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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
  

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 

 

Δια μέσου οδών καλής βατότητας. 

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h. 

 

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 2 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.01.01 Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2101 

Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις 

φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισμός, εκχέρσωση 

και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών" 

 

με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50 

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 3 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α20 Κατασκευή  επιχωμάτων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1530 

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

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

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

 

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

 

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

Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), η οποία 
τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 
 

 

- Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του επιχώματος. 

 

- Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέραν 
των ορίων που προβλέπει η μελέτη. 
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ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία. 

 

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

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

 

- Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών 

 

- Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα 

 

Επιμέτρηση  με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,05 

(Ολογράφως) : ένα και πέντε λεπτά 

A.T. : 4 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α18.1 Προμήθεια δανείων,   συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1510 

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

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

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

 

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

- η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων, 

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

- οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων 

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

Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη 
αρχικών και τελικών διατομών. 
 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,08 

(Ολογράφως) : έξι και οκτώ λεπτά 

A.T. : 5 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν.20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων καθαιρέσεων/κατεδαφίσεων με μηχανικά μέσα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 

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

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 0,90 

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά 

A.T. : 6 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού 
εξοπλισμού 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 

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 ευμεγεθών 
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". 
 

 

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

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00 

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ 

A.T. : 7 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών 
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για 
επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των 
δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για 
οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με 
την 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 
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Υποέργο 1: «Περιβαλλοντική & Αισθητική Αναβάθμιση Νότιας Εισόδου Πόλης»  

 

Τιμολόγιο μελέτης 
 

 

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

 

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

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

- οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 

 

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

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

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων, 
δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και 
πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και 
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου. 
 

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

 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,73 

(Ολογράφως) : πέντε και εβδομήντα τρία λεπτά 

A.T. : 8 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β01 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 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 εξοπλισμο, 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) 
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Υποέργο 1: «Περιβαλλοντική & Αισθητική Αναβάθμιση Νότιας Εισόδου Πόλης»  

 

Τιμολόγιο μελέτης 
 

- Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος 

 

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

 

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

 

- Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφής 
για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του τεχνικού έργου, 
οχετού ή αγωγού 
 

 

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

 

- Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιμεντοστρώσεων στην θέση 
του ορύγματος 
 

 

- Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την 
εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης) 
 

 

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

 

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών 
από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα 
του Τιμολογίου. 
 

 

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα επιφανείας 
έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι 
μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές και ΕΥΡΩ : 4,00 + ΜΤΦ 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,03 

(Ολογράφως) : εννέα και τρία λεπτά 

A.T. : 9 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α07 Καθαίρεση κτισμάτων από σιδηροκατασκευές 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Κατεδάφιση κτισμάτων από σιδηροκατασκευές, αποτελούμενες από δικτυώματα χαλύβδινων διατομών και 
κατακόρυφα φέροντα στοιχεία από χάλυβα ή οπλισμένο σκυρόδεμα, από τοιχοποιία με πάνελ, ή 
οπτολινθοδομές, ή άλλα δομικά υλικά, από επιστέγαση με κυματοειδή λαμαρίνα, ή κεραμίδια και από 
δάπεδο με σκυρόδεμα ή άλλα υλικά, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς σε οποιαδήποτε 
απόσταση προς απόρριψη των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαμβάνεται και κάθε είδους 
εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών. 
 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προσκόμιση-αποκόμιση και χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού 

 

- η αποσύνθεση των μεταλλικών δικτυωμάτων και όλων των λοιπών στοιχείων της κατασκευής όπως 
δαπέδων θεμελίων από οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς και κάθε είδους εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού είτε 
βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών κ.λ.π., 
 

 

- ο διαχωρισμός των διαμήκων μεταλλικών στοιχείων από τα λοιπά προϊόντα κατεδάφισης, 
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Τιμολόγιο μελέτης 
 

 

- οι φορτοεκφορτώσεις, η μεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή τους σε χώρους 
επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση, 
 

 

- η σταλία αυτοκινήτων-μηχανημάτων κλπ, 

 

- ο καθαρισμός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού ή διαμορφωμένου 
εδάφους, 
 

 

- η λήψη  μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. 

 

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε πραγματικό όγκο κτίσματος πριν την κατεδάφιση, ο οποίος ορίζεται από 
το περίγραμμά του, χωρίς τον υπολογισμό προβόλων και αιθρίων, και με ύψος την απόσταση της κάτω 
επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 
02-01-01-00. 
 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,33 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και τριάντα τρία λεπτά 

A.T. : 10 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α08 Καθαίρεση λαμαρινοκατασκευών με σκελετό από ξύλο 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Κατεδάφιση κατασκευών με φέροντα οργανισμό από ξύλο, υλικά πλήρωσης από μορφοποιημένη λαμαρίνα 
και δάπεδο από σκυρόδεμα ή άλλα υλικά, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς σε 
οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαμβάνεται και κάθε 
είδους εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, είτε βρίσκεται εντός των κατασκευών είτε ως προσάρτημα 
αυτών. 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η αποσύνθεση και ο τεμαχισμός του ξύλινου φέροντα οργανισμού, των υλικών πλήρωσης, και των 
δαπέδων καθώς και κάθε είδους εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων 
είτε ως προσάρτημα αυτών κ.λ.π., 
 

- οι φορτοεκφορτώσεις, η μεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή τους σε χώρους 
επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση, 

 

- η σταλία αυτοκινήτων-μηχανημάτων κλπ, 

 

- ο καθαρισμός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού ή διαμορφωμένου 
εδάφους, 
 

- η προσκόμιση-αποκόμιση και χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού 

 

- η λήψη  μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. 

 

Επιμέτρηση βάσει του όγκου του κτίσματος πριν την κατεδάφιση, ο οποίος ορίζεται από το 
περίγραμμά του, χωρίς τον υπολογισμό προβόλων και αιθρίων, και με ύψος την απόσταση της άνω 
επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 
02-01-01-00. 
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Τιμολόγιο μελέτης 
 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,63 

(Ολογράφως) : έντεκα και εξήντα τρία λεπτά 

A.T. : 11 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α09 Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2227 

Καθαίρεση ολοσώμων περιφράξεων από οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα, ή από αργολιθοδομές ή άλλα 
υλικά, ανεξαρτήτως πάχους και ύψους από το φυσικό έδαφος, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της 
μεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η αποσύνθεση και ο τεμαχισμός της ολόσωμης περίφραξης ,ανωδομής και θεμελίων, 

- η επανεπίχωση και συμπύκνωση των τάφρων που θα δημιουργηθούν λόγω των κατεδαφίσεων, 

- οι φορτοεκφορτώσεις και η μεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών προς απόρριψη σε χώρους 
επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση, 
 

- οι τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η σταλία αυτοκινήτων-μηχανημάτων κλπ, ο 
καθαρισμός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού εδάφους, η προσκόμιση- 
αποκόμιση και χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού και η δαπάνη για τα μέτρα υγιεινής και 
ασφάλειας. 
 

Τιμή ανά μέτρο μήκους. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,20 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 12 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α10 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6448 

Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα και πασσάλους από οποιοδήποτε υλικό, είτε επί εδάφους 
είτε επί τοιχίου από σκυρόδεμα, τοιχοποιία κλπ, ανεξαρτήτως ύψους, μετά των φορτοεκφορτώσεων και 
της μεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η δαπάνη για την αποσύνθεση και τον τεμαχισμό του τοιχίου (από οποιοδήποτε υλικό) και της 
περίφραξης, 

- η δαπάνη για την επανεπίχωση και συμπύκνωση των ορυγμάτων που θα δημιουργηθούν λόγω των 
κατεδαφίσεων, 

- η δαπάνη για τις φορτοεκφορτώσεις και για τη μεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών προς 
απόρριψη σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση, 

- η δαπάνη για τις τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η σταλία αυτοκινήτων- 
μηχανημάτων κλπ, 

- η δαπάνη για τον καθαρισμό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού 
εδάφους, 

- η δαπάνη για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. 

 

Σημειώνεται ότι η κατεδάφιση των περιφράξεων θα γίνει με τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και 
των σχετικών αστυνομικών διατάξεων από τον Ανάδοχο, τον οποίο βαρύνουν όλες οι ευθύνες. 
 

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους. 
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Τιμολόγιο μελέτης 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,60 

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα λεπτά 

A.T. : 13 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α12 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 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. 

