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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

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

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

ορίζονται στη διακήρυξη.

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

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

υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:

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

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

των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.

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

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

διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση

των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως

και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.

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

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

περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.
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1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς,

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

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί

φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και  δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού

και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της

Τελωνειακής  Νομοθεσίας  δεν  παρέχεται  ουσιαστικά  στην  Υπηρεσία,  που  θα

εποπτεύσει  την  εκτέλεση  του  έργου,  ή  σε  άλλη  Υπηρεσία,  η  δυνατότητα  να

εγκρίνει  χορήγηση  οποιασδήποτε  βεβαίωσης για  την  παροχή  οποιασδήποτε

ατέλειας  ή  απαλλαγής  από  τους  δασμούς  και  τους  υπόλοιπους  φόρους,

εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους

ενδιαφερόμενους  δικαίωμα  να  ζητήσουν  χορήγηση  τέτοιας  ατέλειας  ή

απαλλαγής  έμμεσα  ή  άμεσα.  Ο  Ανάδοχος  δεν  απαλλάσσεται  από  τα  τέλη

διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων. 

1.3.2 Οι  δαπάνες  προμήθειας  των  πάσης  φύσεως,  ενσωματούμενων  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.

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του

συγκεκριµένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα

διαχείρισή τους και καλύπτεται από τη δαπάνη των Απολογιστικών. 

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

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

αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.),  δώρων εορτών, επιδομάτων

που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
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(αδείας,  οικογενειακού,  θέσεως,  ανθυγιεινής  εργασίας,  εξαιρεσίμων  αργιών

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

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

πάσης  φύσεως  προσωπικού  (επιστημονικού,  εργατοτεχνικού  όλων  των

ειδικοτήτων,  υπαλλήλων  εργοταξιακών  γραφείων,  οδηγών  και  χειριστών

οχημάτων  και  μηχανημάτων,  τεχνιτών  συνεργείων  κλπ.)  ημεδαπού  ή

αλλοδαπού  που  απασχολείται  για  την  κατασκευή  του  έργου,  επί  τόπου  ή

οπουδήποτε αλλού.

1.3.4 Οι  δαπάνες  εξασφάλισης  εργοταξιακών  χώρων,  διαρρύθμισης  αυτών,

ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου,

εξασφάλισης  ύδρευσης,  ηλεκτρικού  ρεύματος,  τηλεφωνικής  σύνδεσης  και

αποχέτευσης  των  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων,  καθώς  και  λοιπών

απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και

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

αποκατάστασης  των  χώρων  κατά  τρόπο  αποδεκτό  από  την  Υπηρεσία  και

σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

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

εργοταξιακού  εργαστηρίου,  εάν  προβλέπεται,  την  λήψη  και  μεταφορά  των

δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή

σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους

δημοπράτησης.

1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος,

και προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο

έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η

κατασκευή  των  υποδομών,  κτιριακών  και  λοιπών  έργων  των  μονάδων,  η

εγκατάσταση  του  απαιτουμένου  κατά  περίπτωση  εξοπλισμού,  οι  λειτουργικές

δαπάνες  πάσης  φύσεως,  οι  φορτοεκφορτώσεις  και  μεταφορές  των  πρώτων

υλών  στην  μονάδα  και  των  παραγομένων  προϊόντων  μέχρι  τις  θέσεις

ενσωμάτωσής  τους  στο  Έργο,  καθώς  και  η  αποσυναρμολόγηση  των

εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους

(βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και

αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα

με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 

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

χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από

το Δημόσιο

(β) Όταν  οι  μονάδες  έχουν  ανεγερθεί  μεν  σε  χώρους  που  έχει  εξασφαλίσει  ο

Ανάδοχος, αλλά έχει  δοθεί  προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις

ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

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

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

λοιπές  ασφαλιστικές  καλύψεις  όπως  καθορίζονται  στην  Ειδική  Συγγραφή

Υποχρεώσεων του Έργου.

1.3.9 Οι  δαπάνες  των  μέτρων  προστασίας  των  όμορων  κατασκευών  των  χώρων

εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της

αποφυγής  βλαβών  σε  κινητά  ή  ακίνητα  πράγματα  τρίτων,  της  αποφυγής

ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι  δαπάνες των μέτρων

προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της

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

μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

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

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

λοιπούς  όρους  δημοπράτησης  (μετρήσεις,  εργαστηριακοί  έλεγχοι  και  δοκιμές,

αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)

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

μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται

για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος,

στις  οποίες  περιλαμβάνονται  τα  μισθώματα,  η  μεταφορά  επί  τόπου,  η

συναρμολόγηση (όταν απαιτείται),  η  αποθήκευση,  η  φύλαξη,  η ασφάλιση, οι

αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και

λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του

έργου,  οι  ημεραργίες  για  οποιαδήποτε  αιτία,  οι  πάσης  φύσεως  σταλίες  και

καθυστερήσεις  (που  δεν  οφείλονται  σε  υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου),  η

αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού

που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε

άλλη αιτία.

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

μηχανημάτων κ.λπ.

1.3.13 Οι  επιβαρύνσεις  από  καθυστερήσεις,  μειωμένη  απόδοση  και  μετακινήσεις

μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:
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(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 

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

αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.), 

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

εμποδίων, 

(δ) στην  διενέργεια  των  απαιτουμένων  μετρήσεων,  ελέγχων  και  ερευνών

(τοπογραφικών,  εργαστηριακών,  γεωτεχνικών  κ.α.),  καθώς  και  στις  λοιπές

υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα

ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε

άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

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

έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου

και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

1.3.14 Οι  δαπάνες  των  τοπογραφικών  εργασιών  (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων,

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου,

εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη

των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής

(όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο

ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών

σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών.

Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του

έργου  και  εκπόνησης  μελετών αντιμετώπισης  αυτών (λ.χ.  υπάρχοντα  θεμέλια,

υψηλός  ορίζοντας  υπογείων  υδάτων,  δίκτυα  Οργανισμών  Κοινής  Ωφελείας

[ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Έργου

(ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του

Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

1.3.15 Οι  δαπάνες  αποτύπωσης  τεχνικών  έργων  και  λοιπών  εγκαταστάσεων  που

απαντώνται  στο  χώρο  του  έργου,  οι  δαπάνες  επαλήθευσης  των  στοιχείων

εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών

στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των

πάσης  φύσεως  επιμετρητικών  σχεδίων,  πινάκων  και  υπολογισμών  που  θα

υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων

(όταν αυτοί  δεν περιλαμβάνονται  στη μελέτη,  καθώς και  η  δαπάνη  σύνταξης

κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".
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1.3.17 Οι  δαπάνες  των  αντλήσεων  (εκτός  από  την  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει

δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και

των  προσωρινών  διευθετήσεων  για  την  αντιμετώπιση  των  επιφανειακών,

υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα

όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται

διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου

του  έργου  καθαρού  και  απαλλαγμένου  από ξένα  προς  το  έργο  αντικείμενα,

προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος

των  εργασιών  του  χώρου  καθαρού  και  ελεύθερου  από  οποιεσδήποτε

προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους

ορίζεται.

1.3.19 Οι  δαπάνες  που  απορρέουν  από  δικαιώματα  κατοχυρωμένων  μεθόδων  και

ευρεσιτεχνιών  που  εφαρμόζονται  κατά  οποιονδήποτε  τρόπο  για  την  έντεχνη

εκτέλεση των εργασιών.

1.3.20 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας

στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα

απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη

επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των

προσωρινών  κατασκευών  και  περιβαλλοντικής  αποκατάστασης  των  χώρων

(προσβάσεων,  προσπελάσεων,  δαπέδων  εργασίας  κ.λπ.)  εκτός  εάν  υπάρχει

έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.3.21 Οι  δαπάνες  πρόληψης και  αποκατάστασης κάθε  είδους ζημιάς καθώς και  οι

αποζημιώσεις  για  κάθε  είδους  βλάβη  ή  μη  συνήθη  φθορά  επί  υφισταμένων

κατασκευών  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  ή  την  διακίνηση  βαρέως

εξοπλισμού  του  Αναδόχου  (π.χ.  μεταφορικών  μέσων μεγάλης  χωρητικότητας,

ερπυστριοφόρων  μηχανημάτων  κλπ)  που  οφείλονται  σε  μη  τήρηση  των

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

γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.3.22 Οι  δαπάνες  διάθεσης  γραφείων  και  λοιπών  ευκολιών  στην  Επιβλέπουσα

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

δημοπράτησης.

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

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης

σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.
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1.3.24 Οι  δαπάνες  έκδοσης  των  απαιτουμένων  αδειών  εκτέλεσης  εργασιών  από  τις

αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός

αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

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

εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως

αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός

αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.26 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και

γενικά όλες οι  υπόλοιπες ειδικές δαπάνες  που βαρύνουν τον Ανάδοχο,  όπως

αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.

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

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

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

1.4 Οι  τιμές  μονάδας  του  παρόντος  Τιμολογίου  προσαυξάνονται  κατά  το  ποσοστό

Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται

οι  πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού,  όπως δαπάνες διοίκησης και

επίβλεψης  του  Έργου,  σήμανσης  εργοταξίων,  φόροι,  δασμοί,  ασφάλιστρα,  τόκοι

κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων

κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από

την εκτέλεση των εργασιών.

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

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

τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

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

τον Κύριο του Έργου.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΤΡΟΠΟΥ  ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΤΟΥ  ΠΑΡΟΝΤΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων

μελετών  είτε  βάσει  μετρήσεων  και  των  συντασσόμενων  βάσει  αυτών

επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων

εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών.

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την

κρίση της,  προκειμένου  να  επιβεβαιώσει  την  ορθότητα  των επιμετρητικών

στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του

δαπάνη  να  διαθέσει  τον  απαιτούμενο  εξοπλισμό  και  προσωπικό  για  την

υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε

εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί

την  τιμή  μονάδας  της  εργασίας,  όπως  αυτή  καθορίζεται  στο  παρόν

Περιγραφικό Τιμολόγιο.

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς

και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των

παρακάτω  ΕΙΔΙΚΩΝ  ΟΡΩΝ  και  των  επί  μέρους  εργασιών  του  παρόντος

Τιμολογίου. 

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που

αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη

αποζημίωση  για  την  ολοκλήρωση  των  εργασιών  του  συγκεκριμένου

άρθρου,  τότε  οι  ίδιες  επιμέρους  εργασίες  δεν  θα  επιμετρώνται  ούτε  θα

πληρώνονται  στο  πλαίσιο  άλλου  άρθρου  που  περιλαμβάνεται  στο

Τιμολόγιο.

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε  διαφωνίας με  τον συνοπτικό πίνακα τιμών,

υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

 Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά

εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά. 

 Ως  "γαίες  και  ημίβραχος"  χαρακτηρίζονται  τα  αργιλικά,  αργιλοαμμώδη  ή

αμμοχαλικώδη  υλικά,  καθώς  και  μίγματα  αυτών,  οι  μάργες,  τα  μετρίως

τσιμεντωμένα  (cemented)  αμμοχάλικα,  ο  μαλακός,  κατακερματισμένος  ή

αποσαθρωμένος βράχος, και  γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν
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αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές),

χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.

 Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί

εάν  δεν  χαλαρωθεί  προηγουμένως  με  εκρηκτικές  ύλες,  διογκωτικά  υλικά  ή

κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία

του "βράχου" περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από

0,50 m3.

 Ως  "σκληρά  γρανιτικά"  και  "κροκαλοπαγή"  χαρακτηρίζονται  οι  συμπαγείς

σκληροί  βραχώδεις  σχηματισμοί  από  πυριγενή  πετρώματα  και  οι  ισχυρώς

τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150

MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλεύονται

με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ,  η δε απόδοση των υδραυλικών

σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι

περιοριστικά) να προμηθευτεί  και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς

λειτουργία είναι τα ακόλουθα:

Χειρολαβές

- Πλήρες  ζεύγος  χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω)  με  τις

ανάλογες  ειδικές  πλάκες  στερέωσης  (μέσα-έξω)  με  ενσωματωμένο  ειδικό

σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.

