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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

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

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

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

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

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

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

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

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. 
οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, 
δεν περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου. 
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 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριµένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή 
τους. 

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των 
µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 
πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή 
ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κ.λπ., 
καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής 
τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, 
σκυροδετήσεις κ.λπ.) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  
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1.1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 
φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς 
όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 
µηχανηµάτων, εργασία κ.λπ.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



«∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΤΙΝΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ, ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 

ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ» 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων 
(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι 
οποίες δεν µπορούν να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το 
κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης 
του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 
προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης 
φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 
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Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισµού 
των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυµβατικού σταδίου. 

(13) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας. 

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

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

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

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

(3) Νοµικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc  µετάκληση 

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

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

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

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος 

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

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

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

(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων 
από σκυρόδεµα, PVC κ.λπ. 

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

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 

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

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

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

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

     DN / 12 
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 όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

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

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm 

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

Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε απόφαση η 
υποχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να αντιστοιχίζεται µε αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή 
άλλο πρότυπο που θα περιλαµβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 
 
 
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  
2.1.1 Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων 

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

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

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

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

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

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον συνοπτικό πίνακα τιµών, 
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 
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2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
     
 2. ΑΡΘΡΑ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  
                                               
 
 
Α.Τ. 1  
 
78.95  ∆ιαµόρφωση σταµπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων  

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316 

 
Σταµπωτό δάπεδο από σκυρόδεµα πάχους 10 cm ποιότητας C16/20, µε δοµικό 
πλέγµα Τ131 ποιότητας Β500C και ίνες πολυπροπυλενίου σε αναλογία 0,60 kg/m3, 
έγχρωµο, µε επίπαση σκληρυντικού χρώµατος, και χρώµατος αρµών, 
σταµπαρισµένο µε ειδικά καλούπια, σε συνδυασµό µε κυβολίθους γρανίτη 
διαστάσεων 10x10x10 cm, οιουδήποτε σχεδίου, µε οριοθέτηση της επιφάνειας 
εφαρµογής µε κυβολίθους 10x10x10 cm, στερεωµένους µε κονίαµα των 450 kg 
τσιµέντου στην υπάρχουσα υποδοµή, σε γραµµικό σχέδιο. 
 
Πλήρης περαιωµένη εργασία και υλικά επί τόπου, σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
κανονισµούς παρασκευής και διάστρωσης σκυροδέµατος, τις οδηγίες της 
κατασκευάστριας εταιρείας και την αρχιτεκτονική µελετη. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
 
� η σκυροδέτηση (αφού πρώτα τακτοποιηθούν τα φρεάτια των Η/Μ 
εγκαταστάσεων και τυχόν άλλες κατασκευές),  

� η επίπαση στο νωπό σκυρόδεµα του σκληρυντικού χρώµατος (σε σκόνη) σε δύο 
στρώσεις κάθετες µεταξύ τους (συνολικά 3 kg/m2) και η τελική επεξεργασία της 
προκύπτουσας επιφάνειας. 

� η αποτύπωση του επιλεγµένου σχεδίου µε την εισπίεση των ειδικων καλουπιών 
στην επιφάνεια του σκυροδέµατος. 

� η κοπή των αρµών διαστολής σε κάνναβο περίπου 4,0 x 4,0 m, σύµφωνα µε την 
αρχιτεκτονική µελέτη, µετά την πάροδο 12 ωρών 

� η πλύση µε νερό και διάλυµα οξέων για την αποµάκρυνση του πλεονάζοντος 
χρώµατος αρµών και την αποκάλυψη της τελικής επιφάνειας. 