 

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,53 

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα τρία λεπτά 

A.T. : 14 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β04.1 Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Β 

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. 

     

Σελίδα 26 από 72   
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Τιμολόγιο μελέτης 
 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,17 

(Ολογράφως) : εννέα και δέκα επτά λεπτά 

A.T. : 15 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6808 

Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί 

αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 

ποσοστό θραυομένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση. 

Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του 

ορύγματος προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδρομίου. 

Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική 

παραδοχή ότι ανά τρέχον μέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3 

προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής: 

= 0,075 m3 x S x E/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου) 

όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς 

όρους ή την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

ΕΥΡΩ : 3,30 + ΜΤΦ 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,68 

(Ολογράφως) : τρία και εξήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 16 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α06 Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2221 

Κατεδάφιση κτισμάτων, κεραμοσκεπών κλπ, από οπτοπλινθοδομές, λιθοδομές ή άλλα δομικά υλικά, 
χωρίς φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς σε 
οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαμβάνεται και κάθε 
είδους εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα 
αυτών. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προσκόμιση-αποκόμιση και χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού 

- η αποσύνθεση θεμελίων από οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς και κάθε είδους εγκαταλελειμμένου 
εξοπλισμού είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών κ.λ.π., 

- η επανεπίχωση και συμπύκνωση των ορυγμάτων που θα δημιουργούνται λόγω των κατεδαφίσεων, 

- οι φορτοεκφορτώσεις, η μεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή τους σε χώρους 
επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση, 

- η σταλία αυτοκινήτων-μηχανημάτων κλπ, 

- ο καθαρισμός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού ή διαμορφωμένου 
εδάφους, 
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Τιμολόγιο μελέτης 
 

- η λήψη  μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. 

 

Επιμέτρηση βάσει του όγκου του κτίσματος πριν την κατεδάφιση, ο οποίος ορίζεται από το 
περίγραμμά του, χωρίς τον υπολογισμό προβόλων και αιθρίων, και με ύψος την απόσταση της άνω 
επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 
02-01-01-00. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρως κατεδαφιζόμενου κτίσματος, μετά της μεταφοράς σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 
 

ΕΥΡΩ : 13,10 + ΜΤΦ 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,13 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και δέκα τρία λεπτά 

A.T. : 17 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

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

Για μεταλλικά κιγκλιδώματα. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 18 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 

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. 

Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών. 

. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90 

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 19 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α23 Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Α 

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

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άμμου - σκύρων με βαθμό συμπύκνωσης 
τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή που 
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 
13286-2) 
 

- Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άμμου, των σκύρων, του απαιτούμενου 
νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου, 
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Τιμολόγιο μελέτης 
 

 

- Η διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση των υλικών, 

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

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

ΕΥΡΩ : 7,70 + ΜΤΦ 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,73 

(Ολογράφως) : δώδεκα και εβδομήντα τρία λεπτά 

A.T. : 20 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β02 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6087 

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από αγωγούς 
Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόμενους, αντιστηρι-ζόμενους 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). 

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 εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,70 

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 21 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6087 

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

από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, 

υποστηριζόμενα / αντιστηριζόμενα ή μη, ανά μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού 

κατά μήκος του σκάμματος. 

 

Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ αυτό κατά το 

μεγαλύτερο μέρος της διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί 

περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού 

και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον 

παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η τιμή αυτή. 
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Τιμολόγιο μελέτης 
 

Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, 

αντιστήριξης ή υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, 

κατά περίπτωση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των 

αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

 

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,50 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά 

A.T. : 22 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ ΝΕ9 Αποξήλωση μεταλλικών στύλων στήριξης πινακίδων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Για την πλήρη αποξήλωση μεταλλικών στύλων στήριξης πινακίδων σήμανσης οδών, οποιασδήποτε μορφής, 
διατομή και ύψους, που στερεώνονται στο έδαφος ή σε θεμέλιο από άοπλο σκυρόδεμα η οποία 
εκτελείται σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης του έργου και στην οποία περιλαμβάνονται δαπάνες 
για τις εξής επιμέρους εργασίες και υλικά: 

1. Μεταφορά των απαιτούμενων συνεργείων και μηχανικού εξοπλισμού στις θέσεις που θα επιλεγούν 
από την επιβλέπουσα υπηρεσία για την εκτέλεση της εργασίας. 

2. Αφαίρεση των μεταλλικών στύλων στήριξης από το έδαφος ή αποξήλωσή τους από τη θεμελίωση με 
οποιονδήποτε τρόπο ανάλογα με τον τρ΄πο στερέωσης (κοπή των στύλων στη στάθμη του θεμελίου ή 
αποκοχλίωση των κοχλιών ή αγκυρίων από την πλάκα έδρασης) με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια, 
ώστε να μην προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη. 

3. Μεταφορά των στύλων στήριξης καθώς επίσης των υλικών σύνδεσης τους από τον τόπο εκτέλεσης των 
εργασιών σε τόπο, που υποδεικνύεται από τον επίβλεψη συμπεριλαμβανομένων των φορτοεκφορτώσεων. 

4. Αποκατάσταση των τυχόν ζημιών, που έχουν προκληθεί στο σώμα της οδού εξαιτίας της αποξήλωσης 
των στύλων στήριξης (π.χ συμπλήρωση διανοιγμένης οπής με κατάλληλο εδαφικό υλικό και συμπύκνωση 
αυτού, συμπλήρωση σκυροδέματος κ.λπ) 

5. Προμήθεια και μεταφορά του θραυστού υλικού ή σκυροδέματος από τον τόπο προμήθειας στον τόπο 
του έργου πλήρωση των οπών με το κατάλληλο εδαφικό υλικό και συμπύκνωση αυτού. 

6. Σήμανση και λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την ασφαλή διευθέτηση και διεξαγωγή της 

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00 

(Ολογράφως) : δέκα 

A.T. : 23 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ ΝΒ29.3.1.1 Κατασκευή βάσης κρασπέδων, θεμελίων τοίχων, και υπόβασης πεζοδρομίων, κ.λ.π. με 
σκυρόδεμα C20/25 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

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 
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- 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 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 

 

Κατασκευή βάσης κρασπέδων, θεμελίων τοίχων, και υπόβασης πεζοδρομίων, κ.λ.π. με σκυρόδεμα C20/25 
άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο. 
 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 91,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα ένα 

A.T. : 24 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.4.5 Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2551 

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

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

 

Στο παρόν άρθρο εντάσσονται οι ακόλουθες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25: 

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

- τοίχων (θεμελίων και ανωδομής) οποιουδήποτε ύψους περιλαμβανομένων και των λεπτοτοίχων 

- κατακορύφων υποστυλωμάτων γεφυρών 

- θωρακίων, προσκεφαλαίων και δοκών έδρασης γεφυρών 

- κεφαλοδέσμων και επένδυσης πασσαλοστοιχιών 

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

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 133,00 

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα τρία 

A.T. : 25 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον 

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με 

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων 

κλπ). 

 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 

οπλισμού. 

 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 

των οπλισμών. 

 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 

ζυγολογίου. 

 

|           Πεδίο εφαρμογής                    | 

__________|______________________________________________|______________________ 

Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ. 

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο 

(mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m) 

__________|________|________________|____________________|_________|____________ 

| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 

5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 

5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 

6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 

6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260 

7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302 
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7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347 

8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395 

10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617 

12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888 

14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21 

16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58 

18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00 

20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47 

22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98 

25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85 

28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83 

32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31 

40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 

 

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

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

δάπεδο εργασίας. 

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

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

 

Δομικά πλέγματα B500C. 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 

σύμφωνα με την μελέτη. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01 

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό 

A.T. : 26 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον 

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με 

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων 

κλπ). 

 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 

οπλισμού. 

 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 

των οπλισμών. 

 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 

ζυγολογίου. 

 

|           Πεδίο εφαρμογής                    | 
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Τιμολόγιο μελέτης 
 

__________|______________________________________________|______________________ 

Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ. 

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο 

(mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m) 

__________|________|________________|____________________|_________|____________ 

| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 

5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 

5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 

6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 

6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260 

7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302 

7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347 

8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395 

10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617 

12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888 

14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21 

16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58 

18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00 

20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47 

22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98 

25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85 

28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83 

32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31 

40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 

 

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

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

δάπεδο εργασίας. 

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

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

 

Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C. 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 

σύμφωνα με την μελέτη. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,07 

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά 

A.T. : 27 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841 

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με 

κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση 

(καινουργής ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη 

του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος". 