- Πλήρες  ζεύγος  χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω)  με  τις

ανάλογες  ειδικές  πλάκες  στερέωσης  (μέσα-έξω),  με  μηχανισμό  ρύθμισης

χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.

- Χειρολαβή  (γρυλόχερο)  για  στρεπτό  παράθυρο  με  την  ανάλογη  πλάκα

στερέωσης  (μέσα),  με  μηχανισμό  ρύθμισης  χειρολαβής  και  αντίκρισμα  στο

πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).

- Χωνευτές  χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες  ή ανοξείδωτες ή

χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 

- Κλειδαριά  ασφαλείας,  χαλύβδινη,  γαλβανισμένη  και  χωνευτή  για  θύρες

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

- Χωνευτός,  χαλύβδινος  (μπρούτζινος  ή  γαλβανισμένος)  σύρτης  με  βραχίονα

(ντίζα)  που  ασφαλίζει  επάνω  -  κάτω  μέσα σε  διπλά  αντίστοιχα  αντικρίσματα

(πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής

θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση

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

- Αναστολείς (stoppers)

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου

- Αναστολείς θύρας - τοίχου

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

- Μεταλλικά  εξαρτήματα  λειτουργίας  ανοιγόμενων  ή  συρόμενων  θυρών

ασφαλείας, με Master Key

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου

- Μηχανισμοί  αυτόματων θυρών,  με  ηλεκτρομηχανικό  σύστημα,  με  ηλεκτρονική

μονάδα ελέγχου, με συσκευή μικροκυμάτων

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

με  τις  διαδικασίες  πού  προβλέπονται  από  τις  κείμενες  "περί  Δημοσίων  Έργων"

διατάξεις,  εκτός  εάν  αναφέρεται  διαφορετικά  στα  οικεία  άρθρα  του  παρόντος

Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε

μέτρα  μήκους  (m)  γραμμικών  στοιχείων  συγκεκριμένων  διαστάσεων,  πλήρως

περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται
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κάθε άνοιγμα,  οπή ή κενό και  από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν

χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. 

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική

προστασία  των  σιδηρών  επιφανειών  επιμετράται  ανά  kg βάρους  των  σιδηρών

κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Οι  ποσότητες  των  εργασιών  που  εκτελέστηκαν  ικανοποιητικά,  όπως  αυτές

επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα

πληρώνονται  σύμφωνα  με  την  παρούσα  παράγραφο  για  τα  διάφορα  είδη

χρωματισμών. 

Οι  τιμές  μονάδας  θα  αποτελούν  πλήρη  αποζημίωση  για  τα  όσα  ορίζονται  στην

ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη

δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".

Οι  τιμές  μονάδος  όλων των κατηγοριών  χρωματισμών του  παρόντος  τιμολογίου

αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο

εργασίας  μέχρι  5,0  m.  Οι  τιμές  για  χρωματισμούς  που  εκτελούνται  σε  ύψος

μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία

έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων. 

Σε  όλες  τις  τιμές  εργασιών  χρωματισμών  περιλαμβάνονται  οι  αναμίξεις  των

χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα

κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις

ισχύουσες διατάξεις περί  ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες

εργατοτεχνικού  προσωπικού,  και  η  εργασία  αφαιρέσεως  και  επανατοποθετήσεως

στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή

επιβάλλεται.

Όταν  πρόκειται  για  κουφώματα  και  κιγκλιδώματα  τα  οποία  χρωματίζονται  εξ

ολοκλήρου,  η  επιμετρούμενη  επιφάνεια  των  χρωματισμών  υπολογίζεται  ως  το

γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει

των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης

από  μεταλλική  θύρα  ή  κιγκλίδωμα  πλήρους,  απλής  επιφάνειας,  επί  συμβατικό

συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/

α

Είδος Συντελεστής

1. Θύρες  ταμπλαδωτές  ή  πρεσσαριστές  πλήρεις  ή  με

υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50%

του ύψους κάσσας θύρας.
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α/

α

Είδος Συντελεστής

α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου

2,30

2,70

3,00

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το

50% του ύψους κάσσας θύρας.

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου

1,90

2,30

2,60

3. Υαλοστάσια :

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου

γ) με κάσσα επί μπατικού

δ) παραθύρων ρολλών

ε) σιδερένια

1,00

1,40

1,80

1,60

1,00

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,

γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 3,70

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών

διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60

6. Σιδερένιες θύρες :

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές

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

δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ

2,80

2,00

1,00

1,60

7. Προπετάσματα σιδηρά :

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)

2,50

1,00

1,60

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00
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α/

α

Είδος Συντελεστής

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50

9. Θερμαντικά σώματα :

Πραγματική  χρωματιζόμενη  επιφάνεια  βάσει  των

Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής

των θερμαντικών σωμάτων

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

1. Τα  συνήθη  μάρμαρα  που  απαντώνται  στον  Ελλαδικό  χώρο  είναι  τα

ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα:

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1 Πεντέλης Λευκό

2 Κοκκιναρά Τεφρόν

3 Κοζάνης Λευκό

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό

6 Μαραθώνα Γκρί

7 Νάξου Λευκό

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό

10 Βέροιας Λευκό

11 Θάσου Λευκό

12 Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό

6 Στύρων Πράσινο

7 Λάρισας Πράσινο

8 Ιωαννίνων Μπεζ

9 Φαρσάλων Γκρι
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10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο

11 Διονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν

2 Χίου Τεφρό

3 Χίου Κίτρινο

4 Τήνου Πράσινο

5 Ρόδου Μπεζ

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο

7 Βυτίνας Μαύρο

8 Μάνης Ερυθρό

9 Ναυπλίου Ερυθρό

10 Ναυπλίου Κίτρινο

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο

12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες

13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο

14 Αράχωβας καφέ

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

αυτών (νερόλουστρο)

3. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό

τσιμέντο.

2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και

ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31. 

Οι  εργασίες  κατασκευής  επίπεδης  επιφάνειας  γυψοσανίδων

τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05.

Οι  εργασίες  κατασκευής  καμπύλων  τοιχοπετασμάτων  αποζημιώνονται

επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12.

Οι  εργασίες  τοποθέτησης  γυψοσανίδων  επίπεδης  ψευδοροφής  σε  έτοιμο

σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλουμινίου, με το άρθρο 78.34

και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης

γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω
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άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του

άρθρου 61.30.

Σε  περίπτωση  τοποθέτησης  και  ορυκτοβάμβακα,  η  αποζημίωσή  του

τιμολογείται με το άρθρο 79.55.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α. Οι  τιμές  μονάδος  του  παρόντος  Τιμολογίου  που  φέρουν  την  σήμανση  [*]

παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την

δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.

- Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του

μεταφορικού  έργου,  με  βάση  τα  στοιχεία  της  μελέτης  και  τις  συνθήκες

εκτέλεσης του έργου.

-

- Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου

καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km

-

Σε αστικές περιοχές  

 - απόσταση < 5 km 0.28

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21

Εκτός πόλεως  

 · οδοί καλής βατότητας  

 - απόσταση < 5 km 0,20

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19

 · οδοί κακής βατότητας  

 - απόσταση < 5 km 0,25

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21

 · εργοταξιακές οδοί  

 - απόσταση < 3 km 0,22

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20

Πρόσθετη  τιμή  για  παρατεταμένη  αναμονή  φορτοεκφόρτωσης

(ασφαλτικά,  εκσκαφές  θεμελίων/χανδάκων,  μικρής  κλίμακας

εκσκαφές)

 0,03

-

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου
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[*]  των  άρθρων  του  παρόντος  τιμολογίου  των  οποίων  οι  εργασίες

επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο

άρθρο. 

Σε  καμία  περίπτωση  δεν  εφαρμόζεται  συντελεστής  επιπλήσματος  ή

οποιαδήποτε  άλλη  προσαύξηση  και  ο  υπολογισμός  γίνεται  με  βάση  τα

επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο

(ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με

[*],  και  αναθεωρείται  με  βάση  τον  εκάστοτε  καθοριζόμενο  κωδικό

αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού

έργου).

- Β. Στις  τιμές  μονάδος  του  παρόντος  Τιμολογίου  που  φέρουν  την

σήμανση  [**]  παρατίθεται  η  τιμή  που  αναλογεί  στην  καθαρή  εργασία

(φατούρα)  και  τα  βοηθητικά  υλικά.  Όταν  διαφοροποιούνται  τα  ποιοτικά

χαρακτηριστικά  των  κυρίων  ενσωματουμένων  υλικών,  έναντι  αυτών  που

αναφέρονται  στο  Περιγραφικό  Άρθρο,  η  Δημοπρατούσα  Αρχή  θα

προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, κεραμικών

πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).

-
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ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Α.Τ. 1

22.01 Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2202 

Καθαίρεση  θεμελίων  από  αργολιθοδομή  ή  λιθοδομή,  σε  οποιοδήποτε  βάθος  από  την

χαμηλότερη  στάθμη  προσπελάσεως  τροχοφόρων.  Συμπεριλαμβάνεται  η  αναπέταση  των

προϊόντων,  τα  πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα,  οι  προσωρινές  αντιστηρίξεις και  η

συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-

02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".

(Κόστος μεταφοράς 0,19 €/km Χ 38 km = 7.22 €)

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

Είκοσι τέσσερα ευρώ και δώδεκα λεπτά (24,12 €)

Α.Τ. 2

22.03 Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2212 

Διαλογή  των  χρησίμων  λίθων  από  τα  προϊόντα  καθαιρέσεως,  καθαρισμός  τους  από  το

κονίαμα  και  μεταφορά  και  συγκεντρωσή  τους  σε  σωρούς  ευκόλου  καταμετρήσεως  σε

κατάλληλες θέσεις εντός του γηπέδου, ώστε να μη παρακωλύωνται οι εργασίες. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (5,60 €)

Α.Τ. 3

Άρθρο Α-2  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α)

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

ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών,
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σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης

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

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

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

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

σκληρότητας:

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

μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους, 

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,

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

συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,

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

- τεχνικών Cut and Cover  μετά των μέτρων προσωρινής και  μόνιμης αντιστήριξης των

πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου 

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και

υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, 

 η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα

της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών 

 η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά

των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο

(π.χ.  κατασκευή  επιχωμάτων)  ή  για  απόρριψη  των  ακατάλληλων  ή  πλεοναζόντων  σε

επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις

 η  εναπόθεση  σε  τελικές  ή  ενδιάμεσες  θέσεις,  η  επαναφόρτωση  από  τις  θέσεις  των

προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και

διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους

 η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση

κοπή,  εκρίζωση  και  απομάκρυνση  δένδρων,  ανεξαρτήτως  περιμέτρου  κορμού,  σε

οποιαδήποτε απόσταση.

 η  αντιμετώπιση  πάσης  φύσεως  δυσχερειών  που  προκύπτουν  από  τη  σύγχρονη

κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

 η  συμπύκνωση  της  σκάφης  των  ορυγμάτων  κάτω  από  τη  "στρώση  έδρασης

οδοστρώματος" μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας

Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που
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να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που

επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά

ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

 οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων

 η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος

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

απαίτηση συμπύκνωσης

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

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

άλλους τοπικούς περιορισμούς. 

Η  αποξήλωση  ασφαλτοταπήτων,  στρώσεων  οδοστρωσίας  σταθεροποιημένων  με  τσιμέντο,

πλακοστρώσεων,  δαπέδων  από  σκυρόδεμα,  κρασπεδορείθρων  και  στερεών  έδρασης  και

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

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

παρόντος τιμολογίου.

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

συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία

αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη

εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

(Κόστος μεταφοράς 0,19 €/km Χ 38 km = 7.22 €)

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Επτά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (7,92 €)

Α.Τ. 4

Άρθρο Α-2.1 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ  ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ  ΚΑΙ  ΣΤΡΩΣΕΩΝ  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ  ΜΕ  ΤΣΙΜΕΝΤΟ  ΕΝΤΟΣ  ΤΟΥ  ΟΡΙΟΥ  ΤΩΝ  ΓΕΝΙΚΩΝ

ΕΚΣΚΑΦΩΝ  

Αποξήλωση  ασφαλτοταπήτων  και  στρώσεων  οδοστρωσίας  σταθεροποιημένων  με

συμπύκνωση ή με τσιμέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  προωθητή γαιών,

φορτωτή ή εκσκαφέα, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή

οριστική απόθεση σε χώρους καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και

την μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή

επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους.
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Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

(Κόστος μεταφοράς 0,19 €/km Χ 38 km = 7.22 €)

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Οκτώ ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (8,82 €)

Α.Τ. 5

Άρθρο Α-12 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2227)

Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων από

οπλισμένο σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά των προϊόντων σε

οποιαδήποτε απόσταση.

