέτης, µεταξύ της όψεως του ΣΑΟ και της οριογραµµής του οδοστρώµατος 

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοποθετηµένου ΣΑΟ, ανάλογα µε τον τύπο και τον τρόπο τοποθέτησης 
αυτού, και υπό τις προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1 έως και 4, ως εξής : 

 
Άρθρο Ε-1.1 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που 

τοποθετούνται µε έµπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653) 

Τιµή ανά µέτρο µήκους 
 

 
Άρθρο Ε-1.1.4  Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, 

λειτουργικού πλάτους W4 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα ένα  ευρώ και πενήντα λεπτά  
 Αριθµητικά: 41,50 
 
 
 
 
 
Α.Τ. 23 
Άρθρο Ε-9 ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

 

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

Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της πινακίδας και των γαλβανισµένων εξαρτηµάτων στήριξής της,  
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09-2018’’  
 
 
• η προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης 

•  και η στερέωσή της επί του ιστού. 
 

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

Άρθρο Ε-9.1 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
 
 
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα τρία   ευρώ και εβδοµήντα λεπτά  
 Αριθµητικά: 53,70 
 
 
 
Α.Τ. 24 
Άρθρο Ε-9 ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

 

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

Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της πινακίδας και των γαλβανισµένων εξαρτηµάτων στήριξής της,  

• η προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης 

•  και η στερέωσή της επί του ιστού. 
 

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

Άρθρο Ε-9.1 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 1,20 m  
 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
 
 
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα δυο   ευρώ  
 Αριθµητικά: 92,00 
 
 
 
 
Α.Τ. 25 
Άρθρο Ε-9 ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

 

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

Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται: 
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• η προµήθεια της πινακίδας και των γαλβανισµένων εξαρτηµάτων στήριξής της,  

• η προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης 

•  και η στερέωσή της επί του ιστού. 
 

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

Άρθρο Ε- 9.3 Με το παρόν άρθρο τιµολογούνται ρυθµιστικές πινακίδες 
των ακολούθων διαστάσεων: 

 

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

 
 
 
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα τέσσερα   ευρώ και πενήντα λεπτά  
 Αριθµητικά: 34,50 
 
 
 
 
 
Α.Τ. 26 
Άρθρο Ε-9 ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

 

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

Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της πινακίδας και των γαλβανισµένων εξαρτηµάτων στήριξής της,  

• η προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης 

•  και η στερέωσή της επί του ιστού. 
 

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

Άρθρο Ε- 9.4 Με το παρόν άρθρο τιµολογούνται ρυθµιστικές πινακίδες 
των ακολούθων διαστάσεων: 
α. τριγωνικές (Ρ-1) πλευράς 0,90 m  
β. οκταγωνικές (Ρ-2)  εγγεγραµµένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m 
γ. τετραγωνικές (Ρ-3,Ρ-4)  πλευράς 0,60 m 
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)  πλευράς 0,65 m 
ε. κυκλικές διαµέτρου 0,65 m 
 

 

 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα τρία   ευρώ και εβδοµήντα λεπτά  
 Αριθµητικά:53,70 
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09-2018’’  
 
 
 
 
 
 
 
Α.Τ. 27 
Άρθρο Ε-9 ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

 

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

Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της πινακίδας και των γαλβανισµένων εξαρτηµάτων στήριξής της,  

• η προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης 

•  και η στερέωσή της επί του ιστού. 
 

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

Άρθρο Ε- 9.5 Με το παρόν άρθρο τιµολογούνται ρυθµιστικές πινακίδες 
των ακολούθων διαστάσεων: 
α. τριγωνικές (Ρ-1) πλευράς 1,20 m  
β. οκταγωνικές (Ρ-2)  εγγεγραµµένες σε τετράγωνο πλευράς 1,20 m 
γ. τετραγωνικές (Ρ-3,Ρ-4)  πλευράς 0,80 m 
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)  πλευράς 0,90 m 
ε. κυκλικές διαµέτρου 0,90 m 
 

 

 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα έξι   ευρώ και πενήντα λεπτά  
 Αριθµητικά: 86,50 
 
 
 
 
 
Α.Τ. 28 
 
Άρθρο Ε-10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’) 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653) 
 

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, 
από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm (σπειρώµατος: 
threadsizeR = 1 ½’’, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώµατος 3,2 mm),µήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης’’. 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια και προσκόµιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου µε στεφάνη στέψης για την 
στερέωση της πινακίδας, ηµικυκλική ή σχήµατος ‘’Π’’ (ανάλογα µε τον τύπο της πινακίδας) 
και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισµένης ράβδου Φ 12 mm 
µήκους30 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαµβάνεται) 
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• η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και 
διαµέτρου 30 cm 

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

Τιµή ανά τεµάχιο γαλβανισµένου στύλου DN 40 mm (1 ½ ‘’). 
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα ένα    ευρώ και δέκα λεπτά  
 Αριθµητικά: 31,10 
 
 
 
 
 
Α.Τ. 29 
 
Άρθρο Ε-10.2 Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3’’)  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653) 
 

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, 
από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm (σπειρώµατος: 
threadsizeR = 3’’, dεξ = 89,9 mm, πάχους τοιχώµατος 4,0 mm),µήκους κατ' ελάχιστον 3,30 m, 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης’’. 
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια και προσκόµιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου µε ηλεκτροσυγκολ-ληµένη 
κυκλική στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, µε προδιατρηµένες οπέςΦ12 mm 
για κοχλίες Φ9,5 mm σε αποστάσεις 0,15 - 0,45 - 0,65- 0,95 m από το άκρο της κεφαλής του, 
και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισµένης ράβδου Φ 14 mm 
µήκους 40 cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη ηλεκτροσυγκοληµµένη λάµα 10 x 20 cm, για την 
σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαµβάνεται η ράβδος ή η λάµα). 

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

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

Τιµή ανά τεµάχιο γαλβανισµένου στύλου πινακίδων 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα εννέα     ευρώ και τριάντα  λεπτά  
 Αριθµητικά: 49,30 
 
 
 
 
 
Α.Τ. 30 
 
ΑΡΘΡΟ  Α - 15 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΕΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 3,00 m 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1320) 
 

Καθαρισµός οχετού ύψους ή ανοίγµατος µέχρι 3.00 m και των τυχόν υπαρχόντων φρεατίων και 
αποµάκρυνση των πάσης φύσεως προσχώσεων, µε µηχανικά µέσα ή/και χειρονακτικά. Το παρόν 
άρθρο έχει εφαρµογή και σε σωληνωτούς οχετούς µικρών διαµέτρων 
 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
 
• η πρόσθετη δαπάνη λόγω ενδεχοµένων δυσχερειών προσέγγισης του εξοπλισµού και µέσων,  

• η απασχόληση προσωπικού και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών, η φορτοεκφόρτωση 
και µεταφορά των προϊόντων καθαρισµού σε οποιαδήποτε απόσταση,  

• η απόθεση και διάστρωση αυτών  

• η δαπάνη των πάσης φύσεως µέτρων ασφαλείας. 
 
Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση απόθεσης των προϊόντων καθαρισµού κοντά στον οχετό (µετά 
από έγκριση της Υπηρεσίας), η διαµόρφωσή τους θα γίνει έτσι ώστε να αποφευχθούν 
επανεµφράξεις του οχετού.  
 
Θα επιµετρηθεί το µήκος του οχετού µεταξύ των στοµίων εισόδου και εξόδου αυτού 
(περιλαµβανοµένων των τυχόν φρεατίων). 
 
Για ένα µέτρο µήκους  

 

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

 
 
 
 

Α.Τ. 31 
Αρθρο 16.06  Επισκευή µετώπης και πλάκας επικάλυψης φρεατίου υδροσυλλογής 
τύπου Τ (πλευρικού ανοίγµατος) 

 
Κωδικός Αναθεώρησης 50% x Υ∆Ρ 6327 + 50% x Υ∆Ρ 6301  

  
Εργασίες επισκευής της µετώπης και της πλάκας επικάλυψης φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Γ 
(πλευρικού ανοίγµατος), το οποίο έχει υποστεί ζηµιές από πρόσκρουση οχηµάτων ή άλλες 
αιτίες. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
-  Η τοπική καθαίρεση της µετώπης που έχει υποστεί ζηµιές µε χρήση αερόσφυρας΄και 

εργαλείων χειρός και ο καθαρισµός του εσωτερικού του φρεατίου από τα προϊόντα της 
καθαίρεσης και τα τυχόν υπάρχοντα φερτά υλικά. 

-  Η χειρωνακτική αναπέταση των προϊόντων αυτών, η φόρτωσή τους επί αυτοκινήτου και η 
µεταφορά τους προς απόρριψη σε οποιαδήποτε απόσταση. 

-  Η ευθυγράµµιση του υπάρχοντος οπλισµού και η προσθήκη νέου (εάν απαιτείται) µε 
συγκόλληση. 

- Η κατασκευή του απαιτουµένου ξυλοτύπου µικροκατασκευών, η τοποθέτηση της 
µεταλλικής µετώπης, η εφαρµογή εποξειδικής ρητίνης για την συγκόλληση παλαιού και 
νέου σκυροδέµατος και διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20 για 
την πλήρη αποκατάσταση της στέψης του φρεατίου στο πεζοδρόµιο. 

- Η αφαίρεση των ξυλοτύπων και ο πλήρης καθαρισµός της περιοχής γύρω από το φρεάτιο 
από υπολείµµατα υλικών κλπ. 

 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
Η προµήθεια της µεταλλικής µετώπης προστασίας του ανοίγµατος δεν συµπεριλαµβάνεται στο 
παρόν άρθρο και τιµολογείται ιδιαίτερα. 
 
Τιµή ανά επισκευαζόµενο φρεάτιο (τεµ). 
 
16.06.01 Επισκευή φρεατίου µε φθορές της µετώπης και της πλάκας επικάλυψης σε πλάτος 

έως 35 cm. 
 

16.06.01.01 Για το πρώτο πλευρικό άνοιγµα του φρεατίου. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατότρία  ευρώ  
 Αριθµητικά: 103,00 
 
 
 
 
 
Α.Τ. 32 
Αρθρο 16.06  Επισκευή µετώπης και πλάκας επικάλυψης φρεατίου υδροσυλλογής 
τύπου Τ (πλευρικού ανοίγµατος) 

 
Κωδικός Αναθεώρησης 50% x Υ∆Ρ 6327 + 50% x Υ∆Ρ 6301  

  
Εργασίες επισκευής της µετώπης και της πλάκας επικάλυψης φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Γ 
(πλευρικού ανοίγµατος), το οποίο έχει υποστεί ζηµιές από πρόσκρουση οχηµάτων ή άλλες 
αιτίες. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
-  Η τοπική καθαίρεση της µετώπης που έχει υποστεί ζηµιές µε χρήση αερόσφυρας΄και 

εργαλείων χειρός και ο καθαρισµός του εσωτερικού του φρεατίου από τα προϊόντα της 
καθαίρεσης και τα τυχόν υπάρχοντα φερτά υλικά. 

-  Η χειρωνακτική αναπέταση των προϊόντων αυτών, η φόρτωσή τους επί αυτοκινήτου και η 
µεταφορά τους προς απόρριψη σε οποιαδήποτε απόσταση. 

-  Η ευθυγράµµιση του υπάρχοντος οπλισµού και η προσθήκη νέου (εάν απαιτείται) µε 
συγκόλληση. 

- Η κατασκευή του απαιτουµένου ξυλοτύπου µικροκατασκευών, η τοποθέτηση της 
µεταλλικής µετώπης, η εφαρµογή εποξειδικής ρητίνης για την συγκόλληση παλαιού και 
νέου σκυροδέµατος και διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20 για 
την πλήρη αποκατάσταση της στέψης του φρεατίου στο πεζοδρόµιο. 

- Η αφαίρεση των ξυλοτύπων και ο πλήρης καθαρισµός της περιοχής γύρω από το φρεάτιο 
από υπολείµµατα υλικών κλπ. 

 
Η προµήθεια της µεταλλικής µετώπης προστασίας του ανοίγµατος δεν συµπεριλαµβάνεται στο 
παρόν άρθρο και τιµολογείται ιδιαίτερα. 
 
Τιµή ανά επισκευαζόµενο φρεάτιο (τεµ). 
 
16.06.01 Επισκευή φρεατίου µε φθορές της µετώπης και της πλάκας επικάλυψης σε πλάτος 

έως 35 cm. 
 

16.06.02.02 Για κάθε επιπλέον άνοιγµα του φρεατίου 
 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδοµήντα δυο   ευρώ  
 Αριθµητικά: 72,00 
 
 
 
 
Α.Τ. 33 
Αρθρο 16.07  Προσαρµογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής µε την στάθµη και επίκλιση 

του καταστρώµατος της οδού. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης 50% x Υ∆Ρ 6327 + 50% x Υ∆Ρ 6301  
 
Προσαρµογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής, που έχουν υποστεί βύθιση λόγω καθίζησης 
του φρεατίου υδροσυλλογής, µε την στάθµη και επίκλιση  του καταστρωµατος της οδού. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
- Η αφαίρεση της εσχάρας και η αποξήλωση του πλαισίου έδρασής της 
- Η αποξήλωση σαθρών ή θραυσµένων σκυροδεµάτων του τοιχώµατος του φρεατίου υπό το 

πλαίσιο έδρασης 
- Η κατασκευή ξυλοτύπου για την σκυροδέτηση της απαιτούµενης προσθήκης επί των 

τοιχίων του φρεατίου για την εξασφάλιση της προσαρµογής µε την στάθµη της οδού. 
- Η επάλειψη της τελικής επιφανείας του παλαιού σκυροδέµατος µε εποξειδική συγκολλητική 

ρητίνη για την εξασφάλιση ισχυρής πρόσφυσης µε το νέο σκυρόδεµα. 
- Η προσωρινή στερέωση του πλαισίου έδρασης στην προβλεπόµενη στάθµη µε χρήση 

ανθεκτικών υποθεµάτων και η διάστρωση και συµπύκνωση του νέου σκυροδέµατος 
κατηγορίας C16/20  η εργασία και τα υλικά για την καθαίρεση του σκυροδέµατος έδρασης 
της εσχάρας, ο καθαρισµός και η προετοιµασία της νέας επιφάνειας έδρασης µε εποξειδικές 
ρητίνες, το καλούπωµα και η έγχυση νέου σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20 

- Η αφαίρεση του ξυλοτύπου και η συγκλεντωση και αποκοµισή των προϊόντων αποξήλωσης 
και τυχόν αχρήστων υλικών. 

 
Η αντικατάσταση των εσχαρών (λόγω φθοράς ή θράσεως) τιµολογείται ιδιαίτερα µε βάση τα 
οικεία άρθρα του τιµολογίου. 
Τιµή ανά εσχάρα φρεατίου που αποκαθίσταται, ως εξής: 
 
16.07.01 Για το πρώτο άνοιγµα του φρεατίου. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα δυο   ευρώ  
 Αριθµητικά: 82,00 
 
 
 
 
Α.Τ. 34 
Αρθρο 16.07  Προσαρµογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής µε την στάθµη και επίκλιση 

του καταστρώµατος της οδού. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης 50% x Υ∆Ρ 6327 + 50% x Υ∆Ρ 6301  
 
Προσαρµογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής, που έχουν υποστεί βύθιση λόγω καθίζησης 
του φρεατίου υδροσυλλογής, µε την στάθµη και επίκλιση  του καταστρωµατος της οδού. 
 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
- Η αφαίρεση της εσχάρας και η αποξήλωση του πλαισίου έδρασής της 
- Η αποξήλωση σαθρών ή θραυσµένων σκυροδεµάτων του τοιχώµατος του φρεατίου υπό το 

πλαίσιο έδρασης 
- Η κατασκευή ξυλοτύπου για την σκυροδέτηση της απαιτούµενης προσθήκης επί των 

τοιχίων του φρεατίου για την εξασφάλιση της προσαρµογής µε την στάθµη της οδού. 
- Η επάλειψη της τελικής επιφανείας του παλαιού σκυροδέµατος µε εποξειδική συγκολλητική 

ρητίνη για την εξασφάλιση ισχυρής πρόσφυσης µε το νέο σκυρόδεµα. 
- Η προσωρινή στερέωση του πλαισίου έδρασης στην προβλεπόµενη στάθµη µε χρήση 

ανθεκτικών υποθεµάτων και η διάστρωση και συµπύκνωση του νέου σκυροδέµατος 
κατηγορίας C16/20  η εργασία και τα υλικά για την καθαίρεση του σκυροδέµατος έδρασης 
της εσχάρας, ο καθαρισµός και η προετοιµασία της νέας επιφάνειας έδρασης µε εποξειδικές 
ρητίνες, το καλούπωµα και η έγχυση νέου σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20 

- Η αφαίρεση του ξυλοτύπου και η συγκλεντωση και αποκοµισή των προϊόντων αποξήλωσης 
και τυχόν αχρήστων υλικών. 

 
Η αντικατάσταση των εσχαρών (λόγω φθοράς ή θράσεως) τιµολογείται ιδιαίτερα µε βάση τα 
οικεία άρθρα του τιµολογίου. 
Τιµή ανά εσχάρα φρεατίου που αποκαθίσταται, ως εξής: 
 
16.07.02  Για κάθε επιπλέον άνοιγµα του φρεατίου 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα   ευρώ  και ενενήντα λεπτά  
 Αριθµητικά: 30,90 
 
 
 
 
Α.Τ. 35 
 
Aρθρο 16.30  Καθαρισµός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α µε εσχάρα 

 
Κωδικός Αναθεώρησης 70% Υ∆Ρ 6120 + 30% Υ∆Ρ 6107 

 
Καθαρισµός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α µε εσχάρα ή µε πλευρικό άνοιγµα και εσχάρα και 
έλεγχος της λειτουργίας του.  
 
Στο τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:   
 
α)  Η αφαίρεση της εσχάρας ή των εσχαρών και η χαλάρωση των προσχώσεων  
β)  Η εξαγωγή των προσχώσεων από το θάλαµο και η απευθείας φόρτωση τους σε φορτηγό 

ανατρεπόµενο µε τα χέρια ή µε µηχάνηµα, απαγορευµένης ρητά της απόθεσης έστω και 
προσωρινά στο δρόµο ή στο πεζοδρόµιο. 

γ)  Η µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαρισµού σε θέσεις επιτρεπόµενες από τις 
αρµόδιες αρχές, σε οποιαδήποτε απόσταση. 

δ)  Ο καθαρισµός του συνδετήριου αγωγού φρεατίου-συλλεκτήρα οµβρίων µε πιεστικό 
µηχάνηµα µε ελάχιστη πίεση 110 bar.  

ε)  Ο επιµελής καθαρισµός και η έκπλυση της περιοχής του φρεατίου µετά το πέρας των 
εργασιών..  

στ)  Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του φρεατίου υδροσυλλογής και η σύνταξη σχετικής έκθεσης 
στην οποία θα αναφέρονται τυχόν φθορές που έχει υποστεί το φρεάτιο (φθορά 
τσιµεντοκονίας κ.λ.π.). 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 

 
Φρεάτια υδροσυλλογής τα οποία είναι παρακείµενα αλλά δεν έχουν ενιαίο θάλαµο, 
επιµετρώνται ιδιαίτερα. Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και στην περίπτωση καθαρισµού 
φρεατίων τύπου Β µε εσχάρα, πλευρικό άνοιγµα και φρεάτιο επίσκεψης. 
 
Τιµή ανά φρεάτιο (τεµ.) πλήρως καθαρισµένο κατά τα ανωτέρω. 

 
16.30.01 Καθαρισµός φρεατίου τύπου Α (µε εσχάρα και πλευρικό άνοιγµα) ενός ανοίγµατος 
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι πέντε   ευρώ  και ογδόντα λεπτά  
 Αριθµητικά: 25,80 

 
 
  

 
Α.Τ. 36 
 
Aρθρο 16.30  Καθαρισµός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α µε εσχάρα 

 
Κωδικός Αναθεώρησης 70% Υ∆Ρ 6120 + 30% Υ∆Ρ 6107 

 
Καθαρισµός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α µε εσχάρα ή µε πλευρικό άνοιγµα και εσχάρα και 
έλεγχος της λειτουργίας του.  
 
Στο τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:   
 
α)  Η αφαίρεση της εσχάρας ή των εσχαρών και η χαλάρωση των προσχώσεων  
β)  Η εξαγωγή των προσχώσεων από το θάλαµο και η απευθείας φόρτωση τους σε φορτηγό 

ανατρεπόµενο µε τα χέρια ή µε µηχάνηµα, απαγορευµένης ρητά της απόθεσης έστω και 
προσωρινά στο δρόµο ή στο πεζοδρόµιο. 

γ)  Η µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαρισµού σε θέσεις επιτρεπόµενες από τις 
αρµόδιες αρχές, σε οποιαδήποτε απόσταση. 

δ)  Ο καθαρισµός του συνδετήριου αγωγού φρεατίου-συλλεκτήρα οµβρίων µε πιεστικό 
µηχάνηµα µε ελάχιστη πίεση 110 bar.  

ε)  Ο επιµελής καθαρισµός και η έκπλυση της περιοχής του φρεατίου µετά το πέρας των 
εργασιών..  

στ)  Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του φρεατίου υδροσυλλογής και η σύνταξη σχετικής έκθεσης 
στην οποία θα αναφέρονται τυχόν φθορές που έχει υποστεί το φρεάτιο (φθορά 
τσιµεντοκονίας κ.λ.π.). 

 
Φρεάτια υδροσυλλογής τα οποία είναι παρακείµενα αλλά δεν έχουν ενιαίο θάλαµο, 
επιµετρώνται ιδιαίτερα. Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και στην περίπτωση καθαρισµού 
φρεατίων τύπου Β µε εσχάρα, πλευρικό άνοιγµα και φρεάτιο επίσκεψης. 
 
Τιµή ανά φρεάτιο (τεµ.) πλήρως καθαρισµένο κατά τα ανωτέρω. 

 
16.30.02 Καθαρισµός φρεατίου τύπου Α (µε εσχάρα και πλευρικό άνοιγµα) για κάθε επιπλέον 

άνοιγµα  
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆έκα  ευρώ  και τριάντα λεπτά  
 Αριθµητικά: 10,30 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 

 
 
 
 
 
Α.Τ. 37 

(Ν.Υ∆Ρ 16.07)  Προσαρµογή υφισταµενου φρεατιου/εσχαρας  πασης φυσεως  µε τη 

τελικη διαµορφωµενη σταθµη  

Κωδικός Αναθεώρησης  Υ∆Ρ 6752 

Προσαρµογή φρεατιων /εσχαρών , που έχουν υποστεί βύθιση λόγω καθίζησης , µε τη στάθµη 

και την επίκλιση του καταστρώµατος της οδού. 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

 α. Η αφαίρεση του φερατιου / εσχάρας και η αποξήλωση του πλαισίου έδρασής της. 

 β. Η αποξήλωση σαθρών ή θραυσµένων σκυροδεµάτων του τοιχώµατος του φρεατίου 

υπό το πλαίσιο έδρασης. 

 γ. Η κατασκευή ξυλοτύπου για την σκυροδέτηση της απαιτούµενης προσθήκης επί των 

τοιχείων του φρεατίου για την εξασφάλιση της προσαρµογής µε τη στάθµη της οδού. 

 δ. Η επάλειψη της τελικής επιφάνειας του παλαιού σκυροδέµατος µε εποξειδική 

συγκολλητική ρητίνη για την εξασφάλιση ισχυρής πρόσφυσης µε το νέο σκυρόδεµα.  