 

Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η 

τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η 

υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου. 

 

Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη 

τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων". 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,25 

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά 
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Τιμολόγιο μελέτης 
 

A.T. : 28 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.18 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 

Διαμόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από 

σκυρόδεμα, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 

"Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος",με χρήση ξύλινων ή 

πλαστικών πηχίσκων διατομής έως 75x75 mm, οι οποίοι στερεώνονται στους 

ξυλοτύπους. Περιλαμβάνεται η αποκατάσυαση τοπικών φθορών που είναι δυνατόν να 

προκληθούν κατά την αφαίρεση του ξυλοτύπου, με χρήση τσιμεντοκονίας ή 

επισκευαστικού κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80 

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 29 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921 

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 m 
και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, 
ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων 
κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, 
αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους. 

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

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

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

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,60 

(Ολογράφως) : εννέα και εξήντα λεπτά 

A.T. : 30 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ ΝΒ51 Πρόχυτα κράσπεδα κήπου από σκυρόδεμα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2921 

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα (διαχωριστικά κήπου), διατομής 

πλάτους 0,06 m και ύψους 0,23, 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 
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Τιμολόγιο μελέτης 
 

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

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

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, 

η οποία επιμετράται ιδιαιτέρως. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00 

(Ολογράφως) : επτά 

A.T. : 31 
  

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 

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

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

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

υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 32 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.23 Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7416 

Επεξεργασία της επιφάνειας του μαρμάρου με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και ηλεκτροεργλεί χειρός, 
για την απόκτηση αδρής επιφάνειας (π.χ. σκαπιτσάρισμα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 33 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.90.02 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7492 

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο μαλακού προελεύσεως Πεντέλης πάχους 2 cm και πλάτους 
έως 10 cm.  Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Ταινίες επιστρώσεων από  μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,40 

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά 

A.T. : 34 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.16.02.02 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30cm, λωρίδα όδευσης τυφλών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm κατάλληλου τύπου για 
λωρίδα όδευσης τυφλών,  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 
cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, 
τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο  πλήρως πληρους περαιωμένης εργασίας χωρίς την βάση έδρασής , η οποία 
επιμετράται ιδιαιτέρως. 
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Τιμολόγιο μελέτης 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 32,00 

(Ολογράφως) : τριάντα δύο 

A.T. : 35 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν73.93 Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 12  cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 12 cm 

Κατασκευή εγχρώμου βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από 
οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 12 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες προλυπροπυλενίου), και 
του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο, σύμφωνα με την μελέτη. 

Περιλαμβάνονται: 

α)  Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25, οπλισμένου με δομικό πλέγμα κατηγορίας B500C, 
ελαχίστου πάχους 12 έως 14 cm στα σημεία απορροής και 12 έως 16 cm στις κορυφές και εφαρμογή 
στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με 
το παλαιό. 

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

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

δ)  Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης πάχους 3 mm, με την χρήση μίγματος 
λεπτοκόκκων αδρανών από χαλαζιακά πετρώματα (quartz) και προσμίκτων «με ψιλό» χτένισμα της 
τελικής επιφάνειας. 

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

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

ζ) Διαμήκης αρμός των πεζοδρομίων θα είναι η κατασκευασμένη όδευση τυφλών./ Στο μέσο του δαπέδου 
των πεζοδρομίων θα τοποθετηθεί φύλλο διογκωμένης πολυστερίνης (φελιζόλ) πλάτους 40 cm και πάχους 
12 cm, το οποίο μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος θα αφαιρεθεί και θα τοποθετηθεί η όδευση 
τυφλών. Το κόστος της κατασκευής / τοποθέτησης διογκωμένης πολυστερίνης (φελιζόλ) δεν 
περιλαμβάνεται. 
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, 
σύμφωνα με την μελέτη. 
 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου 

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00 

(Ολογράφως) : τριάντα 

A.T. : 36 
  

Άρθρο : ΝΟΔΟ ΝΒ52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, κ.τ.λ με πλάκες τσιμέντου κάθε είδους 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων, με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1339, αντιολισθηρές, κάθε είδους, όπως βοτσαλόπλακες έγχρωμες, τριμένου, μωσαϊκού, έγχρωμες 
αντιολισθηρές ανάγλυφης υφής, κ.α πλευράς 40cm και πάχους 3 ή και 5 cm (ανάλογα με τις οδηγίες 
της επίβλεψης) με αρμους πλάτους έως 5mm, επί υποστρώματος πάχους 2cm από τσιμεντοασβεστοκονίαμα 
των 350kg τσιμέντου και 0,04m3 ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες τσιμεντοκονίαμα κ.λπ επό τόπου και 
την εργασία πλήρους κατασκευής οριζόντινων ή κεκλιμένων επιφανειών, σκαφών, κ.λπ.  σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 "Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια και 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 τη μελέτη διάταξη και τις οδηγίες της 
υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένης της κοπής τεμαχίων. για την πλήρη κάλυψη της προβλεπόμενης 
επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων), 

-η αρμολόγηση με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία) 

- ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφάνειας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς οριστική 
απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων πλακών, υλικών 
συσκευασίας κ.λπ. 
 

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περιμετρο της 
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Υποέργο 1: «Περιβαλλοντική & Αισθητική Αναβάθμιση Νότιας Εισόδου Πόλης»  

 

Τιμολόγιο μελέτης 
 

πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε 

A.T. : 37 
  

Άρθρο : ΝΠΡΣ ΝΒ6 Πλακόστρωση  με κυβόλιθους από τσιμέντο 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από τσιμέντο,10x10x10cm, οποιουδήποτε σχεδίου, χρώματος και 
επεξεργασίας, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της μελέτης, επί τσιμεντοκονιάματος 
των 350 kg τσιμέντου ή άμμου, σε οποιαδήποτε υποδομή, σκυρόδεμα ή το φυσικό έδαφος, με την 
συμπύκνωση της τελικής επιφάνειας κατάλληλο δονητή και την αρμολόγηση με ψιλή άμμο ποταμού εν 
ξηρώ, ή με κονίαμα των 450 kg τσιμέντου.Κατά την κατασκευή δεν θα υπάρχει διάκενο μεταξύ των 
κυβολίθων.Τα διάκενα θα γεμίζουν με λεπτόκοκκη άμμο. 

Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με 
την αρχιτεκτονική μελέτη. Συμπεριλαμβάνεται η αξία (εργασία και υλικά ) του τσιμεντοκονιάματος ή 
της άμμου. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,00 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε 

A.T. : 38 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν73.36 Πατητή τσιμεντοκονία 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7335 

Πατητή τσιμεντοκονία επίστρωσης επιφανειών βασισμένη σε εποξικές ρητίνες υδατικής βάσης, για 

την διακόσμηση όψεων που έχουν υποστεί την κατάλληλη προετοιμασία (λείες, στεγνές και χωρίς 

ατέλειες). 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται αρχικά η δημιουργία υποστρώματος από Εποξική Ρητίνη 2 συστατικών , 
υψηλών στερεών , χωρίς διαλύτες με την ανάμιξη κατάλληλης ποσότητας χαλαζιακής άμμου και ο 
χρωματισμός της τελικής επιφάνειας με έγχρωμο πολυουρεθανικό βερνίκι ενός ή δύο συστατικών, 
βάσεως νερού ή διαλύτη γυαλιστερό ή σατινέ ή ματ, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης και 
τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. 

Για την επίτευξη επιπλέον διακοσμητικών στοιχείων στην τελική επιφάνεια θα αναμιγνύεται η πατητή 
τσιμεντοκονία με ειδικού τύπου πρόσθετα σε μορφή σκόνης ή πάστας διαφόρων αποχρώσεων ανάλογα με 
το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,00 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε 

A.T. : 39 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β49 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 

Προμήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχαρών και καλυμμάτων φρεατίων, με τα αντίστοιχα πλαίσια 
έδρασης, οποιωνδήποτε διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, φέρουσας ικανότητας D400, σύμφωνα με την 
μελέτη και τα Πρότυπα Κατασκετής Εργων (ΠΚΕ). 