Περιλαμβάνεται  η  καθαίρεση  των  στοιχείων  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα,  η  συγκέντρωση,

αποκομιδή και απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις

και  μετά σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε  απόσταση.  Η

καθαίρεση θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, να είναι

δυνατή η ένταξη του διατηρούμενου τμήματος της κατασκευής στην προγραμματιζόμενη νέα.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

 η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης,

 η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού 

 ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης.

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίες σε

σχέση με την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η

απόφραξη  τυχόν  υπαρχόντων  τεχνικών  και  τάφρων της  οδού  στην  περιοχή  εκτέλεσης  των

εργασιών. Κατά τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-02-

01-01.

(Κόστος μεταφοράς 0,19 €/km Χ 38 km = 7.22 €)

Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν από

την καθαίρεση.

Τριάντα τρία ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (33,72 €)

Α.Τ. 6
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Άρθρο Β-1 ΕΚΣΚΑΦΗ  ΘΕΜΕΛΙΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  &  ΤΑΦΡΩΝ  ΠΛΑΤΟΥΣ

έως 5,00   m   

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2151)

Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών

έργων (τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης,

αποστράγγισης,  Ο.Κ.Ω.,κλπ.),  σε  κάθε  είδους  έδαφος  (γαιοημιβραχώδες  ή  βραχώδες,

περιλαμβανομένων  και  των  γρανιτικών  και  κροκαλοπαγών  πετρωμάτων),  με  οποιονδήποτε

εξοπλισμό, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-

00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

 Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων

νερών, εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών

 Οι  κάθε  είδους  απαιτούμενες  αντιστηρίξεις  παρειών  (με  οριζόντιες  ξυλοζεύξεις  ή

κατακόρυφες αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην

μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών

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

ορύγματος

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

δυνατή η διάστρωση σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια

τεχνικών έργων, περιβλήματα αγωγών κλπ)

 Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος

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

προϊόντων εκσκαφών

 Η  διαλογή,  η  φορτοεκφόρτωση  και  η  μεταφορά  των  πλεοναζόντων  προϊόντων

εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση

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

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

κατασκευή του τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού 

 Η  επανόρθωση  τυχόν  ζημιών  σε  γειτονικές  κατασκευές  ή  οδοστρώματα  λόγω

καταπτώσεων των παρειών του ορύγματος.

 Η  αποξήλωση  οδοστρώματος,  κρασπεδορείθρων,  πλακοστρώσεων  και  αόπλων

τσιμεντοστρώσεων στην θέση του ορύγματος

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

την  εξυπηρέτηση  των  παρόδιων  ιδιοκτησιών  (λαμαρίνες  κατάλληλου  πάχους  ή  άλλες

διατάξεις γεφύρωσης)
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 Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.

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

κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με

βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

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

επιφανείας έως 100  m2,  ή  σε  επιμήκη  ορύγματα  πλάτους  έως 5,00  m ανεξάρτητα  από την

επιφάνεια κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό

τους στις γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η

στάθμη  των  γενικών  εκσκαφών  (όταν  προβλέπονται)  και  οι  θεωρητικές  γραμμές  που

καθορίζονται στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδες καθ’ ύψος)/

(Κόστος μεταφοράς 0,19 €/km Χ 38 km = 7.22 €)

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Έντεκα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (11,22 €)

Α.Τ. 7

Άρθρο Β-2 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΛΟΓΩ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ

ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6087)

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από

αγωγούς Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόμενους, αντιστηριζόμενους ή μή,

μέσα στο όρυγμα, σε οποιαδήποτε διεύθυνση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-08-

00-00 "Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωμένων κατά τις εκσκαφές".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

 η δαπάνη των μικροϋλικών,

 η φθορά της ξυλείας, 

 οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών,

 η  μειωμένη  απόδοση  του  μηχανικού  εξοπλοσμού  και  η  ανάγκη  χειρωνακτικής

υποβοήθησης λόγω της εν γένει δυσχέρειας της εκσκαφής. 

Η πρόσθετη αυτή τιμή εφαρμόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τομών για τον εντοπισμό

δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την οδό αγωγών και

οχετών υπό κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή). 
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Η πρόσθετη αυτή τιμή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση εναερίων δικτύων ΟΚΩ (π.χ. καλώδια

ΔΕΗ) ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί  να ανακύψουν εκ του λόγου

αυτού στην εκτέλεση των εργασιών.

Επιμέτρηση σε πραγματικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών.

Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος 

Δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά (2,70 €)

Α.Τ. 8

22.10 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα

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".

22.10.01 Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226

Εφαρμογή  συνήθων  τεχνικών  καθαίρεσης  με  χρήση  υδραυλικής

σφύρας  σε  συνδυασμό  ή  μη  με  πιστολέτα  πεπιεσμένου  αέρα  και

συναφή εξοπλισμό. 

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

Τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (35,22 €)

Α.Τ. 9

22.20 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους 

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)
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22.20.01 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236

Επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά (7,90 €)

Α.Τ. 10

22.20 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους 

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)

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.

Έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά (11,20 €)

Α.Τ. 11

22.35 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2267 

Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή πάχους έως 0,65  m, με ή χωρίς επίχρίσμα, επιφανείας

0,05 -  0,10  m2,  με οποιοδήποτε μέσο. Συμπεριλαμβάνονται  τα πάσης φύσεως απαιτούμενα

ικριώματα,  η  εργασία  μόρφωσης  των  παρειών  και  η  συσσώρευση  των  προϊόντων

αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

Τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (3,90 €)

Α.Τ. 12 

22.56 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102 
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Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλην σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε

ύψος από το δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα

απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση,

σύμφωνα με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ 15-02-02-02  "Καθαιρέσεις  μεταλλικών κατασκευών με

θερμικές μεθόδους".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.

Μηδέν ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (0,35 €)

Α.Τ. 13

Άρθρο Β-4.1  Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121.Β)

Kατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις διαμόρφωσης

πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος" και της στάθμης

έδρασης των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με βαθμό συμπύκνωσης

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

δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

 η προμήθεια του θραυστού υλικού λατομείου και του νερού διαβροχής, και η μεταφορά

τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 η σταλία των μεταφορικών μέσων, 

 η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του θραυστού υλικού με μηχανικό

εξοπλισμό καταλλήλων διαστάσεων,  κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω

βαθμό συμπύκνωσης

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής με λήψη αρχικών και τελικών

διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Δέκα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (10,55 €)

Α.Τ. 14

Άρθρο Β-6  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΜΗΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2253)
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Κατασκευή λιθόδμητου τοίχου χωρίς αρμολόγημα, για την ανακοπή καταπτώσεων, στις θέσεις

και με τις διαστάσεις που καθορίζονται στην μελέτη, με χρήση λίθων συλλεκτών από την περιοχή

του  έργου,  ασβεστοσιμεντοκονιάματος  τοιχοποιίας αναλογίας  150  kg τσιμέντου  συν 120  kg

ασβέστου ανά1 m3 άμμου. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

 η  προμήθεια  των  λίθων  και  των  υλικών  κονιάματος,  η  μεταφορά  τους  στον  τόπο

ενσωμάτωσης, οι πλάγιες μεταφορές και η προσέγγισή τους στην θέση της κατασκευής, 

 η παρασκευή του κονιάματος και η δόμηση των θεμελίων και της ανωδομής του τοίχου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοίχου.

Εβδομήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά (76,70 €)

Α.Τ. 15

Αρθρο 5.08 Στρώσεις  έδρασης  και  εγκιβωτισμός  σωλήνων  με  άμμο  ορυχείου  ή

χειμάρρου.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069.1

Στρώσεις  έδρασης  και  εγκιβωτισμός  σωλήνων  εντός  ορύγματος  με  άμμο  προέλευσης

ορυχείου ή χειμάρρου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ

08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ) και η μεταφορά της επί τόπου του

έργου

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η  ισοπέδωση  της  στρώσης  έδρασης  και  η  τύπανση  ή  ελαφρά  συμπύκνωση  της

στρώσης εγκιβωτισμού  έτσι  ώστε  να  περιβάλλει  πλήρως τους  σωλήνες,  με  ιδιαίτερη

προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από

την μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών)

Οκτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (8,55 €)

Α.Τ. 16

26/63



ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Άρθρο Β-29: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Κατασκευές  τεχνικών  έργων  κάθε  είδους  και  οποιουδήποτε  ανοίγματος  και  ύψους  από

σκυρόδεμα  που  παρασκευάζεται  σε  μόνιμο  ή  εργοταξιακό  συγκρότημα  παραγωγής,  με

θραυστά  αδρανή  λατομείου  κατάλληλης  κοκκομέτρησης  και  διαστάσεων  μέγιστου  κόκκου,

τσιμέντο  κατάλληλης  κατηγορίας,  αντοχής  και  ποσότητας,  ως  και  τα  τυχόν  αναγκαία

ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

 Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

 η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών

παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση

σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος, 

 η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των

πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων

ή στρεβλών επιφανειών),  καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται

κατά  περίπτωση  (συστήματα  προκατασκευής,  προώθησης,  προβολο-δόμησης,

αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ), 

 τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά,

άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

 η  διαμόρφωση  των  ικριωμάτων,  των  ξυλοτύπων,  των  φορείων  για  προώθηση  και

προβολοδόμηση καθώς 

 η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή

άλλης μορφής κενών, 

 η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών. 

 η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες,  χημικά υγρά κ.λ.π.)

μέχρι τη σκλήρυνσή του, 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

 οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, 

 οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων

και  των  πάσης  φύσεως  ικριωμάτων  (πλην  των  μελετών  που  αφορούν  στις  μεθόδους

προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών), 

 η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, 

 οι  δαπάνες  δημιουργίας  ανοιγμάτων  στα  ικριώματα  κατά  τη  σκυροδέτηση  φορέα

γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 

 η  πρόσδοση  στο  χρησιμοποιούμενο  σκυρόδεμα,  εκτός  από  τη  θλιπτική  αντοχή,

χαρακτηριστικών  που  εξασφαλίζουν  τον  προβλεπόμενο  από  την  μελέτη  τύπο  του

επιφανειακού  τελειώματος,  βάσει  του  οποίου  θα  γίνεται  η  αποδοχή  ή  η  απόρριψη  της
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κατασκευής,  που  εκτελέσθηκε  (προσαρμογή  κοκκομετρικής  διαβάθμισης  αδρανών,

προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς

όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως

(σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών

σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων

όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με

βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που

διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του

κάτω  πέλματος  του  φορέα  από  τη  φυσική  επιφάνεια  του  εδάφους  και  όχι  την  τυχόν

διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή. 

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και

δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις

(τμηματική  εκτέλεση)  ή  τυχόν  τοπικούς  περιορισμούς  και  δυσχέρειες  (εξασφάλιση  της

κυκλοφορίας  κατά  την  διάρκεια  της  κατασκευής,  στενότητα  χώρου,  προστασία  γειτονικών

κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές

συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον

κάθε τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

01-03-00-00: Ικριώματα

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

01-05-00-00: Διαμόρφωση  τελικών  επιφανειών  σε  έγχυτο  σκυρόδεμα  χωρίς  χρήση

επιχρισμάτων
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Άρθρο Β-29.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15

Άρθρο Β-29.2.2 Κοιτοστρώσεις,  περιβλήματα  αγωγών,  εξομαλυντικές

στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2531)

Κοιτοστρώσεις  τεχνικών  έργων,  εξομαλυντικές  στρώσεις,  στρώσεις  μόρφωσης  κλίσεων,

περιβλήματα  και  βάσεις  έδρασης  σωληνωτών  οχετών  και  αγωγών  (τσιμεντοσωλήνων

αποχέτευσης, ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο

εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος C12/15 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα 

Ογδόντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά (89,80 €)

Α.Τ. 17

Αρθρο 9.10 Παραγωγή,  μεταφορά,  διάστρωση,  συμπύκνωση  και  συντήρηση

σκυροδέματος   

Παραγωγή  ή  προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου,  διάστρωση  και  συμπύκνωση

σκυροδέματος  οποιασδήποτε  κατηγορίας  ή  ποιότητος,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του

Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ.

(εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της

Μελέτης. 

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα

του ΝΕΤ ΥΔΡ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

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

για  την  επίτευξη  της  ζητούμενης  χαρακτηριστικής  αντοχής  του   σκυροδέματος

καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα  πάσης  φύσεως  πρόσθετα  (πλήν  ρευστοποιητικών)  που  προβλέπονται  από  την

εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

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

ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην

μελέτη του έργου.  

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

τόπου,  το  στήσιμο  και  η  επιστροφή  της  αντλίας  σκυροδέματος,  καθώς  και  η

περισυλλογή,  φόρτωση  και  απομάκρυνση  τυχόν  υπερχειλίσεων  ή  περισσεύματος

σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης. 

ε. Δεν  συμπεριλαμβάνεται  η  πρόσθετη  επεξεργασία  διαμόρφωσης  δαπέδων  ειδικών

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος

των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων

τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο

ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν

τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της

κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης

του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

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

έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από

την  ανάμιξη,  εκτός  εάν  εφαρμοσθούν  επιβραδυντικά  πρόσθετα  με  βάση  ειδική  μελέτη

συνθέσεως.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)  κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα,  σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

9.10.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  
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Κωδικός Αναθεώρησης  ΥΔΡ 6327

Ογδόντα δύο ευρώ (82,00 €)

Α.Τ. 18

Αρθρο 9.10 Παραγωγή,  μεταφορά,  διάστρωση,  συμπύκνωση  και  συντήρηση

σκυροδέματος   

Παραγωγή  ή  προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου,  διάστρωση  και  συμπύκνωση

σκυροδέματος  οποιασδήποτε  κατηγορίας  ή  ποιότητος,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του

Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ.

(εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της

Μελέτης. 

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα

του ΝΕΤ ΥΔΡ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

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

τόπου,  το  στήσιμο  και  η  επιστροφή  της  αντλίας  σκυροδέματος,  καθώς  και  η

περισυλλογή,  φόρτωση  και  απομάκρυνση  τυχόν  υπερχειλίσεων  ή  περισσεύματος

σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης. 

ε. Δεν  συμπεριλαμβάνεται  η  πρόσθετη  επεξεργασία  διαμόρφωσης  δαπέδων  ειδικών

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος

των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων

τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο

ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν

τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της

κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης

του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

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

έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από

την  ανάμιξη,  εκτός  εάν  εφαρμοσθούν  επιβραδυντικά  πρόσθετα  με  βάση  ειδική  μελέτη

συνθέσεως.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)  κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα,  σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

Ν.9.10.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ειδική τελική επεξεργασία

(θραπιναριστό, χτυπητό, σκαπιτσαριστό)

Η  εργασία  της  επεξεργασίας  του  σκυροδέματος  θα  γίνεται  από  εξειδικευμένη  εταιρεία,

στελεχωμένη με προσωπικό με μεγάλη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα χτυπητού σκυροδέματος

και  με  χρήση ειδικών ηλεκτρικών  εργαλείων.  Περιλαμβάνει  την  προσεκτική,  επιμελημένη  και

απολύτως ομοιόμορφη αποκάλυψη των αδρανών του σκυροδέματος σε βαθμό και αισθητική

που θα επιλέγεται σε συνεργασία με την επίβλεψη. Στην δαπάνη περιλαμβάνεται η προσθήκη

ειδικού πρόσθετου  σκυροδέματος  που θα εγκριθεί  από την  επίβλεψη,  για την  αύξηση της

αντοχής του, σε αναλογία που προβλέπει ο κατασκευαστής του.

Κωδικός Αναθεώρησης  ΥΔΡ 6327
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Εκατό ευρώ (100,00 €)

Α.Τ. 19

Αρθρο 9.01  Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης φύσεως

υδραυλικών  έργων  από  σκρόδεμα,  όπως  ανοικτών  και  κλειστών  αγωγών  ορθογωνικής

διατομής  ,σε  ευθυγραμμία  ή  καμπύλη,  βάθρων,  τοίχων,  πλακών,  φρεατίων  κ.λ.π.  σε

οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και τις

ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η  προσκόμιση  επί  τόπου  των  έργων  όλων  των  απαιτουμένων  υλικών  για  την

διαμόρφωση των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται)

- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και

συνδυσμού  αυτών),  ώστε  να  ανταποκρίνεται  στην  γεωμετρία  των  εκάστοτε  προς

σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις, ανοχές

και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση ειδικευμένου

και  μή  προσωπικού  καθώς  και  όλα τα  εργαλεία  και  λοιπά μέσα και  εξοπλισμός που

απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιιών.

- Η  ανέγερση  των  πάσης  φύσεων  ικριωμάτων  ή/και  βοηθητικών  κατασκευών  που

απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.

- Η διαμόρφωση  κιγκλιδωμάτων,  κλιμάκων,  ραμπών και  διαβαθρών για  την  ευχερή  και

ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης

- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου

από  την  μελέτη  χρόνου  παραμονής  τους,  καθώς  και  η  συγκέντρωση,  συσκευασία,

φόρτωση και μεταφορά των υλικών.

- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του  σκυροδέματος  από προεξέχοντα  στοιχεία

πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ).

- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος με

τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις

οδηγίες της Επίβλεψης.
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- Ο  πλήρης  καθαρισμός  του  εργοταξίου  από  πάσης  φύσεως  υπολείματα  υλικών

κατασκευής  ικριωμάτων και  καλουπιών,  συμπεριλαμβανομένης  της  περισυλλογής  των

αχρήστων καρφοβελονών.

- Η  φθορά  και  η  απομείωση  των  πάσης  φύσεως  υλικών  κατασκευής  ικριωμάτων  και

καλουπιών.  Σε  καμμία  περίπτωση  δεν  επιτρέπεται  η  χρήση  φθαρμένων  ή

παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ) 

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

μηχανικά μέσα

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

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

Οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά (8,20 €)

Α.Τ. 20

Άρθρο Β-30 ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ  

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 συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς

τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των

ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά

την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα

αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.
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Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του

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

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Ονομ. 

διάμετρος

(mm)

Πεδίο εφαρμογής

Ονομ.

διατομή 

(mm2)

Ονομ. 

μάζα/

μέτρο 

(kg/m)

Ράβδοι

Κουλούρες  και

ευθυγραμμισμένα

προϊόντα

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα

πλέγματα  και

δικτυώματα

B500C B500Α B500C B500Α B500C
5,0   19,6 0,154

5,5   23,8 0,187

6,0      28,3 0,222

6,5   33,2 0,260

7,0   38,5 0,302

7,5   44,2 0,347

8,0      50,3 0,395

10,0    78,5 0,617

12,0    113 0,888

14,0    154 1,21

16,0    201 1,58

18,0  254 2,00

20,0  314 2,47

22,0  380 2,98

25,0  491 3,85

28,0  616 4,83

32,0  804 6,31

40,0  1257 9,86

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),.
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 Οι  πλάγιες  μεταφορές  και  η  διακίνηση  του  οπλισμού  σε  οποιοδήποτε  ύψος  από  το

δάπεδο εργασίας. 

 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες,  αναβολείς)  και  ειδικών τεμαχίων ανάρτησης

που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg) σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Άρθρο Β-30.2 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος   B  500  C

(Aναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2612)

Ένα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (1,15 €)

Α.Τ. 21

Άρθρο Β-30 ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ  

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 συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς

τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των

ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά

την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα

αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του

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

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
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Ονομ. 

διάμετρος

(mm)

Πεδίο εφαρμογής

Ονομ.

διατομή 

(mm2)

Ονομ. 

μάζα/

μέτρο 

(kg/m)

Ράβδοι

Κουλούρες  και

ευθυγραμμισμένα

προϊόντα

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα

πλέγματα  και

δικτυώματα

B500C B500Α B500C B500Α B500C
5,0   19,6 0,154

5,5   23,8 0,187

6,0      28,3 0,222

6,5   33,2 0,260

7,0   38,5 0,302

7,5   44,2 0,347

8,0      50,3 0,395

10,0    78,5 0,617

12,0    113 0,888

14,0    154 1,21

16,0    201 1,58

18,0  254 2,00

20,0  314 2,47

22,0  380 2,98

25,0  491 3,85

28,0  616 4,83

32,0  804 6,31

40,0  1257 9,86

Στις επιμετρούμενες 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. 
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 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες,  αναβολείς)  και  ειδικών τεμαχίων ανάρτησης

που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Άρθρο Β-30.3 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα   B  500  C

(Aναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7018)

Ένα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (1,15 €)

Α.Τ. 22

Άρθρο Β-51 ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2921)

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής

πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με

απότμηση,  ευθυγράμμων  ή  καμπύλων,  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1340,  προς  κατασκευή  νησίδων

ασφαλείας,  πεζοδρομίων,  κόμβων  κ.λ.π.,  τα  οποία  θα  παρασκευάζονται  σε  βιομηχανική

εγκατάσταση με  δόνηση και  συμπίεση,  αποκλειομένης  της παρασκευής τους επί  τόπου  του

έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους. 

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων

καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του

σκυροδέματος της βάσης έδρασης, 

 η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια

οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με

λεία  επιφάνεια,  η  στερέωση  των  κρασπέδων  με  κατασκευή  πίσω  από  αυτά  συνεχούς

πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και

η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.

Τιμή ανά μέτρο (m) μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η

οποία επιμετράται ιδιαιτέρως.

Εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (9,60 €)

Α.Τ. 23
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45.01 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου

Διαμόρφωση  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 Διαμόρφωση  όψεων  λιθοδομών  ανωμάλου  χωρικού

τύπου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4501

Διαμόρφωση  με  λίθους  επεξεργασμένους  με  το  σφυρί

(χονδροπελέκημα).

Εννέα ευρώ (9,00 €)

Α.Τ. 24

41.02 Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδομή 

Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδομή σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00

"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των αργών

λίθων επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές και η εργασία διαμόρφωσης της επιφανείας

του προς κάλυψη εδάφους και η διαλογή και τοποθέτηση των αργών λίθων, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ν.41.02.01 Λιθόστρωτα πάχους μέσου πάχους έως 25   cm   

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4106

Δώδεκα ευρώ (12,00 €)

Α.Τ. 25

Ν.73.11 Πλακόστρωση με κυβόλιθους φυσικών λίθων διαφόρων διαστάσεων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7311 

Επιστρώσεις με κυβόλιθους φυσικών λίθων διαφόρων διαστάσεων μέσου πάχους έως 10 cm

και επιφανείας άνω των 0,02 m2, επί υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2
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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)

Σαράντα πέντε ευρώ (45,00 €)

Α.Τ. 26

Ν.77.97 Προστατευτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 

Προστατευτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος και λοιπών υποστρωμάτων (Φυσικοί

λίθοι  όπως γρανίτης,  ασβεστόλιθος, μάρμαρο,  πλακίδια, τσιμεντοειδή επιχρίσματα) για την

προστασία  από  τη  διείσδυση  υδατικής  βάσης  υγρών  και  ελαίων  και  για  αποτροπή  ή  τη

σημαντική μείωση των λεκέδων που προκαλούν αυτά. Το υλικό που θα χρησιμοποιείται δε θα

δημιουργεί  φιλμ στην επιφάνεια και συνεπώς θα είναι εντελώς αόρατο, ενώ θα επιτρέπει  τη

διάχυση  υδρατμών  και  προς  τις  δύο  διευθύνσεις  και  ως  αποτέλεσμα  οι  επεξεργασμένες

επιφάνειες  θα  διατηρούν  τη  συνήθη,  υγιή,  υγροθερμική  τους  συμπεριφορά.  Θα  είναι

περιβαλλοντικά  φιλικό  με  χαμηλές  εκπομπές  VOC  (οδηγία EU-2004/42),  με  σήμανση  CE,

εφαρμοζόμενο με ρολλό ή πιστολέτο. Θα εφαρμόζεται σε κατανάλωση τουλάχιστον 600 g/m2

ανά στρώση και  απόδοση 3,00  έως 6,00  m2 ανά  lt σε  επιφάνειες  σκυροδέματος  ή  όπως

προδιαγράφεται από τις οδηγίες του προμηθευτή. Το υλικό και ο τρόπος εφαρμογής του θα

εγκρίνονται από την επίβλεψη πριν την χρήση του στο εργο.