 ε. Η προσωρινή στερέωση του πλαισίου έδρασης στην προβλεπόµενη στάθµη µε χρήση 

ανθεκτικών υποθεµάτων και η διάστρωση και συµπύκνωση του νέου σκυροδέµατος κατηγορίας 

C16/20 η εργασία και τα υλικά για την καθαίρεση του σκυροδέµατος έδρασης της εσχάρας, ο 

καθαρισµός και η προετοιµασία της νέας επιφάνειας έδρασης µε εποξειδικές ρητίνες, το 

καλούπωµα και η έγχυση νέου σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20 

 στ. Η αφαίρεση του ξυλότυπου και η συγκέντρωση και αποκοµιδή των προιόντων 

αποξήλωσης και τυχόν άχρηστων υλικών 

Η αντικατάσταση/επισκευη  των εσχαρών (λόγω φθοράς ή θραύσεως) τιµολογείται ιδιαίτερα µε 

βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου. 

Τιµή ανα φρεατιο / εσχαρα 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν ογδόντα  ευρώ   
 Αριθµητικά: 180,00 

 
 

 

 

Α.Τ. 38 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
Άρθρο 16.35  Επίστρωση εσωτερικού φρεατίων µε επισκευαστικό κονίαµα τσιµεντοειδούς 
βάσεως 

 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6373 
 

Επίστρωση εσωτερικού φρεατίων µε επισκευαστικό κονίαµα τσιµεντοειδούς βάσεως, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3, µε σήµανση CE. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
 
α)  Η προµήθεια επισκευαστικού κονιάµατος σε σφραγισµένες συσκευασίες που φέρουν την 

σήµανση CE, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
καθώς και του βελτιωτικού πρόσφυσης, εάν συνιστάται από τον προµηθευτή του προϊόντος  

β) Ο επιµελής καθαρισµός και προετοιµασία της επιφανείας των τοιχωµάτων του φρεατίου και 
η διεύρυνση ή εκβάθυνση τυχόν ρωγµών και σχισµών που υπάρχουν 

γ) Η προετοιµασία του κονιάµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή και η επιµεληµένη 
εφαρµογή του προκειµένου να προκύψουν λείες τελικές επιφάνειες. 

δ) Η λήψη µέτρων προστασίας του προσωπικού σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (χρήση 
µέων ατοµικής προστασίας για εργσία σε χώρους µε αναθυµιάσεις κλπ) 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) επισκευαστικού κονιάµατος, µε βάση το απόβαρο που αναγράφεται 
στις συσκεασίες του προϊόντος (π.χ 10 σάκκοι των 25 kg). 
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆έκα τρία  ευρώ  και σαράντα λεπτά  
 Αριθµητικά: 13,40 
 
 
 
 
 

 
 

Α.Τ. 39 

Αρθρο Ν.Υ∆Ρ 16.13 Αναδιευθέτηση αγωγού ΟΚΩ (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ κλπ) 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6732 

Για τις εργασίες πλήρους αναδιευθέτησης διερχόµενου αγωγού (ΟΤΕ/∆ΕΗ/ΟΚΩ κλπ), ήτοι: 

Χάραξη της περιοχής εκσκαφής µε χρήση κατάλληλου κοπτικού υλικού (π.χ. αρµοκόφτη) 

ανάλογα µε το υλικό της επιφανειακής στρώσης. Αποξήλωση άνευ προσοχής της επιφανειακής 

στρώσης (από σκυρόδεµα, άσφαλτο, πλάκες κλπ.), εκσκαφή µετά προσοχής για την 

αποκάλυψη όλου του διερχόµενου δικτύου, αποκοπή του αγωγού (εάν απαιτηθεί) µε κατάλληλα 

µηχανικά µέσα και εργαλεία  αφού προηγηθεί η διακοπή της τροφοδοσίας του, κατασκευή νέου 

κλάδου σε θέση που να µην εµποδίζει τους διερχοµένους αγωγούς,  επανασύνδεση στην 

πρότερα κατάσταση , αποκατάσταση ροής και έλεγχος δικτύου και επίχωση του δικτύου µε 

συµπυκνούµενα υλικά σήµανσης (άµµος , 3Α κτλ.) & εκσκαφών και επαναφορά της 

επιφανειακής στρώσης στην πρότερα κατάσταση  



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου των έργων όλων των 

απαιτούµενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.) και εργαλείων µε τη σταλία αυτοκινήτου 

και τη µεταφορά των αδρανών και λοιπών υλικών στη θέση ενσωµάτωσης και διάστρωσης στον 

τόπο των έργων, η άντληση υδάτων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη απασχόλησης του 

απαιτουµένου µηχανικού εξοπλισµού. 

Τιµή για µία πλήρη και µεµονωµένη αναδιευθέτηση αγωγού ΟΚΩ (τεµ)  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ιακόσια εξήντα ευρω και εξήντα τέσσερα λεπτά  
 Αριθµητικά: 260,64 
 

 

 

Α.Τ. 40 

Άρθρο Ν.Υ∆Ρ 3.10.02Εκτέλεση ειδικών ερευνητικών τοµών για εντοπισµό δικτύων   ΟΚΩ  

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6081.4 

Εκτέλεση ειδικών ερευνητικών τοµών για τον εντοπισµό δικτύων ΟΚΩ και ιδιωτικών φορέων για 

επαλήθευση ή πλήρη εντοπισµό, σύµφωνα µε τα σχέδια δικτύων που έχει παραλάβει ο 

Ανάδοχος από τους αντίστοιχους ΟΚΩ ή ιδιωτικούς φορείς, µετά από σχετικές αιτήσεις προς 

αυτούς (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ ή τοπικοί φορείς ύδρευσης-αποχέτευσης, ∆ΕΠΑ, ιδιωτικοί πάροχοι 

τηλεπικοινωνιών κλπ.) 

Στην τιµή περιλαµβάνονται κάθε είδους εργασία, υλικά για την αποκατάσταση της τοµής 

(επιφανειακή στρώση και υποστρώµατα) και τυχόν βλαβών που θα γίνουν, εργαλεία και 

µηχανολογικός εξοπλισµός τα οποία θα απαιτηθούν για τη διενέργεια της ερευνητικής τοµής και 

αποκατάσταση στη συνέχεια του σκάµµατος και της επιφανειακής στρώσης στην πρότερη 

κατάσταση. 

Επισηµαίνεται η ιδιαίτερα αργή και επίπονη διαδικασία (κυρίως χειρωνακτική) για την εκτέλεση 

των ερευνητικών τοµών και του πολλαπλών ειδικοτήτων εργατικού και επιστηµονικού 

προσωπικού που συµµετέχουν (µηχανικοί και εργατοτεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων ανάλογα µε 

τα πιθανά δίκτυα)  

Τιµή για µια πλήρη και διακριτή ερευνητική τοµή (τεµ) σε κεντρική ή άλλη οδό, πεζοδρόµιο κλπ. 

για ανεύρεση δικτύων ΟΚΩ  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια εβδοµήντα οκτώ ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά  
 Αριθµητικά: 478,49 
 

 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
 

Α.Τ. 41 

Άρθρο 16.31   Μεταφορά µε µονότροχο προϊόντων καθαρισµού προσχώσεων 
κλειστών αγωγών 

 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6053 

 
Μεταφορά µε µονότροχο προϊόντων καθαρισµού προσχώσεων από το εσωτερικό  κλειστού 
αγωγού, ανά δεκάµετρη απόσταση, του όγκου µετρουµένου σε σωρούς ή επί αυτοκινήτου.  
 
Τιµή ανά κυβικό δεκάµετρου (m3.10m). 
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆υο ευρώ και δέκα λεπτά  
 Αριθµητικά: 2,10 
 
 
 
 
Α.Τ. 42 

Άρθρο 16.32   Μεταφορά µε ζεµπίλι ή παρεµφερή µέσα προϊόντων καθαρισµού 
προσχώσεων κλειστών αγωγών. 

 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6053 

 
Μεταφορά µε ζεµπίλι ή παρεµφερή µέσα προϊόντων καθαρισµού από το εσωτερικό  κλειστού 
αγωγού, ανά δεκάµετρη απόσταση, του όγκου µετρουµένου σε σωρούς ή επί αυτοκινήτου. 
 
Τιµή ανά κυβικό δεκάµετρου (m3.10m). 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι  ευρώ και είκοσι  λεπτά  
 Αριθµητικά: 6,20 
 
 

 

 
Α.Τ. 43 
 
ΑΡΘΡΟ ΝΑΟ∆ΟΒ/Α-17 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΛΛΗΣΗ 

ΒΡΑΧΩ∆ΩΝ ΟΓΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ∆ΑΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1420) 

 
Καθαίρεση επισφαλών και επικίνδυνων προς αποκόλληση όγκων, σε  οποιοδήποτε ύψος από την 
στάθµη της οδού και µε οποιαδήποτε κλίση πρανών, µε µηχανικά µέσα και χειρονακτική 
υποβοήθηση ή/και περιορισµένη χρήση εκρηκτικών (αν απαιτείται), µε την συγκέντρωση, φόρτωση 
και µεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.  
 

 
Για για ένα κυβικο µετρο (m3)  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆έκα οκτώ  ευρώ και πενήντα λεπτά  



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
 Αριθµητικά: 18,50 
 
 

 
 
Α.Τ. 44 
ΑΡΘΡΟ ΝΑΥ∆Ρ 3.04 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 150HP (τσαπα) 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6058) 
 

Εργασία µηχανικού εκσκαφέα 150HP(τσάπας) ανά ώρα πλήρους εργασίας µετά του 
αναγκαιούντος πετρελαίου ,λιπαντικού (ανηγµένα σε ορυκτέλαιο), ήτοι µίσθωµα µηχανήµατος 
,εργασία χειριστού και βοηθού µετά της προσαυξήσεως για συντήρηση ,ηµεραργία. 
 
Τιµή για µία ώρα πλήρους εργασίας . 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατό δέκα ευρώ   
 Αριθµητικά: 110,00 
 

 
 
 
 
 
Α.Τ. 45 
ΑΡΘΡΟ ΝΑΥ∆Ρ 3.04 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (JCB) 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6058) 
 

Εργασία µηχανικού εκσκαφέα 75-100HP(τσάπας) ανά ώρα πλήρους εργασίας µετά του 
αναγκαιούντος πετρελαίου ,λιπαντικού (ανηγµένα σε ορυκτέλαιο), ήτοι µίσθωµα µηχανήµατος 
,εργασία χειριστού και βοηθού µετά της προσαυξήσεως για συντήρηση ,ηµεραργία. 
 
Τιµή για µία ώρα πλήρους εργασίας . 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδοµήντα ευρώ   
 Αριθµητικά: 70,00 

 
 
 

 
 

Α.Τ. 46 
ΑΡΘΡΟ ΝΑΥ∆Ρ 3.04 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 3,5 Κ.Υ. 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6080) 
 

Εργασία φορτωτή µετά του αναγκαιούντος ακαθάρτου πετρελαίου ,λιπαντικού (ανηγµένα σε 
ορυκτέλαιο), ήτοι µίσθωµα µηχανήµατος ,εργασία χειριστού και βοηθού µετά της 
προσαυξήσεως για συντήρηση, ηµεραργία. 
 
Τιµή για µία ώρα πλήρους εργασίας . 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα ευρώ   
 Αριθµητικά: 80,00 

 
 

 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
 

Α.Τ. 47 
ΑΡΘΡΟ ΝΑΥ∆Ρ 3.04 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 14 Μ3 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6058) 
 

Ανατρεπόµενο αυτοκίνητο χωρητικότητας 14 κυβικών µέτρων (m3) ανά ώρα πλήρους εργασίας. 
 
Τιµή για µία ώρα πλήρους εργασίας . 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδοµήντα ευρώ   
 Αριθµητικά: 70,00 

 
 

 
 

 
Α.Τ. 48 
ΑΡΘΡΟ Α-23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΜΜΟΥ-ΣΚΥΡΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121A) 
 

Κατασκευή στρώσης µεταβλητού πάχους, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις, 
υπό τα επιχώµατα και υπό τα θεµέλια τεχνικών έργων, από άµµο και σκύρα µεγίστου κόκκου 20 
cm, προερχόµενα από κοσκίνισµα φυσικών αµµοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών 
υλικών.  

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

 
• Η µόρφωση και συµπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άµµου - σκύρων µε βαθµό 

συµπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιηµένη δοκιµή που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή 
Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) 

• Η προµήθεια και µεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άµµου, των σκύρων, του 
απαιτούµενου νερού διαβροχής 

• Η διάστρωση, διαβροχή και συµπύκνωση των υλικών,  
Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

ΕΥΡΩ : 7,00  +ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς(10.07.01) : 0,35€  (tn/Km)  * 80Κm = 28 €/tn 

1 m3 * 1,7 tn * 28 €/tn = 47,60 €/m3 

Συνολικό κόστος άρθρου 7,00+47,60 =54,60 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα τέσσερα  ευρώ  και εξήνταλεπτά 
 Αριθµητικά: 54,60 
 
 
 
 
 

Α.Τ. 49 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
ΑΡΘΡΟ Β-4.2 ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΩ∆Η ΥΛΙΚΑ ΣΕ  ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Άρθρο Β-4.2 Μεταβατικά επιχώµατα τεχνικών έργων και επιχώµατα ζώνης αγωγών 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6068)  
 

Κατασκευή µεταβατικού επιχώµατος µε κοκκώδες υλικό, πίσω και πάνω από τεχνικά έργα, µέχρι 
ύψους 1,0 m από την κλείδα του τεχνικού (πλην των Cut and Cover), καθώς και επιχώµατος για 
την πλήρωση της ζώνης πάσης φύσεως αγωγών-οχετών σε τάφρους εκτός οδού και για την 
πλήρωση του εναποµένοντος όγκου του σκάµµατος αγωγών εντός του σώµατος της οδού, 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-07-03-00 "Μεταβατικά επιχώµατα".  
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• Η µόρφωση και συµπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωµάτων, όταν τα επιχώµατα ή 
µέρος τους εδράζονται στο φυσικό έδαφος  

• Η προµήθεια και µεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης, του 
κοκκώδους υλικού και των υπόλοιπων απαιτούµενων υλικών, µετά των φορτοεκφορτώσεων  
και της σταλίας του αυτοκινήτου 

• Η διάστρωση, µόρφωση, συµπλήρωση και συµπύκνωση  

• Η δαπάνη διενέργειας όλων των απαιτούµενων ελέγχων συµπύκνωσης 

• Η κατασκευή των τυχόν απαιτούµενων οριζόντιων ή κατακόρυφων αντιστηρίξεων  

• Η δαπάνη λήψης όλων των απαιτούµενων µέτρων προστασίας των αγωγών, οχετών κλπ 
όπως και της προστατευτικής επένδυσής τους από νερά, διαβρώσεις κλπ. 

 
Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου έτοιµης κατασκευής, µε λήψη αρχικών και τελικών 
διατοµών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής µεταβατικών επιχωµάτων ως και επιχώµατος αγωγών-
οχετών από κοκκώδες υλικό. 
ΕΥΡΩ : 10,50  +ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς(10.07.01) : 0,35€(tn/Km) * 60Κm= 21,00€/tn 

1 m3 * 1,7tn * 21,00€/tn = 35,70 €/m3 

 

Συνολικό κόστος άρθρου 10,50+35,70= 46,20 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα έξι ευρώ  και είκοσι λεπτά  
 Αριθµητικά: 46,20 

 
 

 
 
 
Α.Τ. 50 

ΑΡΘΡΟ 6.01 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων 
 
Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων για την αποστράγγιση 
εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυµάτων  κατά την εκτέλεση των 
διαφόρων εργασιών  του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται από την µελέτη ή µετά από 
έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 08-10-01-00 
''Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων'' και 08-10-02-00 ''Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων''. 
 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προσκόµιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήµατος κατάλληλης 

ισχύος για το εκάστοτε µανοµετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των αναλόγων 
σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτηµάτων  

β. Η δαπάνη των καυσίµων ή της ηλεκτρικής ενεργείας 
γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία µε καύσιµα και η συντήρηση της 

αντλίας και των σωληνώσεων 
δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουµένων νερών προς υπάρχοντα 

αποδέκτη 
ε. Οι µετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύµφωνα µε το πρόγραµµα εκτέλεσης 

των εργασιών 
στ. Οι σταλίες του συγκροτήµατος για οποιονδήποτε λόγο 
 
Τιµή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήµατος µε βάση αναλυτικά στοιχεία 
καταγραφής του χρόνου απασχόλησης, εξής: 
6.01.02 Αντλητικά συγκροτήµατα ηλεκτροκίνητα.  

6.01.02.05 Ισχύος 8,0 έως 10,0 kW 
 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6110 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έντεκα  ευρώ  και δέκα λεπτά  
 Αριθµητικά: 11,10 
 

 
 
Α.Τ. 51 
ΑΡΘΡΟ ΝΑΥ∆Ρ 6081.1 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΌΛΗ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6081.1 
 

Εργοταξιακή σήµανση ,ρυθµιστικών ή αναγγελίας κινδύνου, µε αντανακλαστικό υπόβαθρο από 
µεµβράνη τύπου ΙΙ , κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και την 
ΕΤΕΠ 05-04-00. Αµφίπλευρο φορητό (εργοταξιακό) στηθαίο ασφαλείας τύπου NewJersey 
,κατασκευασµένου από πολυαιθυλένιο  (PE) , σε χρώµα εναλλάξ λευκό-κόκκινο, πλάτους βάσης 
0,40 m, πλάτους στέψης 0,14 m, ύψους 0,60 m ,ιδίου βάρους 8-10 kg, µε κατάλληλα 
διαµορφούµενη εξοχή και υποδοχή εκατέρωθεν των στοιχείων. 
Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου, χρώµατος πορτοκαλί, διαµέτρου 200mm , µε 
µονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ  ΕΝ 12352, µε 
επαναφορτιζόµενη µπαταρία και αυτόµατο φωτοµετρικό διακόπτη ηµέρας/νυκτός. 
Φορητής διάταξης εργοταξιακής σήµανσης µε φωτεινό παλλόµενο βέλος παρακάµψης, 
πινακίδες ορίου ταχύτητας ,βέλη κατεύθυνσης, αντανακλαστικές ταινίες κλπ. 
Προσωρινή γεφύρωση σκαµµάτων, τάφρων ή χανδάκων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας 
των πεζών , ξύλινων ή µεταλλικών επί τόπου κατασκευαζόµενων ή προκατασκευασµένων , µε 
αντιολισθηρό   δάπεδο και πλευρικό κιγκλίδωµα ασφαλείας. 
Πάσης φύσεως µέτρα προστασίας, προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων (πινακίδες-
διαγραµµίσεις), επιεωρήσεων κλπ που θα απαιτηθούν καθ΄όλη την διάρκεια των εργασιών. 
Περιλαµβάνονται και η τυχόν σύνταξη µελέτης κυκλοφοριακών ρυθµίσεων και έγκρισης από τις 
αρµόδιες αρχές ( ΥΠΟΜΕ∆Ι, ∆9, Περιφέρειας ,Αστυνοµία . ∆ήµο κλπ). 
 
Τιµή κατ΄αποκοπή ανάτεµάχιοτµήµατος εργοταξίου διακοπής δροµου(τεµ.) καθ΄όλη τη διάρκεια 
των εργασιών  
 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερις  χιλιάδες    
 Αριθµητικά: 4.000,00 
 

 

 

 
Α.Τ. 52 

Αρθρο 12.01.01.03 Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασµένων τσιµεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 

 
Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες µεταφορές, καταβιβασµός στο όρυγµα, 
τοποθέτηση και σύνδεση τσιµεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεµα ελάχιστης 
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa µε σήµανση CE, µε ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 
 
Οι τσιµενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 
 
[α] Ως προς την ονοµαστική διάµετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάµετρος σε mm 

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισµένοι, ινοπλισµένοι 

[γ]   Ως προς την συνδεσµολογία: τύπου τόρµου-εντορµίας (O-geepipes), τύπoυ "καµπάνας" 
(bell-sochetpipes) 

[δ] Ως προς την εφαρµογή: σωλήνες οµβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 
στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 

[ε]  Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο 
θραύσεως σε kN/m, διαιρούµενο µε το 1/1000 της ονοµαστικής διαµέτρου (DN), σύµφωνα 
µε τα καθοριζόµενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   

 
Επισηµαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισµού 
(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 µή οπλισµού.  
 
Η διάταξη του οπλισµού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα µε τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  
 
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   
µπορεί να είναι ενσωµατωµένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται 
προς τοποθέτηση κατά την συναρµολόγηση της σωληνογραµµής. 
 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
Οταν 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 %. 
 
Οταν 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 
τσιµεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 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: 
 
12.01.01 Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 

12.01.01.03 Ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm 
Κωδικός αναθεώρησης  Υ∆Ρ 6551.3 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα ευρώ   
 Αριθµητικά: 40,00 
 

 
 
 
Α.Τ. 53 
Αρθρο 12.01.01.05 Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 

προκατασκευασµένων τσιµεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
 
Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες µεταφορές, καταβιβασµός στο όρυγµα, 
τοποθέτηση και σύνδεση τσιµεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεµα ελάχιστης 
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa µε σήµανση CE, µε ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 
 
Οι τσιµενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 
 
[α] Ως προς την ονοµαστική διάµετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάµετρος σε mm 

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισµένοι, ινοπλισµένοι 

[γ]   Ως προς την συνδεσµολογία: τύπου τόρµου-εντορµίας (O-geepipes), τύπoυ "καµπάνας" 
(bell-sochetpipes) 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
[δ] Ως προς την εφαρµογή: σωλήνες οµβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 

στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 

[ε]  Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο 
θραύσεως σε kN/m, διαιρούµενο µε το 1/1000 της ονοµαστικής διαµέτρου (DN), σύµφωνα 
µε τα καθοριζόµενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   

 
Επισηµαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισµού 
(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 µή οπλισµού.  
 
Η διάταξη του οπλισµού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα µε τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  
 
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   
µπορεί να είναι ενσωµατωµένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται 
προς τοποθέτηση κατά την συναρµολόγηση της σωληνογραµµής. 
 
Οταν 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 %. 
 
Οταν 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 
τσιµεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 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: 
12.01.01 Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 

12.01.01.05 Ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm 
Κωδικός αναθεώρησης  Υ∆Ρ 6551.5 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδοµήντα ευρώ   
 Αριθµητικά: 70,00 

  

 
  

 

 
 
Α.Τ. 54 
Αρθρο 12.01.01.06 Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 

προκατασκευασµένων τσιµεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
 
Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες µεταφορές, καταβιβασµός στο όρυγµα, 
τοποθέτηση και σύνδεση τσιµεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεµα ελάχιστης 
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa µε σήµανση CE, µε ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 
 
Οι τσιµενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 
 
[α] Ως προς την ονοµαστική διάµετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάµετρος σε mm 

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισµένοι, ινοπλισµένοι 

[γ]   Ως προς την συνδεσµολογία: τύπου τόρµου-εντορµίας (O-geepipes), τύπoυ "καµπάνας" 
(bell-sochetpipes) 

[δ] Ως προς την εφαρµογή: σωλήνες οµβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 
στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 

[ε]  Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο 
θραύσεως σε kN/m, διαιρούµενο µε το 1/1000 της ονοµαστικής διαµέτρου (DN), σύµφωνα 
µε τα καθοριζόµενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   

 
Επισηµαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισµού 
(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 µή οπλισµού.  
 
Η διάταξη του οπλισµού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα µε τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  
 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   
µπορεί να είναι ενσωµατωµένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται 
προς τοποθέτηση κατά την συναρµολόγηση της σωληνογραµµής. 
 
Οταν 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 %. 
 