Για τις εσχάρες των υπονόμων έχει εφαρμογή η ΕΤΕΠ 08-07-01-01 "Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό 
χυτοσίδηρο". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια των χυτοσιδηρών ειδών, 

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου, οι φοροεκφορτώσεις με κατάλληλα μέσα (πχ. με χρήση 
υδραυλικού γερανοβραχίονα), 

- η προετοιμασία της επιφανείας έδρασης του πλαισίου, η ρύθμιση της απαιτουμένης τελικής στάθμης 
του καλύματος ή της εσχάρας με χρήση ανθεκτικών υποθεμάτων και η πάκτωση του πλαισίου 
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Υποέργο 1: «Περιβαλλοντική & Αισθητική Αναβάθμιση Νότιας Εισόδου Πόλης»  

 

Τιμολόγιο μελέτης 
 

έδρασης με ισχυρή τσιμεντοκονία. 

 

Τιμή ανά kg τοποθετημένων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυμμάτων φρεατίων. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,45 

(Ολογράφως) : ένα και σαράντα πέντε λεπτά 

A.T. : 40 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β84 Περιζώματε δένδρων από χυτοσίδηρο 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 

Προμήθεια και τοποθέτηση με πάκτωση μεταλλικών περιζωμάτων δένδρων τύπου εσχάρας, μορφής της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Το μεταλλικό στοιχείο θα είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο με την 
περιβάλλουσα πλακόστρωση. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως ολοκληρωμένης εργασίας. Επιμέτρηση με βάση πίνακες 
κατασκευαστού ή ζυγολόγιο. 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,40 

(Ολογράφως) : δύο και σαράντα λεπτά 

A.T. : 41 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β85 Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 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. 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,30 

(Ολογράφως) : σαράντα και τριάντα λεπτά 

A.T. : 42 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.02 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από 
ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6402 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους 
συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και 
στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των 
κιγκλιδωμάτων. 

Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,30 

(Ολογράφως) : πέντε και τριάντα λεπτά 
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Υποέργο 1: «Περιβαλλοντική & Αισθητική Αναβάθμιση Νότιας Εισόδου Πόλης»  

 

Τιμολόγιο μελέτης 
 

A.T. : 43 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β09.1 Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήματος 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 

Κατασκευή ξύλινης πέργολας ορθογωνικού σχήματος, από εμποτισμένη ξυλεία, με 

ορθοστάτες διατομής τουλάχιστον 0,10 x 0,10 m και ανωδομή μορφής εσχάρας από 

στοιχεία διατομής 0,05 x 0,10 m, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

10-02-02-01. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00 

(Ολογράφως) : εξήντα 

A.T. : 44 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών 
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού 

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και 

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70 

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 45 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.22 Κατακευή σιδηρών εσχαρών - λασπωτήρων πεζοδρομίων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6122 

Σιδηρές εσχάρες - λασπωτήρες, πεζοδρομίων ή αυλών, σταθερές ή κινητές, από 

μορφοσίδηρο και από ορθογωνικό ή στρογγυλλό σίδηρο, οποιασδήποτε διατομής, και 

γενικά υλικά και μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, 

στερέωσης και χρωματισμού με διπλή στρώση υλικού βάσεως ψευδαργύρου. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80 

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 46 
  

Άρθρο : ΝΠΡΣ ΝΒ10.3 Μικτό τετραπλό Καθιστικό ανάπαυσης από προκατασκευασμένους τσιμεντοσωλήνες. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5104 

Μικτό καθιστικό ανάπαυσης, κατασκευασμένο από όρθιους προκατασκευασμένους τσιμεντοσωλήνες, 
αποτελούμενο συνολικά από τέσσερα τεμάχια. 

Αναλυτικότερα, θα αποτελείται από  τρία τεμάχια D300, κλάσης αντοχής 120, μήκους 0,65μ. το 
καθένα, και ένα τεμάχιο D600, κλάσης αντοχής 120, μήκους 1,10μ.. 

Η τοποθέτηση τους θα γίνει σε κάθετο άξονα , με βάθος θεμελίωσης 0,20μ, εγκιβωτίζοντας τους με 
ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, αφήνοντας ελεύθερο ύψος 0,45μ και 0,90μ αντίστοιχα από το 
τελικά διαμορφωμένο δάπεδο. 

Εσωτερικά οι τρεις τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου D300 θα επιχωθούν και θα συμπυκνωθούν με θραυστό 
υλικού λατομείου κατηγορίας Ε4 συνολικού ύψους 0,40μ. αφήνοντας ελεύθερο ύψος 5εκ. χαμηλότερα 
από την απόληξη του τσιμεντοσωλήνα. Το τμήμα αυτό θα καλυφθεί από σκυρόδεμα C20/25, έτσι ώστε η 
τελική επιφάνεια του να είναι λεία και χωρίς εγκοπές ή προεξοχές. 

Ο τσιμεντοσωλήνας διαμέτρου D600 εσωτερικά θα  επιχωθεί με κηπευτικό χώμα και θα φυτευτεί δέντρο 
σύμφωνα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας Πρασίνου. 

Εξωτερικά στους τσιμεντοσωλήνες του μικτού καθιστικού, θα γίνει επάλειψη με αστάρι κατάλληλου 
τύπου και θα χρωματιστούν στην κατάλληλη απόχρωση καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας. 
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Τιμολόγιο μελέτης 
 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου του έργου, των 
εν λόγω τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, οι 
εργασίες εκσκαφής, εγκιβωτισμού, επίχωσης με θραυστό υλικό, σκυρόδεμα, φυτική γη, προμήθεια και 
φύτευση του δένδρου, ο χρωματισμός των σωλήνων καθώς και οποιαδήποτε υλικά και μικροϋλικά 
απαιτηθούν, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας . 
 

 

 Ευρώ (Αριθμητικά): 251,32 

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα ένα και τριάντα δύο λεπτά 

A.T. : 47 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΝΒ11.2 Καλαθάκι απορριμμάτων τύπου SCUDERIA PLAST 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Καλαθάκι απορριμμάτων τύπου SCUDERIA PLAST ή παρόμοιου τύπου 

Επιδαπέδιος απορριμματοδέκτης τριγωνικής μορφής χωρητικότητας 58 λίτρων με ελαφρώς 
κουρμπαρισμένες πλευρές από υψηλής ποιότητας πολυαιθυλένιο, ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. 

Θα έχει φλάτζα τριγωνική με οπές για τη χρήση βιδών στήριξης. Θα έχει εξωτερικές λαβές για 
εύκολη διαχείριση και τη συγκράτηση της σακούλας απορριμμάτων.Οι πλευρές του θα φέρουν δαντελωτά 
διακοσμητικά ανοίγματα. Το ύψος  του θα είναι 830mm, το μέγιστο πλάτος ανά πλευρά 
απορριμματοδέκτη είναι 365mm. Η βάση θα έχει πλευρά διάστασης 304mm 

Το χρώμα θα είναι επιλογής της υπηρεσίας. Ο προμηθευτής θα έχει πιστοποίηση συστήματος 
διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008, συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004, 
συστήματος υγείας και ασφάλειας ISO18001:2007. 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 140,00 

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα 

A.T. : 48 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ ΝΕ6.1 ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΤΥΛΙΣΚΟΣ , ΥΨΟΥΣ 60cm KAI ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ120mm, χρώματος πράσινου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Στυλίσκος εύκαμπτος,κυλινδρικού σχήματος, ύψους 60-80cm, τύπου FLEXIBOLL ή παρόμοιου τύπου, 
διαμέτρου Φ120mm ,διαμέτρου βάσης στήριξης Φ210mm και βάρους 4,2 κιλών. Χρώματος πράσινου 
κυπαρισσί, κατασκευασμένος από ελαστομερές υλικό, ενισχυμένο εσωτερικά στη βάση με υαλόπλεγμα, 
αυτοσβηνούμενο, με προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, εξαιρετικής αντοχής σε εξωτερικές 
συνθήκες (σκουριά, χημικά, αλάτι), με ταινία υψηλής ανακλαστικότητας,Τύπου ΙΙΙ, πλάτους 50mm, με 
δυνατότητα απόκλισης από την κατακόρυφο 90ο και επαναφορά 100% στην αρχική θέση, χωρίς να 
καταστρέφεται και ν’ αλλοιώνεται η μορφή του. 