� η προστασία της τελικής επιφάνειας µε µία στρώση από ειδικό σφραγιστικό 
βερνίκι (sealer) µε ανάλωση 200 ml/m2. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα πέντε Ευρώ     

Αριθµητικώς:  35,00 
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Α.Τ. 2 
 
60.10.04  ΙΣΤΟΙ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ FRP (ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ 

ΥΛΙΚΟ) 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ιστών οδοφωτισµού από FRP (Fibre 
Reinforced Polymer - οπλισµένο µε ίνες σύνθετο πολυµερές), κατασκευασµένων κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 40-7 ‘’Στύλοι φωτισµού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισµού από οπλισµένο µε ίνες 
σύνθετο πολυµερές’’ και σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδοµή Οδοφωτισµού" και 05-
07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα". 

Στην τιµές µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά:  
 

• Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 

• Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων µε το ενσωµατωµένο σύρµα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 
61386 "Συστήµατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες 
κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 

• Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε µε σκυρόδεµα είτε µε άµµο λατοµείου, 
µε βάση την τυπική διατοµή της µελέτης. 

• Τα φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων µε το κάλυµµά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως 
τοποθετηµένα. 

• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 

• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

• Όλα τα προβλεπόµενα από την µελέτη καλώδια τροφοδοσίας των ιστών. 

• H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του ιστού από οπλισµένο µε ίνες σύνθετο 
πολυµερές και της προκατασκευασµένης βάσης του από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε 
ενσωµατωµένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισµένες εν θερµώ ράβδους και φρεάτιο 
έλξης καλωδίων µε χυτοσιδηρό κάλυµµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαµορφωµένης σύµφωνα µε 
τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).  

• Tο ακροκιβώτιο του ιστού, µονό ή πολλαπλό, µε την θυρίδα και την διάταξη µανδάλωσής 
της.  

• H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης µε οκτώ περικόχλια, επάνω 
και κάτω, µε χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισµού (τα κάτω είναι περικόχλια 
κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  

• H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού µε µη συρικνούµενη τσιµεντοκονία, 
µετά το αλφάδιασµα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  

• Oι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  

• Λαµπτήρες LED 

• Αναλογία προµήθειας και εγκατάστασης Ηλεκτρικού πίνακα στεγανού IP66, εξωτερικής 
τοποθέτησης σε θέση που θα υποδειχθεί στην επίβλεψη, καλωδιώσεων και λοιπού 
ηλεκτρολογικού εξοπλισµού  της όλης εγκατάστασης της Πλατείας και σύνδεση για 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία του έργου 

Τιµή ανά εγκατεστηµένο ιστό οδοφωτισµού από οπλισµένο µε ίνες σύνθετο πολυµερές, µε 
σήµανση CE, ανάλογα µε το ύψος του, ως εξής:  

 
 



«∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΤΙΝΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ, ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 

ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ» 

 

60.10.04.03  Ιστός οδοφωτισµού από FRP µε την βάση του από σκυρόδεµα,  
ύψους 4,00 m   
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-100) 

  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια Τετρακόσια πενήντα Ευρώ  

Αριθµητικώς:  1.450,00 

 
 
Α.Τ. 3 
 
 
 
Β5 Πλακόστρωση πεζοδροµίων - νησίδων - πλατειών  
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2922 
 

Εφαρµόζεται το άρθρο Β - 52 του ΝΕΤ Οδοποιίας 
Πλακόστρωση µε Φυσική πέτρα σε χλοοτάοπιτα. Στην τιµή περιλαµβάνεται ηπροµήθεια και η 
εγκατάσταση 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό  µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα πέντε Ευρώ  

Αριθµητικώς:  35,00 

 

Α.Τ. 4  
 
Β9.2 Ξύλινη πέργολα πολυγωνικού σχήµατος 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ  5104 
 

Κατασκευή ξύλινης πέργολας πολυγωνικού σχήµατος,  από εµποτισµένη ξυλεία, µε ορθοστάτες διατοµής 
τουλάχιστον 0,10 x 0,10 m και ανωδοµή µορφής εσχάρας από στοιχεία διατοµής 0,05 x 0,10 m, σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδοµήντα Ευρώ  

Αριθµητικώς:  70,00 

 
 