Οταν 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 
τσιµεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 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: 
12.01.01 Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 

12.01.01.06 Ονοµαστικής διαµέτρου D800 mm 
Κωδικός αναθεώρησης  Υ∆Ρ 6551.6 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατό ευρώ   
 Αριθµητικά: 100,00 

  

 
 

 
Α.Τ. 55 

 

Αρθρο 12.01.1.07 Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασµένων τσιµεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 

 
Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες µεταφορές, καταβιβασµός στο όρυγµα, 
τοποθέτηση και σύνδεση τσιµεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεµα ελάχιστης 
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa µε σήµανση CE, µε ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 
 
Οι τσιµενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 
 
[α] Ως προς την ονοµαστική διάµετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάµετρος σε mm 

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισµένοι, ινοπλισµένοι 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
[γ]   Ως προς την συνδεσµολογία: τύπου τόρµου-εντορµίας (O-geepipes), τύπoυ "καµπάνας" 

(bell-sochetpipes) 

[δ] Ως προς την εφαρµογή: σωλήνες οµβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 
στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 

[ε]  Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο 
θραύσεως σε kN/m, διαιρούµενο µε το 1/1000 της ονοµαστικής διαµέτρου (DN), σύµφωνα 
µε τα καθοριζόµενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   

 
Επισηµαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισµού 
(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 µή οπλισµού.  
 
Η διάταξη του οπλισµού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα µε τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  
 
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   
µπορεί να είναι ενσωµατωµένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται 
προς τοποθέτηση κατά την συναρµολόγηση της σωληνογραµµής. 
 
Οταν 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 %. 
 
Οταν 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 
τσιµεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 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. 
 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
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: 
12.01.01 Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 

12.01.01.07 Ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm 
Κωδικός αναθεώρησης  Υ∆Ρ 6551.7 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατό σαράντα  ευρώ   
 Αριθµητικά: 140,00 

 

 

 

  

Α.Τ. 56 
 

Αρθρο 12.01.1.08 Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασµένων τσιµεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 

 
Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες µεταφορές, καταβιβασµός στο όρυγµα, 
τοποθέτηση και σύνδεση τσιµεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεµα ελάχιστης 
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa µε σήµανση CE, µε ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 
 
Οι τσιµενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 
 
[α] Ως προς την ονοµαστική διάµετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάµετρος σε mm 

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισµένοι, ινοπλισµένοι 

[γ]   Ως προς την συνδεσµολογία: τύπου τόρµου-εντορµίας (O-geepipes), τύπoυ "καµπάνας" 
(bell-sochetpipes) 

[δ] Ως προς την εφαρµογή: σωλήνες οµβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 
στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 

[ε]  Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο 
θραύσεως σε kN/m, διαιρούµενο µε το 1/1000 της ονοµαστικής διαµέτρου (DN), σύµφωνα 
µε τα καθοριζόµενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   

 
Επισηµαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισµού 
(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 µή οπλισµού.  
 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
Η διάταξη του οπλισµού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα µε τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  
 
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   
µπορεί να είναι ενσωµατωµένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται 
προς τοποθέτηση κατά την συναρµολόγηση της σωληνογραµµής. 
 
Οταν 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 %. 
 
Οταν 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 
τσιµεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 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: 
12.01.01 Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 

12.01.01.08 Ονοµαστικής διαµέτρου D1200 mm 
Κωδικός αναθεώρησης  Υ∆Ρ 6551.7 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατό εβδοµηντα  ευρώ   
 Αριθµητικά: 170,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α.Τ. 57 
Αρθρο 12.10  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος 
 
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-Uσυµπαγούς 
τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "∆ίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 
 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική 
διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (StandardDimensionRatio: λόγος της 
εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) και τον δείκτη 
δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες µε ευθύγραµµα άκρα 
που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα). 
 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

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

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

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

∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου: 
 
� Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγµατος, 

σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 

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

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

  
 

12.10.07  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 355 mm 
 Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6711.5 

 
 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι επτά  ευρώ  και εξήντα λεπτά  
 Αριθµητικά: 27,60 

 
 
 
 
 
 

Α.Τ. 58 
 

Αρθρο 12.10  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος 
 
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-Uσυµπαγούς 
τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "∆ίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική 
διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (StandardDimensionRatio: λόγος της 
εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) και τον δείκτη 
δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες µε ευθύγραµµα άκρα 
που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα). 
 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

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

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

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

∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου: 
 
� Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγµατος, 

σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 

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

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

  
 

12.10.08  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 400 mm 
 Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6711.6 

 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα τέσσερα   ευρώ  
 Αριθµητικά: 34,00 

 
 
 

Α.Τ. 59 
 

Αρθρο 12.10  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος 
 
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-Uσυµπαγούς 
τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "∆ίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 
 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική 
διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (StandardDimensionRatio: λόγος της 
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εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) και τον δείκτη 
δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες µε ευθύγραµµα άκρα 
που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα). 
 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

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

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

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

∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου: 
 
� Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγµατος, 

σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 

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

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

  
 

12.10.09  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 500 mm 
 Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6711.7 

 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα  ευρώ  και τριάντα λεπτά  
 Αριθµητικά: 50,30 

 
 
 
 
Α.Τ. 60 

 
Αρθρο 12.10  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος 
 
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-Uσυµπαγούς 
τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "∆ίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 
 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική 
διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (StandardDimensionRatio: λόγος της 
εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) και τον δείκτη 
δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. 
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Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες µε ευθύγραµµα άκρα 
που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα). 
 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

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

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

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

∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου: 
 
� Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγµατος, 

σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 

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

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

  
 

12.10.10  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 630 mm 
 Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6711.7 
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδοµήντα  ευρώ    
 Αριθµητικά: 77,00 
 
 
 
 
Α.Τ. 61 
 
Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ 6327 Φρεάτια επίσκεψης αγωγών όµβριων Ε1-Ο 
 
Κυκλικά φρεάτια  επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης οµβρίων ή συµβολής αγωγών εντός 
κατοικηµένης περιοχης, οποιουδηποτε συνολικού ύψους (από την στάθµη ροής µέχρι το 
κατάστρωµα της οδού ή την στάθµη του εδάφους ), εσωτερικής διαµέτρου 1,20 µ. 
κατασκευασµένου από  χυτό σκυρόδεµα ή προκατασκευασµένους  δακτυλίους κτλ στοιχεία 
σκυροδέµατος , σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 , µε σήµανση CE πλήρως 
εγκατεστηµένα    

Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
 

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουµένων υλικών, 
προκατασκευασµένων στοιχείων και εξαρτηµάτων για την πλήρη διαµόρφωση των φρεατίων  

• το προσωπικό, ο εξοπλισµός και τα µέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον 
χειρισµό των προκατασκευασµένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού)  
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• η εκσκαφή του ορύγµατος θεµελίωσης σε κάθε είδους έδαφος 

• η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασµένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση 
οπλισµού, η κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέµατος 

• η διαµόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων 

• η επαναπλήρωση του ορύγµατος µε θραυστό υλικό λατοµείου  

• η επί τόπου σκυροδέτηση τµήµατος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρµογή της στέψης 
τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια πεντακόσια τριάντα   ευρώ  
 Αριθµητικά: 1.530,00 
 
 
Α.Τ. 62 
 
Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ 6327 Φρεάτια επίσκεψης αγωγών όµβριων Ε2-Ο 
 
Κυκλικά φρεάτια  επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης οµβρίων ή συµβολής αγωγών εντός 
κατοικηµένης περιοχής, οποιουδήποτε συνολικού ύψους (από την στάθµη ροής µέχρι το 
κατάστρωµα της οδού ή την στάθµη του εδάφους ), εσωτερικής διαµέτρου 1,20 µ. 
κατασκευασµένου από  χυτό σκυρόδεµα ή προκατασκευασµένους  δακτυλίους κτλ στοιχεία 
σκυροδέµατος , σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 , µε σήµανση CE πλήρως 
εγκατεστηµένα    

Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
 

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουµένων υλικών, 
προκατασκευασµένων στοιχείων και εξαρτηµάτων για την πλήρη διαµόρφωση των φρεατίων  

• το προσωπικό, ο εξοπλισµός και τα µέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον 
χειρισµό των προκατασκευασµένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού)  

• η εκσκαφή του ορύγµατος θεµελίωσης σε κάθε είδους έδαφος 

• η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασµένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση 
οπλισµού, η κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέµατος 

• η διαµόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων 

• η επαναπλήρωση του ορύγµατος µε θραυστό υλικό λατοµείου  

• η επί τόπου σκυροδέτηση τµήµατος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρµογή της στέψης 
τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού 

 
              Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆υο χιλιάδες και είκοσι  ευρώ  
 Αριθµητικά: 2.020,00 
 
 
 
 
Α.Τ. 63 
 
Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ 6329 Φρεάτια υδροσυλλογης  αγωγών όµβριων τυπου Α1 
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Φρεάτια  υδροσυλλογης   αποχέτευσης οµβρίων εντός κατοικηµένης περιοχής, τύπου Α1 (ενός 
ανοίγµατος )  κατασκευασµένου από  χυτό σκυρόδεµα ή προκατασκευασµένα στοιχεία 
σκυροδέµατος, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 , µε σήµανση CE πλήρως 
εγκατεστηµένα    

Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
 

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουµένων υλικών, 
προκατασκευασµένων στοιχείων και εξαρτηµάτων για την πλήρη διαµόρφωση των φρεατίων  

• το προσωπικό, ο εξοπλισµός και τα µέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον 
χειρισµό των προκατασκευασµένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού)  

• η εκσκαφή του ορύγµατος θεµελίωσης σε κάθε είδους έδαφος 

• η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασµένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση 
οπλισµού, η κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέµατος 

• η διαµόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων 

• η επαναπλήρωση του ορύγµατος µε θραυστό υλικό λατοµείου  

• η επί τόπου σκυροδέτηση τµήµατος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρµογή της στέψης 
τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού 

 
              Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια ενιακόσια σαράντα   ευρώ  
 Αριθµητικά: 1.940,00 
 
 
 
Α.Τ. 64 
 
Άρθρο ΝΑΥ∆ 6329 Φρεάτια υδροσυλλογης  αγωγών όµβριων τυπου Α2 
 
Φρεάτια  υδροσυλλογης   αποχέτευσης οµβρίων εντός κατοικηµένης περιοχής, τύπου Α2 (δυο  
ανοίγµατων )  κατασκευασµένου από  χυτό σκυρόδεµα ή προκατασκευασµένα στοιχεία 
σκυροδέµατος, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 , µε σήµανση CE πλήρως 
εγκατεστηµένα    

Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
 

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουµένων υλικών, 
προκατασκευασµένων στοιχείων και εξαρτηµάτων για την πλήρη διαµόρφωση των φρεατίων  

• το προσωπικό, ο εξοπλισµός και τα µέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον 
χειρισµό των προκατασκευασµένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού)  

• η εκσκαφή του ορύγµατος θεµελίωσης σε κάθε είδους έδαφος 

• η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασµένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση 
οπλισµού, η κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέµατος 

• η διαµόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων 

• η επαναπλήρωση του ορύγµατος µε θραυστό υλικό λατοµείου  

• η επί τόπου σκυροδέτηση τµήµατος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρµογή της στέψης 
τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού 

 
              Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου 
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ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆υο χιλιάδες τριακόσια τριάντα   ευρώ  
 Αριθµητικά: 2.330,00 
 
 
 
 
Α.Τ.65 
 
ΑΡΘΡΟ 11.02.04 Εσχαρες υδροσυλλογης από ελατο χυτοσιδηρο (ductile iron)  

 

 Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6752 
 
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, µε το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετηµένες, 
σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης 
αυτής, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης της εσχάρας µε χρήση στερεών 
υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε τσιµεντοκονία, µη συρρικνούµενο 
κονίαµα ή εποξειδικά κονιάµατα. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταµένων κατασκευών 
(αντικατάσταση εσχαρών). 
Επιµέτρηση για τις µεν τυποποιηµένες εσχάρες βιοµηχανικής προέλευσης µε βάση τους 
πίνακες  βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε βάση 
αναλυτικούς υπολογισµούς των ράβδων και λοιπών διατοµών µορφοχάλυβα που 
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 
επιµέτρηση µε ζύγιση. 

 
11.02.04  Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο  

 
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς 
γραφίτη, ductileiron), της προβλεπόµενης από την µελέτη φέρουσας ικανότητας  D 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-07-01-04  "Εσχάρες υδροσυλλογής 
από ελατό χυτοσίδηρο". 

 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης. 
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆υο ευρώ και ενενήντα λεπτά  
 Αριθµητικά: 2,90 
 

 
 
 
 
Α.Τ. 66 
 
Άρθρο Β-34 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΠΑΤΗΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, 

ΠΑΧΟΥΣ 2,0 cm 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6403) 

 

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

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

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

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

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

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα  ευρώ και τριάντα λεπτά   
 Αριθµητικά: 9,30 
 
 
 
 
 
 
Α.Τ. 67 
 
ΆρθροΝΑΟΙΚ/Β-29.3.1ΝΚατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ µε σκυρόδεµα C16/20 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532) 
 

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

 

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

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

 
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του 

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

 

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

 

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

 

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

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

προσωρινής) των σκυροδοτουµένων στοιχείων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 
µελέτη του έργου.   

 
δ. Η σταλία των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλες), η µετάβαση επί τόπου, 

το στήσιµο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέµατος, καθώς και η περισυλλογή, 
φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύµατος σκυροδέµατος που 
έχει προσκοµισθεί στην θέση σκυροδέτησης.  

 

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

 
Οι τιµές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος των 
κατασκευών από σκυρόδεµα (εκτός από την περίπτωση των µικρών αποµακρυσµένων 
τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής που καθορίζεται στο άρθρο 
Υ∆Ρ 9.13 και εκτος ένα η ποσοτητα δεν υπερβαινει τα 30m3 που πληρωνεται µε το αρθρο 
32.25.04), την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν 
τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της 
κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης 
του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00:  Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  
01-01-02-00:  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  
01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέµατος  
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 
01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του 
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από 
την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη 
συνθέσεως. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα έξι ευρώ  
 Αριθµητικά: 86,00  
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Α.Τ.68 
ΆρθροΒ-29.4.5  Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ µε 

σκυρόδεµα C20/25 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551) 

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

 

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

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

 
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του 

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

 

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

 

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

 

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

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

προσωρινής) των σκυροδοτουµένων στοιχείων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 
µελέτη του έργου.   

 
δ. Η σταλία των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλες), η µετάβαση επί τόπου, 

το στήσιµο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέµατος, καθώς και η περισυλλογή, 
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φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύµατος σκυροδέµατος που 
έχει προσκοµισθεί στην θέση σκυροδέτησης.  

 

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

 
Οι τιµές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος των 
κατασκευών από σκυρόδεµα (εκτός από την περίπτωση των µικρών αποµακρυσµένων 
τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής που καθορίζεται στο άρθρο 
Υ∆Ρ 9.13 και εκτος ένα η ποσοτητα δεν υπερβαινει τα 30m3 που πληρωνεται µε το αρθρο 
32.25.04), την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν 
τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της 
κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης 
του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00:  Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  
01-01-02-00:  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  
01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέµατος  
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 
01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του 
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από 
την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη 
συνθέσεως. 
 
Στο παρόν άρθρο εντάσσονται οι ακόλουθες κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας 
C20/25:  

• βάθρων (θεµελίων και ανωδοµής), πτερυγίων συνδεοµένων µε τα βάθρα και πλακών 
θεµελίωσης τεχνικών κιβωτιοειδούς µορφής, οποιουδήποτε ύψους 

• τοίχων  και κιβωτοειδων οχετων (θεµελίων και ανωδοµής) οποιουδήποτε ύψους 
περιλαµβανοµένων και των λεπτοτοίχωνκαι χωρίς την αξία των ξυλοτυπων 

• κατακορύφων υποστυλωµάτων γεφυρών 

• θωρακίων, προσκεφαλαίων και δοκών έδρασης γεφυρών 

• κεφαλοδέσµων και επένδυσης πασσαλοστοιχιών 

• πλακών πρόσβασης, πεζοδροµίων γεφυρών καθώς και "πλακών τριβής" για τη στήριξη 
στηθαίων τύπου ΣΤΕ-1  

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόείκοσι ένα ευρώ 
 Αριθµητικά: 121,00 
 
 
 
 
Α.Τ.69 
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09-2018’’  
 
 
ΆρθροΒ-29.4.4 Μικροκατασκευές µε σκυρόδεµα C20/25  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551) 
Παραγωγή ή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον 
δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.  

 

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

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

 
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του 

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

 

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

 

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

 

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

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

προσωρινής) των σκυροδοτουµένων στοιχείων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 
µελέτη του έργου.   

 
δ. Η σταλία των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλες), η µετάβαση επί τόπου, 

το στήσιµο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέµατος, καθώς και η περισυλλογή, 
φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύµατος σκυροδέµατος που 
έχει προσκοµισθεί στην θέση σκυροδέτησης.  

 

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 
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Οι τιµές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος των 
κατασκευών από σκυρόδεµα (εκτός από την περίπτωση των µικρών αποµακρυσµένων 
τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής που καθορίζεται στο άρθρο 
Υ∆Ρ 9.13 και εκτος ένα η ποσοτητα δεν υπερβαινει τα 30m3 που πληρωνεται µε το αρθρο 
32.25.04), την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν 
τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της 
κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης 
του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00:  Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  
01-01-02-00:  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  
01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέµατος  
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 
01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του 
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από 
την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη 
συνθέσεως. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα 

 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατότριάντα ένα ευρώ 
 Αριθµητικά:131,00 
 
 
 
 
 
Α.Τ. 70 
ΑΡΘΡΟ32.25 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το 

σύνολο της χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3231 

 
Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η 
συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο 
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης µηχανηµάτων και 
εργατοτεχνικού προσωπικού.  
 
Η τιµή αυτή εφαρµόζεται για  κατασκευές που ο όγκος τους ανά σκυροδετήση δεν 
υπερβαίνει τα 30.00 m3 
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο ανασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, 
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες  διαστάσεις. 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

32.25.04 Για κατασκευές από σκυρόδεµα 
  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι δυο  ευρώ και πενήντα λεπτά 
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 Αριθµητικά: 22,50 

  
 
   

 
 
Α.Τ.71 
ΑΡΘΡΟ ΝΑΥ∆Ρ β-49 Προκατασκευασµέναή εκχυτα κανάλια απορροής όµβριών 

διαστάσεων 750*700mm 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3231 

 
Προκατασκευασµένα ή εκχυτα κανάλια απορροής όµβριων διαστάσεων 750*700 
mm χωρίς τις σχάρες ή καλύµµατα  

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των καναλιών, η 
ευθυγράµµιση και µεταξύ τους προσαρµογή.  

Οι υπόλοιπες εργασίες (εκσκαφές , επιχωσεις κτλ) πληρώνονται µε άλλα άρθρα  

Τιµή ανά µέτρο (m). 

  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια ενενήντα  ευρώ 
 Αριθµητικά: 490,00 

  
   

 
 
 
 
Α.Τ. 72 
Αρθρο 7.06     Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα  

 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6103 

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

α. Η προσκόµιση, η χρήση,  οι µετακινήσεις από θέση και η αποκόµιση του εξοπλισµού, µε τις 
απαιτούµενες αντηρίδες, συνδέσµους κ.λ.π. 

β. Η απασχόληση των απαιτουµένων µηχανηµάτων για την σταδιακή καταβίβαση των 
πετασµάτων στο προς εκσκαφή όρυγµα και η τυχόν απαιτούµενη βοηθητική έµπηξη 

γ. Η συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση των πετασµάτων. 

δ. Η σταδιακή εξόλκησή κατά την επίχωση του ορύγµατος 

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

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά  

 Αριθµητικώς:  34,60  

 
 
 
Α.Τ. 73 
Αρθρο 8.04.01 Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6157.1 
 

Προµήθεια υλικού λιθορριπών προστασίας ασβεστολιθικής σύνθεσης και τοποθέτησή του στις 
προβλεπόµενες  θέσεις µε ή χωρίς υποβοήθηση µηχανικών µέσων.  
 
Το υλικό θα προέρχεται από υγιή πετρώµατα, η δε διαβάθµισή του θα είναι σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην µελέτη. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3), βάσει διατοµών. Εάν προβλέπεται η τοποθέτηση γεωυφάσµατος 
διαχωρισµού, αυτό επιµετράται ιδιαιτέρως µε βάση το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου. 
 
8.04.01 Με λίθους συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg (κροκάλες) 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) λιθορριπής, µετρούµενο µε αρχικές και τελικές διατοµές.   

ΕΥΡΩ : 9,50 +ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς(10.07.01) : 0,35€(tn/Km) * 60Κm= 21,00€/tn 

1 m3 * 1,7tn * 21,00€/tn = 35,70 €/m3 

 

Συνολικό κόστος άρθρου 9,50+35,70= 45,20 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Σαράντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά  

  Αριθµητικώς: 45,20  

 
 
 
 
 

Α.Τ. 74 
  

Άρθρο Β-65.1 Προµήθεια συρµατοπλέγµατος και συρµάτων συρµατοκιβωτίων 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2311) 
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Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου συρµατοπλέγµατος γαλβανισµένου κατά ΕΛΟΤ 
EN10244-2, µε ελάχιστη ανάλωση υλικού επίστρωσης τουλάχιστον 250 gr/m2, διπλής πλέξης, σε 
ρόλους, για την κατασκευή φατνών µορφής κιβωτίων ή σάκων για την εκτέλεση έργων διευθέτησης 
ροής ρεµάτων, θωράκισης οχθών, τµηµάτων δρόµων, τεχνικών έργων σύµφωνα µε την µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’Συρµατοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωµάτων 
(Serasanetti)’’. 
 

Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η δαπάνη προµήθειας του συρµατοπλέγµατος από χαλύβδινο γαλβανισµένο σύρµα διπλής 
πλέξης, διαµέτρου 2,70 ή 3,00 mm, µε εξαγωνικές οπές ελεύθερων διαστάσεων 8x10 cm, του 
γαλβανισµένου σύρµατος ραφής Φ 2,20 ή 2,40 mm (κατ’ αντιστοιχία µε τηv ως άνω διάµετρο 
του σύρµατος των φατνών) και του γαλβανισµένου σύρµατος ενίσχυσης των ακµών κατά τις 
επιµήκεις πλευρές των φατνών, Φ 3,40 ή 3,90 mm (κατ’ αντιστοιχία µε τηv ως άνω διάµετρο 
του σύρµατος των φατνών),  

• η δαπάνη µεταφοράς τους επί τόπου του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις και τις πλάγιες 
µεταφορές.  

 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο συρµατοπλέγµατος, ανάλογα µε τον τύπο προστασίας του σύρµατος από 
το οποίο κατασκευάζεται το πλέγµα. 

 

Άρθρο Β-65.1.1 Συρµατοπλέγµα και σύρµατα συρµατοκιβωτίων µε απλό γαλβάνισµα  
 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως: ∆υο  ευρώ και τριάνταλεπτά 

Αριθµητικώς: 2,30 

 
 
 
 
 

   
Α.Τ. 75 
 
Άρθρο Β-65.2 Κατασκευή φατνών 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2312) 
 

Κατασκευή φατνών µορφής κιβωτίων ή σάκων από συρµατόπλεγµα προς εκτέλεση έργων 
διευθέτησης ροής ρεµάτων, προάσπισης οχθών, τµηµάτων δρόµων, τεχνικών έργων κλπ. 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’Συρµατοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και 
επιχωµάτων (Serasanetti)’’. 
 