Η βάση στήριξης αποτελεί ενιαίο, μη συναρμολογούμενο, σώμα, με τον υπόλοιπο κορμό, φέρει 4 οπές 
στερέωσης και αγκυρώνεται με χημική στερέωση και  4 ντίζες Μ10, μήκους mm 
 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00 

(Ολογράφως) : εξήντα 

A.T. : 49 
  

Άρθρο : ΝΠΡΣ ΝΒ10.2 Παγκάκι από σκυρόδεμα τύπου Grap-G 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Παγκάκι από σκυρόδεμα τύπου Grap-G 

 

Τσιμεντένιος καθιστικός πάγκος διαστάσεων M1840xΠ450χΥ450(mm) τύπου Grap-G ή αναλόγου, 
προκατασκευασμένος από υγρό σκυρόδεμα τύπου PETRA 1 ή παρόμοιου. Η βάση του υγρού σκυροδέματος 
είναι τσιμεντοκονία, άμμος, γρανίτης και αστάρι  αναμεμιγμένα με την κατάλληλη αναλογία νερού 
και προσθέτικά τα οποία είναι υγροποιητές και λευκαντικοί παράγοντες. 

Η αναλογία των υλικών θα είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Τα προίόντα θα έχουν 
πιστοποίηση από τους Ευρωπαικούς κανονισμούς αναφορικά με ελάχιστη αντίσταση και αντοχές UNE-EN 
13198 1. Eπίσης  το σκυρόδεμα θα φέρει προστασία βασισμένη στην εφαρμογή προιόντων τύπου FILMAT 
750 ή παρόμοιο, το οποίο θα έχει διαλύτες βασισμένους σε σταθεροποιητικές ρητίνες και ανθεκτικό 
στην υπεριώδη ακτινοβολία. Με την εφαρμογή του, το σκυρόδεμα θα αποκτήσει ενισχυμένο χρώμα στην 
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Τιμολόγιο μελέτης 
 

επιφάνεια που θα δίνει την εντύπωση του βρεγμένου. Συμπληρωματικά, θα εφαρμοστεί και προίόν 
τύπου FILMAT 783 ή παρόμοιο, αμέσως μετά το πρώτο προϊόν για να διευκολύνει τον καθαρισμό από 
την απομάκρυνση λεκέδων και graffiti. Η στέρεωση του θα γίνει με ειδικές ράμβους πάκτωσης και 
έγχυση εποξειδικής κόλλας στις οπές. To παγκάκι θα φέρει οπλισμό αυλακωτή χαλύβδινο ράβδο Φ6.Ο 
προμηθευτής θα έχει πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008, συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004, συστήματος υγείας και ασφάλειας ISO18001:2007 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η τοποθέτηση καθώς και όλα τα υλικά που αναφέρονται 
στην περιγραφή του καθιστικού. 
 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) Ευρώ (Αριθμητικά): 1.000,00 

(Ολογράφως) : χίλια 

A.T. : 50 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό 
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725 

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, 

σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και 

συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα 

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,90 

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 55 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε08.3 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές, με 
υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

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

αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστού και την ημερομηνία κατασκευής της. 
 

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

- τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισμένα εν θερμώ 
κατά ΕΝ ISO 1461. 
- η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, κατάλληλα 
συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών 

- η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης 

 

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

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 92,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα δύο 
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A.T. : 56 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε09.3 Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 

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

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται: 

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

- η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης 

- και η στερέωσή της επί του ιστού. 

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

 

Ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων: 

α. τριγωνικές   (Ρ-1)      πλευράς 0,60 m 

β. οκταγωνικές  (Ρ-2)      εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,60 m 

γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4) πλευράς 0,40 m 

δ. τετραγωνικές (Ρ-6)      πλευράς 0,45 m 

ε. κυκλικές                διαμέτρου 0,45 m 

Ευρώ (Αριθμητικά): 34,50 

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 57 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2'') 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2653 

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

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

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

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 1/2"). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,10 

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και δέκα λεπτά 

A.T. : 58 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν6326 Μετατόπιση παροχής νερού  και φρεατίου παροχής 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm μωσαϊκού τύπου, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από 
τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, 
τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00 

(Ολογράφως) : εκατό 

A.T. : 59 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α 

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

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιμολογούνται 
ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες". 
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,00 

(Ολογράφως) : ένα 

A.T. : 60 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ02.1 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1132 

Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού 
μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή και ενιαίας κλίσης τελική 
επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού 
οδοστρώματος". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος 

 

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

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

- Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού 

 

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

 

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm. 

 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσματος 
υφιστάμενου οδοστρώματος. 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,15 

(Ολογράφως) : ένα και δέκα πέντε λεπτά 

A.T. : 61 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε17.1 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7788 

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

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή 
αποθήκευση (αν απαιτείται) 
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- η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών και 
την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

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

- η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα) 

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

- η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 

 

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

 

Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή. 

 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,80 

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 62 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ ΝΕ17.2.1 Εφαρμογή αντιολισθηρού τάπητα συνδυασμού εποξειδικής ρητίνης και αδρανών σε 
διαβάσεις πεζών και ποδηλάτων 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Προβλέπονται εργασίες εφαρμογής συστήματος  αντιολισθηρού τάπητα συνδυασμού εποξειδικής ρητίνης 
και αδρανών σε διαβάσεις πεζών και ποδηλάτων όπου απαιτείται μεγάλος συντελεστής τριβής. Η βάση 
του συστήματος  είναι μια ειδική εποξειδικοαμινική ρητίνη 2 συστατικών η οποία δουλεύεται ψυχρή, 
χωρίς τη χρήση άλλων πρόσθετων χημικών ή καταλύτη.  Μπορεί να τοποθετηθεί σε θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος 5°C έως 35°C. 
 

Τα αδρανή που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι βωξίτης. Τα αδρανή που χρησιμοποιούνται 
προσφέρουν πολύ υψηλές τιμές πρόσφυσης και τριβής . 
 

Η επιφάνεια θα πρέπει να καθαρίζεται από σκόνη, λάδια η άλλα ξένα και σαθρά υλικά. Κατά τη 
διάρκεια του καθαρισμού μπορεί να γίνει χρήση νερού και άλλων ειδικών καθαριστικών. 
 

Η επιφάνεια επίστρωσης θα πρέπει να είναι στεγνή. Η επίστρωση της ρητίνης θα πρέπει να γίνεται 
μόνο σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος 5°C έως 35°C για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 
 

Όλες οι υπάρχουσες διαγραμμίσεις, μεταλλικά φρεάτια και άλλα γειτνιάζοντα υλικά στα οποία δεν 
προβλέπεται επικόλληση της ρητίνης θα πρέπει να καλύπτονται από χαρτοταινία η άλλο εγκεκριμένο 
υλικό. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

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

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

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

- η προετοιμασία για την εφαρμογή του τάπητα 

- η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 

- η λήψη μέτρων για την προστασία του νωπού τάπητα από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη 
στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους. 
 

 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο εφαρμογής συστήματος αντιολισθηρού τάπητα. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε 
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A.T. : 63 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ07 Προμήθεια κηπευτικού χώματος 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710 

Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 02-07-05-00.  Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, 

αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το 

δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους 

μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη 

φυτών. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,50 

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά 

A.T. : 64 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α06 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620 

Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση 

παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη". 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των 

υλικών, η σταλία των αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της 

επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του 
κηπευτικού χώματος και η συντήρησή τους μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως 
συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο 
χρόνο συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και 
του κηπευτικού χώματος. 

Η πρόμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με 

βάση τα άρθρα  Δ7 και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,60 

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά 

A.T. : 65 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ04 Διάστρωση υλικών  στην επιφάνεια της κονίστρας 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620 

Ισοπαχής διάστρωση στην επιφάνεια της κονίστρας κηπευτικού χώματος ή άμμου ή μίγματος κηπευτικού 
χώματος - άμμου που έχουν μεταφερθεί και αποτεθεί σε σωρούς σε διάφορα σημεία της κονίστρας, 
στην αρχή μεν με ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση, όπου χρειαστεί,  χειρονακτικά με χρήση 
καταλλήλων εργαλείων (τσουγκράνες), σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-03. 
 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,25 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε λεπτά 

A.T. : 66 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ01 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1140 

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

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

 

 Ευρώ (Αριθμητικά): 105,00 

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε 

A.T. : 67 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε13.1 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5510 

Το αντικείμενο εγκατάστασης χλοοτάπητα με σπορά περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 

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

για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους. 

2. Την προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση της εμπλουτισμένης τύρφης, 

περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε 

βάθος 10-12 cm. 

3. Την τελική διαμόρφωση της επιφάνειας με ράμματα και τσουγκράνες, για να 

δημιουργηθεί η κατάλληλη σποροκλίνη. 