Στην τιμή περιλαμβάνεται 

- η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, 

- η προετοιμασία της επιφανείας εφαρμογής με την χρήση ειδικών εργαλείων, 

- ο επιμελής καθαρισμός των επιφανειών (με αναρρόφηση της σκόνης και πλύσιμο με

υδροβολή), 

- Το στοκάρισμα τυχόν ρωγμών και οπών με εποξειδικά υλικά

- η εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης (primer) αν συνιστάται από τον προμηθευτή του

υλικού και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού

- τα ικριώματα, τα απαιτούμενα εργαλεία και συσκευές 

- η  εργασία  ανάμιξης  και  εφαρμογής  του  υλικού  της  επίστρωσης,  σύμφωνα  με  τις

προδιαγραφές του κατασκευαστή, σε δύο χέρια τουλάχιστον
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- Η διαμόρφωση των αρμών, των περιμετρικών απολήξεων και των γραμμών επαφής με

λοιπές κατασκευές φρεάτια κλπ της επιφανείας του διαμορφωμένου δαπέδου και  η

τοποθέτηση λαμών ή γωνιών αλουμινίου, ευθυγράμμων ή καμπύλων, σύμφωνα με

την μελέτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφάνειας

ΕΥΡΩ               Δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (13,50 €)

Α.Τ. 27

ΝΒ-82.1 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΤΥΦΛΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922)

Επιστρώσεις όδευσης τυφλών (οδηγός τυφλών) με έγχρωμες ανάγλυφες πλάκες πεζοδρομίου

με βάση τσιμέντο υψηλής αντοχής, πλευράς 40cm και πάχους 3,5 έως 5cm. Τα ειδικά τεμάχια

που θα χρησιμοποιηθούν είναι:

ΤΥΠΟΣ Α: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Ριγέ, με πλατιές και αραιές ρίγες, που τοποθετούνται παράλληλα με

τον άξονα κίνησης για να κατευθύνουν τα άτομα με προβλήματα όρασης στην πορεία τους.

Στα  σημεία  κάθετης  αλλαγής  πορείας,  τρεις  πλάκες  (1,20m)  πριν  το  σημείο  στροφής,

τοποθετούνται κάθετα στην πορεία, ως προειδοποίηση.

ΤΥΠΟΣ  Β:  ΚΙΝΔΥΝΟΣ:  Φολιδωτές,  με  έντονες  φολίδες,  χρώματος  πάντοτε  κίτρινου,  που

τοποθετούνται τοποθετούνται  στην έξοδο κεκλιμένων επιπέδων (ρομπών) πεζοδρομίων προς

τη διάβαση πεζών, περιμετρικά υφιστάμενων εμποδίων (στοιχεία αστικού εξοπλισμού κλπ) και

γενικά όπου υπάρχει εμπόδιο στην πορεία.

ΤΥΠΟΣ Γ: ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: Ριγέ, με πυκνές και στενές ρίγες, για προειδοποίηση  ώστε ο

χρήστης να προχωρά με  προσοχή. Τοποθετούνται  κάθετα προς την πορεία όδευσης, ως

λωρίδα επισήμανσης στην αρχή και  στο τέλος σκαλοπατιών σε  απόσταση 40  εκ.  από το

πρώτο και  το τελευταίο σκαλοπάτι  και  ως λωρίδα επισήμανσης μπροστά από ράμπα (όχι

πεζοδρομίου)  σε  απόσταση  40εκ.  Ανά  δύο,  τοποθετούνται  για  την  σήμανση  στάσης

λεωφορείου. 

Οριζόντια  προς  την  πορεία  όδευσης μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  να  επισημαίνουν

υπηρεσίες  όπως,  είσοδοι  κρατικών  κτιρίων,  κτιρίων  συνάθροισης  κοινού,  τηλεφωνικοί

θάλαμοι,  ανάγλυφες πινακίδες στη γραφή Braille, ταχυδρομικά κουτιά, μηχανές ΑΤΜ, χώροι

υγιεινής κλπ. 

Τα προσκομιζόμενα υλικά πέραν των άλλων όσων αναφέρονται στο παρόν θα συνοδεύονται

από  πιστοποιητικά  συμμόρφωσης  με  βάση  την  κείμενη  Ευρωπαϊκή  νομοθεσία  και  πιο

συγκεκριμένα σύμφωνα με τα υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1339:2003 (σύμφωνα με
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την  απόφαση  αρ.  12394/406  ΥΠΑΝ-ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ-  1794/Β/28-8-2009),  και  τον  κανονισμό

765/2008/ΕΚ.

Τα  υλικά  θα  ελέγχονται  με  κάθε  πρόσφορο  τρόπο,  για  να  διαπιστωθεί  εάν  πληρούν  τις

απαιτήσεις  του  παρόντος  και  θα  επιβεβαιώνεται  ότι  είναι  αυτά  που  έχουν  προκαθοριστεί.

Μόνον δε τότε  θα γίνονται  αποδεκτά και  θα επιτρέπεται  η ενσωμάτωσή τους στο έργο.  Η

Επίβλεψη, έχει το δικαίωμα να ζητήσει δειγματοληψία και διενέργεια ελέγχων σε εργαστήριο της

επιλογής  της  αν  υπάρχουν  αμφιβολίες  ως  προς  την  συμμόρφωση  των  υλικών  προς  τις

απαιτήσεις του παρόντος.

Η  πλήρη  πλακόστρωση  της  όδευσης  τυφλών  οποιασδήποτε  επιφανείας  πεζοδρομίων,

νησίδων, πλατειών, πεζοδρόμων κλπ., ανεξαρτήτως σχεδίου, θα πληρεί τις προδιαγραφές του

τ. Υ.Δ.Ε. (Π.Τ.Π.Δ.Τ. 625.88/1959, 219/9.10.59 ΦΕΚ) και της απόφασης με αρ. 52907/28-12-2009

ΥΠΕΚΑ  (ΦΕΚ-2621/Β/31-12-2009).  Οι  πλάκες  θα  συγκολλούνται  με  ισχυρό  τσιμεντοκονίαμα

σύμφωνα με την ΕΛΟΤ 1501-05-02-02-00:2009 και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

Στα  σημεία  κάθετης  αλλαγής  πορείας,  τρεις  πλάκες  (1,20m)  πριν  το  σημείο  στροφής,

τοποθετούνται κάθετα στην πορεία, ως προειδοποίηση.

Ο Οδηγός Όδευσης Τυφλών (ΟΟΤ) κατασκευάζεται σε απόσταση 0,60m κατ΄ ελάχιστον από

την ρυμοτομική γραμμή. Η πορεία του οδηγού όδευσης τυφλών πρέπει να παραμένει όσο το

δυνατόν ευθύγραμμη. 

Θα πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση εσχάρων κατά μήκος του οδηγού όδευσης τυφλών,

καθώς και τα εμπόδια γενικώς.

Όπου  ο  οδηγός  όδευσης  τυφλών  συναντά  υπηρεσίες  (ΑΗΚ,  ΑΤΗΚ  κ.λπ.)  η  πλάκα  να

ενσωματώνεται σε ειδικό καπάκι για να μη διακόπτεται η συνοχή του.

Οι στροφές στον οδηγό όδευσης τυφλών δεν πρέπει να είναι κυκλικές αλλά να αποτελούνται

από ευθύγραμμα τμήματα και  να  γίνεται  προσπάθεια να υπάρχει  συνοχή  των γραμμικών

στοιχείων της πλάκας – οδηγού.

Οι  κλίσεις  της  τελικής  επιστρωμένης  επιφάνειας  θα  υλοποιούνται,  υποχρεωτικά,  με  την

υψομετρική διαμόρφωση της στρώσης έδρασης από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τοποθέτηση επί

υποστρώματος  πάχους  2,5  έως 3,0  εκατοστών ασβεστοτσιμεντοκονιάματος  αποτελούμενο

από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 650 χγρ τσιμέντου ανά μ3.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασμένων

σε παλέτες, 

 η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά), 

 η  τοποθέτηση  των  πλακών  κατά  την  προβλεπόμενη  από  την  μελέτη  διάταξη

(συμπεριλαμβανομένης της κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης

επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων), 
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 η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία), 

 ο  πλήρης  καθορισμός  της  διαστρωθείσας  επιφανείας  και  η  περισυλλογή  και

αποκομιδή προς οριστική  απόθεση σε  οποιαδήποτε  απόσταση πλεοναζόντων  υλικών

κατασκευής, θραυσμάτων πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ. 

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο

της πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης. 

Τιμή  ανά  τετραγωνικό  μέτρο  (m2)  πλήρως  αποπερατωμένης,  κατά  τα  ως  άνω,

πλακόστρωσης. 

ΕΥΡΩ: Δέκα οκτώ ευρώ (18,00 €)

Α.Τ. 28

Άρθρο N.Β-83 Περιζώματα  δένδρων  από  σκυρόδεμα  με  μεταλλική  σχάρα  διάστασης

100Χ100cm 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2921)

Διαμόρφωση  περιζώματος  δένδρου  με  προκατασκευασμένα  στοιχεία  από  σκυρόδεμα  και

τοποθέτηση χυτοσιδηρής εσχάρας διάστασης 100Χ100cm. Οι σχάρες θα είναι προδιαγραφής

ΚΛΑΣΗ Β 125 ελάχιστη αντοχή 125 kN (12,5tn): Πεζόδρομοι και παρόμοιας χρήσης περιοχές,

πολυόροφα  γκαράζ  αυτοκινήτων  κ.λ.π.  και  γενικά  σε  χώρους  χρησιμοποιούμενους  από

πεζούς, ποδήλατα, μοτοσικλέτες ή ελαφριά οχήματα. Θα είναι κατασκευασμένες από ελατό

(σφαιροειδή) χυτοσίδηρο GJS 500-7 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η προμήθεια και τοποθέτηση των στοιχείων από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, 

 το κονίαμα πάκτωσης, 

 η πλήρης ευθυγράμμισή τους με την περιβάλλουσα πλακόστρωση 

 ο επιμελής καθαρισμός από προϊόντα εκσκαφής, υπολείμματα υλικών κλπ. 

 η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση χυτοσιδηράς σχάρας στη λεκάνη

άρδευσης  του  δένδρου,  με  επεξεργασία  αντιδιαβρωτικής  προστασίας  (προετοιμασία

επιφανείας με μεταλλοβολή και βαφή με δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικού υλικού και δύο

στρώσεις τελικής βαφής)

 οι  συνδετήρες των σχαρών,  καθώς και  οι  πάσης φύσεως δαπάνες εργατοτεχνικού

προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εγκατάσταση της εσχάρας

Τιμή ανά πλήρως διαμορφωμένο περίζωμα με χυτοσιδηρά σχάρα ως άνω (τεμ), διαστάσεων

100Χ100 cm. 

Εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (125,00 €)
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Α.Τ. 29

Ν.64.03 Χαλύβδινα κολωνάκια προστασίας πεζών κινητά

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6403 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών μπαρών αποτροπής στάθμευσης και προστασίας των

πεζών  (κολωνάκια),  πολυσύνθετου  σχεδίου,  ύψους  τουλάχιστον  50  cm και  διατομής

τουλάχιστον Ø10cm. 

Η μπάρα θα είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοσωλήνα γαλβανισμένου πάχους τουλάχιστον

3mm. Θα είναι βαμμένη με δύο χέρια αντισκωριακού ασταριού δύο συστατικών και δύο χέρια

ακρυλικής πολυουρεθανικής βαφής δύο συστατικών, σε απόχρωση που θα εγκριθεί από την

επίβλεψη. 

Θα μπορεί  να πακτωθεί  στο έδαφος ή θα είναι  αποσπώμενη μέσω ειδικής βάσης που θα

μπορεί να κλειδώνει με ειδικό εργαλείο (συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του τεμαχίου). Οι θέσεις

τοποθέτησης θα υποδεικνύονται από την επίβλεψη.

Στο  σώμα  της  μπάρας  θα  τοποθετείται  τουλάχιστον  μία  (1)  αντανακλαστική  ταινία  3Μ

χρώματος κίτρινου ύψους τουλάχιστον 5 cm.