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προσέγγιση των συρµατοπλεγµάτων και των συρµάτων ραφής και ενίσχυσης των ρόλων,  

• η ανάπτυξη, κοπή και ραφή των συρµατοπλεγµάτων,  

• η ενίσχυση των ρολών κατά τις επιµήκεις πλευρές αυτών µε γαλβανισµένο σύρµα,  

• η σύνθεση των φατνών, 

• η κατασκευή τυχόν απαιτουµένων ικριωµάτων,  

• η µεταφορά και τοποθέτηση των φατνών στις προβλεπόµενες θέσεις καθώς 

• η συµπληρωµατική ραφή των φατνών µετά την πλήρωσή τους. 
 
Η προµήθεια των υλικών κατασκευής των συρµατοκιβωτιων και η λιθορριπή πλήρωσης αυτών 
τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο αναπτυγµένης επιφάνειας συρµατοπλέγµατος φατνών, µορφής 
κιβωτίων ή σάκων ή οπλισµού εκτοξευόµενου σκυροδέµατος. 
 
ΕΥΡΩ: Ολογράφως: ∆υο  ευρώ και τριάνταλεπτά 

Αριθµητικώς: 2,30 

 
 
 
 
 
 
 
 
Α.Τ. 76 
 
Άρθρο Β-65.3 Πλήρωση φατνών 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2313) 
 

Πλήρωση έτοιµων συρµατοκιβωτίων ή συρµατοκυλίνδρων (φατνών) µε κροκάλες συλλεκτές ή 
λίθους λατοµείου διαστάσεων µεγαλύτερων από τη διάµετρο του βρόγχου των συρµατοπλεγµάτων 
αλλά µικρότερων από 0,25 m, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’Συρµατοκιβώτια προστασίας 
κοίτης, πρανών και επιχωµάτων (Serasanetti)’’. 
 
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις,  

• σταλίες κλπ, των απαιτούµενων κροκαλών ή λίθων λατοµείου,  

• ηπροσέγγιση και η τοποθέτησή τους στις φάτνες µε χρήση µηχανικού εξοπλισµού και 
χειρωνακτική υποβοήθηση, σε οποιαδήποτε θέση κατασκευής. 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο πλήρωσης ετοίµων συρµατοκιβωτίων ή συρµατοκυλίνδρων 
Τιµη : 15,80+ ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς(10.07.01) : 0,35€(tn/Km) * 60Κm= 21,00€/tn 

1 m3 * 1,7tn * 21,00€/tn = 35,70 €/m3 

 

Συνολικό κόστος άρθρου 15,80+35,70= 51,50 

 
ΕΥΡΩ: Ολογράφως: Τριαντα δυο ευρώ και εξηντα λεπτά  

Αριθµητικώς: 51,50 

 
 
 
 
Α.Τ. 77 
 
Άρθρο Β-30.2 ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ 

 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης φύσεως 
κατασκευών, µορφής διατοµών και κατηγορίας σύµφωνα µε την µελέτη,διαµόρφωσή του σύµφωνα 
µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του 
σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού.Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 
"Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα, ανά κατηγορία οπλισµού 
(χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού.  
 
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα 
συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των 
ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος.Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την 
παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν 
την επιµέτρηση των οπλισµών. 
 
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του 
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

Ονοµ. 
διάµετρος 
(mm) 

Πεδίο εφαρµογής 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm 2) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0  √  √  19,6 0,154 
5,5  √  √  23,8 0,187 
6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 
6,5  √  √  33,2 0,260 
7,0  √  √  38,5 0,302 
7,5  √  √  44,2 0,347 
8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 
10,0 √  √  √ 78,5 0,617 
12,0 √  √  √ 113 0,888 
14,0 √  √  √ 154 1,21 
16,0 √  √  √ 201 1,58 
18,0 √     254 2,00 
20,0 √     314 2,47 
22,0 √     380 2,98 
25,0 √     491 3,85 
28,0 √     616 4,83 
32,0 √     804 6,31 
40,0 √     1257 9,86 

 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
Στις επιµετρούµενες µονάδες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ, µε σύρµα πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού ή µε 
ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  

• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  

• Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 
προβλεπόµενου από την µελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και 
αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2),. 

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

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

• Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. 
 
 
Άρθρο Β-30.2 Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500C 

(Aναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2612) 
 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και δέκα πέντε 
 Αριθµητικά: 1,15 

 
 
Α.Τ. 78 
Άρθρο Β-30.3 ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ 

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



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του 
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

Ονοµ. 
διάµετρος 
(mm) 

Πεδίο εφαρµογής 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm 2) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0  √  √  19,6 0,154 
5,5  √  √  23,8 0,187 
6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 
6,5  √  √  33,2 0,260 
7,0  √  √  38,5 0,302 
7,5  √  √  44,2 0,347 
8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 
10,0 √  √  √ 78,5 0,617 
12,0 √  √  √ 113 0,888 
14,0 √  √  √ 154 1,21 
16,0 √  √  √ 201 1,58 
18,0 √     254 2,00 
20,0 √     314 2,47 
22,0 √     380 2,98 
25,0 √     491 3,85 
28,0 √     616 4,83 
32,0 √     804 6,31 
40,0 √     1257 9,86 

 
Στις επιµετρούµενες µονάδες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ, µε σύρµα πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού ή µε 
ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  

• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  

• Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 
προβλεπόµενου από την µελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και 
αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2),. 

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

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

• Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. 
  

 

Άρθρο Β-30.3 Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C 
(Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7018) 
 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και δέκα πέντε 
 Αριθµητικά: 1,15 
 
 
 
 

Α.Τ. 79 
ΑΡΘΡΟ   ΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811  
 

Ξυλότυποι χυτών κατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την 
διαµόρφωσή τους (π.χ. τοιχίων, κιβωτοειδων οχετών , φρεατίων, κτλ ), 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 Ολογράφως: Είκοσι δυο ευρώ και πενήντα λεπτά  

  Αριθµητικώς: 22,50  

 
 
 

 
Α.Τ.80 
 
38.06  Προσαύξηση τιµής ξυλοτύπων λόγω ύψους  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3824  
 
Προσαύξηση τιµής ξυλοτύπων ανά βαθµίδα ύψους 2,00 m ή κλάσµα αυτής, πέραν του βασικού 
ύψους που αναφέρεται στο οικείο άρθρο.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας ξυλοτύπου. 

 

  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:Επτά και ογδόντα 
 Αριθµητικά: 7,80 

 
 
 
 
Α.Τ. 81 

 
38.13  Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
 
Ξυλότυποι επιπέδων, καµπύλων ή κεκλιµένων εµφανών επιφανειών σκυροδεµάτων, µε κόντρα 
πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισµένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση (καινουργής ξυλεία ή 
ξυέία µε λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη του προβλεπόµενου επιφανειακού 
τελειώµατος, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εµφανούς 
(ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέµατος".   
Συµπεριλαµβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων µε κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η 
τοποθέτηση πλαστικών παρεµβληµάτων στα δεσίµατα του ξυλότυπου και η υδατο-στεγής 
σφράγιση των αρµών του ξυλότυπου.,  
Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχροµη εφαρµογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη τιµή 
επεξεργασίας σανιδώµατος ξυλοτύπων" 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΠΕΝΤΕ 
 Αριθµητικά: 20,25 
 
 
 
 
 
 

Α.Τ. 82 
 
38.25  Προσαύξηση τιµής σιδηροπλισµών ειδικών κατασκευών 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3876  
 
Προσαύξηση τιµής σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων για τµήµατα αψίδων και θόλων, τρούλλων 
και κελυφών.  
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:ΜΗ∆ΕΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 Αριθµητικά: 0,28 

 
 
Α.Τ. 83 

 
38.45  Αποστατήρες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873 
 
Προµήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιµεντοειδή υλικά στηριγµάτων (αποστατήρες) 
χαλυβδίνου οπλισµού στοιχείων από σκυρόδεµα, για την επίτευξη της προβλεπόµενης από 
τους κανονισµούς και την µελέτη επικάλυψης του οπλισµού, σε οποιαδήποτε τµήµατα του έργου 
και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.  

 

 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ 
 Αριθµητικά: 2,20 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 

 
 
 
Α.Τ. 84 

Αρθρο 16.01  Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής µε το δίκτυο οµβρίων 
  
 Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6744 
 
Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής µε υφιστάµενο ή κατασκευαζόµενο δίκτυο 
οµβρίων από προκατασκευασµένους οπλισµένους τσιµεντοσωλήνες (ανεξαρτήτως διατοµής 
αγωγού δικτύου).  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα πάσης φυσεως µικροϋλικά, ο εξοπλισµός, τα µέσα και 
το προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ 
 Αριθµητικά: 103 

 
 
 
 
 
Α.Τ. 85 

 
Αρθρο 16.05  Καθαρισµός ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωοειδών και κυκλικών αγωγών 
από φερτά υλικά και προσχώσεις  
  
 Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6053 
 
Καθαρισµός ορθογωνικών, σκουφοειδών ωοειδών και κυκλικών αγωγών οποιωνδήποτε 
διαστάσεων από φερτά υλικά και προσχώσεις µε χρήση µηχανικών µέσων και χειρωνακτική 
υποβοήθηση. 
 
Περιλαµβάνεται η φόρτωση των ανασυροµένων προϊόντων καθαρισµού επί αυτοκινήτου ή 
βυτίου, για την µεταφορά προς οριστική απόθεση. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) όγκου προσχώσεων. 
 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ 
 Αριθµητικά: 20,60 

 
 

 

 

 
Α.Τ. 86 
Αρθρο 4.04  Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6807 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
 
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων και της υπόβασής τους, µε χρήση αεροσφυρών, µε 
την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  

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

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

[*] = 0,10 m 3 x S x €/m 3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιµολογίου)  

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

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ώδεκα ευρώ  και σαράντα λεπτά 

Αριθµητικώς:  12,40 

 

 

Α.Τ. 87 

Αρθρο 4.05  Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µή 
 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6808 
 
Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδροµίων µε χρήση αεροσφυρών, µε την φόρτωση επί αυτοκινήτου 
και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

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

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

[*] = 0,075 m 3 x S x €/m 3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιµολογίου)  

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

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι ευρώ  



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 

Αριθµητικώς:  20,00 

 

 

 

Α.Τ. 88 

20.01 Εκθάµνωση εδάφους 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2101  
 
Εκθάµνωση εδάφους µε την αποκόµιση και συσσώρευση των προϊόντων στις 
θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισµός, 
εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών" 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο εκθάµνωσης (m2) 

 

20.01.01  µε δενδρύλιαπεριµέτρου κορµού µέχρι 0,25 m 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα  ευρώ και πενήντα λεπτά 

Αριθµητικώς:  4,50 

 

 

 

 

Α.Τ. 89 
ΑΡΘΡΟ ΝΑΟΙΚ/22.20 Αποξηλωση µετα προσοχης πλακοστρωσεων ανωδοµης χωρις την 
δαπανη µεταφορας 

 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους 
(τσιµέντου, µαρµάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών, 
σχιστολίθου, κλπ), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το 
εδάφος, µε την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

          ΝΑΟΙΚ/22.20.02 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%                                
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2237 

Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των ακεραίων χρησίµων πλακών από το κονίαµα, η 
µεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήµατα. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆έκα επτα ευρώ     

Αριθµητικώς:  17,00 

 

 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 

 

 
Α.Τ. 90 
 
22.15 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα. 
 

Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα όλων των 

κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας, µε διατήρηση του υπολοίπου 

δοµήµατος άθικτου. 

Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και 

εργαλείων, των µέσων κοπής του οπλισµού (µε τα σχετικά αναλώσιµα), των ικριωµάτων και 

προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεµαχισµός των 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". 

 

22.15.01  Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 

 

Εφαρµογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης µε χρήση υδραυλικής σφύρας 
σε συνδυασµό ή µη µε πιστολέτα πεπιεσµένου αέρα και συναφή 
εξοπλισµό.  

Η µεταφορά πληρώνεται ξεχωριστά µε αντίστοιχο άρθρο του παρόντος 
τιµολογίου 
 

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

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα  ευρώ     

Αριθµητικώς:  50,00 

 
 
 
 
Α.Τ. 91 
 
22.10 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα 
 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα όλων των 

κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας, µε διατήρηση του υπολοίπου 

δοµήµατος άθικτου. 

 

Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και 

εργαλείων, των ικριωµάτων  και προσωρινών αντιστηρίξεων, 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". 

 

 

 

22.10.02 Με χρήση  κρουστικού εξοπλισµού µειωµένης απόδοσης 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 

Καθαιρέσεις στοιχείων στα οποία δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί βαρύς 
εξοπλισµός, ή όταν απαιτείται γεωµετρική ακρίβεια των παρειών του 
παραµένοντος τµήµατος του δοµήµατος. Εκτέλεση των εργασιών χωρίς 
χρήση υδραυλικής σφύρας, αλλά µόνον µε χρήση αεροσφυρών 
διαφόρων τύπων (βαρέων έως ελαφρών). 

Η µεταφορά πληρώνεται ξεχωριστά µε αντίστοιχο άρθρο του παρόντος 
τιµολογίου  

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) καθαιρούµενου όγκου σκυροδέµατος. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατό   ευρώ     

Αριθµητικώς:  100,00 

 
 
 
Α.Τ. 92 
 
32.01 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 

µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού  
 
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού 
και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 
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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 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",  

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

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

01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",  

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

 

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί 
τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την 
παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά 
πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 

 

Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

 

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

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

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

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

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της 
άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την 
ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. 

 
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων 

µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, 
στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, 
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φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση 
σκυροδέτησης.  

ε. ∆εν 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  
 
 
 
32.01.05 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 

 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3215  
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα πέντε   ευρώ     

Αριθµητικώς:  85,00 

  
 

 
 
Α.Τ. 93 
 
32.01 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 

µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού  
 
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού 
και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 
σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του 
έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

 

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

01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",  

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

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

01-01-05-00 "∆ονητική 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 
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παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά 
πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 

 

Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

 

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

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

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

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

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της 
άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την 
ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. 

 
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων 

µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, 
στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, 
φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση 
σκυροδέτησης.  

ε. ∆εν 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  
 
 
 
  
 
32.01.06 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 
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Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3215 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

 
   

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα    ευρώ     

Αριθµητικώς:  90,00 

 
 
 
 
Α.Τ. 94 

Άρθρο Β-23  ΑΓΚΥΡΙΑ ΟΛΟΣΩΜΗΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 
 

Ηλωση βράχου µε χαλύβδινα αγκύρια ολόσωµης πάκτωσης, οποιουδήποτε µήκους, από χάλυβα 
Β500C για την αντιστήριξη πρανών ανοικτών εκσκαφών, σταθεροποίηση βραχωδών 
σχηµατισµών, αγκύρωση πλεγµάτων, συρµατοσχοίνων ή φραχτών κ.λ.π., σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 
12-03-03-04 ‘’Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων συνεχούς πάκτωσης (αγκύρια SN)’’ 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια ράβδων αγκύρωσης µε διαµορφωµένο σπείρωµα, τσιµεντενέµατος και όλων των 
απαιτουµένων εξαρτηµάτων (πλάκα έδρασης, περικόχλια κ.λ.π.),  

• η µεταφορά τους επί τόπου, οι πλάγιες µεταφορές και η προσέγγισή τους στην θέση 
τοποθέτησης,  

• η εισκόµιση, οι µετακινήσεις από θέση σε θέση εργασίας, η χρήση και η αποκόµιση του 
απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού  

• η διάτρηση της οπής, ο καθαρισµός και η έκπλυσή της, η εγκατάσταση του αγκυρίου, η έγχυση 
του τσιµεντενέµατος, η αρχική και τελική σύσφιξη της κοχλίωσης και ο έλεγχος της αγκύρωσης,  

 
Τιµή ανά µέτρο µήκους ήλου περιλαµβανοµένου και του σπειρώµατος 

 
 

Άρθρο Β-23.2 Αγκύρια ολόσωµης πάκτωσης  µε ράβδους Φ28 B500C 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7025) 
 

 
ΕΥΡΩ: Ολογράφως: δέκα εννέα     ευρώ 

   Αριθµητικώς: 19,00 

 
 
 
Α.Τ. 95 

Άρθρο Β-24 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΤΟΜΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2731) 

 
Προσωρινή αντιστήριξη αποτόµων πρανών εκσκαφής κατά µήκος οδού υπό κυκλοφορία, µε 
πάκτωση κατακορύφων πλατυπέλµων διατοµών µορφοχάλυβα ανά αποστάσεις και γεφύρωση του 
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µεταξύ τους διακένου µε ξύλινο ή µεταλλικό σανίδωµα, κατά την διάρκεια εργασιών υποβιβασµού 
της στάθµης ερυθράς της οδού, σύµφωνα µε την σχετική µελέτη . 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των µορφοχαλύβων και των υλικών διαµόρφωσης του 
σανιδώµατος, διατοµών και µηκών σύµφωνα µε την µελέτη, καθώς και η προµήθεια και 
µεταφορά επί τόπου του σκυροδέµατος πάκτωσης 

• η εισκόµιση, οι µετακινήσεις από θέση σε θέση εργασίας, η χρήση και η αποκόµιση του 
απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού  

• η διάτρηση των οπών πάκτωσης των χαλυβδίνων δοκών, η συλλογή και αποκοµιδή των 
προϊόντων διάτρησης, η προσέγγιση και καταβιβασµός των δοικών στα διατρήµατα, η 
κατακορύφωσής τους και η πλήρωση των οπών µέχρι την προβλεπόµενη από την µελέτη 
στάθµη µε σκυρόδεµα C12/15, 

• η σταδιακή τοποθέτηση των σανίδων µεταξύ των δοκών κατά τη διάρκεια των εκσκαφών, 
καθώς και η απόσυρσή τους και η κοπή µε οξυγόνο/ασετυλίνη των προεξεχόντων τµηµάτων 
των χαλυβδίνων δοκών πάνω από την προβλεπόµενη από την µελέτη στάθµη, όταν δεν 
υφίσταται πλέον ανάγκη αντιστήριξης 

• η συλλογή και αποµάκρυνση από το έργο των υλικών σανιδώµατος και των αποκοπέντων 
τεµαχίων των χαλυβδίνων δοκών,  

• η λήψη των απαιτουµένων µέτρων προστασίας του εργαζοµένου προσωπικού και των 
διερχοµένων οχηµάτων  

Επιµετράται η κατακόρυφη επιφάνεια µεταξύ της στάθµης της υπάρχουσας οδού και της στάθµης 
της νέας σκάφης χωµατουργικών.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο αντιστηριζόµενης επιφάνειας  

 
 
 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως: διακόσια     ευρώ 

  
 Αριθµητικώς: 200,00 
 
 
 
 
 
Α.Τ. 96 
Άρθρο 79.21 Στεγανοποιητικά µάζας σκυροδέµατος (πρόσµικτα µείωσης 
υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7921  
 
Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήµανση CE. 
 
Οι τιµές του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί 
µέρους χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο προσθέτων/προσµίκτων (kg), µε βάση τις αναλογίες ανάµιξης 
που καθορίζονται στις εγκεκριµένες µελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες 
διαστρωθέντος σκυροδέµατος. 
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ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ένα  ευρώ και είκοσι λεπτά  
Αριθµητικά: 1,20 

 
 
Α.Τ. 97 
 
Άρθρο79.23 Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέµατος, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7923  
 
Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήµανση CE. 
 
Οι τιµές του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί 
µέρους χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο προσθέτων/προσµίκτων (kg), µε βάση τις αναλογίες ανάµιξης 
που καθορίζονται στις εγκεκριµένες µελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες 
διαστρωθέντος σκυροδέµατος. 
 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ένα  ευρώ και σαράντα λεπτά  
Αριθµητικά: 1,40 

 
 
 
 
Α.Τ. 98 
Άρθρο 79.36  Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές 
πολυσουλφιδικό υλικό 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7936 
 
Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρµών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και 
ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, οποποιωνδήποτε δοµικών στοιχείων, µε 
ελαστοµερές πολυσουλφιδικό υλικό δύο συστατικών και ελαστικό κορδόνι κλειστών 
κυψελών σε βάθος ίσο µε το 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρµού και όχι λιγώτερο 
από 7mm, σύµφωνα µε την µελέτη, τις οδηγίες του προµηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-
05-02-05 "Σφράγιση αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα µε ελαστοµερή υλικά". 
 
Στην περίπτωση αρµού πλάτους µεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιµή µονάδος 
προσαρµόζεται αναλογικά. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αρµού 

 
 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: δέκα πέντε ευρώ  
Αριθµητικά: 15,00 

 
 
Α.Τ. 99 
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09-2018’’  
 
 
32.25 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο 

της χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 
 
Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η 
συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο 
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης µηχανηµάτων και 
εργατοτεχνικού προσωπικού.  
 
Η τιµή αυτή εφαρµόζεται για µεµονωµένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προµέτρηση του έργου ή αποτελεί 
µεµονωµένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώµα κλπ) που δεν µπορεί να 
κατασκευαστεί µαζί µε άλλα. 
 
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, 
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

 
32.25.04 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 
  

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3223.Α.6  
 
 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι    ευρώ     

Αριθµητικώς:  20,00 

 
 
 
Α.Τ. 100 
 
32.25 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο 

της χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 
 
Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η 
συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο 
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης µηχανηµάτων και 
εργατοτεχνικού προσωπικού.  
 
Η τιµή αυτή εφαρµόζεται για µεµονωµένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προµέτρηση του έργου ή αποτελεί 
µεµονωµένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώµα κλπ) που δεν µπορεί να 
κατασκευαστεί µαζί µε άλλα. 
 
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, 
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

 
32.25.04 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
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09-2018’’  
 
 

  
Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3223.Α.6  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι    ευρώ     

Αριθµητικώς:  20,00 

 
 
 
 
Α.Τ. 101 
 
42.11 Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου 

 

Αργολιθοδοµές µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 ασβέστου, 

πάσης φύσεως τοίχων, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθµη µέχρι +4,00 m από το 

δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 

 

 

42.11.02 Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα µιάς ορατής όψεως  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδοµήντα    ευρώ     

Αριθµητικώς:  70,00 

 
 
 
 
Α.Τ. 102 
 
42.26 Μόρφωση εξέχουσας ακµής αργολιθοδοµών 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4226  
 
Μόρφωση εξέχουσας ακµής αργολιθοδοµών (γωνιών, παραστάδων, λαµπάδων 
κ.λπ.) µε χρήση και κατεργασία ευµεγέθων λίθων.  

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έντεκα ευρώ   και είκοσι λεπτά 

Αριθµητικώς: 11,20 
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09-2018’’  
 
 
 
 
Α.Τ. 103 
45.01 ∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµών χωρικού τύπου 

 

∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµής χωρικού τύπου, σε οποιαδήποτε στάθµη από το 
δάπεδο εργασίας κατά την δόµηση των τοίχων µε την διαλογή των λίθων που 
τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια και την επεξεργασία τους µε χονδροπελέκηµα, 
µε την κατεργασία του κονιάµατος δόµησης των αρµών της πρόσοψης, την απόξεση 
του επιφανειακού κονιάµατος µε κατάλληλο εργαλείο πριν αποξηρανθεί για την 
εκβάθυνση των αρµών σε βάθος 2 - 4 cm, και τον καθαρισµό της επιφανείας από τα 
κονιάµατα µε λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  

 
45.01.01 ∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµών ανωµάλου χωρικού τύπου  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4501 

∆ιαµόρφωση µε λίθους επεξεργασµένους µε το σφυρί 
(χονδροπελέκηµα). 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έννεα  ευρώ   

Αριθµητικώς: 9,00 

 
 
 
Α.Τ. 104 

73.11  Επιστέγασηλιθοδοµής µε επιστρώσεις από  χονδρόπλακες ακανόνιστες 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7311  
 
Επιστεγαση λιθοδοµης µε επιστρώσεις από  χονδρόπλακες ακανόνιστες µέσου 
πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,05 m2, επί υποστρώµατος από 
ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιµέντου πάχους 3 cm, µε αρµούς 
µέσου πάχους 2 cm αρµολογούµενους µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg, µε τα υλικά, 
πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς 
λίθους". 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα τρία   ευρώ  και πενήντα λεπτά  

Αριθµητικώς: 33,50 
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09-2018’’  
 
 
 
Α.Τ. 105 
 
43.22 Κατασκευή λιθοδοµής δύο όψεων 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4307 
 
Κατασκευή λιθοδοµής δύο όψεων από επιλεγµένους φυσικούς πλακοειδείς λίθους 
και κατεργασία του κονιάµατος των αρµών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα πέντε   ευρώ     

Αριθµητικώς:  95,00 

 
 
 
Α.Τ. 106 
 
45.05 ∆ιαµόρφωση όψεων εµπλέκτων λιθοδοµών 

 

∆ιαµόρφωση όψεων εµπλέκτων λιθοδοµών, από σκληρούς λίθους λατοµείου, σε 
οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας κατά την δόµηση των τοίχων.  
 