4. Την προμήθεια σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, πιστοποιημένου, πρόσφατης 

εσοδείας, συσκευασμένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση του μίγματος 

και τον οίκο παραγωγής και τη σπορά με την προβλεπόμενη ποσότητα, ανάλογα με 

το είδος του σπόρου. 

5. Την κάλυψη του σπόρου, την ομοιόμορφη κατανομή μικτού λιπάσματος με 

ιχνοστοιχεία και το κυλίνδρισμα της επιφάνειας. 

6. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο σκεύασμα. 

7. Την λίπανσή του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 

8. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την 

εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 

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

χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την 

απομάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά 

χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές. 

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

 

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με  την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 

10-05-02-01. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για 

την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 

 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.000,00 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες 

A.T. : 68 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α10 Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, με μηχανικά μέσα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 2111 

Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπογείου αρδευτικού δικτύου (με σταλακτηφόρους ή 
εκτοξευτές), σε χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, στο απαιτούμενο βάθος, με χρήση μηχανικών μέσων (π.χ. 
αυτοφερόμενης καδένας, αυλακωτήρα κλπ). 
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,80 

(Ολογράφως) : ογδόντα λεπτά 
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A.T. : 69 
  

Άρθρο : ΥΔΡ Ν6326.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Στην τιμή περιλαμβάνεται: 

Καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση υπαρχουσών τσιμεντοπλακών ή πλακιδίων κάθε είδους, 
άοπλου ή οπλισμένου σκυροδέματος και του υποστρώματος του πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα ή 
οποιοδήποτε άλλο υλικό, οποιουδήποτε πάχους, εκτελούμενες οι πιο πάνω εργασίες με μηχανικά μέσα. 

Εκσκαφή τάφρου διαστάσεων πλάτους 0,50 m x βάθους όσο το βάθος του αγωγού υδρεύσεως 
(περίπου 1,00 m), σε κάθε είδους έδαφος με μηχανικά μέσα ή χειρονακτικά όπου τούτο κρίνεται 
απαραίτητο με παρουσία ή μη υπογείων ή επιφανειακών υδάτων, αντλήσεις των υπογείων ή 
επιφανειακών υδάτων και τις παντός είδους αντιστηρίξεις. 

Η εργασία διακοπής του νερού (θα γίνει από την Υπηρεσία Υδρεύσεως κατόπιν συνεννοήσεως), 
το κόψιμο τμήματος σωλήνα κατάλληλου μήκους, η σύνδεσή του με το υφιστάμενο δίκτυο με ειδικό 
σύνδεσμο, καθώς και η τοποθέτηση του κρουνού διακοπής. 

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνος παροχής 1’’ ή 2’’, με τον υπάρχοντα σωλήνα 
νερού, ο έλεγχος στεγανότητας, καθώς και κάθε άλλη εργασία, δαπάνη και υλικά απαιτούνται για την 
πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου. 

Οι εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, μεταφοράς από οπουδήποτε στον τόπο εκτέλεσης του 
έργου, για την πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση όλων των απαιτούμενων ειδικών τεμαχίων και υλικών. 

Όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη τοποθέτηση νέου φρεατίου παροχής. 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του φρεατίου 
μετά του πλαισίου και καλύμματος αυτών ή το κτίσιμο του φρεατίου μετά του πλαισίου και 
καλύμματος αυτών στην περίπτωση υδρομέτρων μεγαλύτερων της ½’’. 

Πλήρης επαναπλήρωση του ορύγματος με προϊόντα εκσκαφής αφού ο σωλήνας προηγουμένως 
εγκιβωτισθεί με άμμο. 

Ανακατασκευή (επαναφορά) πεζοδρομίου από τσιμεντόπλακες ή τσιμεντοπλακιδίων διαφόρων 
διαστάσεων ή άλλου είδους επιστρώσεων, έτσι ώστε το πεζοδρόμιο να επανέλθει στην προτέρα 
κατάσταση. 

Ανακατασκευή (επαναφορά) πεζοδρομίου με άοπλο σκυρόδεμα C8/10 πάχους 10 cm σύμφωνα με 
την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή σε περίπτωση που το υπάρχον πεζοδρόμιο είναι κατασκευασμένο 
από άοπλο σκυρόδεμα. 

Η αποκομιδή των πλεοναζόντων υλικών σε χώρο απόρριψης. 

 

Τιμή για μία πλήρη κατασκευή παροχής και φρεατίου παροχής (1 τεμ.): 100,00 ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟ 

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00 

(Ολογράφως) : εκατό 

A.T. : 70 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.1.1 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Σταλάκτης επικαθήμενος, αυτορυθμιζόμενος, αυτοκαθαριζόμενος, επισκέψιμος, για 

πίεση  λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 atm.  Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα 

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

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

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,22 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο λεπτά 

A.T. : 71 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.2.7.1 Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και 
ριζοαπωθητικό, για υπόγεια τοποθέτηση, αποστάσεις σταλακτών 33 cm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες 

με λαβύρινθο μακράς διαδρομής και θάλαμο αυτορύθμισης, με ομοιομορφία στην 

παροχή από 0,8 έως 4,00 atm ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 

προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες  κατηγορίας  A', κατάλληλοι για υπόγεια 

τοποθέτηση, με ενσωματωμένο ή εξωτερικό σύστημα αποτροπής της εισόδου των ριζών 

(ενσωματωμένο ριζοαπωθητικό, φίλτρο με ριζοαπωθητικό, εξωτερικός εκγχυτήρας 
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κλπ) και σύστημα αντιστράγγισης. Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, μεταφορά, 

προσέγγιση και εργασία πλήρους εγκατάστασης σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεσης, 

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

10-08-01-00. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη ριζοαπωθητικού συστήματος για διάστημα 5 ετών, 

δηλ. η εργασία και τα αναλώσιμα υλικά (ανταλλακτικά φίλτρων, φυτοφάρμακα κλπ.) 

 

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 

 

Η08.2.7. 1  Αποστάσεις σταλακτών  33 cm 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,05 

(Ολογράφως) : ένα και πέντε λεπτά 

A.T. : 72 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.2.2.1 Σταλακτηφόροι Φ 20 mm από ΡΕ με σταλάκτες μακράς διαδρομής, αποστάσεις σταλακτών 
33 cm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Σταλακτηφόροι Φ20 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες 

(κοντούς ή μακρούς), με λαβύρινθο μακράς διαδρομής, με ομοιομορφία παροχής 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες  κατηγορίας  A', 

για πίεση  λειτουργίας από 1,00 έως 3,00 atm.  Προμήθεια σωλήνων, εξαρτημάτων 

σύνδεσης και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση και πλήρης 

εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με 

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

 

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 

 

Η08.2.2. 1  Αποστάσεις σταλακτών  33 cm 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,36 

(Ολογράφως) : τριάντα έξι λεπτά 

A.T. : 73 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.2 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm 

(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 

8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην 

τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως 

εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, 

και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και 

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

 

Η01.1. 2  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 20 mm 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 74 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.4 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm 

(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 

8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην 

τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως 

εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, 

και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και 
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δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Η01.1. 4  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 32 mm 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,65 

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 75 
  

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

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

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

σωλήνων και πλαστικών εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, δοκιμασία 

αγωγού καθώς και κάθε άλλη εργασία σύνδεσης των σωλήνων για τη διαμόρφωση του 

αγωγού, ανεξαρτήτως αριθμού συνδέσεων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Δεν περιλαμβάνονται οι εκσκαφές του ορύγματος, τα χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια και οι χυτοσιδηροί 
σύνδεσμοι διαμόρφωσης των κόμβων της σωλήνωσης, οι συσκευές ελέγχου και ασφάλειας του δικτύου, 
οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων. 

Η02.2. 1  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 50 mm 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,35 

(Ολογράφως) : δύο και τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 76 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η02.2.5 Αγωγός από σωλήνα PVC 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

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

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

σωλήνων και πλαστικών εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, δοκιμασία 

αγωγού καθώς και κάθε άλλη εργασία σύνδεσης των σωλήνων για τη διαμόρφωση του 

αγωγού, ανεξαρτήτως αριθμού συνδέσεων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Δεν περιλαμβάνονται οι εκσκαφές του ορύγματος, τα χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια και οι χυτοσιδηροί 
σύνδεσμοι διαμόρφωσης των κόμβων της σωλήνωσης, οι συσκευές ελέγχου και ασφάλειας του δικτύου, 
οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων. 