 
Α.Τ. 5 
 
Β10. Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01. 
 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιµέρους στοιχείων των 
καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, η συναρµολόγηση και στερέωση ή 
πάκτωσή τους σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, τα 
πάσης φύσεως υλικά που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη µέτρων προστασίας 
των καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του έργου. 
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Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) εγκατεστηµένου καθιστικού, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους, ως εξής: 
 
 
 
Β10.2      Καθιστικά χωρίς πλάτη, µε σκελετό από διαµορφωµένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες 

φυσικής ξυλείας 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ  5104 
 

Καθιστικά µε σκελετό από διαµορφωµένους χαλυβδοσωλήνες, χωρίς πλάτη, µε κάθισµα αποτελούµενο από τρείς 
δοκίδες φυσικής φυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,10 x 0,05 m, συνδεόµενες µε τον µεταλλικό σκελετό µε καρόβιδες Φ 
6 mm. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν Εξήντα Ευρώ  

Αριθµητικώς:  160,00 

 

Α.Τ. 6 
 
Β10. Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01. 
 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιµέρους στοιχείων των 
καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, η συναρµολόγηση και στερέωση ή 
πάκτωσή τους σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, τα 
πάσης φύσεως υλικά που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη µέτρων προστασίας 
των καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του έργου. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) εγκατεστηµένου καθιστικού, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους, ως εξής: 
 

 

Β10.5 Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο και δοκίδες φυσικού ξύλου 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ  5104 
 

Καθιστικά µε δύο πλευρικά χυτοσιδηρά στηρίγµατα παραδοσιακού σχεδίου, συνδεόµενα µεταξύ τους µε 4 
γαλβανισµένες σιδηρές ράβδους Φ 20, µε κάθισµα και ράχη από δοκίδες ξυλείας PEACH PINE ή OREGON PINE, µε 
στρογγυλεµένες ακµές και επεξεργασµένη λεία επιφάνεια (χωρίς ακίδες), διατοµής 5 x 5 x 160 cm, τα οποία 
στερεώνονται στον µεταλλικό σκελετό µε κοχλίες από γαλβανισµένο χάλυβα. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια Ενενήντα Ευρώ  

Αριθµητικώς:  490,00 

 
 
Α.Τ. 7 
 
Β11 Προµήθεια κάδων απορριµµάτων, συσκευασία, µεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες µεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόµενες θέσεις 
σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης και τις οδηγίες του προµηθευτή και προστασία των 
τοποθετηµένων κάδων µέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου. 
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Β11.3 Ξύλινος  κάδος 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ  5104 
 

Ξύλινος κάδος, µε µεταλλικό σκελετό, ξύλινα πηχάκια και εσωτερικό κάδο από λαµαρίνα. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ιακόσια Σαράντα Ευρώ  

Αριθµητικώς:  240,00 

 
Α.Τ. 8 
 
 
Γ1 Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση 

χλοοτάπητα  
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 1140 
 

Αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, συγκέντρωση και αποκοµιδή κάθε άχρηστου υλικού 
(πέτρες, υπολείµµατα ριζών, κλαδιά κλπ), αναµόχλευση της επιφάνειας µε οποιοδήποτε µέσο, γενική 
ισοπέδωση των χώρων και γενική µόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση 
φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα.  
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και 
των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 
 

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν πέντε Ευρώ  

Αριθµητικώς:  105,00 

 
Α.Τ. 9 
 
Γ2 Ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους  
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 1620 
 

Ενσωµάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, οργανοχουµικά, 
περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, µε οποιοδήποτε µέσο, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01.  
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και 
των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Η προµήθεια των βελτιωτικών 
εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα. 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο εδάφους επεξεργασµένου µε βελτιωτικά (m3) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε Ευρώ  