Συμπεριλαμβάνεται  η  προμήθεια  της  μπάρας  (κολωνάκι)  και  των  υλικών

στερέωσης και σήμανσης καθώς και η εργασία για την πλήρη τοποθέτηση και στερέωση των

μπαρών (συμπεριλαμβανομένης της βάσης για μετατροπή της σε αποσπώμενη).

Τιμή ανά πλήρους εγκατεστημένου τεμαχίου (τεμ) 

Ογδόντα πέντε ευρώ (85,00 €)

Α.Τ. 30

Ν.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 δοκίδες φυσικής ξυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,10 x 0,05 m, συνδεόμενες με

τον  μεταλλικό  σκελετό  με  ανοξείδωτες  καρόβιδες  Φ  8  mm.  Οι  χαλυβδοσωλήνες  θα  είναι

βαμμένοι με δύο χέρια ασταριού δύο συστατικών και δύο χέρια ακρυλικής πολυουρεθανικής

βαφής δύο συστατικών, σε απόχρωση που θα εγκριθεί από την επίβλεψη. Η ξυλεία θα είναι

περασμένη με δύο χέρια συντηρητικό πολυουρεθάνης και δύο χέρια βερνίκι πολυουρεθάνης

δύο συστατικών ειδικό για εξωτερικούς χώρους.
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Εκατόν εξήντα ευρώ (160,00 €)

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Α.Τ. 31 

Αρθρο 11.02 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 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.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.

11.02.04 Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο 

Εσχάρες  υδροσυλλογής,  από  ελατό  χυτοσίδηρο  (χυτοσίδηρος  σφαιροειδούς

γραφίτη, ductile iron), 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".

Δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά (2,90 €)

Α.Τ. 32
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Αρθρο 12.01 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-gee pipes), τύπoυ "καμπάνας"

(bell-sochet pipes)

[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 (bedding

factor),  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.

Όταν  προβλέπεται  η  ενσωμάτωση  στο  σκυρόδεμα  κατασκευής  των  σωλήνων  τσιμέντου

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

προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.
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Όταν  προβλέπεται  εσωτερική  επίστρωση  πρόσθετης  προστασίας,  με  υλικό  εποξειδικής

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

κατά 10 %.

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

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

12.01.01.02 Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm

Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6551.2

Είκοσι δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά (22,70 €)

Α.Τ. 33

Αρθρο 12.01 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
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[γ]  Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ "καμπάνας"

(bell-sochet pipes)

[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 (bedding

factor),  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.

Όταν  προβλέπεται  η  ενσωμάτωση  στο  σκυρόδεμα  κατασκευής  των  σωλήνων  τσιμέντου

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

προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.

Όταν  προβλέπεται  εσωτερική  επίστρωση  πρόσθετης  προστασίας,  με  υλικό  εποξειδικής

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

κατά 10 %.

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

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. 
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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  ΥΔΡ 6551.3

Σαράντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (41,20 €)

Α.Τ. 34

Άρθρο Ν.16.17 Τροποποίηση  εγκατάστασης  ύδρευσης  στην  περιοχή  του  έργου  με

αντικατάσταση  σωληνώσεων,  εγκατάσταση  νέου  εξοπλισμού  και  νέου

φρεατίου και κατασκευή νέων συνδέσεων παροχών ύδρευσης.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1 

Τροποποίηση  του  υπάρχοντος  δικτύου  ύδρευσης  της  περιοχής  του  έργου,  η  οποία  θα

περιλαμβάνει:

 Εκσκαφή και αποξήλωση των φρεατίων, του εξοπλισμού και των σωληνώσεων, καθώς και

των συνδέσεων ύδρευσης

 Κατασκευή  νέου  φρεατίου  διαστάσεων  τουλάχιστον  1,00Χ1,20  μέτρων.  Στο  φρεάτιο  θα

τοποθετηθούν τουλάχιστον: ένα (1) Τ 2¨Χ2¨Χ2¨, ένα (1) ρακόρ 2¨και μία (1) συστολή 3¨Χ 2¨,

τρεις (3)  βάνες  CIM 2¨,  τρεις (3)  μαστοί  2¨και  τρία (3)  ρακόρ 2¨  για την σύνδεση με το

υπάρχον δίκτυο ύδρευσης και τις προεκτάσεις του

 Αντικατάσταση της εγκατάστασης ύδρευσης της περιοχής του έργου που θα περιλαμβάνει

κατ’  ελάχιστον:  πολυστρωματικό  σωλήνα  PEΧ  Φ63,  μήκους  τουλάχιστον  50m,  έναν  (1)

σύνδεσμο 2¨, τουλάχιστον δέκα (10) μαντεμένιες παροχές Φ63 Χ ¾¨, δέκα (10) συστολικούς

μαστούς ¾¨ Χ ½¨, δέκα )10) σφραιρικούς διακόπτες (πεταλούδας) ½¨, 

 Αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης των κοινοχρήστων χώρων, η οποία θα περιλαμβάνει

κατ’ ελάχιστον: σωλήνα PE Φ32mm, μήκους τουλάχιστον 70m, τρία (3) Τ Φ32mm Χ Φ32mm

Χ 1/2¨, σωλήνα Φ18mm, μήκους τουλάχιστον 50m, είκοσι (20) ρακόρ αρσενικά Φ18mm 
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Η εργασία  θα περιλαμβάνει  όλες  τις  εργασίες  και  την  προμήθεια όλων των απαραίτητων

υλικών και εξαρτημάτων προκειμένου να αποκατασταθεί και να παραδοθεί σε πλήρη και καλή

λειτουργία  όλα  τα  τμήματα  του  δικτύου  ύδρευσης  που  περιλαμβάνεται  στην  περιοχή  του

έργου. 

Στην τιμή  μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των απαιτουμένων ειδικών ορειχάλκινων ή

άλλων  τεμαχίων  και  εξαρτημάτων,  φλαντζών  καταλλήλων  για  το  υλικό  των  νέων

σωλήνων κλπ.

β. Η προσκόμιση, χρήση και αποκόμιση της ειδικής συσκευής διάτρησης σωλήνων υπό

πίεση (στεγανού τύπου, με ποτηροτρύπανο) και  των βοηθητικών μέσων στήριξης και

σταθεροποίησής της, σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί

γ. Η προετοιμασία των υπαρχόντων αγωγών και η εργασία πλήρους τοποθέτησης των

νέων επεκτάσεων ή συνδέσεων.

δ. Η τοποθέτηση των νέων συνδέσεων, ο έλεγχος στεγανότητας και καλής λειτουργίας και

η αποτύπωση της εγκατάστασης σε σχέδιο σε ηλεκτρονική μορφή.

Τιμή ανά σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την διατομή του υφισταμένου αγωγού, ως

εξής:

16.17.01 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm

Χίλια ευρώ (1.000,00 €)

Α.Τ. 35

Αρθρο 16.04  Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με αγωγό ακαθάρτων με σωλήνες    PVC  /41

ονομ. διαμέτρου   D  160   mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.1

Κατασκευή  σύνδεσης  ακινήτου  με  αγωγό  ακαθάρτων  ή  ανακατασκευή  υπάρχουσας  με

σωλήνες  PVC/41  ονομ.  διαμέτρου  D160  mm,  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  08-06-02-02  "Δίκτυα

αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η εκσκαφή του απαιτουμένου ορύγματος με οποιοδήποτε μέσον, μέχρι την στάθμη του

υπάρχοντος αγωγού σύνδεσης ή την στάθμη του προβλεπομένου νέου.

- Η προμήθεια και προσκόμιση των απαιτουμένων υλικών για την νέα σύνδεση (σωλήνες

PVC/41, ειδικά τεμάχια, άμμος εγκιβωτισμού κλπ)

- Η  αποξήλωση  του  υπάρχοντος  αγωγού  (αν  απαιτείται)  και  η  σύνδεση  νέου  στην

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

του ορύγματος

- Η φόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους

προς απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η κατασκευή αναμονής σύνδεσης (αν απαιτείται) και η αποκατάσταση του οδοστρώματος και

του πεζοδρομίου τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Δέκα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά (15,50 €)

Α.Τ. 36

Αρθρο 16.11 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4

Προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  και  τοποθέτηση  προκατασκευαμένου  φρεατίου  παροχής

ύδρευσης, νέας παροχής ή για την αντικατάσταση υφισταμένου που έχει θραυστεί.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η  αποξήλωση  του  κατεστραμμένου  φρεατίου  (μερίπτωση  αντικατάστασης)  και  η

διάνοιξη ορύγματος στο πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση του νέου.

β. Η  τοποθέτηση  και  πάκτωση  με  σκυρόδεμα  του  μεταλλικού  πλαισίου  έδρασης  του

φρεατίου που χορηγείται από τον Φορέα Υδρευσης.

γ.  Η  τοποθέτηση  και  στερέωση του  νέου  φρεατίου  και  η  πλήρωση  του  διακένου  του

ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου, μέχρι την στάθμη έδρασης της πλακόστρωσης

ή επίστρωσης του πεζοδρομίου

δ. Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην προτέρα του κατάσταση σύμφωνα με την ΕΤΕΠ

08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων"

ε. Η φόρτωση και μεταφορά των των μπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης

καθαρισμός του χώρου της επέμβασης..

Τιμή ανά τοποθετούμενο φρεάτιο παροχής ύδρευσης (τεμ).

Πενήντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (51,50 €)

Α.Τ. 37

Άρθρο Β-85 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  ΣΤΑΘΜΗΣ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ  ΦΡΕΑΤΙΟΥ  ΕΠΙ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
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(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2548)

Αποξήλωση πλαισίου έδρασης καλύμματος υφισταμένου φρεατίου με προσοχή ώστε να μην

προσκληθούν  ζημιές,  προσαρμογή  της  στάθμης  των  τοιχωμάτων  του  φρεατίου  με

αποξήλωση  ή  εφαρμογή  στρώσεως  ισχυρού  τσιμεντοκονιαμάτος,  πάκτωση  του  πλαισίου

έδρασης στην απαιτούμενη στάθμη με ακρίβεια ± 5  mm και  επιμελής αρμολόγηση με την

περιβάλλουσα  νέα  πλακόστρωση.  Οι  τσιμεντοκονίες  τελικής  διαμόρφωσης  γύρω  από  το

πλαίσιο έδρασης θα παρασκευάζονται με άμμο θαλάσσης για την αποφυγή ρηγματώσεων,

ή, εναλλακτικά, θα εφαρμόζονται εποξειδικά κονιάματα. 

Στην  τιμή  δεν  συμπεριλαμβάνονται  η  αντικατάσταση  του  καλύμματος  και  του  πλαισίου

έδρασής του. Τυχόν απαιτούμενα νέα χυτοσιδηρά καλύμματα, θα επιμετρώνται ιδιαιτέρως με

βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 

Τιμή  ανά  τεμάχιο  πλήρως  αποπερατωμένης  εργασίας  (τεμ),  για  φρεάτια  επιφάνειας

καλύμματος  έως  0,50  m2.  Για  μεγαλύτερα  φρεάτια  η  τιμή  θα  αναπροσαρμόζεται  με

πολλαπλασιασμό επί τον συντελεστή Ε / 0,50, όπου Ε είναι η επιφάνεια του φρεατίου βάσει των

εξωτερικών διαστάσεων του καλύμματος.

Σαράντα ευρώ και τριάντα λεπτά (40,30 €)

Α.Τ. 38

Ν.62.10.01 Αποξήλωση και μεταφορά φωτιστικών σωμάτων

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 101)

Εργασία αφαίρεσης εγκατεστημένων χαλυβδίνων ή χυτοσιδηρών ιστών φωτισμού, 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 αποξήλωση των πάσης φύσεως επικαλύψεων πάνω και γύρω από τη βάση του ιστού

(πλακοστρώσεις, σκυροδέματα, τσιμεντοκονιάματα κλπ.)

 η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο. 

 η αφαίρεση ιστού από τη βάση του με τον εξοπλισμό του και η κατάκλιση και αφαίρεση

των βραχιόνων, των φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως.

 η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του

ιστού και η επιμελής μόνωσή τους.

 η φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των αποξηλώσεων σε επιτρεπόμενο

χώρο.

 η αποκατάσταση της επιφάνειας γύρω από την βάση του ιστού στην αρχική της μορφή. 