Η02.2. 5  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 110 mm 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,30 

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα λεπτά 

A.T. : 77 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η04.12.1 Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή, Φ 1 1/2 in, 2 εξόδ. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή (tubo), δηλαδή σιδηροσωλήνες 

γαλβανισμένοι με σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10220, με πώματα συγκολλητά, με τα 

προβλεπόμενα στόμια εισόδου - εξόδου και την υποδοχή βαλβίδας εισαγωγής - 

εξαγωγής αέρος, επιτόπου το έργου,   με τα μικροϋλικά και την εργασία 

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

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Η04.12. 1  Τύπος συλλέκτη  Φ 1 1/2 in, 2 εξόδ. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα 

A.T. : 78 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η04.12.2 Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή, Φ 1 1/2 in, 3 εξόδ. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή (tubo), δηλαδή σιδηροσωλήνες 

γαλβανισμένοι με σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10220, με πώματα συγκολλητά, με τα 

προβλεπόμενα στόμια εισόδου - εξόδου και την υποδοχή βαλβίδας εισαγωγής - 

εξαγωγής αέρος, επιτόπου το έργου,   με τα μικροϋλικά και την εργασία 

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

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Η04.12. 2  Τύπος συλλέκτη  Φ 1 1/2 in, 3 εξόδ. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,50 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και πενήντα λεπτά 

A.T. : 79 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η04.12.3 Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή, Φ 1 1/2 in, 4 εξόδ. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή (tubo), δηλαδή σιδηροσωλήνες 

γαλβανισμένοι με σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10220, με πώματα συγκολλητά, με τα 

προβλεπόμενα στόμια εισόδου - εξόδου και την υποδοχή βαλβίδας εισαγωγής - 

εξαγωγής αέρος, επιτόπου το έργου,   με τα μικροϋλικά και την εργασία 

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

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Η04.12. 3  Τύπος συλλέκτη  Φ 1 1/2 in, 4 εξόδ. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,50 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 80 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η04.12.4 Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή, Φ 1 1/2 in, 5 εξόδ. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή (tubo), δηλαδή σιδηροσωλήνες 

γαλβανισμένοι με σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10220, με πώματα συγκολλητά, με τα 

προβλεπόμενα στόμια εισόδου - εξόδου και την υποδοχή βαλβίδας εισαγωγής - 

εξαγωγής αέρος, επιτόπου το έργου,   με τα μικροϋλικά και την εργασία 

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

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Η04.12. 4  Τύπος συλλέκτη  Φ 1 1/2 in, 5 εξόδ. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,00 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο 

A.T. : 81 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.3.3.1 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας  7 - 14 m, με σώμα 
ανύψωσης πλαστικό 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up) γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας 

ενεργείας 7-14 m, 3/4'' BSP, με βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής 

προστασίας, μνήμη ρύθμισης τομέα και σώμα ανύψωσης 10 cm ή μεγαλύτερο. Σύμφωνα 
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με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Προμήθεια εκτοξευτήρων επί τόπου του έργου με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα 

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

και δοκιμών και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

Η08.3.3. 1  Με σώμα ανύψωσης  πλαστικό 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00 

(Ολογράφως) : τριάντα 

A.T. : 82 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.3.1.2 Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, στατικός, με σώμα ανύψωσης 10 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up), στατικοί, 1/2'' BSP, ακτίνας ενεργείας 

2,0 - 5,0 m, με ακροφύσιο σταθερού ή ρυθμιζόμενου τομέα, κανονικής παροχής, 

ενσωματωμένο ή πρόσθετο, με αντιστραγγιστική βαλβίδα (antidrain). 

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

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

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Η αξία του ακροφύσιου πληρώνεται 

τιμολογείται ιδιαίτερα σύμφωνα με τα άρθρα Η 8.3.18. 

Η08.3.1. 2  Με σώμα ανύψωσης  10 cm 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,60 

(Ολογράφως) : τέσσερα και εξήντα λεπτά 

A.T. : 83 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.3.18.1 Ακροφύσια για σταθερούς εκτοξευτήρες, σταθερού τομέα, κανονικής παροχής ακτίνας 2-5 
m 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Ακροφύσιο για στατικούς εκτοξευτήρες, ενσωματωμένο ή τοποθετημένο στον 

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

Η08.3.18. 1  Τύπος ακροφυσίου  σταθερού τομέα, κανονικής παροχής ακτίνας 2-5 m 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,00 

(Ολογράφως) : δύο 

A.T. : 84 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.1 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό 
ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής 

λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow 

controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα 

χειροκίνητης λειτουργίας. 

 

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, 

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

10-08-01-00. 

Η09.1.1. 1   Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης 

Ονομαστική διάμετρος  1 in 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 32,00 

(Ολογράφως) : τριάντα δύο 

A.T. : 85 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.5.1 Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 4-6 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Οικιακός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου, 3 τουλάχιστον ανεξάρτητων 
προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β), με 3 τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ημέρα και 
πρόγραμμα, με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση, με δυνατότητα εκκίνησης αντλίας ή 
κεντρικής ηλεκτροβάνας και με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας. 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με τα πάσης φύσεως εξαρτημάτά 

του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, 

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

 

Η09.2.5. 1  Ελεγχόμενες Η/Β   4-6 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00 

(Ολογράφως) : διακόσια 

A.T. : 86 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.5.2 Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 8-9 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Οικιακός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου, 3 τουλάχιστον ανεξάρτητων 
προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β), με 3 τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ημέρα και 
πρόγραμμα, με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση, με δυνατότητα εκκίνησης αντλίας ή 
κεντρικής ηλεκτροβάνας και με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας. 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με τα πάσης φύσεως εξαρτημάτά 

του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, 

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

 

Η09.2.5. 2  Ελεγχόμενες Η/Β   8-9 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00 

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα 

A.T. : 87 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.2 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 10 ins, δύο-τριών Η/Β 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

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

υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 

(άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, 

τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, 

προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε 

άλλη απαραίτητη εργασία). 

Η09.2.13. 2  Διαστάσεις / Αριθμός Η/Β:  10 ins, δύο-τριών Η/Β 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00 

(Ολογράφως) : δώδεκα 

A.T. : 88 
  

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 
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Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα 

υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 

(άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, 

τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, 

προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε 

άλλη απαραίτητη εργασία). 

 

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε 

A.T. : 89 
  

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

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

υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 

(άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, 

τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, 

προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε 

άλλη απαραίτητη εργασία). 

 

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε 

A.T. : 90 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.1Α Στεγανό κουτί για προγραμματιστές,    μεταλλικό, διαστάσεων 40 x 30 x 20 (cm), πάχους 1,2 
mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Στεγανό κουτί προγραμματιστών,   μεταλλικό                                   , για τοποθέτηση 
προγραμματιστών ή και κεφαλών άρδευσης κλπ, με πόρτα πάχους τουλάχιστον  1,2 mm , με 
αντισκωριακή βαφή, με εσωτερική πλάκα στήριξης εξαρτημάτων   , 

με στεγανοποιητικά παρεμβύσματα στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθμού προστασίας 
τουλάχιστον ΙΡ 65, με κλειδαριά ασφαλείας, με δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας δεξιά ή αριστερά 
ή με δύο πόρτες, με όλα τα εξαρτήματα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία  τοποθέτησης. 
 

ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.1Α  Διαστάσεις  40 x 30 x 20 (cm), πάχος = 1,2 mm 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε 

A.T. : 91 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.2 Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ), διατομής 3 x 1,5  mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 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. 

 

Η09.2.15. 2  Διατομή  3 x 1,5 mm2 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,60 

(Ολογράφως) : εξήντα λεπτά 
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A.T. : 92 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.4 Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ), διατομής 5 x 1,5  mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 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. 

 

Η09.2.15. 4  Διατομή  5 x 1,5 mm2 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,00 

(Ολογράφως) : ένα 

A.T. : 93 
  

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

Κωδικός αναθεώρησης: 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. 

 

Η09.2.15. 5  Διατομή  7 x 1,5 mm2 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,40 

(Ολογράφως) : ένα και σαράντα λεπτά 

A.T. : 94 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.6 Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ), διατομής 10 x 1,5  mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 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. 

 

Η09.2.15. 6  Διατομή  10 x 1,5 mm2 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,80 

(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 95 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.1 Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 

Ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα) ή κοπή δέντρου ύψους από 4 μέχρι 8 m σύμφωνα με 

την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας 

περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων 

και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των 

προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που 

επιτρέπεται. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε 

     

Σελίδα 56 από 72   



Υποέργο 1: «Περιβαλλοντική & Αισθητική Αναβάθμιση Νότιας Εισόδου Πόλης»  

 

Τιμολόγιο μελέτης 
 

A.T. : 96 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ02.2 Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 
μέχρι 0,60 m 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 

Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί 

κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς 

απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 

10-07-01-00. 