Αριθµητικώς:  5,00 

 
Α.Τ. 10 
 
Γ3 Ανάµιξη κηπευτικού χώµατος και άµµου ποταµού  
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 1620 
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Εργασία ανάµιξης κηπευτικού χώµατος και άµµου ποταµού ή χειµάρρου σε χώρο έξω από την κονίστρα 
και φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του παραγοµένου µίγµατος στις θέσεις τοποθέτησης, σύµφωνα µε 
την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-03.  
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Η προµήθεια 
του κηπευτικού χώµατος και της άµµου πληρώνονται ιδιαίτερα. 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα Ευρώ  

Αριθµητικώς:  1,00 

 
Α.Τ. 11 
 
Γ4 ∆ιάστρωση υλικών  στην επιφάνεια της κονίστρας  
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 1620 
 

Ισοπαχής διάστρωση στην επιφάνεια της κονίστρας κηπευτικού χώµατος ή άµµου ή µίγµατος κηπευτικού 
χώµατος - άµµου που έχουν µεταφερθεί και αποτεθεί σε σωρούς σε διάφορα σηµεία της κονίστρας, στην 
αρχή µεν µε ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση, όπου χρειαστεί,  χειρονακτικά µε χρήση καταλλήλων 
εργαλείων (τσουγκράνες), σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-03.  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι πέντε λεπτά  

Αριθµητικώς:  0,25 

Α.Τ. 12 
 

Ε13  Εγκατάσταση χλοοτάπητα 
 

Ε13.1 Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5510 
 

Το αντικείµενο εγκατάστασης χλοοτάπητα µε σπορά περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

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

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

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

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

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

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

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

αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσµατα για την αποµάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα 



«∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΤΙΝΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ, ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 

ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ» 

 

φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σηµεία το φύτρωµα του προκύψει αραιό ή 
ανεπαρκές. 

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

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

 

Τιµή ανά στρέµµα (στρ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ύο χιλιάδες Ευρώ  

Αριθµητικώς:  2.000,00 

Α.Τ. 13 
 
 
Η1.2 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8 
 

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά 
EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατοµές έως Φ32 mm. 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτηµάτων και 
µικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η µεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε 
τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-08-01-00.   
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)   
 

Άρθρο Ονοµαστική 
διάµετρος (mm) 

Η1.2.3 Φ 32 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα Λεπτά  

Αριθµητικώς:  0,80 

 
Α.Τ. 14 
 
Η1.2 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8 
 

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά 
EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατοµές έως Φ32 mm. 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτηµάτων και 
µικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η µεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε 
τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-08-01-00.   
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)   
 

Άρθρο Ονοµαστική 
διάµετρος (mm) 

Η1.2.4 Φ 40 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα Ευρώ και τριαντα πέντε Λεπτά  

Αριθµητικώς:  1,35 
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Α.Τ. 15 
 
 
Η1.2 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8 
 

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά 
EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατοµές έως Φ32 mm. 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτηµάτων και 
µικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η µεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε 
τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-08-01-00.   
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)   
 

Άρθρο Ονοµαστική 
διάµετρος (mm) 

Η1.2.5 Φ 50 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ύο Ευρώ και είκοσι Λεπτα  

Αριθµητικώς:  2,20 

 
 
 
 
Α.Τ. 16 
 
Η5.1 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm  
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 11  
 

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα 
σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
 

Άρθρο DN (ίντσες) 
Η5.1.5 Φ 1 1/2'' 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι Ευρώ  

Αριθµητικώς:  20,00 

 
 
 
Α.Τ. 17 
 
Η5.1 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm  
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 11  
 

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα 
σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
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Άρθρο DN (ίντσες) 
Η5.1.6 Φ 2'' 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι οχτώ Ευρώ 

Αριθµητικώς:  28,00 

Α.Τ. 18 
 

Η5.11  Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ)  µε ελατήριο ή άλλο µηχανισµό  
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 11  
 

Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) µε ελατήριο ή άλλο µηχανισµό, ορειχάλκινες, ΡΝ 16 atm. Προµήθεια επί 
τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, 
ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
 
 
 

Άρθρο DN (ίντσες) 
Η5.11.6 Φ 2'' 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆έκα οχτώ Ευρώ και πενήντα Λεπτά 

Αριθµητικώς:  18,50 

 
 
Α.Τ. 19 
 
H9.1  Ηλεκτροβάνες  
  

H9.1.1  Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές  
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8  
 

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονοµ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 
µέχρι 10 atm, µε ή χωρίς µηχανισµό ρύθµισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, µε πηνίο 
(actuator) 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας.  
 