52/63



ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

 η  φορτοεκφόρτωση  και  μεταφορά  του  ιστού  και  των  φωτιστικών  στην  αποθήκη  της

Υπηρεσίας ή στην προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

Πενήντα ευρώ (50,00 €)

Α.Τ. 39

60.10.40 ΦΩΤΙΣΤΙΚΆ ΣΏΜΑΤΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΎ ΤΎΠΟΥ ΒΡΑΧΊΟΝΑ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΈΣ ΠΗΓΈΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΔΙΌΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΉΣ (LED) ΕΠΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ

Προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  και  εγκατάσταση  γαλβανισμένων  χαλυβδίνων  ιστών

οδοφωτισμού, κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις

για  χαλύβδινους  ιστούς  φωτισμού’’  και  σύμφωνα  με  τις  ΕΤΕΠ  05-07-01-00  "Υποδομή

Οδοφωτισμού" και  05-07-02-00 "Ιστοί  οδοφωτισμού και  φωτιστικά σώματα" και   φωτιστικών

σωμάτων οδοφωτισμού,  με  φωτεινές  πηγές  τεχνολογίας  διόδων φωτοεκπομπής  (LED)  και

βραχιόνων εγκατάστασής τους επί  των ιστών, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και  την

Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24−10−2014, Παράρτημα 2.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

• 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 ειδικά 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 του ιστού.

• H  προμήθεια  και  προσκόμιση  επί  τόπου  του  χαλύβδινου  ιστού  και  της

προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό

αγκύρωσης  από  γαλβανισμένες  εν  θερμώ  ράβδους  και  φρεάτιο  έλξης  καλωδίων  με

χωνευτό  κάλυμμα  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  124,  διαμορφωμένης  σύμφωνα  με  τα  Πρότυπα

Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ). 

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

της. 
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• 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.

 η  προμήθεια  μονού,  διπλού  ή  πολλαπλού  γαλβανισμένου  βραχίονα  (αναλογία  ανά

φωτιστικό),  ευθύγραμμου  ή  καμπύλου  σχήματος,  μήκους  προβολής  και  κλίσεως

ανάλογα με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα από τη μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και

των εξαρτημάτων στερέωσής του στη στέψη ιστού

 η  προμήθεια  του  ή  των  φωτιστικών  σωμάτων  (πλήρους)  του  τύπου  και  ισχύος  που

προβλέπονται από τη μελέτη

 η συναρμολόγηση του/των φωτιστικού/φωτιστικών και  του βραχίονα/βραχιόνων στην

κορυφή του ιστού

 τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV−U (ΝΥΜ μονόκλωνα)

διατομής 3 x1,5mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους

 οι  δοκιμές  καλής  λειτουργίας  και  η  μέτρηση  των  φωτοτεχνικών  χαρακτηριστικών  της

εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα.

Ιστός  συνολικού  ύψους  5000mm,  πάχους  3mm,  διαμέτρου  χαλυβδοσωλήνων  Φ133-

Φ102-Φ76,  θυρίδα  300x70mm  για  τοποθέτηση  ακροκιβωτίου  με  κλειδαριά  ασφαλείας  με

ανοξείδωτη  βίδα  και  τριγωνική  υποδοχή,  διαιρετή  διακοσμητική  ποδιά  και  διακοσμητική

συστολή  στην  αλλαγή  διατομής  από  χυτοπρεσσαριστό  αλουμίνιο,  πλάκα  έδρασης

Φ390x10mm με οπές σε διάταξη 235x235 και 4 τρίγωνα ενίσχυσης Κατασκευή: Σύμφωνα με το

πρότυπο  ΕΝ-40  Υλικό:  Χάλυβας  Θερμής  Έλασης  ποιότητας  S235JR/EN  10025  Προστασία:

Γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει Διεθνών Προτύπων EN ISO 1461και Ηλεκτροστατικά βαμμένος με

πολυεστερικά χρώματα Πιστοποίηση CE

Προκατασκευασμένη  βάση σκυροδέματος  διαστάσεων 1000x500x700mm  για  γρήγορη

εκτέλεση  των  εργασιών  σκυροδέτησης  και  αγκύρωσης  των  ιστών.  Εφοδιασμένη  με  τα  4

γαλβανισμένα εν θερμώ αγκύρια Μ16x500mm σε διάταξη 235x235mm, το φρεάτιο διαστάσεων

325x325mm, τον σωλήνα διέλευσης των καλωδίων και τον απαραίτητο οπλισμό. 

Διπλός  καμπύλος  διακοσμητικός  βραχίονας  τύπου  ΒΜΚ  42/500  από σωλήνα Φ42  με

ακτίνα  R=250.  Θα  φέρει  2  μονά  δαχτυλίδια  αλουμινίου  Φ76-Φ42  και  παραδίδεται

γαλβανισμένος και βαμμένος ηλεκτροστατικά. Ο ένας βραχίονας θα τοποθετείται  προς την

πλευρά του δρόμου στο μέγιστο ύψος του ιστού και  ο άλλος στο ύψος 3,50 μ.  προς την

πλευρά των πεζοδρομίων. 
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Φωτιστικό σώμα κρεμαστό τύπου φανάρι, επιλογής της επίβλεψης, LED 30W και 4000K

από  χυτοπρεσαριστό  αλουμίνιο.  Τελευταίας  τεχνολογίας  LED.  Βαμμένο  ηλεκτροστατικά  με

πολυεστερικά  χρώματα  πούδρας.  IP  65,  Class  I.  Τοποθέτηση:  Προσαρμόζεται  μέσω

εξαρτήματος κρέμασης σε βραχίονα. Προδιαγραφές-Εγκρίσεις: Κατασκευάζεται σύμφωνα με

τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  σύμφωνα με τα Διεθνή και  Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Πιστοποίηση CE.

Ακροκιβώτιο με διπλό ασφαλειοαποζεύκτη το οποίο φέρει τριπλή τετραπολική κλέμμα και

είναι ικανό να δέχεται καλώδιο διατομής έως 16mm2. 

Τιμή  ανά  εγκατεστημένο  φωτιστικό  σώμα,  με  φωτεινές  πηγές  τεχνολογίας  διόδων

φωτοεκπομπής (LED) και τον/τους βραχίονά/βραχίονές του και τον ιστό, ανάλογα με τον τύπο

και την ισχύ, ως εξής:

Ν.60.10.40.04        Ισχύος 50 − 80 W, με βραχίονες και ιστό χυτοσιδηρό ή γαλβανισμένο

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)

Χίλια διακόσια πενήντα ευρώ (1.250,00€)

Α.Τ. 40

Ν.60.10.40.13 ΠΛΉΡΗΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΎ ΦΩΤΙΣΜΟΎ ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΆ

ΟΡΕΙΧΆΛΚΙΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΆ (ΤΎΠΟΥ ΧΕΛΏΝΑ)

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103)

Πλήρης  εγκατάσταση  και  θέση  σε  λειτουργία  συστήματος  περιμετρικού  φωτισμού  του

κοινόχρηστου χώρου. Η εργασία θα περιλαμβάνει: 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

 την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση δέκα (10)  φωτιστικών σωμάτων, με

ελλειψοειδή  κώδωνα  και  προφυλακτήρα  (τύπου  χελώνας),  προστασίας  ΙΡ  65,  πλήρως

χυτοσιδηρών, στεγανών με στηπιοθλήπτη, γυάλινο κάλυμμα 5mm PYREX με παρέμβυσμα

σιλικόνης και ορειχάλκινες βίδες. Θα φέρουν λαμπτήρα LED, κατανάλωσης τουλάχιστον 10

Watt και θα έχουν πιστοποίηση CE.

 η συναρμολόγηση των φωτιστικών και η τοποθέτησή τους στον τοίχο ή στην οροφή με

τα  κατάλληλα  υλικά  στερέωσης,  καθώς  και  οι  οικοδομικές  εργασίες  που  τυχόν  θα

απαιτηθούν πριν ή/και μετά την τοποθέτησή τους

 τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV−U (ΝΥΜ μονόκλωνα)

διατομής  3  x2,5mm2 και  η  σύνδεσή  τους  με  το  πίλλαρ  ηλεκτροδότησης,  σε  δύο

διαφορετικές γραμμές (ασφάλειες) 
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 το εύκαμπτο σπιράλ Φ32mm διέλευσης των καλωδίων, εγκιβωτισμένο εντός των τοίχων ή

του εδάφους και η εργασία διέλευση των καλωδίων σύνδεσης των φωτιστικών σωμάτων

καθώς και όλες οι οικοδομικές εργασίες που θα απαιτηθούν για την ενσωμάτωσή τους

στα δομικά στοιχεία

 τα  κουτιά  διακλάδωσης  και  γενικά  όλα  τα  υλικά  και  μικρουλικά  εγκατάστασης  και

σύνδεσης

 οι συνδέσεις, οι δοκιμές καλής λειτουργίας, η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών

της εγκατάστασης που προβλέπονται  από τη  νομοθεσία και  γενικά  κάθε  εργασία για

παράδοση πλήρους εγκατάστασης περιμετρικού φωτισμού.

Τιμή  ανά  πλήρη  εγκατάσταση  συστήματος  περιμετρικού  φωτισμού  (τεμ),  με  ορειχάλκινα

στεγανά φωτιστικά τύπου χελώνας και λαμπτήρες (LED), ως εξής:

Πεντακόσια ευρώ (500,00 €)

Α.Τ. 41

60.10.80 ΠΙΛΛΑΡ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Στεγανά  μεταλλικά  κιβώτια  ηλεκτροδότησης  ιστών  οδοφωτισμού  (πίλλαρ),  βαθμού

προστασίας  ΙΡ55  για  τοποθέτηση  σε  εξωτερικό  χώρο,  με  την  βάση  έδρασής  τους  από

σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ‘Υποδομή οδοφωτισμού’’.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  στεγανού  μεταλλικού  κιβωτίου  (πίλλαρ)  με

δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα

ψυχρής εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και  εξωτερικά,

μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμμένου

με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, με ελαστικά

παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία

για όλα τα πίλλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου του

έργου

 η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ

 η βάση του πίλλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη,

ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με

κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων. 

 Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης.

 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.
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 η  στεγανή  διανομή  εντός  του  πίλλαρ  με  τα  όργανα  διακοπής  και  προστασίας  των

κυκλωμάτων  φωτισμού,  αποτελούμενη  αποτελούμενη  από  πίνακα  προστασίας  ΙΡ  44

κατασκευασμένο  από  βαμμένη  λαμαρίνα  ή  άκαυστο  θερμοπλαστικό,  επαρκών

διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με τους

κατάλληλους  στυπιοθλήπτες  για  την  είσοδο  του  καλωδίου  παροχής,  του  καλωδίου

τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.

 τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου:  γενικό διακόπτη φορτίου,  γενικές  ασφάλειες,

αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά

κύκλωμα φωτισμού), ρελέ διαροής, ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού με φωτοκύτταρο,

χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού, τουλάχιστον δύο (2)

πρίζες σούκο 16Α και μία (1) τριφασική παροχή 4Χ32Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε

στεγανή «καραβοχελώνα» και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του

κιβωτίου).

 Η  προμήθεια,  εγκατάσταση  και  σύνδεση  εντός  του  πίλλαρ  όλου  του  απαραίτητου

εξοπλισμού  αυτόματης  διαχείρισης  του  συστήματος  άρδευσης  (χρονοδιακόπτες,

αυτόματα  ρελέ,  λοιποί  αυτοματισμοί,  διακόπτες  και  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες,

τροφοδοτικά  και  παροχές  των  ηλεκτροβάνων  και  λοιπού  εξοπλισμού,  αισθητήρες

βροχής) και  κάθε άλλο υλικό που απαιτείται για την πλήρη λειτουργία του συστήματος

άρδευσης

 η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις

και τον έλεγχο λειτουργίας, 

 η σύνταξη από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη όλων των απαραίτητων εγγράφων

για  την  σύνδεση  του  πίλλαρ  (ηλεκτρολογικά  σχεδιαγράμματα,  υπεύθυνες  δηλώσεις,

πιστοποιητικά κλπ), τα οποία θα παραδοθούν στην επίβλεψη. 

Τιμή  ανά  τεμάχιο  πίλλαρ  ηλεκτροδότησης  οδοφωτισμού,  ανάλογα  με  τον  αριθμό  των

αναχωρήσεων, ως εξής.