Συµπεριλαµβάνεται η διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια, 
η κατεργασία των προσώπων σε ορθογωνικά σχήµατα ποικίλου ύψους, η 
επεξεργασία των επιφανειών έδρασης και επαφής αυτών ώστε το πλάτος των 
αρµών να µην υπερβαίνει το 1,0 cm, η επεξεργασία των προσώπων, η δόµηση κατά 
εµπλέκτους ανισουψείς δόµους και ο καθαρισµός της επιφάνειας από τα κονιάµατα. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 
 

 
45.05.03  ∆ιαµόρφωση όψεων ξεστών, εµπλέκτων, ισοδόµων 
λιθοδοµών  

  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4525 

   
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι πέντε    ευρώ     

Αριθµητικώς:  25,00 

 
 
 
 
Α.Τ. 107 
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64.17 Κιγκλιδώµατα από ανοξείδωτο χάλυβα 

 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6418 
 
 Κατασκευή κιγκλιδώµατος από ανοξείδωτες διατοµές, ποιότητας AISI 304, 

οιουδήποτε σχεδίου, µε µεταλλικούς ορθοστάτες ανά 1,00 m από λάµα διατοµής 
40x20 mm στερεωµένη στον µεταλλικό σκελετό µε ανοξείδωτες βίδες, µεταλλικά 
ευθύγραµµα οριζόντια στοιχεία διατοµής Φ10, ανά 15 - 20 cm µεταξύ των 
ορθοστατών, λοιπά ανοξείδωτα στοιχεία, συρµατόσχοινα, εντατήρες, κοχλίες, 
περικόχλια και κοµβοελάσµατα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας ΑΙSI 304 και 
πάχους 6 mm. Πλήρως περαιωµένη εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης, 
στερέωσης, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη.  

 
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τοποθετηθέντος κιγκλιδώµατος 
 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα   ευρώ     

Αριθµητικώς:  9,00 

 
 
 
 
Α.Τ. 108 
22.65  Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 

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

  

 
22.65.02  Για µεταλλικά κιγκλιδώµατα  

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 
 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα πέντε λεπτά 

Αριθµητικώς:  0,35 

 
 
 
 
 
Α.Τ. 109 

Άρθρο  ΟΙΚ Ν\49.01.02:Κατασκευή χυτού γραµµικού διαζώµατος, στερεού εγκιβωτισµού 
ή ρείθρου κρασπέδων 
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ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
                         Κωδικός αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3213   

 Πλήρης κατασκευή χυτού γραµµικού διαζώµατος, στερεού εγκιβωτισµού ή ρείθρου 
 κρασπέδων µε σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισµό S500s, διατοµής έως 
 0,08 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνεται η 
 προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες µεταφορές, τα 
 ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο 
 καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµατα της κατασκευής. 
 Η τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) λαµβάνεται κατ αναλογία του άρθρου ΝΑΟΙΚ 49.01.02 
 (Σενάζ µπατικά) 
 

ανά τρέχον µέτρο (m) 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως: Είκοσι τρία ευρώ   ευρώ και πενήντα λεπτά   

   Αριθµητικώς: 23,50 

 
 
 
Α.Τ. 110 

Αρθρο ΟΙΚ Α/73.16.02.Ν Σποραδικές επιστρώσεις µε κυβόλιθους και προσαρµογή µε 
υφιστάµενους  

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΟΙΚ  7316  
 
 
Σποραδικές επιστρώσεις µε κυβόλιθους παντός τύπου και διαστάσεων  κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1338, επί υποστρώµατος άµµου πάχους 2-3 cm, και γέµισµα των αρµών µε 
άµµο θαλάσσης και πλήρη προσαρµογή µε υφιστάµενες επιστρώσεις.  Στην τιµή 
περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των κυβόλιθων  καθως και οι 
απαραίτητες εργασίες για την πλήρη προσαρµογή πλευρική και επιφανειακή µε 
υφιστάµενες επιστρώσεις παροµοίων κυβόλιθων.  Εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως: Πενήντα πέντε   ευρώ   

   Αριθµητικώς: 55,00 

 
 
 
 
Α.Τ. 111 

Αρθρο ΟΙΚ Α/22.20.02.2Ν Καθαίρεση κυβόλιθων παντός τύπου και διαστάσεων µετα 
προσοχής  

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΟΙΚ  2237  
 
 
 Καθαίρεση κυβόλιθων παντός τύπου και διαστάσεων µετα προσοχής και επιµελής 
καθαρισµός τους προς επαναχρησιµοποίηση κλπ επί τόπου και την εργασία 
πλήρους κατασκευής. 
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09-2018’’  
 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως: Έντεκα  ευρώ και είκοσι  λεπτά  

   Αριθµητικώς: 11,20 

 
 
 
Α.Τ. 112 

Άρθρο Ε-17 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  
 

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

 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια του υλικού διαγράµµισης, η προσκόµισή του επί τόπου του έργου και η 
προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται) 

• η διάθεση του απαιτουµένου προσωπικού, µέσων και εξοπλισµού για την εκτέλεση των 
εργασιών και την ρύθµιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

• ο καθαρισµός του οδοστρώµατος από κάθε είδους χαλαρά υλικά µε χρήση µηχανικού 
σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 

• η προετοιµασία για την διαγράµµιση (στίξη-πικετάρισµα) 

• η εφαρµογή της διαγράµµισης µε διαγραµµιστικό µηχάνηµα, κατάλληλο για τον τύπο του 
χρησιµοποιουµένου υλικού 

• η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  

• η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την κυκλοφορία µέχρι την 
πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 

Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος 
 
 

Άρθρο Ε-17.2 ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε θερµοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7788) 
 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως: ∆έκα εννέα   ευρώ και εβδοµήντα   λεπτά  

   Αριθµητικώς: 19,70 

 
 
 
Α.Τ. 113 
ΑΡΘΡΟ  10.07 Μεταφορές µε αυτοκίνητο  
 

Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως. 
 

Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km) 
10.07.01  δια µέσου οδών καλής βατότητας 
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09-2018’’  
 
 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136 
 

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάνταπέντελεπτά 

Αριθµητικώς: 0,35 

 
 
  

Α.Τ. 114 
Αρθρο ΝΑΟΙΚ 20,50,05   ∆ιαχειρηση αποβλητων εκσκαφων , κατασκευων και 

κατεδαφισεων (ΑΕΚΚ) - ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23-08-2010 
Κωδικός Αναθεώρησης:  ΟΙΚ  2172  

 

∆ιαχείριση αποβλήτων εκσκαφών , κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και 
γενικά κάθε υλικού ή αντικειµένου από εκσκαφές , κατασκευές και κατεδαφίσεις που 
θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του Άρθρου 20 του Ν. 2939/2001 και όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει από το Άρθρο 6 του Ν. 3854/2010 και της υπ’ αριθµό  
ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23-08-2010 , ΦΕΚ 1312 Β /24-08-2010. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται ο διαχωρισµός των υλικών , το κόστος υποδοχής σε 
αποδεκτούς χώρους αποβλήτων στην µονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ  και η λήψη 
βεβαίωσης παραλαβής από τον διαχειριστή της µονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Η 
συλλογή , φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των υλικών δεν περιλαµβάνεται στο 
παρών άρθρο και πληρώνεται ξεχωριστά από  αντίστοιχα άρθρα του παρόντος 
τιµολογίου  

 
 
Τιµή ανά  κυβικό (m3) υλικού 

 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως: οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά  

   Αριθµητικώς: 8,90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α.Τ. 115 
 
Άρθρο 2.05 Εκσκαφές πυθµένα θαλάσσης, σε πάσης φύσεως εδάφη 

Κωδικός Αναθεώρησης   ΛΙΜ 1210 
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Το παρόν άρθρο χρησιµοποιείται µόνο στις περιπτώσεις που το εκσκαπτόµενο έδαφος 

παρουσιάζει συνεχείς εναλλαγές, όπως µεταβαλλόµενο πάχος διαστρωµάτωσης, ή µικρού 

πάχους διαφορετικές στρώσεις, µε αποτέλεσµα να είναι δυσχερής ο χαρακτηρισµός του για την 

κατάταξη σε κατηγορίες ή για την επιµέτρησή του.. 

Η τιµή καθορίζεται από τη µελέτη που έργου µε βάση τις αναλογίες των άρθρων 2.01.01, 

2.01.02, 2.01.03 και 2.01.04 και προστίθεται σ’ αυτή  η δαπάνη του µεταφορικού έργου.  

Εκσκαφή πυθµένα θαλάσσης σε πάσης φύσεως συστάσεως και σκληρότητας εδάφη µε την 

χρησιµοποίηση οποιουδήποτε τύπου µηχανικού εξοπλισµού σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, 

για την εκβάθυνση λιµενολεκανών, ή την διάνοιξη διαύλων, ή την κατασκευή αυλάκων 

θεµελιώσεως λιµενικών έργων, ή γενικότερα για βυθοκορήσεις ή εξυγίανση του πυθµένα, 

σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ 09-02-01-00 ‘’Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση 

εκρηκτικών υλών’’ και 09-02-02-00 ‘’Υποθαλάσσιες εκσκαφές µε χρήση εκρηκτικών υλών’’. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

α) Η αποκόµιση, θαλάσσια µεταφορά και απόρριψη των βυθοκορηµάτων σε βάθη 

θαλάσσης µεγαλύτερα των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρµόδιες Υπηρεσίες (π.χ.  

ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι, ανεξαρτήτως αποστάσεως µεταφοράς, σε 

θέσεις εγκεκριµένες από τις αρµόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε η συντελούµενη 

πρόσχωση να µη µειώνει το βάθος στις θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 m,  

ή/και 

β) Η µεταφορά των κατάλληλων βυθοκορηµάτων, ανεξαρτήτως αποστάσεως και µεθόδου 

µεταφοράς, και η απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους χώρους του έργου ή και 

εκτός αυτού, που προβλέπονται από την µελέτη του έργου, και εγκρίνονται αρµοδίως, 

για την κατασκευή υφάλων ή εξάλων επιχώσεων του έργου, ή για µελλοντική 

χρησιµοποίησή τους. 

Η ως άνω εκσκαφή, αποκόµιση, µεταφορά και απόρριψη  ή απόθεση θα εκτελούνται σύµφωνα 

µε τους περιβαλλοντικούς όρους. 

Περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη διαµόρφωσης των προβλεπόµενων από την µελέτη του έργου 

υφάλων πρανών εκσκαφής ή υφάλων αναβαθµών, η δαπάνη ανέλκυσης και απόρριψης 

µεµονωµένων αντικειµένων οποιουδήποτε µεγέθους, βάρους και σύστασης (όπως π.χ. φυσικοί 

ογκόλιθοι, παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεµάχια σκυροδέµατος, εµπόδια οποιουδήποτε είδους, 

µεταλλικά τεµάχια ή εξαρτήµατα κλπ.) που µπορούν να ανασυρθούν µε τον χρησιµοποιούµενο 

στο έργο εξοπλισµό ή/και µε  πρόσθετο πλωτό γερανό 80 tοn. 

Η εκσκαφή, αποκόµιση, θαλάσσια µεταφορά και απόρριψη σύµφωνα µε το παρόν Άρθρο, 

οποιασδήποτε ποσότητας βυθοκορηµάτων πάσης φύσεως, η οποία ενδεχοµένως έχει 
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συσσωρευτεί κατά την φάση εκτέλεσης των βυθοκορήσεων σε οποιοδήποτε σηµείο της προς 

εκσκαφή περιοχής, είτε οφείλεται σε κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου κατά την 

διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών εκσκαφής, είτε οφείλεται σε φυσικούς παράγοντες 

(θαλάσσιοι κυµατισµοί, ρεύµατα κλπ.) ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, προ της οριστικής 

παραλαβής του συνόλου των προβλεπόµενων βυθοκορήσεων, δεν επιµετράται και δεν 

πληρώνεται ιδιαίτερα, θεωρουµένου ότι η πρόσθετη αυτή εργασία και δαπάνη ελήφθη υπόψη 

από τον Ανάδοχο κατά την σύνταξη  της προσφοράς του και περιλαµβάνεται ανηγµένη στις 

αντίστοιχες τιµές του. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο εκσκαφής πυθµένα θαλάσσης, µετρούµενο µε λήψη αρχικών και τελικών 

διατοµών. 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως: Τριάντα οκτώ ευρώ 

   Αριθµητικώς: 38,00 

 
 
 

Α.Τ. 116 
 
Άρθρο 3.03 Εξυγιαντικές στρώσεις πυθµένα µε αµµοχάλικο 

  Κωδικός Αναθεώρησης  ΛΙΜ 2140 

Εξυγίανση πυθµένα θαλάσσης µε αµµοχάλικο χειµάρρου ή ορυχείου αυτούσιου, ή κατόπιν 

διαλογής, ή παραγοµένου δια θραύσεως, σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, για την θεµελίωση 

τεχνικών έργων, ήτοι προµήθεια του κατάλληλου υλικού, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά χερσαία 

ή θαλάσσια από οποιαδήποτε απόσταση,  διάστρωση και µόρφωση εκτελούµενη κατά 

οριζόντιες στρώσεις, πάχους έως 1,00 m, εκτός αν άλλως καθορίζεται από την µελέτη, 

τακτοποίηση µε τη βοήθεια δύτη στις προβλεπόµενες θέσεις και στάθµες, σύµφωνα µε την 

µελέτη και την ΕΤΕΠ 09-03-01-00 ‘’Εξυγίανση θαλασσίου πυθµένα µε αµµοχαλικώδη υλικά’’. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3), µε λήψη διατοµών προ και µετά την διάστρωση 

 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως: ∆έκα εξι ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά  

   Αριθµητικώς: 16,85 

 
 
 

Α.Τ. 117 
Άρθρο 6.03 Υφαλες σκυροδετήσεις   χωρίς χρήση σιδηροτύπων 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4110 
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Κατασκευή υφάλων τµηµάτων λιµενικών έργων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα, χωρίς 

χρήση σιδηροτύπων, σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης για  την πλήρωση κυψελών στηλών  

τεχνητών  ογκολίθων, κυψελών µεταξύ διαδοχικών στηλών, διακένων µεταξύ ποδός λιµενικών 

έργων βαρύτητας και τεχνητών ογκολίθων προστασίας ποδός,  κ.λ.π. καθώς  και  η επισκευή, 

ενίσχυση και προστασία υφιστάµενων έργων,  τα  οποία  έχουν υποστεί  βλάβες από  

περιβαλλοντικές δράσεις, κυµατισµό, σεισµό, καθιζήσεις ή ζηµίες από άλλο λόγο (όπως σε 

διάκενα µεταξύ τεχνητών ογκολίθων ή στην ζώνη έδρασής τους, ή στη ζώνη του 

ανακουφιστικού πρίσµατος κρηπιδωµάτων,  ή προς υποθεµελίωση κρηπιδοτοίχων κ.λ.π.), 

σύµφωνα την µελέτη και την ΕΤΕΠ 09-10-01-00 ‘’Λιµενικά έργα βαρύτητας µε ύφαλη 

σκυροδέτηση’’. 

Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται:  

• η προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος της προβλεπόµενης από την µελέτη κατηγορίας ή η 

επί τόπου παραγωγή του σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως 

• τα τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα/πρόσµικτα σκυροδέµατος 

• η λήψη µέτρων για την αποφυγή διαρροών (όπου είναι εφικτό) µε την βοήθεια καταδυτικού 

συνεργείου και την ύφαλη τοποθέτηση σακκολίθων ή λιθοσωµάτων)  

• οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίµου ή εργοταξιακού σκυροδέµατος 

• η προσέγγιση και έγχυση του σκυροδέµατος  είτε από την ξηρά ή υπό την στάθµη της 

θάλασσας µε την βοήθεια καταδυτικού συνεργείου 

• Η τοποθέτηση µαρτύρων και η παρακολούθηση και καταγραφή της εξέλιξης της  βλάβης ή 

και της επισκευής της, σε περίπτωση που αυτό απαιτείται από  την  µελέτη. 

Οι τυχόν χρησιµοποιούµενοι σακκόλιθοι για την έµφραξη διακένων και ο ενσωµατούµενος 

σιδηροπλισµός τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου.  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο υφάλων  σκυροδετήσεων πλήρωσης κυψελών, διακένων   

υφισταµένων λιµενικών έργων κ.λ.π. µε βάση τις προµετρούµενες από  καταδυτικό συνεργείο  

διαστάσεις των διακένων,  µε  την  υποβοήθηση  τεκµηριωµένων      στοιχείων του αναδόχου 

για  την χυτευθείσα  ποσότητα  σκυροδέµατος ( όπως  ζυγολόγια των οχηµάτων  µεταφοράς 

κ.λ.π.) (m3).  

Ο τυχόν ενσωµατούµενος σιδηροπλισµός επιµετράται και τιµολογείται ιδιαίτερα. 

6.03.02 Κατασκευή υφάλων τµηµάτων µε έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα κατηγορίας C 

30/37 
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ΕΥΡΩ: Ολογράφως: Εκατό είκοσι  ευρώ 

   Αριθµητικώς: 120,00 

 
 
Α.Τ. 118 
Ν/32.11  Ειδικοί προκατασκευασµένοι  Τ.Ο (πλάκα ποδος)  από σκυρόδεµα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3215 
 

Ειδικοί  προκατασκευασµένοι  τεχνικοί ογκόλιθοι  από σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37, 

πάχους έως 50 cm πλάτους έως 2,00 m και µήκους έως 3,00 m, µε οπλισµό κατηγορίας 

B500C και επιβραδυντές πήξεως σκυροδέµατος (setretarding), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2, 

καθώς και επιταχυντές σκλήρυνσης (hardeningaccelerating), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 µε 

βάση τις αναλογίες ανάµιξης που καθορίζονται στις εγκεκριµένες µελέτες συνθέσεως και 

θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια των  τεχνικων ογκόλιθων, η 

τοποθέτηση και προσωρινή στερέωση στις προβλεπόµενες θέσεις, η τυχον 

συµπλήρωση/πρόσδεση του χαλυβδίνου οπλισµού και η τυχον προµήθεια, 

µεταφορά, διάστρωση και συµπύκνωση του υστεροχύτου σκυροδέµατος η 

τσιµεντοκονίας συναρµογής, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.Η µεταφορά 

τους δεν περιλαµβάνεται στο παρών άρθρο και πληρώνεται  µε άλλο άρθρο του 

παρόντος. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ιακόσια  εξήντα    ευρώ     

Αριθµητικώς:  260,00 

 
 
 
 
 
Α.Τ. 119 
Άρθρο 6.02 Ύφαλες κατασκευές µε σακκολίθους σκυροδέµατος 

  (Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4130) 

Κατασκευή υφάλων τµηµάτων λιµενικών έργων µε σακκολίθους σκυροδέµατος, σε οποιοδήποτε 

βάθος θαλάσσης (έργων υποθεµελίωσης κρηπιδοτοίχων, προβλητών, και νησίδων, επισκευής, 

ενίσχυσης και προστασίας υφιστάµενων έργων κλπ), σύµφωνα µε την µελέτη. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
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• η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του έργου καννάβινων σάκκων (γιούτας) 

χωρητικότητας έως 50 lt, και ετοίµου σκυροδέµατος της κατηγορίας που προβλέπεται από 

την µελέτη, ή υλικών για την επί τόπου παρασκευή του, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 

µελέτη. 

• η επί τόπου παρασκευή του σκυροδέµατος (εάν δεν χρησιµοποιηθεί έτοιµο) 

• η πλήρωση των σάκκων µε σκυρόδεµα, µε ή χωρίς χρήση µηχανικού εξοπλισµού, και η 

πρόσδεσή τους µε χαλύβδινο σύρµα, ώστε να διατηρούνται κλειστοί κατά τους χειρισµούς 

τους.  

• η προσέγγιση των γεµισµένων σάκκων στις θέσεις τοποθέτησης µε χερσαία ή πλωτά 

µεταφορικά µέσα (φόρτωση µε ή χωρίς χρήση µηχανικών µέσων και µεταφορά), µε 

επιµεληµένη στοιβασία για την αποφυγή φθορών κατά τους χειρισµούς τους 

• η πόντιση και τακτοποίηση των σάκκων στη προβλεπόµενη διάταξη και στάθµη µε την 

βοήθεια καταδυτικού συνεργείου. 

Επιµετράται ο αριθµός των πληρωθέντων σάκκων, γίνεται δειγµατοληπτική ζύγιση γεµάτων 

σάκκων και ανάγεται το προκύπτον βάρος σε όγκο σκυροδέµατος µε βάση την παραδοχή:  1,0 

m3 σκυροδέµατος = 140 kg γεµάτων σάκκων.  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο υφάλων κατασκευών µε σακκολίθους σκυροδέµατος. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: εκατόν σαράντα ευρώ 

Αριθµητικά: 140,00 
 
 
 
 
 
 
Α.Τ. 120 
Άρθρο 4.10 Προµήθεια και διάστρωση υφαντού γεωυφάσµατος σε ύφαλα τµήµατα 

θαλασσίων έργων 

(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6361) 

Προµήθεια και υποθαλάσσια διάστρωση σε ύφαλα τµήµατα θαλασσίων έργων, σε οποιοδήποτε 
βάθος, υφαντών πολυεστερικών γεωυφασµάτων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 09-03-
03-00 ‘’Υποθαλάσσια διάστρωση γεωυφασµάτων’’. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων του γεωυφάσµατος και των 
απαιτούµενων υλικών ραφής 

• η προετοιµασία, κοπή και ραφή καθώς και η αποµείωση και φθορά του γεωυφάσµατος 
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• η καταβίβαση του γεωυφάσµατος στην προβλεπόµενη στάθµη διαστρώσεως και η  

διάστρωσή του από καταδυτικό συνεργείο  

• η επικάλυψη των φύλλων και η αγκύρωση των άκρων τους 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτόµενης επιφάνειας µε γεωύφασµα. 

 

Άρθρο 4.10.04 Εφελκυστικής αντοχής (κατά την κύρια διεύθυνση) 500,00 kN/m 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: δέκα ευρώ 
Αριθµητικά: 10,00 

 
 
Α.Τ. 121 
 

ΑΡΘΡΟ 4.07 Λιθορριπές  ατοµικού βάρους 0,50 - 100 kg 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΛΙΜ 2210 

Kατασκευή λιθορριπών για την  δηµιουργία ανακουφιστικού πρίσµατος όπισθεν των 
κρηπιδοτοίχων, από λίθους προελεύσεως λατοµείου ατοµικού βάρους από 0,50 έως 100 kg, 
διαβάθµισης σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 09-05-03-00 ‘’Λιθορριπές 
ανακουφιστικού πρίσµατος λιµενικών έργων’’. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού λιθορριπής, η φορτο-εκφόρτωση και 
η χερσαία ή/και θαλάσσια µεταφορά του ανεξαρτήτως αποστάσεως, η διάστρωση και η 
τακτοποίηση της κατά οριζόντιες στρώσεις µε την βοήθεια δύτη. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) λιθορριπής, µετρούµενο µε αρχικές και τελικές διατοµές.   