Προµήθεια βανών και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων 
και δοκιµών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
 

Άρθρο Ονοµαστική διάµετρος 

Χωρίς µηχανισµό ρύθµισης πίεσης 
H9.1.1.2 Φ 1 1/2'' 

 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδοµήντα Πέντε Ευρώ 

Αριθµητικώς:  75,00 
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Α.Τ. 20 
 
Η9.1.4  Πηνία ηλεκτροβανών 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8  
 

Προµήθεια πηνίου ηλεκτροβάνας µε τα παρελκόµενά του, σύνδεσή του από ειδικευµένο τεχνίτη σύµφωνα 
µε τις οδηγίες του κατασκευαστή της ηλεκτροβάνας και εκτέλεση δοκιµών λειτουργίας.  
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
 
Άρθρο Τύπος πηνίου 
Η9.1.4.1 24 V AC 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆έκα Ευρώ 

Αριθµητικώς:  10,00 

 
Α.Τ. 21 
 
 
Η9.1.4  Πηνία ηλεκτροβανών 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8  
 

Προµήθεια πηνίου ηλεκτροβάνας µε τα παρελκόµενά του, σύνδεσή του από ειδικευµένο τεχνίτη σύµφωνα 
µε τις οδηγίες του κατασκευαστή της ηλεκτροβάνας και εκτέλεση δοκιµών λειτουργίας.  
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
 

Άρθρο Τύπος πηνίου 

Η9.1.4.2 Συγκράτησης (Latching) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆έκα Πέντε Ευρώ 

Αριθµητικώς:  15,00 

 
 
 
 
Α.Τ. 22 
 
Η.9.2.7  Επαγγελµατικός προγραµµατιστής ρεύµατος αυξηµένων δυνατοτήτων 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 52  
 

Επαγγελµατικός προγραµµατιστής άρδευσης, ρεύµατος, εξωτερικού χώρου: 
 

- 4 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραµµάτων για κάθε ελεγχόµενη ηλεκτροβάνα 
- µε 12 τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ηµέρα και πρόγραµµα 
- µε έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 1,2 A ανά στάση  
- µε δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας  
- µε δυνατότητα αυξοµείωσης της χρονικής διαρκείας των προγραµµάτων   
- διατήρηση προγράµµατος χωρίς µπαταρία (αδιάλειπτης λειτουργίας)  
- µε δυνατότητα χρονικής υστέρησης µεταξύ των στάσεων  
- µε δυνατότητα εκκίνησης µέσω αισθητήρα  
- µε ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή τροφοδοσίας  
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Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου προγραµµατιστή και πάσης φύσεως εξαρτηµάτων καθώς και εργασία 
σύνδεσης τοποθέτησης, προγραµµατισµού, ελέγχου, ρυθµίσεων, δοκιµών κλπ, σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
 

Άρθρο Ελεγχόµενες 
ηλεκτροβάνες 

Η.9.2.7.1 16-18 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οχτακόσια Ευρώ 

Αριθµητικώς:  800,00 

 
Α.Τ. 23 
 
Η.9.2.13  Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών  
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8  
 

Πλαστικό φρεάτιο µε καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), µε τα υλικά εγκιβωτισµού και 
στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγµα του λάκκου, διαµόρφωση των τοµών 
για το πέρασµα των σωλήνων, τοποθέτηση άµµου λατοµείου στον πυθµένα του λάκκου για την 
στράγγιση, προσαρµογή του φρεατίου στην στάθµη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη 
απαραίτητη εργασία). 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
 