Ν.60.10.80.01 Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων

(Κωδικός αναθεώρησης HΛM-52)

Δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00 €)

Α.Τ. 42

60.10.85  ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Κατασκευή  φρεατίου  έλξης  και  σύνδεσης  καλωδίων  από  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C12/15,

οπλισμένο με δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10  cm για τα φρεάτια
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έλξης  και  15  cm για  τα  φρεάτια  σύνδεσης  και  κατά  τα  λοιπά  σύμφωνα  με  τα  σχέδια

λεπτομερειών της μελέτης

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος

 η  επί  τόπου  σκυροδέτηση,  ή  η  προμήθεια  και  εγκατάσταση  προκατασκευασμένου

φρεατίου κατάλληλων διαστάσεων, που θα εγκριθεί από την επίβλεψη

 η  διαμόρφωση  των  οπών  εισόδου  και  εξόδου  των  σωληνώσεων  διέλευσης  των

καλωδίων 

 η  προμήθεια  και  τοποθέτηση  τετράγωνου  καλύμματος  φρεατίου  με

ανάλογο πλαίσιο και δυνατότητα επιλογής της τελικής επιφάνειας επένδυσης, που θα

ταιριάζει  απόλυτα  με  όλα  τα  αρχιτεκτονικά  στοιχεία  καθώς  και  με  τον  περιβάλλοντα

χώρο. 

Θα είναι κατάλληλο για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, για περιοχές πεζών, ήπιας και

μεσαίας κυκλοφορίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- • Φορτίο δοκιμής: 40 kΝ - 4 τόνοι.

- • Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ124.

Υλικά κατασκευής:

- - Αλουμίνιο AIMgSi0.5.

- - Γαλβανισμένο δομικό πλέγμα ενίσχυσης.

- - Ανοξείδωτες βίδες 304.

- - Διπλό παρέμβυσμα στεγανοποίησης από EPDM.

- - Κλειδιά ανύψωσης

- Βιομηχανικό προφίλ αλουμινίου

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:

Το  καπάκι  ασφαλίζει  στο  πλαίσιο  του  με  4  ανοξείδωτες  βίδες  και  έχει  διπλό

προσαρμοσμένο

παρέμβυσμα στεγανοποίησης 8mm, στοιχεία που εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα

και

προσφέρεται με τα ανάλογα κλειδιά ανύψωσης.

Ο ειδικός σχεδιασμός του (patent profile), προστατεύει την είσοδο ανεπιθύμητων υλικών

(χώμα,  λάσπη  κ.α.)  ανάμεσα  στο  πλαίσιο  και  το  κάλυμμα,  εξασφαλίζοντας  εύκολο

άνοιγμα οποιαδήποτε στιγμή.

Ύψος γεμίσματος 5 cm, ύψος πλαισίου 6 cm 

58/63



ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

 η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής:

Ν.60.10.85.01  Φρεάτιο  έλξης  καλωδίων  40x40  cm  με  στεγανό  επιγεμιζόμενο  κάλυμμα
αλουμινίου με κλείδωμα

(Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-2548)

Εκατόν είκοσι ευρώ (120,00 €)

Α.Τ. 43

60.10.85  ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Κατασκευή  φρεατίου  έλξης  και  σύνδεσης  καλωδίων  από  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C12/15,

οπλισμένο με δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10  cm για τα φρεάτια

έλξης  και  15  cm για  τα  φρεάτια  σύνδεσης  και  κατά  τα  λοιπά  σύμφωνα  με  τα  σχέδια

λεπτομερειών της μελέτης

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος

 η  επί  τόπου  σκυροδέτηση,  ή  η  προμήθεια  και  εγκατάσταση  προκατασκευασμένου

φρεατίου κατάλληλων διαστάσεων, που θα εγκριθεί από την επίβλεψη

 η  διαμόρφωση  των  οπών  εισόδου  και  εξόδου  των  σωληνώσεων  διέλευσης  των

καλωδίων 

 η  προμήθεια  και  τοποθέτηση  τετράγωνου  καλύμματος  φρεατίου  με

ανάλογο πλαίσιο και δυνατότητα επιλογής της τελικής επιφάνειας επένδυσης, που θα

ταιριάζει  απόλυτα  με  όλα  τα  αρχιτεκτονικά  στοιχεία  καθώς  και  με  τον  περιβάλλοντα

χώρο. 

Θα είναι κατάλληλο για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, για περιοχές πεζών, ήπιας και

μεσαίας κυκλοφορίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- • Φορτίο δοκιμής: 40 kΝ - 4 τόνοι.

- • Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ124.

Υλικά κατασκευής:

- - Αλουμίνιο AIMgSi0.5.

- - Γαλβανισμένο δομικό πλέγμα ενίσχυσης.

- - Ανοξείδωτες βίδες 304.

- - Διπλό παρέμβυσμα στεγανοποίησης από EPDM.
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- - Κλειδιά ανύψωσης

- Βιομηχανικό προφίλ αλουμινίου

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:

Το  καπάκι  ασφαλίζει  στο  πλαίσιο  του  με  4  ανοξείδωτες  βίδες  και  έχει  διπλό

προσαρμοσμένο

παρέμβυσμα στεγανοποίησης 8mm, στοιχεία που εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα

και

προσφέρεται με τα ανάλογα κλειδιά ανύψωσης.

Ο ειδικός σχεδιασμός του (patent profile), προστατεύει την είσοδο ανεπιθύμητων υλικών

(χώμα,  λάσπη  κ.α.)  ανάμεσα  στο  πλαίσιο  και  το  κάλυμμα,  εξασφαλίζοντας  εύκολο

άνοιγμα οποιαδήποτε στιγμή.

Ύψος γεμίσματος 5 cm, ύψος πλαισίου 6 cm 

 η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής:

Ν.60.10.85.03  Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 120x80 cm με στεγανό επιγεμιζόμενο κάλυμμα 
αλουμινίου με κλείδωμα

(Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-2548)

Τριακόσια ευρώ (300,00 €)

Α.Τ. 44

Αρθρο 12.36 Σωληνώσεις  προστασίας  καλωδίων,  από πολυαιθυλένιο  (  PE  ),  δομημένου

τοιχώματος 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας καλωδίων

από πολυαιθυλένιο  (PE),  δομημένου τοιχώματος,  κατά ΕΛΟΤ  EN 61386,  με ενσωματωμένη

ατσαλίνα.

Η  εκσκαφή  και  επανεπίχωση  του  ορύγματος  επιμετράται  με  βάση  τα  οικεία  άρθρα  του

τιμολογίου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωσης (m) κατά τα ανωτέρω,

12.36.01 Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN)

κατά  την  εξωτερική  διάμετρο  [DN/ΟD],  θλιπτικής  αντοχής  ≥  450  N κατά  την

πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 61386

12.36.01.02 Σωληνώσεις DN/ΟD 50 mm

Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6711.1  

Μηδέν ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (0,82 €)
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Α.Τ. 45

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.9.2.15.14 5 x 4

Ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50 €)

Α.Τ. 46

Άρθρο  Ν.9315.20  Πλέγμα  (ταινία)  επισήμανσης  υπόγειων  αγωγών  δικτύων  πλάτους

τουλάχιστον 20cm για αγωγούς διαμέτρου μέχρι Φ600mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 

Προμήθεια,  φόρτωση,  μεταφορά,  εκφόρτωση  κατά  μήκος  του  έργου  και  πλήρης

εγκατάσταση, ταινίας επισήμανσης υπόγειων αγωγών δικτύων, πλάτους τουλάχιστον 20cm

για  αγωγούς  διαμέτρου  μέχρι  Ø600mm,  χρώματος  επιλογής  της  υπηρεσίας  και  υφής

δικτυωτής με συνεχή ζώνη στο κέντρο, πλάτους 7 ± 1 cm, όπου θα αναγράφεται ο φορέας

του έργου και ο τύπος του αγωγού, με γραμματοσειρά ευανάγνωστη, με ύψος χαρακτήρων 4

cm, πλάτος 2,50 cm και πάχος κορμού 1cm. 

Οι  ταινίες  σήμανσης  θα  διαθέτουν  ανθεκτικό  σε  διάβρωση  σύρμα  από  χρωμιονικελίνη  ή

οποιοδήποτε άλλο υλικό που ανιχνεύεται εύκολα με ηλεκτρομαγνητικές συσκευές και καθιστά

δυνατό  τον  άμεσο  εντοπισμό  των  θαμμένων  πλαστικών  σωληνώσεων.  Η  επιμέτρηση  θα

γίνεται σε μέτρα μήκους (m) των ταινιών σήμανσης, ανεξαρτήτως τύπου (ενιαία κατηγορία για

κάθε τύπο ταινίας). 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

-  Η  προμήθεια,  μεταφορά επί  τόπου  του  έργου,  αποθήκευση  και  προστασία των  ταινιών

σήμανσης. 

- Η φθορά και απομείωση των υλικών. 

- Η εργασία τοποθέτησης εντός του ορύγματος 
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένης ταινίας σήμανσης σύμφωνα με τα παραπάνω και

τους όρους της αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής. 

ΕΥΡΩ: Μηδέν ευρώ και είκοσι λεπτά (0,20 €)

Α.Τ. 47

Ν.ΣΤ 2.1.5 Πλήρης εγκατάσταση δικτύου αυτόματης άρδευσης στην περιοχή του έργου

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5321

Πλήρης  κατασκευή  υπόγειου  ή/και  επίγειου  αυτοματοποιημένου  δικτύου  άρδευσης  για  τις

ανάγκες της φύτευσης του έργου. Περιγραφικά (και  όχι  περιοριστικά) οι  εγκαταστάσεις της

κατηγορίας του παρόντος άρθρου είναι:

Πλήρη δίκτυο άρδευσης της φύτευσης του έργου σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες της

επίβλεψης και διασύνδεσης του δικτύου άδρευσης με το δίκτυο ύδρευσης, σωλήνες άρδευσης

πολυαιθυλενίου  (ΡΕ),  φίλτρα,  ηλεκτροβάνες,  φρεάτια,  υπόγεια  στάγδην  άρδευση  χώρων

φύτευσης  μορφής  πλέγματος  σταλακτηφόρων  σωλήνων,  περιστροφικοί  με  ρυθμιζόμενη

γωνία διαβροχής και ακτίνας εκτοξευτές νερού, σταλάκτες σταθερής παροχής, μικροσωλήνες

και σταλακτηφόροι σωλήνες κάθε τύπου διατομής και παροχής, αισθητήρας βροχής, υλικά

συνδεσμολογίας, ηλεκτρικές γραμμές λειτουργίας Η/Β, πίνακας προγραμματισμού αυτομάτου

ποτίσματος  (με  ενδεικτικές  λυχνίες  ενεργών  Η/Β  )  εκσκαφές  και  επιχώσεις  και  κάθε  άλλη

εργασία, υλικά και μικροϋλικά όπως απεικονίζονται και περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,

στα  σχέδια  της  μελέτης,  την  τεχνική  περιγραφή  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  Η/Μ

εγκαταστάσεων του έργου.

Ενδεικτικά, θα κατασκευαστούν δύο (2) κλάδοι άρδευσης στα δύο πεζοδρόμια της οδού, από

δέντρο σε δέντρο, που θα καταλήγουν σε φρεάτιο σύνδεσης πλησίον της θέσης παροχής

(βρύση  πλάτανου).  Το  φρεάτιο  θα  έχει  διαστάσεις  60x60  cm  τουλάχιστον  και  στεγανό

επιγεμιζόμενο  κάλυμμα  αλουμινίου  με  κλείδωμα.  Θα  είναι  εξοπλισμένο  με  ηλεκτροβάνα

κατάλληλη  για  την  εγκατάσταση  και  διακόπτες  των  κλάδων  και  της  παροχής.  Θα

κατασκευαστεί  σύνδεση  της  ηλεκτροβάνας  με  το  πίλλαρ  ηλεκτροδότησης  με  κατάλληλο

καλώδιο εντός σωλήνα διέλευσης κατάλληλης διατομής και σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης.

Τέλος, θα τοποθετηθούν επί των σωλήνων μικροεκτοσκευτές ρυθμιζόμενης παροχής σε κάθε

θέση φύτευσης.

Επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε εγκατάσταση της κατηγορίας του παρόντος άρθρου- ακόμη

και αν δεν περιγράφεται παραπάνω – αλλά εμπεριέχεται στην εγκεκριμένη μελέτη, τις τεχνικές

προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβάνεται στο παρόν τίμημα.
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