ΕΥΡΩ : 12,00 +ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές L (>= 5 Km) 

(0,21+0,03=0,24/m3.Km)   80*0,24 = 19,20  

Συνολικό κόστος άρθρου 12,00+19,20= 31,20 

 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως:  Τριάντα ένα  ευρώ και είκοσι  λεπτά  

 Αριθµητικώς: 31,20 

 
 
 
 
Α.Τ. 122 
 

ΆΡΘΡΟ 4.08 Θωράκιση λιµενικών έργων µε φυσικούς ογκολίθους προέλευσης 
λατοµείου 

Κατασκευή θωράκισης εξωτερικών λιµενικών έργων, σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας ή ύψος 
άνω αυτής, από φυσικούς λίθους προελεύσεως λατοµείου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1,  σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 09-06-01-00 ‘’Θωρακίσεις Πρανών Λιµενικών Έργων και Έργων 
προστασίας ακτών’’. 
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια των φυσικών ογκολίθων, η φορτο-εκφόρτωση 
και η χερσαία και θαλάσσια µεταφορά τους ανεξαρτήτως αποστάσεως, η βύθιση, η διάστρωση 
και η τακτοποίηση και διαµόρφωση της κεκλιµένης παρειάς µε την βοήθεια δύτη. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3), µετρούµενο µε αρχικές και τελικές διατοµές.   

4.08.01 Με φυσικούς ογκόλιθους ατοµικού βάρους 200 - 1500 kg 
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 2310 

ΕΥΡΩ : 13,00 +ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές L (>= 5 Km) 

(0,21+0,03=0,24/m3.Km)   80*0,24 = 19,20  

Συνολικό κόστος άρθρου 13,00+19,20= 32,20 

 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως: Τριάντα δυο  ευρώ και είκοσι  λεπτά 

   Αριθµητικώς: 32,20 

 

 
 

Α.Τ. 123 

Άρθρο 4.09 Σποραδικες ασφαλτικες αποκαταστασεις 
 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4321Β) 
 
 

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού 
οδοστρώµατος, ήτοι: 

1.  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση υλικού οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου,  

2. Εφαρµογή ασφαλτικής προεπάλειψη   

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

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

 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου όλων των ενσωµατουµένων υλικών, η 
λήψη µέτρων για τις απαιτούµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και η απασχόληση προσωπικού, 
εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και αποµάκρυνση 
τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισµός του οδοστρώµατος µε χρήση µηχανικού 
σαρώθρου µετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των 
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιµέρους εργασίες θα 
εκτελούνται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου έργων 
οδοποιίας (ΝΕΤ Ο∆Ο). 
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώµατος, ανάλογα µε το 
πάχος των ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής:. 
 
4.09.01 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις 

µέσου πάχους εως 5 cm 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ      

  Αριθµητικώς: 18,50   

 
 
 
Α.Τ. 124 

Αρθρο ΝΑΟΙΚ Α/73.16.02.Ν Σποραδικές επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΟΙΚ  7316  
 
 
Σποραδικές επιστρώσεις µε πλακών τσιµέντου παντός τύπου και διαστάσεων  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. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως: Είκοσι τέσσερα  ευρώ και πενήντα λεπτά  

   Αριθµητικώς: 24,50 

 
 
 
 
Α.Τ. 125  
 
ΑΡΘΡΟ ΝΛΙΜ /6.03.01.Ν Πρόσθετη αποζηµίωση τιµής λόγω ειδικών συνθήκων εκτέλεσης του 
έργου (Εγκύκλιο 33/∆17α/02/137/ΦΝ437-2412-04 του ΥΠΕΧΩ∆Ε)  
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4110 

Πρόσθετη αποζηµίωση τιµής λόγω ειδικών συνθήκων εκτέλεσης του έργου στη συγκεκριµένη 
περιοχή – αιγιαλός  (καθυστερήσεις – σταλιες λόγω καθηµερινού φαινοµενου παλίρροιας και  
άµπωτης).  Αφορά εργασίες των άρθρων 115,116,117,118,119,121,122.  
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) εργασιών 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως: τριάντα  ευρώ 

Αριθµητικώς: 30,00 

 
 
 
 
Α.Τ. 126 
ΆΡΘΡΟ ΝΑΟΙΚ Ν.73.36 Σφράγιση ρωγµών  ανωδοµης κρηπιδώµατος 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4110 

Σφράγιση ρωγµών  ανωδοµης κρηπιδώµατος µε έγχυση ινοπλισµένης τσιµεντοκονίας σε  

οποιαδήποτε θέση του έργου απαιτείται και οποιουδήποτε πάχους σε µία ή  

περισσότερες στρώσεις (η πρώτη στρώση θα είναι πεταχτό για την καλύτερη  

πρόσφυση της τσιµεντοκονίας) µε ποσότητα τσιµέντου 400kg/m³ και άµµο πλυµµένη  

ποταµίσια και την ενσωµάτωση στο κονίαµα ινών από πολυπροπυλαίνιο.  

Στην τιµή περιλαµβάνεται η ρήση όπου απαιτείται ξυλοτύπου για µικροκατασκευές  

καθώς και όλες οι µεταφορές πλάγιες, κατακόρυφες µε οποιοδήποτε µέσο ακόµη και  

δια χειρών για πλήρη ενσωµάτωση στο έργο.  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

 
ΕΥΡΩ: Ολογράφως :Εκατό είκοσι   ευρώ και είκοσι  λεπτά 

   Αριθµητικώς: 120,20 

 
 
 
 
Α.Τ. 127 

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν9361.11 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ  LED  

Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100% 

Προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης και πλήρη 

ανάρτηση και εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος παραδοσιακού τύπου ‘’πυροφανι’’, σύµφωνα 

µε τις κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του 

παρόντος και κατόπιν υποβολής δείγµατος και εγκρίσεως από την υπηρεσία.  

Το σώµα του φωτιστικου θα είναι σε απόχρωση που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Επίσης, 

θα είναι κατασκευασµένο από αναγνωρισµένο οίκο πιστοποιηµένο κατά ISO 9001:2008. 

Το γυαλί του φωτιστικού είναι φτιαγµένο από υλικό PMMA (Πολυµεθυλµεθακρυλικό) 

Τα lumen του φωτιστικού είναι από 3600 έως 10800 

Η θερµοκρασία χρώµατος είναι από 3000Κ µέχρι 6000Κ (Kelvin) 

Τα κύρια µέρη του φωτιστικού είναι από αλουµίνιο  

Ο δείκτης προστασίας είναι IP65 και ΙΚ08 

Το χρώµα του φωτιστικού είναι RAl 7016 

Η κλάση του φωτιστικού είναι κλάση 1 (class 1) 

Η διαχείριση του φωτιστικού µπορεί να γίνει από Nema socket (αποµακρυσµένα)  

H Θερµοκρασία λειτουργίας είναι -30οC έως +60οC 

Η οπτική µονάδα δύναται να φέρει κάλυµµα το οποίο µπορεί να έχει τις εξής προδιαγραφές:  

1.  Στην περίπτωση που το κάλυµµα είναι από γυαλί, αυτό θα είναι µεγάλης θερµικής και 

µηχανικής αντοχής πάχους κάτ’ ελάχιστον 4mm, thermallytreated ή thermallyhardened..  



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 

2. Στην περίπτωση που το κάλυµµα είναι από πολυκαρβονικό υλικό, αυτό θα πρέπει να 

είναι σταθεροποιηµένο ως προς την UV ακτινοβολία.  

3. Οι οπτικοί φακοί θα είναι κατασκευασµένοι από υψηλής ανθεκτικότητας και διαφάνειας 

ακρυλικό ή άλλο υλικό.  

 

Τα φωτιστικά σώµατα θα πρέπει να µπορούν να τοποθετηθούν σε βραχίονα αναλογης διατοµής  

µε την χρήση κατάλληλων εξαρτηµάτων  

Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε 

απόσταση στον τόπο του έργου όλων των απαιτούµενων µικροϋλικών εγκατάστασης και 

σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των παραπάνω υλικών, η δαπάνη 

ανάρτησης και τοποθέτησης (αλυσίδα, συρµατόσχοινα κλπ.), η δαπάνη τοποθέτησης και 

σύνδεσης του φωτιστικού προς την τροφοδοτική γραµµή, των δοκιµών, των ελέγχων και 

ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη 

εκτέλεση της τοποθέτησης του φωτιστικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία  

ΕΥΡΩ: Ολογράφως : ∆ιακόσια οκτώ   ευρώ 

   Αριθµητικώς: 208,00 

 

 

Α.Τ. 128 

Άρθρο ΑΤΗΕ 9395.04.  ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ  LED 70 W/E27/220-240V 

Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100% 

 Λαµπτήρας led, 70 W/E27/220-240V, χρώµα λευκό 4.000ο Κ, τουλάχιστον 7.000 lumen 

φωτεινή ροή, τουλάχιστον 25.000 h ή δύο έτη διάρκεια ζωής.  

Η οπτική µονάδα θα αποτελείται από συστοιχίες πηγών LED σε πλακέτα τύπου PCB, σε 

κατάλληλη συνδεσµολογία, σε συνδυασµό µε κατάλληλους διαθλαστήρες (φακούς).  

Ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης θα πρέπει να είναι ≥70  

Για όλες τις φωτεινές πηγές, η απώλεια της φωτεινής ροής στις 50.000 ώρες δεν επιτρέπεται να 

ξεπερνά το 30% της αρχικής φωτεινής ροής (L70 reported @ 50.000 ώρες).  

Το τροφοδοτικό ( driver) πρέπει να επιτρέπει την ρύθµιση φωτεινότητας(Dimming)µέσω0-

10V(1-10V)ήPWMήDALI. Επιπλέον, το τροφοδοτικό θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα 

αυτόνοµης λειτουργίας του φωτιστικού µε προεπιλογή σεναρίων λειτουργίας σε 5 τουλάχιστον 

στάθµες φωτισµού.  

Ό λαµπτηρας  θα πρέπει να συνδέονταιασυρµατα - ψηφιακά µε  βάση τυπου  ΝΕΜΑ ANSI 

C136.41 7 Pinfemale, η οποία θα βρίσκεται στο πάνω µέρος (κορυφή)  του ιστου ιστου. 

 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 

 

ΕΥΡΩ:Ολογράφως : Εξήντα πέντε   ευρώ 

   Αριθµητικώς: 65,00 

 

 

 

Α.Τ.  129 

Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν9361.11 ΨΗΦΙΑΚΟΣΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ 

ΚΕΦΑΛΗΣ ΙΣΤΟΥ 

Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100% 

Για την προµήθεια ενός έξυπνου ασύρµατου ελεγκτή, κατάλληλου για τοποθέτηση επί του 

φωτιστικού σώµατος, µέσω ειδικής υποδοχής, για επικοινωνία µε το υφιστάµενο Κεντρικό 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης, κατά τα λοιπά ως κατωτερω  τεχνικές προδιαγραφές :  

Ο τοπικός ασύρµατος ελεγκτής του φωτιστικού θα πρέπει να είναι τύπου NEMA ANSI C136.41 

7 Pinmale για τοποθέτηση σε βάση ΝΕΜΑ ANSI C136.41 7 Pinfemale, η οποία θα βρίσκεται 

εξωτερικά στο πάνω µέρος του φωτιστικού  

Βαθµός στεγανότητας ≥IP66 για τον Ασύρµατο Ελεγκτή τοποθετηµένο σε βάση ΝΕΜΑ ANSI 

C136.41 7Pin female  

Επικοινωνία: Ασύρµατη επικοινωνία µε χρήση ποµποδεκτών που αξιοποιούν αδεσµοποίητες 

ζώνες συχνοτήτων (ISM Band) 868 ΜΗz ή 2.4 GHz (πχ. σύστηµα LoRa ή Zigbee ή αντίστοιχο) 

ή χρήση ποµποδεκτών ΝΒ ΙοΤ. Στη περίπτωση που η επικοινωνία είναι τύπου LoRa ή Zigbee 

(ή αντίστοιχη) τα φωτιστικά να επικοινωνούν µε το Λογισµικό Τηλεδιαχείρισης µέσω του Κόµβου 

Τηλεδιαχείρισης για τον πλήρη αποµακρυσµένο έλεγχο των Φωτιστικών Σωµάτων LED και την 

παρακολούθηση της λειτουργίας τους. Στη περίπτωση που η επικοινωνία είναι ΝΒ ΙoΤ (δηλ. 

µέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας) να επικοινωνούν απευθείας µε το Λογισµικό 

Τηλεδιαχείρισης (δεν απαιτείται η χρήση Κόµβου Τηλεδιαχείρισης).  

Μέγιστη ισχύ εκποµπής: 20 dBm (100 mW)  

Θερµοκρασία λειτουργίας: -10 oC~ +50oC  

 Μέγιστη ισχύς λειτουργίας: <3W  

Ονοµαστική τάση λειτουργίας: 230 ± 10Vac  

Ονοµαστική συχνότητα λειτουργίας: 50Hz  

Κλάση µόνωσης: Class I ή ΙΙ.  

Προστασία από υπερτάσεις: ≥1kV L-N και ≥2kV L,N - G.  

Θα πρεπει να παρέχει στοιχεία ισχύος, κατανάλωσης ενέργειας και των ηλεκτρικών 

παραµέτρων / µεγεθών του φωτιστικού (W, VA, VAR, KWh, V, I, PF, F)  

Να καταγράφει ώρες λειτουργίας του φωτιστικού.  



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
Να εκτελεί αυτόµατο έλεγχο βλάβης του φωτιστικού παρέχοντας ειδοποίηση (Λογισµικό 

Τηλεδιαχείρισης)  

 Να θέτει το φωτιστικό σε πραγµατικό χρόνο (realtime) σε κατάσταση on/off/dimming (On: 

100%, Off: 0% Dimming: 20% -100% της max φωτεινότητας) κατόπιν λήψης της εντολής από το 

Λογισµικό Τηλεδιαχείρισης.  

Να θέτει το φωτιστικό σε συγκεκριµένο τρόπο λειτουργίας ( mode) ) βάσει: α. προκαθορισµένου 

χρονοδιαγράµµατος / προγράµµατος λειτουργίας (schedule), το οποίο θα περιλαµβάνει τους 

χρόνους ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του φωτιστικού και κατ’ ελάχιστον 4 ενδιάµεσα 

σηµεία αλλαγής του επιπέδου φωτεινότητας (dimlevel) του φωτιστικού, β. του αλγορίθµου 

ανατολής – δύσης ηλίου (ενεργοποίηση του φωτιστικού κατά τη δύση του ηλίου και 

απενεργοποίηση του κατά την ανατολή του ηλίου).  

Οι παραπάνω τρόποι λειτουργίας (modes) του Ελεγκτή και όλες οι απαραίτητες για τη 

λειτουργία τους παράµετροι (πχ. οι γεωγραφικές συντεταγµένες φωτιστικού για τη λειτουργία 

του αλγορίθµου ανατολής – δύσης ηλίου) να δύναται επιλέγονται και να τροποποιούνται 

δυναµικά, από το Λογισµικό Τηλεδιαχείρισης.  

Θα πρέπει να αποδεικνύεται η συµµόρφωση του ασύρµατου ελεγκτή µε τα ακόλουθα πρότυπα : 

EN 62368-1, EN 55032, EN 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3, ΕΝ 61000-6-1, ΕΝ 61000-6-3  

Τιµή ενός τεµ ευρώ (µε υλικά και µικρουλικά σύνδεσης)  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ογδόντα επτά  ευρώ  

(Αριθµητικά) : 87,00 

 

 

Α.Τ. 130 

Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν9361.11 ΚΟΜΒΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (GATEWAY) ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ GPRS  

Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100% 

Για την προµήθεια ενός Κόµβου Επικοινωνίας (Gateway) για ασύρµατη επικοινωνία µε τους 

ελεγκτές φωτιστικών και υποστήριξη GPRS/Internet για την επικοινωνία µε το Κεντρικό Σύστηµα 

∆ιαχείρισης, κατά τα λοιπά όπως στις κατωτερω  τεχνικές προδιαγραφές : 

Ασύρµατη επικοινωνία µε το Λογισµικό Τηλεδιαχείρισης: 2G ή 3G ή 4G.  

Ασύρµατη επικοινωνία µε τους Ασύρµατους Ελεγκτές των φωτιστικών: χρήση ποµποδεκτών 

που αξιοποιούν αδεσµοποίητες ζώνες συχνοτήτων (ISM Band) 868 ΜΗz ή 2.4 GHz (πχ. 

σύστηµα LoRa ή Zigbee ή αντίστοιχο).  

• Προστασία από εισροή νερού – σκόνης: ≥IP65 (1)  



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 

• Θερµοκρασία λειτουργίας: -30°C ... +60°C.  

• Max ισχύς λειτουργίας: ≤ 20 W  

• Ονοµαστική τάση λειτουργίας: 230V ± 10V VAC  

• Ονοµαστική συχνότητα λειτουργίας: 50Hz  

• Μέγιστη ισχύς εκποµπής στην ISM Band: 20 dBm (100 mW)  

• Κλάση µόνωσης: Class I ή ΙΙ  

• Προστασία από υπερτάσεις: ≥1kV L-N και ≥2kV L,N - G (περίπτωση Class I) (2)  

• Πρωτόκολλο ∆ικτύου: TCP/IP  

• Ασφάλεια: Κρυπτογραφηµένη επικοινωνία µεταξύ Κόµβου και Ασύρµατων Ελεγκτών. 

Χρήση private APN και IP µε το Λογισµικό Τηλεδιαχείρισης.  

 

Ο κόµβος τηλεδιαχείρισης θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι συµµορφώνεται µε τα κάτωθι 

πρότυπα:  

• EN 60950-1, ΕΝ 60950-22, ΕΝ 55024, ΕΝ 55032, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3, ΕΝ 301 

489-1, ΕΝ 301 489-7, ΕΝ 301 489-17, ΕΝ 61000-6-1, ΕΝ 61000-6-3  

 

• Πιστοποίηση ελέγχου ποιότητας κατά ISO 9001:2015 του κατασκευαστή Κόµβου 

Τηλεδιαχείρισης µε συναφές αντικείµενο  

• Πιστοποίηση ελέγχου περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 του 

κατασκευαστή του Κόµβου Τηλεδιαχείρισης µε συναφές αντικείµενο  

Στην τιµή περιλαµβάνεται:  

Η προµήθεια του κόµβου και εγκατάσταση σε χώρο και σηµείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.  

Η προµήθεια όλων των υλικών και µικρουλικών για την σύνδεση και τοποθέτηση του κόµβου και 

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

 

Τιµή ενός τεµ ευρώ (µε υλικά και µικρουλικά σύνδεσης)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ύο χιλιάδες εννιακόσια 

(Αριθµητικά) : 2.900,00 

 

 

Α.Τ. 131 

Αρθρο  ΑΤΗΕ 9322  Ιστός παραδοσιακός  ανάγλυφος 

ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΗΛΜ 101 

Ιστός παραδοσιακός ανάγλυφος ο οποίος αποτελείται από : 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
Α) Βάση κολώνας ύψους 0,70 µ. περίπου µε ανάγλυφη επιφάνεια  χυτοπρεσαρισο αλουµίνιο 

ισχυρής κατασκευής και στο κάτω µέρος της ανά µια παρά µία πλευρά φέρει ηµικύκλιο πάνω 

στο οποίο υπάρχει οπή για να στερεωθεί µε τον κλωβό πακτώσεως δηλαδή έχει τρία σηµεία 

στήριξης στο έδαφος. Στο κάτω µέρος της βάσης υπάρχει θυρίδα επισκέψεως του 

ηλεκτρολογικού ακροκιβωτίου. Το κάλυµµα της θυρίδας θα είναι από χυτοπρεσαρισο αλουµίνιο, 

θα ασφαλίζεται µε βίδες και θα φέρει ανάγλυφο σήµα CE.  

Β)  Τον  κορµό της κολώνας  από αλουµίνιο ισχυρής κατασκευής  ύψους 3,00-4,00 µ. περίπου . 

Σ’ όλο το µήκος του κορµού υπάρχει οπή για την διέλευση του καλωδίου και στο πανω µερος 

του (κορυφη) θα φερει υποδοχη για έξυπνο ασύρµατου ελεγκτή φωτιστικου. Ο ιστος στο σύνολο 

του  θα έχουν υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία (ηλεκτροστατική βαφή, κ.λ.π.) και θα βαφούν 

στην απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας.  

Προµήθεια , µεταφορά, εγκατάσταση , συναρµολόγηση ενός ιστού ως άνω : 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Επτά χιλιάδες εξήντα πέντε ευρώ  

(Αριθµητικά) : 765,00 

 

 

 

Α.Τ. 132 

Άρθρο Ν. ΑΤΗΕ 9312.1 Μονός βραχίονας ιστού  

ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΗΛΜ 101 

Προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση  µονούβραχίονα επι   ιστού Φ/Σ,  αποτελούµενος από 

αντεστραµενο ηµικύκλιο απο σωληνα   αλουµίνιουδιαµέτρου Φ 1’’ πακτωµένος επι 

ιστούβαµµένος µε δυο στρώσειςελαιοχρώµατος σε απόχρωσηυποδείξεως της Υπηρεσίας , 

εργασία πλήρους συναρµολογήσεως  τοποθέτησης επι τόπου του έργου. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :Πενήντα οκτώ ευρώ και δέκα πέντε λεπτά   

(Αριθµητικά) :58,15 

 

 

Α.Τ.  133 

ΑΡΘΡΟ  ΑΤΗΕ 9335.3 Ακροκιβώτιο ιστού γιά µονό βραχίονα 

ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΗΛΜ 104 

Ακροκιβώτιο ιστού γιά µονό βραχίονα δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση 

και σύνδεση ενός ακροκιβωτίου ιστού που φέρει στο κάτω µέρος δύο οπές για την 

είσοδο και την έξοδο µέσω καταλλήλων στυπιοθλιπτών υπογείου καλωδίου της 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
απαιτούµενης διατοµής και στο επάνω µέρος µια οπή για την διέλευση επίσης µέσω 

καταλλήλου στυπιοθλίπτου του καλωδίου τροφοδοτήσεως του φωτιστικού σώµατος. 

Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες, οι απαιτούµενες ασφάλειες των 

6Α τύπου ταµπακιέρας καθώς και κοχλίες προσδόσεως του χαλκού γειώσεως και του 

αγωγού γειώσεως του φωτιστικού σώµατος. 

(1 τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :Εικοσι οκτώ ευρώ  

(Αριθµητικά) : 28,00 

 

 

 

Α.Τ. 134 

ΑΡΘΡΟ  ΑΤΗΕ 9335.3 Ακροκιβώτιο ιστού γιά διπλό βραχίονα 

ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΗΛΜ 104 

Ακροκιβώτιο ιστού γιά διπλο  βραχίονα δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση 

και σύνδεση ενός ακροκιβωτίου ιστου που φέρει στο κάτω µέρος δύο οπές για την 

είσοδο και την έξοδο µέσω καταλλήλων στυπιοθλιπτών υπογείου καλωδίου της 

απαιτούµενης διατοµής και στο επάνω µέρος µια οπή για την διέλευση επίσης µέσω 

καταλλήλου στυπιοθλίπτου του καλωδίου τροφοδοτήσεως του φωτιστικού σώµατος. 

Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες, οι απαιτούµενες ασφάλειες των 

6Α τύπου ταµπακιέρας καθώς και κοχλίες προσδόσεως του χαλκού γειώσεως και του 

αγωγού γειώσεως του φωτιστικού σώµατος. 