Άρθρο διαστάσεις / αριθµός Η/Β 
Η.9.2.13.1 6'',  µίας Η/Β 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οχτώ Ευρώ και πενήντα λεπτά 

Αριθµητικώς:  8,50 

 

Α.Τ. 24 
 
Η.9.2.14  Στεγανά κουτιά για προγραµµατιστές 
 

Η.9.2.14.1 Στεγανό κουτί για προγραµµατιστές, µεταλλικό 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8  
 

Στεγανό κουτί προγραµµατιστών, µεταλλικό, για τοποθέτηση προγραµµατιστών ή και κεφαλών άρδευσης κλπ,  µε 
πόρτα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm, µε αντισκωριακή βαφή, µε εσωτερική πλάκα στήριξης εξαρτηµάτων, µε 
στεγανοποιητικά παρεµβύσµατα στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθµού προστασίας τουλάχιστον  ΙΡ 65, 
µε κλειδαριά ασφαλείας, µε δυνατότητα ανοίγµατος της πόρτας δεξιά ή αριστερά ή µε δύο πόρτες, µε όλα τα 
εξαρτήµατα υλικά και µικροϋλικά και την εργασία  τοποθέτησης. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
 

Άρθρο ∆ιαστάσεις (cm)  
πάχος (mm) 

Η.9.2.14.1.1 40Χ30Χ20/1,2 
 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε Ευρώ 

Αριθµητικώς:  45,00 



«∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΤΙΝΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ, ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 

ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ» 

 

 

Α.Τ. 25 
 
Η.9.2.14  Στεγανά κουτιά για προγραµµατιστές 
 

Η.9.2.14.1 Στεγανό κουτί για προγραµµατιστές, µεταλλικό 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8  
 

Στεγανό κουτί προγραµµατιστών, µεταλλικό, για τοποθέτηση προγραµµατιστών ή και κεφαλών άρδευσης κλπ,  µε 
πόρτα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm, µε αντισκωριακή βαφή, µε εσωτερική πλάκα στήριξης εξαρτηµάτων, µε 
στεγανοποιητικά παρεµβύσµατα στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθµού προστασίας τουλάχιστον  ΙΡ 65, 
µε κλειδαριά ασφαλείας, µε δυνατότητα ανοίγµατος της πόρτας δεξιά ή αριστερά ή µε δύο πόρτες, µε όλα τα 
εξαρτήµατα υλικά και µικροϋλικά και την εργασία  τοποθέτησης. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
 

Άρθρο ∆ιαστάσεις (cm)  
πάχος (mm) 

Η.9.2.14.1.2 50Χ40Χ20/1,2 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα Ευρώ 

Αριθµητικώς:  60,00 

 

Α.Τ. 26 
 
 

Η.9.2.15 Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ)  
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 47  
 

Καλώδιο τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ) και µικροϋλικά (κολάρα, κλέµµες κλπ) επί τόπου του έργου, µε την 
εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης καλωδίων, διαµόρφωσης, σύνδεσης και  
ελέγχου. 
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)   
 

Άρθρο Τύπος καλωδίου 

Η.9.2.15.8 3 x 2,5 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδοµήντα πέντε Λεπτά 

Αριθµητικώς:  0,75 

 

Α.Τ. 27 
 
Η.9.2.15 Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ)  
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 47  
 

Καλώδιο τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ) και µικροϋλικά (κολάρα, κλέµµες κλπ) επί τόπου του έργου, µε την 
εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης καλωδίων, διαµόρφωσης, σύνδεσης και  
ελέγχου. 
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)   
 

Άρθρο Τύπος καλωδίου 



«∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΤΙΝΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ, ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 

ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ» 

 

Άρθρο Τύπος καλωδίου 

Η.9.2.15.14 5 x 4 

 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και πενήντα Λεπτά 

Αριθµητικώς:  1,50 

 
 
 
 
 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ    11-05-2020 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                                                                                     
      