(1 τεµ) 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :Τριάντα δυο  ευρώ    

(Αριθµητικά) :32,00 

 

Α.Τ.:135 

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν9315.3 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ PE Φ90 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100% 

Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) προστασίας καλωδίων (DIN8074-8075), 

δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός m πλαστικού σωλήνα από πολυαιθυλένιο 

(ΡΕ),ονοµαστικής διαµέτρου 90 mm, ανθεκτικού σε εσωτερική πίεση 6 ατµοσφαιρών, µαζί µε 

τοναπαιτούµενο οδηγό από γαλβανισµένο σύρµα 5 mm2 γιά την κατασκευή υπογείου δικτύου 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
διελεύσεως ηλεκτρικών καλωδίων και πλαστικό πλέγµα σήµανσης, συγκροτουµένου από επί 

µέρουςτεµάχια και εγκατάσταση αυτών µέσα σε χάνδακα βάθους 60-70 cm (η εκσκαφή και η 

επανεπίχωσητου οποίου πληρώνεται ιδιαίτερα). 

Τιµή ενός m 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :Επτά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά 

(Αριθµητικά) :7,68 

 

 

 

Α.Τ.:136 

ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8036.3 ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 1 INS  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΗΛΜ 5  

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου 1 ins ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη 

ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα 

στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) 

επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως.  

Τιµή ενός m ευρώ  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :Είκοσι ένα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά 

(Αριθµητικά) :21,26 

 

 

Α.Τ.:137 

ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ  8036.5  ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 2 INS  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΗΛΜ 5  

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου 2 ins ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη 

ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα 

στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) 

επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως.  

Τιµή ενός m ευρώ  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα επτά  λεπτά  

(Αριθµητικά) : 33,57 
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ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
 

Α.Τ.  138 

ΑΡΘΡΟ  ΑΤΗΕ 9336.1.2 Καλώδιο H05VV-U, - R (NYM)  τριπολικό διατοµής 3 Χ 2.5mm2 

ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΗΛΜ 46 

Καλώδιο H05VV-U, - R (NYM)  τριπολικό διατοµής 3 Χ 2.5mm2 , δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, 

τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος µέτρου καλωδίου ΝΥΜ σε έργα οδικού 

ηλεκτροφωτισµού. 

(1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εξι ευρώ και τριαντα εξι λεπτά  

(Αριθµητικά) : 6,36 

 

 

 

Α.Τ.  139 

ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 9337.3.3 Καλώδιο E1VV-U, -R, -S (ΝΥY) τετραπολικό διατοµής 4 Χ 4mm2 

ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΗΛΜ 102 

Καλώδιο E1VV-U, -R, -S (ΝΥY) τετραπολικό διατοµής 4 Χ 4mm2 , δηλαδή προµήθεια, 

µεταφορά, 

τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος µέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W µέσα σε 

πλαστικό σωλήνα ή τσιµεντοσωλήνα. 

(1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εννεα ευρώ και εβδοντα εξι λεπτά  

(Αριθµητικά) : 9,76 

 

 

 

 

 

Α.Τ. 140 

ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 9337.3.3Καλώδιο E1VV-U, -R, -S (ΝΥY) τετραπολικό διατοµής 4 Χ 6mm2 

ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΗΛΜ 102 

Καλώδιο E1VV-U, -R, -S (ΝΥY) τετραπολικό διατοµής 4 Χ 6mm2 , δηλαδή προµήθεια, 

µεταφορά, 

τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος µέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W µέσα σε 
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09-2018’’  
 
 
πλαστικό σωλήνα ή τσιµεντοσωλήνα. 

(1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆έκα ευρώ και ογδόντα εξι λεπτά  

(Αριθµητικά) : 10,86 

 

 

 

Α.Τ.  141 

ΑΡΘΡΟ  ΑΤΗΕ 9340.3Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος διατοµής 25mm2 

ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΗΛΜ 45 

Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος διατοµής 25mm2 .∆ηλαδή προµήθεια, µεταφορά 

και εγκατάσταση ενός τρέχοντος µέτρου γυµνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για 

την σύνδεση του υπογείου δικτύου γειώσεως µε τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται 

µέσα στους ιστούς. 

(1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Έξι ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά  

(Αριθµητικά) : 6,85 

 

 

 

Α.Τ. 142 

ΑΡΘΡΟ ΗΜΛ 60.20.40.21  Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη 

πλάκα 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-45 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση πλάκας γείωσης από ηλεκτρολυτικό 

χαλκό διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσµατος 3 mm. Στο κέντρο βάρους αυτής θα 

είναι συγκολληµένα το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35 mm2, µήκους 5 m, ενώ 

το άλλο άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35 mm2, συγκολληµένο. 

Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν συµπεριλαµβάνεται η εκσκαφή και επανεπίχωση του 

λάκκου για την τοποθέτηση του παραπάνω ηλεκτροδίου, ούτε η ενδεχόµενα απαιτούµενη 

εξυγίανση του επιχώµατος για την εξασφάλιση της αγωγιµότητας προς γην του ηλεκτροδίου 

λόγω βραχώδους εδάφους. 

Τιµή ανά τεµάχιο τοποθετηµένης πλάκας γείωσης. 
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09-2018’’  
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατό είκοσι  ευρώ  

(Αριθµητικά) : 120,00 

 

 

 

Α.Τ. 143 

 ΑΡΘΡΟ Ν.ΑΤΗΕ9312.1 Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστάσεων 0.95x0.95 m .  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ101 100% 

Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστάσεων 0.95x0.95 m, βάθους εως 1.00 m. Βάση σιδηροϊστού 

άοπλη διαστάσεων 0.95x0.95 m, βάθους εως 1.00 m δηλαδή κατασκευή µιάς βάσεως από 

άοπλο σκυρόδεµα C 20/25 για την έδραση και στερέωση σιδηροϊστού που να φέρει στο κέντρο 

µία κατακόρυφη οπή και µιά πλευρική µε πλαστικό σωλήνα Φ 110 και καµπύλη σπιράλ Φ90 για 

την διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Μέσα στην βάση θα 

ενσωµατωθεί κλωβός αγκυρώσεως απο σιδερογωνιές και ήλους όπως περιγράφεται στο άλλο 

σχετικό άρθρο του παρόντος . Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η αξία των εκσκαφών.  

Τιµή ανά τεµάχιο(τεµ.) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα οκτώ  ευρώ  

(Αριθµητικά) : 38,00 

 

 

 

Α.Τ. 144 

ΑΡΘΡΟ Ν.ΑΤΗΕ9312.1 Βάση PILLAR ελαφρώςοπλισµένη διαστάσεων 1,60x0,60 m . 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ101 100% 

Βάση   PILLARελαφρώςοπλισµένη διαστάσεων 1,60Χ0,60 m, ύψουςέως 1.00 m. Βάση   

PILLARελαφρώςοπλισµένη διαστάσεων 1,60Χ0,60 m, υψους  εως 1.00 m δηλαδή κατασκευή 

µιάς βάσεως από ελαφρως οπλισµενο  σκυρόδεµα C 20/25 για την έδραση και στερέωση του  

PILLAR και του στυλισκου ∆ΕΗ που να φέρει στο κέντρο δυο (2) κατακόρυφες οπες και µιά 

πλευρική µε πλαστικό σωλήνα Φ 110 και καµπύλες σπιράλ Φ90 για την διέλευση των 

τροφοδοτικων καλωδίων και του χαλκού γειώσεως. Μέσα στην βάση θα ενσωµατωθεί οπλισµός 

και πλέγµα Τ-131. Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η αξία των εκσκαφών. (τεµ.) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατό εβδοµήντα οκτώ  ευρώ και εξήντα λεπτά  

(Αριθµητικά) : 178,60 

 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
 

Α.Τ. 145 

ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 9350 ΚΙΒΩΤΙΟ (PILLAR) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΗΛΜ 52 

Κιβώτιο  ηλεκτρικής   διανοµής  (πίλλαρ),  δηλαδή   προµήθεια  µεταφορά  και τοποθέτηση  ενός  

πίλλαρ  κατασκευασµένου  από  µεταλλικά  πλαίσια  από προφίλ (σιδηρογωνίες, λάµες  κλπ.) 

συγκολληµένα ή συνδεµένα  µε κοχλίες και εξωτερικό µεταλλικό,  κιβώτιο  από  χαλυβδοέλασµα  

γαλβανισµένα  πρεσσαριστό  πάχους  2mm. Οι εσωτερικές  ωφέλιµες διαστάσεις  του θα  είναι: 

πλάτος  1,45m, ύψος 1,30m, και βάθος 0,36m.  Το εσωτερικό του  πίλλαρ θα είναι  χωρισµένο 

µε λαµαρίνα  σε δύο ανεξάρτητους χόρους από τους οποίους ο ένας προς τα αριστερά πλάτους 

0,60m. Θα προορίζεται  για τον  µετρητή και  τον δέκτη,  της ∆.Ε.Η.  και ο άλλος πλάτους 0,85m 

για την ηλεκτρική διανοµή. 

Ο αριστερός χώρος  θα κλείνει µε  µονόφυλλη θύρα και  ο δεξιός µε  δίξυλλη. Οι θύρες α) θα 

κλείνουν µε την βοήθεια ελαστικού παρεµβύσµατος, β) περιµετρικά θα είναι δύο φορές 

κεκαµένες κατά  ορθή γωνία (στρατζαριστές) για να παρουσιάζουν αυξηµένη αντοχή  στην 

παραµόρφωση και να  εφαρµόζουν καλά στο κλείσιµο,  γ) θα αναρτώνται στο σώµα του πίλλαρ 

µε τη βοήθεια µεντεσέδων βαρέως τύπου και δ) θα έχουν ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά. 

Στο χώρο  που προορίζεται για  την ∆.Ε.Η.  και  στην ράχη του  πίλλαρ θα είναι στερεωµένη µε 

κοχλίες και περικόχλια στρατζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1mm για να µπορούν να 

στερεωθούν επάνω  σε αυτήν τα όργανα της ∆.Ε.Η. Στο χώρο που  προορίζεται  για  την  

Υπηρεσία,  θα  υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνίες, ελάσµατα κλπ. για την στερέωση της 

ηλεκτρικής διανοµής. 

Το επάνω µέρος  του πίλλαρ θα έχει σχήµα  στέγης ή τόξου και θα  προεξέχει της υπόλοιπης 

κατασκευής κατά 6cm. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή και  αφού προηγηθεί  

επιµελής καθαρισµός   θα βαφεί  µε δύο  στρώσεις χρώµατος µινίου  και  δύο  στρώσεις  από  

βερνικόχρωµα  αποχρώσεως  της  αρεσκείας  της Υπηρεσίας. 

 (1 τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εξακόσια τριάντα τρία ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά  

(Αριθµητικά) : 633,68 

 

 

 

Α.Τ.146 

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν.60.20.40.51 Ηλεκτρολογικός πίνακας πλήρης 

Κωδικός αναθεώρησης 102 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
Πλήρης ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα "ντεκαπέ" και µορφοσίδηρο µε πόρτα 

προστασίας Ρ30,εντοιχισµένος ή επίτοιχος µεσα σε pillar, όποιων διαστάσεων µε τα όργανά του 

(διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ.) σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης και µε 

τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, 

καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ. µικροϋλικά όπως στα σχετικά σχέδια καθώς και 

τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα στόκο πιστολίου και δύο 

στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής 

συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση 

επί του επιφανείας µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα συνδέσεως των εισερχοµένων και 

απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για την δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.  

Ο πίνακας θα περιέχει: 

1 γενικό διακόπτη 3Χ40 Α 

1 ρελέ προστασίας 4Χ40 Α 

3 γενικές ασφάλειες ∆ΙΑΖΕΤ 35 Α 

3 ενδεικτικά λαµπάκια LED 

6 ρελέ φορτίου 4X20 A 

18 ασφάλειες 16 Α 

3 πρίζες ράγας 

1 διακόπτης 3 θέσεων (τεστ) 1-0-2 

3 ασφάλειες βοηθητικών κυκλωµάτων και σήµατος ∆ΕΗ 

3 ασφάλειες 25 Α 

1 χρονοδιακόπτης µε εφεδρεία (µπαταρία) 

µε δυνατές µικρο- τροποποιήσεις ανάλογα µε τις οδηγίες της επίβλεψης 

Τιµή ενός τεµ 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εννιακόσια ευρώ  

(Αριθµητικά) : 900,00 

 

 

 

 

Α.Τ. 147 

ΑΡΘΡΟ  Ν. ΑΤΟΕ 2269Γ ∆ιάνοιξις αύλακος για την διέλευση σωλήνα καλωδίων 

ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 2269 

∆ιάνοιξις αύλακος για την διέλευση σωλήνα καλωδίων σε πάσης φύσεως ανωδοµη 

βάθους έως 30 cm και πλάτους  άνω του 0,20 m και έως 0,30 m  και της συσσωρεύσεως των 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
αχρηστών προϊόντων σε θέσεις φορτώσεως και µέση απόσταση 10 m. Πλήρης εργασία 

ανεξαρτήτως υλικού  επίστρωσης                                                                                        

(1 m)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι οκτώ  ευρώ  

(Αριθµητικά) : 28,00 

 

 

 

Α.Τ. 148 

ΑΡΘΡΟ Ν.ΑΤΕΟ 4521Β Αποκατάσταση επίστρωσης ανωδοµης  

ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΟΙΚ 4521 

Αποκατάσταση επίστρωσης ανωδοµης  από τοµή πλάτους έως 0,80 µ. ήτοι καθαρισµός και 

µόρφωση της τοµής , διάστρωση µε θραυστό υλικό λατοµείου και προµήθεια µεταφορά 

σκυροδέµατος C16/20 στον τοπο του έργου και διάστρωση – διαµόρφωση  του µε τα χέρια  η 

µηχανικα µεσα µε µέσο πάχος 15 εκ. 

 (1 m)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι τέσσερα  ευρώ και τέσσερα λεπτά  

(Αριθµητικά) : 24,04 

 

 

 

 

Α.Τ.149 

Άρθρo Ν20.04.04 ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ Ή ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΟ∆ΙΑ 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122 100% 

Για τη διέλευση καλωδίων ή σωληνώσεων κάτω από υπόνοµο, τοίχο, τσιµενταύλακα, 

περίπτερο κ.λ.π. δηλαδή για τις πέραν των αντιστοίχων άρθρων πρόσθετες εργασίες εκσκαφής 

για την εκβάθυνση της τάφρου, επίχωσης και τραβήγµατος καλωδίων κ.λ.π. ή κατασκευής 

σωληνώσεων, κάτω από οποιαδήποτε διατοµής υπόνοµο, τοίχο, τσιµενταύλακα, κ.λ.π. 

Τιµή ενός τεµ. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εξήντα ευρώ  

(Αριθµητικά) : 60,00 

 

 

 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
Α.Τ.  150 

Άρθρο Ν.62.10.26 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 103 

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση λαµπτήρα ηλεκτρονικού οικονοµίας έως 30 W, ή LED 

έως 18 W, ή υδραργύρου έως 125 W, ή νατρίου έως σε χαµηλό φωτισµό πλατείας κυρίως ή και 

δρόµου , ύψους έως 4,5 µέτρα  

Στην τιµή µονάδα περιλαµβάνονται:  

• Η προµήθεια του λαµπτήρα  

• Η χρήση καδοφόρου µηχανήµατος εάν χρειάζεται  

• Η εκτέλεση δοκιµών για την διαπίστωση της οµαλής λειτουργίας του φωτιστικού σώµατος  

• Η όλη εργασία για την αντικατάσταση  

Τιµή ανά λαµπτήρα (τεµ)  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι δυο ευρώ και πενήντα λεπτά  

(Αριθµητικά) : 22,50 

 

 

 

Α.Τ. 151 

Άρθρο Ν.62.20.30 Προµήθεια και τοποθέτηση µούφας καλωδίου διατοµής από 3x2,5mm2 

έως 4x16mm2  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 102  

Προµήθεια και τοποθέτηση µούφας καλωδίου φωτισµού από διατοµή ΝΥΥ 3x2,5mm2 εως 

4x16mm2 από θερµοσυστελλόµενο υλικό για την σύνδεση υπογείων καλωδίων φωτισµού. Στην 

τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 - Η απασχόληση του προσωπικού και µέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών  

- H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του ελαστικού µανδύα και των απαιτουµένων 

µικροϋλικών συνδέσεως (συνδετήρες για τα τηλεφωνικά καλώδια, ειδικά σωληνάκια χάλκινα για 

τα καλώδια υψηλής, ταινίες κλπ.)  

- Η ανάπτυξη και σύνδεση των καλωδίων µε τους συνδετήρες ή τα σωληνάκια 

 - Η θέρµανση µε φλόγιστρο για τη θερµοσυστολή 

 - Η δοκιµή καλής λειτουργίας.  

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ενενήντα ευρώ   



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
(Αριθµητικά) : 90,00 

 

 

 

Α.Τ.: 152 

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν.9392 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ  

                           Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-46 

Ηλεκτρική αποσύνδεση υπογείων καλωδίων, δηλαδή ηλεκτρική αποσύνδεση των αφικνούµενων 

και αναχωρούντων υπογείων καλωδίων από το ακροκιβώτιο ιστού (γκοφρέ) για τον έλεγχο 

αποστάσεων υπογείων καλωδίων προς εξακρίβωση της θέσεως βραχυκυκλώµατος καθώς και 

την επανασυνδεσµολογία αυτών.  

Τιµή ανά τεµάχιο(τεµ.)  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  Είκοσι επτά ευρώ και πενήντα τρία λεπτά 

(Αριθµητικά) : 27,53 

 

 

 

Α.Τ. 153 

Αρθρο ΑΤΗΕ Ν. 9409 ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΕΩΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 

ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΙΣΤΟΥ  

                                  Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-100 

Αποσύνδεση της τροφοδοτήσεως µε ηλεκτρικό ρεύµα καταστραφέντος ιστού, δηλαδή εργασία, 

αποσυνδέσεως της ηλεκτρικής τροφοδοτήσεως του κατεστραµµένου ιστού, για την οµαλή 

λειτουργία του υπόλοιπου δικτύου και αποµόνωση κάθε επικίνδυνου καλωδίου για την πρόληψη 

ατυχηµάτων µέχρι την οριστική αντικατάσταση του.  

Τιµή ανά τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  Σαράντα επτά ευρώ και εβδοµήντα δυο λεπτά 

(Αριθµητικά) : 47,72 

 

 

 

Α.Τ. 154 

Άρθρο Ν.62.10.02.01 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  

                         Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 100 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
Εργασία αφαίρεσης εγκατεστηµένων ιστών φωτισµού πάσης φύσεως και ύψους έως 5,00 µµ, 

µε ή χωρίς βραχίονες και φωτιστικά, στην οποία περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:  

• η προσκόµιση και αποκόµιση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των 

εργασιών  

• η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο. 

• η κοπή του ιστού κοντά στη βάση του, η κατάκλισή του και η αφαίρεση των βραχιόνων, των 

φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως.  

• η αποξήλωση του παραµένοντος τµήµατος του ιστού σε στάθµη -5cm από την επιφάνεια του 

πεζοδροµίου, και η πλήρωση της οπής µε τσιµεντοκονία, µέχρι την στάθµη του υπάρχοντος 

πεζοδροµίου.  

• η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού 

και η επιµελής µόνωσή τους. 

• Φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή 

στην προβλεπόµενη θέση επανατοποθέτησης.  

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)   

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ογδόντα  επτά ευρώ  

(Αριθµητικά) : 87,00 

 

 

 

Α.Τ.155 

Άρθρο Ν.62.10.03.01 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ  

                           Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 5 

Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης φωτιστικών σωµάτων (Φ/Σ) οποιοδήποτε τύπου, η οποία 

περιλαµβάνει:  

• Την αποσύνδεση των καλωδίων από το Φ/Σ και την επιµελή µονωσή τους ή την 

επανασύνδεσή τους για να µην διακοπεί η λειτουργία των προηγουµένων και επόµενων Φ/Σ. 

• Την αφαίρεση του Φ/Σ µε όλο τον εξοπλισµό του (λυχνία, στάρτερ, µπάλλαστ, κάτοπτρο κλπ.)  

• Την µεταφορά και παράδοση του στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόµενη θέση 

επανατοποθέτησης.  

Στην τιµή µονάδας περιάµβάνεται η δαπάνη του προσωπικού, του εξοπλισµού και των µέσων 

που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας. 

 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)  

 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Σαράντα δυο  ευρώ  

(Αριθµητικά) : 42,00 

 

 

 

 

Α.Τ. 156 

Άρθρο Ν.62.10.03.01  ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ  

                                 Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 5 

 Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης βραχιόνων φωτιστικών σωµάτων οποιουδήποτε τύπου 

και διαστάσεων από ιστό φωτισµού, οποία περιλαµβάνει:  

• Την αποσύνδεση των καλωδίων από τα φωτιστικά σώµατα (Φ/Σ) και την επιµελή µονωσή 

τους ή την επανασύνδεσή τους για να µην διακοπεί η λειτουργία των προηγουµένων και 

επόµενων Φ/Σ.  

• Την αφαίρεση βραχίονα από τον ιστό και, εάν προβλέπεται, την αποσυναρµολόγηση των Φ/Σ 

µε όλο τον εξοπλισµό τους (λυχνία, στάρτερ, µπάλλαστ, κάτοπτρο κλπ.) 

• Την µεταφορά και παράδοση των υλικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόµενη 

θέση επανατοποθέτησης.  

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) ως άνω :  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι επτά   ευρώ  

(Αριθµητικά) : 27,00 

 

 

Α.Τ. 157 

Αρθρο N.62.10.15.01 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΒΑΦΗΣ  ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

                               Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7791 

Ανακαίνιση βαφής ιστών φωτισµού οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων επί τόπου του έργου. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

• Η απασχόληση του προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση 

των εργασιών 

• Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου των απαιτουµένων υλικών καθαρισµού και βαφής.  

• H αποσύνδεση της ηλεκτρικής παροχής  

• Η αφαίρεση επικολληµένων αφισσών και η απόξεση των παλαιών χρωµάτων µε 

συρµατόβουρτσα, τροχό ή φλόγιστρο ή µεταλλοβολή  



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
• Η αποκατάσταση φθορών του υφισταµένου γαλβανίσµατος µε υλικό ψυχρού γαλβανίσµατος  

• Η εφαρµογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώµατος (rust primer)  

• Η εφαρµογή τελικής βαφής µε χρώµα εποξειδικής βάσεως, υψηλής αντοχής σε UV 

ακτινοβολία, µε συνολικό πάχος ξηρού υµένα τουλάχιστον 120 µm  

• H επαναφορά σε περίπτωση κατάκλισης και η ηλεκτρική επανασύνδεση του ιστού  

Τιµή ανά ιστό (τεµ)  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα πέντε  ευρώ  

(Αριθµητικά) : 35,00 

 

 

 

Α.Τ. 158 

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν9307.3 ΦΡΕΑΤΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 30Χ30 cm 

                      Κωδικοί αναθεώρησης ΗΛΜ 10  

Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεµα πάχους 10 cm µε στεγανό χυτοσιδηρούν κάλυµµα, 

κλάσεως B125 κατά ΕΝ 124, µε ανάγλυφη σήµανση κατόπιν υπόδειξης της υπηρεσίας, δηλαδή 

προµήθεια, µεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου, ενσωµάτωση 

των άκρων υπογείων σωλήνων διελεύσεως τροφοδοτικών καλωδίων και γενικά εκτέλεση κάθε 

εργασίας συµπεριλαµβανοµένων και των εκσκαφών για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του 

φρεατίου. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά 

την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα µε τους τρόπους και τα µέσα εκσκαφής, των κάθε 

φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπκών µετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) και 

µεταφορών γιά την οριστική αποµάκρυνση των προϊόντων που περισσεύουν σε θέσεις που 

επιτρέπονται από την αστυνοµία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την κατασκευή επιχωµάτων 

προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των µεταφορικών 

µέσων. Ο πυθµένας 

του φρεατίου θα επιστρωθεί µε σκυρόδεµα C16/20 σε πάχος 10 cm. 

Τιµή ενός τεµαχίου 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ενενήντα πέντε  ευρώ 

Αριθµητικά : 95,00 

 

 

Α.Τ. 159 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
Άρθρο ΑΤΗΕ Ν9307.3 ΦΡΕΑΤΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 40Χ40 cm 

                      Κωδικοί αναθεώρησης ΗΛΜ 10  

Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεµα πάχους 10 cm µε στεγανό χυτοσιδηρούν κάλυµµα, 

κλάσεως B125 κατά ΕΝ 124, µε ανάγλυφη σήµανση κατόπιν υπόδειξης της υπηρεσίας, δηλαδή 

προµήθεια, µεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου, ενσωµάτωση 

των άκρων υπογείων σωλήνων διελεύσεως τροφοδοτικών καλωδίων και γενικά εκτέλεση κάθε 

εργασίας συµπεριλαµβανοµένων και των εκσκαφών για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του 

φρεατίου. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά 

την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα µε τους τρόπους και τα µέσα εκσκαφής, των κάθε 

φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπκών µετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) και 

µεταφορών γιά την οριστική αποµάκρυνση των προϊόντων που περισσεύουν σε θέσεις που 

επιτρέπονται από την αστυνοµία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την κατασκευή επιχωµάτων 

προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των µεταφορικών 

µέσων. Ο πυθµένας 

του φρεατίου θα επιστρωθεί µε σκυρόδεµα C16/20 σε πάχος 10 cm. 

Τιµή ενός τεµαχίου 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατό τέσσερα   ευρώ 

Αριθµητικά : 104,00 

 

 

Α.Τ.160  

ΑΡΘΡΟ Ν.ΑΤΗΕ  9333Στυλίσκος παροχετεύσεως της ∆ΕΗ πλήρης  

ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΗΛΜ 5 

Για την προµήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση ενός στυλίσκου παροχετεύσεως της ∆ΕΗ κοντά 

σε πίλλαρ ή πίνακα διανοµής αρµοδιότητας της Υπηρεσίας µας της εργασίας συνισταµένης 

στην επί τόπου προσκόµιση όλων των αναγκαιούντων υλικών και µικρουλικών και τις 

απαιτούµενες  εργασίες για την προµήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση ενός στυλίσκου για την 

παροχέτευση της ∆ΕΗ σε πίλλαρ, διανοµή κλπ. δηλ. ενός τεµαχίου γαλβ. σιδηροσωλήνα ονοµ. 

διαµ. 3’’ ‘η 21/2’’ (ανάλογα µε τις απαιτήσεις της ∆ΕΗ)  συνολικού µήκους εως 6,00 µ. που θα 

πακτωθεί µέσα σε σκυρόδεµα καθώς και κάθε άλλης εργασίας (π.χ. διάνοιξη κατάλληλων οπών 

στο κιβώτιο πίλλαρ ή στη διανοµή ή στη βάση του πίλλαρ ή επί του σιδ/νος κλπ.) για την 

ασφαλή και εύχερη διέλευση και τοποθέτηση του καλωδίου παροχής της ∆ΕΗ. 

Ο πιο πάνω αναφερόµενος σιδ/νας 3΄΄ θα φέρει κατάλληλη διαµπερή οπή διαµ. 24 mm κοντά 

στην κορυφή του για τη στήριξη του καλωδίου  της ∆ΕΗ καθώς και το ανάλογο κάλυµµα 

κορυφής (καπέλο). Οι ακριβείς διαστάσεις και η θέση εγκαταστάσεως των στυλίσκων θα 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
εξαρτώνται µε µικρές παραλλαγές από τα πιο πάνω αναφερόµενα και  από τις απαιτήσεις της 

∆ΕΗ. 

(1 τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ογδόντα έξι   ευρώ 

Αριθµητικά : 86,00 

 

 

 

Α.Τ.161 

ΑΡΘΡΟN.ΑΤΗΕ 9408   Εντοπισµός και αποκατάσταση βραχυκυκλώµατος   

ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΗΛΜ 103 

Εντοπισµός και αποκατάσταση βραχυκυκλώµατος εντός µιας ώρας από την ειδοποίηση από 

την Υπηρεσία, ήτοι µετάβαση επί τόπου σε οποιασδήποτε απόστασης δίκτυο της εργολαβίας 

προκειµένου να εντοπισθεί υφιστάµενο βραχυκύκλωµα στο δίκτυο ένεκα του οποίου δε 

λειτουργεί ή λειτουργεί µερικώς, µε όλες τις απαιτούµενες εργασίες που αφορούν αποσυνδέσεις 

καλωδίων ,  και επανασυνδεσµολογία στον πίνακα διανοµής, δοκιµαστικές αντικαταστάσεις 

φυσιγγίων ασφαλειών στη διανοµή, στις µετρήσεις µε όργανο µε την απώλεια του χρόνου 

έρευνάς και εντοπισµού της ακριβούς θέσης του βραχυκυκλώµατος. Η εργασία και τα υλικά 

αποκατάστασης πληρώνονται µε άλλα άρθρα του παρόντος  

(1 τεµ.) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εξήντα  τέσσερα   ευρώ 

Αριθµητικά : 64,00 

 

 

 

Α.Τ. 162 

ΑΡΘΡΟ  Ν.ΑΤΗΕ 7335 Τσιµεντοκονία  διακένου πέλµατος – βάσης ιστών 

ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΗΛΜ 

Τσιµεντοκονία  διακένου ιστων ητοι για την προµήθεια, ,κατασκευή (ανάµιξη των πρώτων υλών 

κ.τ.λ.) , µεταφορά. προσκόµιση επί τόπου του έργου και έντεχνη τοποθέτηση 

τσιµεντοκονιάµατος των 450 χγρ. τσιµέντου λευκού ή µαύρου, ανάλογα (υλικά βάσει ΑΤΟΕ 

1445) ,για  το κλείσιµο του κενού µεταξύ βάσεως κολώνας και µεταλλικής βάσης εδρασης  του 

ιστού και επιφάνειες µε πάχος επίστρωσης τουλάχιστον 5 εκ. , και πλάτους µέχρι 15 εκ . 

συµπεριλαµβανόµενης και της δαπάνης για κάθε απαραίτητη εργασία ή υλικό κ.τ.λ. για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου (π.χ. προετοιµασία της επιφάνειας της βάσης έδρασης, 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
αποµάκρυνση αχρήστων προϊόντων, διαβροχή, προφύλαξη του έργου από κάθε βλάβη, φθορά 

ή ρύπανση από την εκτέλεση άλλων εργασιών κ.τ.λ.). 

(1 τεµ. )  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ώδεκα   ευρώ και είκοσι λεπτά  

Αριθµητικά : 12,20 

 

 

 

 

Α.Τ.  163 

Άρθρο N.∆-8 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 

έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη 

εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύµφωνα µε την 

εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

ασφαλτικού σκυροδέµατος".  

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

• η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 

ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

• η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως  

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

• η σταλία των µεταφορικών µέσων 

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

προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 

• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για 

την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 

χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος της 

και τον τύπο της χρησιµοποιουµένης ασφάλτου, ως εξής: 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
 

Άρθρο ∆-8.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,04m µε 

χρήση κοινής ασφάλτου  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521Β) 

 

ΕΥΡΩ : 6,50 +ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς(10.07.01) : 0,35€  (tn/Km)  * 90Κm = 31,50 €/tn 

για 1m2: 0,05 m3 (συµπιεσµενο ) = 0,07 m3 (ασυµπιεστο) 

0,07m3 * 1,745 tn/m3 * 31,50 €/tn = 3,85 € 

Συνολικό κόστος άρθρου 6,50+3,85 = 10,35 € 

 

ΕΥΡΩ:(Ολογράφως): ∆έκα  ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά  

   Αριθµητικώς: 10,35 

 

 

 

Α.Τ.164 

ΑΡΘΡΟ Ν.ΑΤΗΕ 9323 Αµµοβολή  ιστού φωτισµού 

 ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΗΛΜ 101 

Αµµοβολή ενός ιστού που αποτελείται απο βάση, κορµό και δυο βραχίονες µε σκοπό την 

αποµάκρυνση της οξείδωσης που είχε δηµιουργηθεί απο την γειτνίαση του ιστού µε την 

θάλασσα ήτοι αµµοβολή µε ειδικό µηχάνηµα , και κάθε άλλη εργασία που δεν κατανοµάζεται 

ρητά στο άρθρο αυτό, αλλά απαραίτητη για την ολοκλήρωση της, µαζί µε τις δαπάνες που 

απαιτούνται για γερανό, νταλίκα και κάθε άλλο µηχανικό µέσο. 

(1 τεµ.) 

 

 

 

ΕΥΡΩ:(Ολογράφως):Σαράντα πέντε  ευρώ και πενήντα  λεπτά  

   Αριθµητικώς: 45,50 

 

 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
Α.Τ. 165 

ΑΡΘΡΟ Ν.ΑΤΗΕ 9335  Αντικατάσταση θυρίδας ιστού 

 ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΗΛΜ 45 

Αντικατάσταση θυρίδας ιστού, δηλ. προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση µιας 

θυρίδας ιστού πάσης φύσεως , ίδιας µε τη χαµένη ή της επιλογής της Υπηρεσίας, κατάλληλης 

κυλινδρικής ή άλλης µορφής, που θα στερεωθεί µε ορειχάλκινες βίδες πάνω στον κορµό του 

ιστού, αφού πρώτα βαφεί και αφού καθαριστούν και ανοιχτούν καλά (µε επανοκοχλιοτόµηση) τα 

υπάρχοντα επί των ιστών σπειρώµατα ή ανοιχτούν νέα. 

Στην τιµή του άρθρου αυτού περιλαµβάνεται και κάθε σχετική δαπάνη για την ολοκλήρωση της 

αντικατάστασης της θυρίδας. 

(1 τεµ.) 

 

ΕΥΡΩ:(Ολογράφως): Οκτώ  ευρώ και πενήντα  λεπτά  

Αριθµητικώς: 8,50 

 

Α.Τ. 166 

ΑΡΘΡΟ  Ν.ΑΤΗΕ 9312.1Τηλεσκοπικός ιστός Φ/Σ 

ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΗΛΜ 101 

Προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση τηλεσκοπικού ιστού Φ/Σ, µε διακοσµητικό δακτύλιο 

αλουµίνιου  ,  ύψους 3,0- 4,00 m αποτελούµενος απο την βάση ύψους 1,0 µ. από σωλήνα 

τούρµπο   διαµέτρου Φ 120 πάχους 4 χιλ.  και τον κορµό    ύψους 2,0-3,0 µ. από σωλήνα 

τούρµπο   διαµέτρου Φ 80 πάχους 4 χιλ. συνολικού βάρους περίπου 70  kg. µε πλάκα 

επικαθίσεως, θυρίδα επισκέψεως ακροκιβωτιου βαµµένος µε δυο στρώσεις ελαιοχρώµατος σε 

απόχρωση υποδείξεως της Υπηρεσίας  µε υλικά και µικρούλικα  και εργασία πλήρους 

συναρµολογήσεως  τοποθέτησης επι τόπου του εργου. 

(1 τεµ.) 

 

ΕΥΡΩ:(Ολογράφως): ∆ιακόσια είκοσι   ευρώ  

Αριθµητικώς: 220,00 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
Α.Τ.167 

ΑΡΘΡΟ Ν.ΑΤΗΕ 9367  Προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση σφαιρικού κελύφους από 

POLYCARBONATE  

ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΗΛΜ 103 

Προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση σφαιρικού κελύφους από POLYCARBONATE   Φ 40,  

προστασίας ΙΡ 55 διπλής µόνωσης  φωτιστικού  σώµατος κορυφής χωρίς τα όργανα εναυσης 

και τον λαµπτήρα. 

(1 τεµ.) 

ΕΥΡΩ:(Ολογράφως): Ογδόντα   ευρώ  

Αριθµητικώς: 80,00 

 

 

 

 

Α.Τ.168 

ΑΡΘΡΟ Ν.ΑΤΗΕ 9312.1 ∆ιπλός βραχίονας επι  τηλεσκοπικού ιστού Φ/Σ 

ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΗΛΜ 101 

Προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση  διπλού βραχίονα επι  τηλεσκοπικού ιστού Φ/Σ,  

αποτελούµενο  από δυο ηµικυκλικά από σωλήνα     διαµέτρου Φ 1’’  πάχους 2,5  χιλ.   

διαµέτρου  έκαστο περίπου Φ 60  συνολικού βάρους περίπου 20  kg. µε  δακτυλίδι 

διακοσµητικό  επικαθίσεως και πακτώσεως επι ιστού και µε τις βάσεις για την πάκτωση των 

φωτιστικών ,  βαµµένος µε δυο στρώσεις ελαιοχρώµατος σε απόχρωση υποδείξεως της 

Υπηρεσίας  µε υλικά και µικρούλικα  και εργασία πλήρους συναρµολογήσεως  τοποθέτησης επι 

τόπου του έργου. 

(1 ΤΕΜ.) 

ΕΥΡΩ:(Ολογράφως): Εβδοµήντα δυο   ευρώ  

Αριθµητικώς: 72,00 

 

 

Α.Τ.169 

ΑΡΘΡΟ Ν.ATHE 9322.2  Κλωβός Αγκυρίων 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΗΛΜ 101 

Κλωβός αγκύρωσης ιστού µε 4 αγκύρια Μ24 x 1,00 m και 8 περικόχλια ιδίας διαµέτρου 

(περιλαµβάνεται στην τιµή µονάδας). Ή οποιοσδήποτε άλλος κλωβός αγκυρίων απαιτηθεί 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
αναλόγως των τοπικών συνθηκών που θα προκύψουν επί τόπου µε κατάλληλες αναµονές για 

την σταθεροποίηση του ιστού σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές πλήρως εγκατεστηµένος. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται και η δαπάνη γερανού ή ικριώµατος για την ανάρτηση του 

συρµατόσχοινου καθώς και όλες οι εργασίες και τα εξαρτήµατα που θα απαιτηθούν ώστε να 

είναι δυνατή η εγκατάσταση/τοποθέτηση ιστού σε αυτόν. 

Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένου κλωβού µε όλα τα εξαρτήµατά που θα απαιτηθούν 

 

ΕΥΡΩ:(Ολογράφως): Είκοσι πέντε    ευρώ  

Αριθµητικώς: 25,00 

 

 

Α.Τ.170 

62.10.35 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΠΙΛΛΑΡ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

Προµήθεια, προσκόµιση και αντικατάσταση οργάνων και εξαρτηµάτων ακροκιβωτίων ιστών και 

πίλλαρς φωτισµού.  Περιλαµβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταµένων ακροκιβωτίων και 

πίλλαρς µε χρήση οργάνων, η αφαίρεση των εξαρτηµάτων που παρουσιάζουν προβλήµατα και 

η αντικατάστασή τους µε νέα, για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας τους. 

Τιµή ανά επι µέρους εξάρτηµα που αντικαθίσταται, ως εξής: 

 

62.10.35.01 Αντικατάσταση φυσιγγίων ασφαλειών σε πίλλαρ φωτισµού  

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 54) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ  

 Αριθµητικά:4,00 

 

 

 

Α.Τ.171 

62.10.35 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΣΕ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΠΙΛΛΑΡ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

Προµήθεια, προσκόµιση και αντικατάσταση οργάνων και εξαρτηµάτων ακροκιβωτίων ιστών και 

πίλλαρς φωτισµού.  Περιλαµβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταµένων ακροκιβωτίων και 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
πίλλαρς µε χρήση οργάνων, η αφαίρεση των εξαρτηµάτων που παρουσιάζουν προβλήµατα και 

η αντικατάστασή τους µε νέα, για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας τους. 

Τιµή ανά επι µέρους εξάρτηµα που αντικαθίσταται, ως εξής: 

 

62.10.35.02 Αντικατάσταση ασφαλείας ακροκιβωτίου ιστού φωτισµού 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 101) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε ευρώ 

 Αριθµητικά:5,00 

 

Α.Τ.172 

62.10.35 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΡΑΓΟ∆ΙΑΚΟΠΤΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ  ΠΙΛΛΑΡ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

Προµήθεια, προσκόµιση και αντικατάσταση οργάνων και εξαρτηµάτων ακροκιβωτίων ιστών και 

πίλλαρς φωτισµού.  Περιλαµβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταµένων ακροκιβωτίων και 

πίλλαρς µε χρήση οργάνων, η αφαίρεση των εξαρτηµάτων που παρουσιάζουν προβλήµατα και 

η αντικατάστασή τους µε νέα, για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας τους. 

Τιµή ανά επι µέρους εξάρτηµα που αντικαθίσταται, ως εξής: 

 

62.10.35.03 Αντικατάσταση ραγοδιακοπτών φορτίου 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 55) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι πέντε ευρώ  

 Αριθµητικά:25,00 

 

 

Α.Τ. 173 

62.10.35 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΆΤΩΝ ΡΆΓΑΣ ΣΕ ΠΙΛΛΑΡ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

Προµήθεια, προσκόµιση και αντικατάσταση οργάνων και εξαρτηµάτων ακροκιβωτίων ιστών και 

πίλλαρς φωτισµού.  Περιλαµβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταµένων ακροκιβωτίων και 

πίλλαρς µε χρήση οργάνων, η αφαίρεση των εξαρτηµάτων που παρουσιάζουν προβλήµατα και 

η αντικατάστασή τους µε νέα, για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας τους. 

Τιµή ανά επι µέρους εξάρτηµα που αντικαθίσταται, ως εξής: 

 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
62.10.35.04 Αντικατάσταση µικροαυτοµάτων ράγας (αυτοµάτων ασφαλειών) 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 55) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι ευρώ  

 Αριθµητικά: 20,00 

 

 

 

Α.Τ.174 

62.10.35 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΉΣ ΛΥΧΝΊΑΣ ΣΕ ΠΙΛΛΑΡ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

Προµήθεια, προσκόµιση και αντικατάσταση οργάνων και εξαρτηµάτων ακροκιβωτίων ιστών και 

πίλλαρς φωτισµού.  Περιλαµβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταµένων ακροκιβωτίων και 

πίλλαρς µε χρήση οργάνων, η αφαίρεση των εξαρτηµάτων που παρουσιάζουν προβλήµατα και 

η αντικατάστασή τους µε νέα, για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας τους. 

Τιµή ανά επι µέρους εξάρτηµα που αντικαθίσταται, ως εξής: 

 

 

62.10.35.05 Αντικατάσταση ενδεικτικής λυχνίας τύπου ράγας 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-55) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ  

 Αριθµητικά: 4,00 

 

 

Α.Τ.175 

62.10.35 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    ΣΤΥΠΙΟΘΛΊΠΤΗ ΣΕ ΠΙΛΛΑΡ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

Προµήθεια, προσκόµιση και αντικατάσταση οργάνων και εξαρτηµάτων ακροκιβωτίων ιστών και 

πίλλαρς φωτισµού.  Περιλαµβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταµένων ακροκιβωτίων και 

πίλλαρς µε χρήση οργάνων, η αφαίρεση των εξαρτηµάτων που παρουσιάζουν προβλήµατα και 

η αντικατάστασή τους µε νέα, για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας τους. 

Τιµή ανά επι µέρους εξάρτηµα που αντικαθίσταται, ως εξής: 

 

 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
62.10.35.06 Αντικατάσταση στυπιοθλίπτη 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 104) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆υο ευρώ και σαράντα λεπτά  

 Αριθµητικά:2,40 

 

 

 

Α.Τ.176 

62.10.35 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    ΡΆΓΑΣ ΣΕ ΠΙΛΛΑΡ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

Προµήθεια, προσκόµιση και αντικατάσταση οργάνων και εξαρτηµάτων ακροκιβωτίων ιστών και 

πίλλαρς φωτισµού.  Περιλαµβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταµένων ακροκιβωτίων και 

πίλλαρς µε χρήση οργάνων, η αφαίρεση των εξαρτηµάτων που παρουσιάζουν προβλήµατα και 

η αντικατάστασή τους µε νέα, για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας τους. 

Τιµή ανά επι µέρους εξάρτηµα που αντικαθίσταται, ως εξής: 

 

62.10.35.07 Αντικατάσταση ράγας ηλεκτρικού πίνακα 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 52) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆έκα ευρώ  

 Αριθµητικά: 10,00 

 

 

Α.Τ. 177 

62.10.35 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ     ΗΛΕΚΤΡΟΝΌΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥΣΕ ΠΙΛΛΑΡ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

Προµήθεια, προσκόµιση και αντικατάσταση οργάνων και εξαρτηµάτων ακροκιβωτίων ιστών και 

πίλλαρς φωτισµού.  Περιλαµβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταµένων ακροκιβωτίων και 

πίλλαρς µε χρήση οργάνων, η αφαίρεση των εξαρτηµάτων που παρουσιάζουν προβλήµατα και 

η αντικατάστασή τους µε νέα, για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας τους. 

Τιµή ανά επι µέρους εξάρτηµα που αντικαθίσταται, ως εξής: 

 

62.10.35.08 Αντικατάσταση ηλεκτρονόµων φορτίου 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 55) 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα ευρώ  

 Αριθµητικά: 50,00 

 

Α.Τ. 178 

62.10.35 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ     ΦΩΤΟΚΎΤΤΑΡΟΥ ΣΕ ΠΙΛΛΑΡ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

Προµήθεια, προσκόµιση και αντικατάσταση οργάνων και εξαρτηµάτων ακροκιβωτίων ιστών και 

πίλλαρς φωτισµού.  Περιλαµβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταµένων ακροκιβωτίων και 

πίλλαρς µε χρήση οργάνων, η αφαίρεση των εξαρτηµάτων που παρουσιάζουν προβλήµατα και 

η αντικατάστασή τους µε νέα, για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας τους. 

Τιµή ανά επι µέρους εξάρτηµα που αντικαθίσταται, ως εξής: 

 

62.10.35.09 Αντικατάσταση φωτοκυττάρου 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 55) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα ευρώ  

 Αριθµητικά: 40,00 

 

 

Α.Τ.179 

Αρθρο 62.10.36 Ανακαίνιση βαφής ηλεκτρικών κιβωτίων Η/Φ (πίλλαρς)   

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7791 

Ανακαίνιση της βαφής υπαιθρόυ ηλεκτρικού κιβωτίου φωτισµού (πίλλαρ), οποιουδήποτε είδους 

και διαστάσεων. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• Η προετοιµασία της επιφάνειας για βαφή, δηλαδή την αφαίρεση επικολληµένων αφισσών, 

την απόξεση - αφαίρεση των παλαιών χρωµάτων και καθαρισµό όλων των επιφανειών µε 

κατάλληλα µέσα µέχρι βαθµού SA 2½ κατά ISO 8501-1 και στοκάρισµα όπου απαιτείται. 

• Οι επισκευές λόγω στρέβλωσης - παραµόρφωσης από κτύπηµα κλπ του κυρίως σώµατος 

του πίλλαρ και της θύρας (αποκατάσταση στρεβλώσεων, επισκευή µεντεσέδων, επισκευή 

µηχανισµού µανδάλωσης, κλπ). 

• Η εφαρµογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώµατος (rust primer) και διπλής 

στρώσης βαφής εποξειδικής βάσεως πάχους ξηρού υµένα 120 µm 



ΕΡΓΟ:‘’ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-
09-2018’’  
 
 
 

Τιµή ανά πίλλαρ (τεµ)  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατό δέκα ευρώ  

 Αριθµητικά: 110,00 
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