 

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 

μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών. 

 

ΝΑΠΡΣ Ζ02.02 

Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00 

(Ολογράφως) : εξήντα 

A.T. : 97 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε01.1 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5130 

Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και 

αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την 

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 

δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την 

πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

 

ΝΑΠΡΣ Ε01. 1  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,60 

(Ολογράφως) : εξήντα λεπτά 

A.T. : 98 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε01.2 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5120 

Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και 

αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την 

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 

δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την 

πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

 

ΝΑΠΡΣ Ε01. 2  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,50 

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 99 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.1 Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220 

Φύτευση ποωδών και βολβωδών φυτών, δηλαδή διάνοιξη λάκκου κυλινδρικής διατομής, 

φύτευση με τη σωστή τοποθέτηση του φυτού μέσα στο λάκκο μέχρι το λαιμό της 

ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος 

μέσα στο λάκκο, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη 

απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, 
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δοχεία κλπ). 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,40 

(Ολογράφως) : σαράντα λεπτά 

A.T. : 100 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.4 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του 
φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, 
πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης,  λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ10-05-01-00 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη 

απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες 

(πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,10 

(Ολογράφως) : ένα και δέκα λεπτά 

A.T. : 101 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.5 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του 
φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, 
πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης,  λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη 

απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες 

(πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,30 

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα λεπτά 

A.T. : 102 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.6 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή 

τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου 

μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, 

σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης, 

σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη 

απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, 

δοχεία κλπ). 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,00 

(Ολογράφως) : τρία 
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A.T. : 103 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.7 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή 

τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου 

μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, 

λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της 

λεκάνης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη 

απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, 

δοχεία κλπ). 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00 

(Ολογράφως) : τέσσερα 

A.T. : 104 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε11.1.2 Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5240 

Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, 

πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τοπου του πασσάλου, οι 

δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα 

χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε 

είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ 

αυτόν με κατάλληλο μέσον. 

 

Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00 

(Ολογράφως) : τέσσερα 

A.T. : 105 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΝΔ.4.1 ΔΕΝΔΡΑ (Κερλεουτέρια-Koelreuteria paniculata, Αρσενική Πλατανομουριά εμβολιασμένη- 
Morus platanifolia) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων γλαστρωμένων με πλήρη κάλυψη του δοχείου φύτευσης από το ριζικό 
σύστημα, απαλλαγμένων από ασθένειες, ύψους 2,50 μέτρων, ύψος κορμού 2,00 μέτρα και περιμέτρου 
κορμού 8-10 εκατοστών (Κερλεουτέρια) και 10-12 εκατοστών (Πλατανομουριά), μαζί με τις δαπάνες 
συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και 
συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα 
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.):  40,00 ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ: ΣΑΡΑΝΤΑ Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00 

(Ολογράφως) : σαράντα 

A.T. : 106 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΝΔ.1.4.2 ΔΕΝΔΡΑ (Λαγκεστρέμια-Lagerstroemia indica, Λιγούστρο πανασέ- Ligustrum japonicum 
"Excelsum Superbum", Δάφνη Απόλλωνος-Laurus nobilis) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων γλαστρωμένων με πλήρη κάλυψη του δοχείου φύτευσης από το ριζικό 
σύστημα, απαλλαγμένων από ασθένειες, ύψους 2,50 μέτρων, ύψος κορμού 2,00 μέτρα και περιμέτρου 
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κορμού 8-10 εκατοστών, μαζί με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο 
του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων 
που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε 
αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09 
-01-00. 
 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.):  50,00 ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00 

(Ολογράφως) : πενήντα 

A.T. : 107 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΝΔ.1.4.4 ΔΕΝΔΡΑ (Καλλωπιστική Κερασιά-Prunus serrulata "Kanzan") 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων γλαστρωμένων με πλήρη κάλυψη του δοχείου φύτευσης από το ριζικό 
σύστημα, απαλλαγμένων από ασθένειες, ύψους 2,50 μέτρων, ύψος κορμού 2,00 μέτρα και περιμέτρου 
κορμού 8-10 εκατοστών, μαζί με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο 
του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων 
που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε 
αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09 
-01-00. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.):  55,00 ΕΥΡΩ 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,00 

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε 

A.T. : 108 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΝΔ1.4.5 ΔΕΝΔΡΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΕ ΜΠΑΛΑ (Λέυλαντ χρυσό εμβολιασμένο-Cupressocyparis 
leylandii "Castlewellan Gold", Βιβούρνο- Viburnum tinus) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων γλαστρωμένων με πλήρη κάλυψη του δοχείου φύτευσης από το ριζικό 
σύστημα, απαλλαγμένων από ασθένειες, ύψους 1,10 μέτρων, ύψος κορμού 0,80 μέτρα, περιμέτρου 
κορμού 6-8 εκατοστών και διαμορφωμένη μπάλα διαστάσεων 0,30x0,30 εκατοστών, μαζί με τις δαπάνες 
συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και 
συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα 
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.):  25,00 ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε 

A.T. : 109 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.1.51 Θάμνοι, κατηγορίας Θ1, Λιγούστρο, Ligustrum japonicum, μπάλα χώματος 2 λίτρα, ύψος 
0,60 έως 0,80 μέτρα, αριθμός κλάδων 3 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 

τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 

και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη 

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

ΝΑΠΡΣ Δ02. 1  Θάμνοι κατηγορίας  Θ1 

Σελίδα 60 από 72   



Υποέργο 1: «Περιβαλλοντική & Αισθητική Αναβάθμιση Νότιας Εισόδου Πόλης»  

 

Τιμολόγιο μελέτης 
 

ΝΑΠΡΣ Δ02. 1.51   Λιγούστρο, Ligustrum japonicum, μπάλα χώματος 2 λίτρα, ύψος 0,60 έως 0,80 
μέτρα, αριθμός κλάδων 3 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,30 

(Ολογράφως) : δύο και τριάντα λεπτά 

A.T. : 110 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ02.2 Θάμνοι, κατηγορίας Θ2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 

τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 

και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη 

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

 

ΝΑΠΡΣ Δ02. 2  Θάμνοι κατηγορίας  Θ2 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,30 

(Ολογράφως) : τέσσερα και τριάντα λεπτά 

A.T. : 111 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ02.3 Θάμνοι, κατηγορίας Θ3 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 

τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 

και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη 

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

 

ΝΑΠΡΣ Δ02. 3  Θάμνοι κατηγορίας  Θ3 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,40 

(Ολογράφως) : επτά και σαράντα λεπτά 

A.T. : 112 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ02.4 Θάμνοι, κατηγορίας Θ4 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 

τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 

και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη 

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

 

ΝΑΠΡΣ Δ02. 4  Θάμνοι κατηγορίας  Θ4 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα 
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A.T. : 113 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν2.3.1 ΘΑΜΝΟΙ (Λεβάντα νάνα-Lavandula "Nana Compacta") 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων γλαστρωμένων με πλήρη κάλυψη του δοχείου φύτευσης από το ριζικό 
σύστημα, απαλλαγμένων από ασθένειες, ύψους 0,20-0,30 εκατοστών, με τις δαπάνες συσκευασίας, 
φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης 
στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται 
για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.):  3,00 ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑ Ευρώ (Αριθμητικά): 3,00 

(Ολογράφως) : τρία 

A.T. : 114 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΝΔ2.3.2 ΘΑΜΝΟΙ (Υπέρικο έρπον-Hypericum calycinum, Δενδρολίβανο έρπον-Rosmarinus 
officinalis "Prostratus") 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων γλαστρωμένων με πλήρη κάλυψη του δοχείου φύτευσης από το ριζικό 
σύστημα, απαλλαγμένων από ασθένειες, ύψους & πλάτους 0,30 εκατοστών (Υπέρικο έρπον) και ύψους 
0,20-0,30 εκατοστών & 5 κλάδων (Δενδρολίβανο έρπον), με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης 
και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του 
εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την 
διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.):  4,00 ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ: ΤΕΣΣΕΡΑ Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00 

(Ολογράφως) : τέσσερα 

A.T. : 115 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΝΔ2.3.6 ΘΑΜΝΟΙ (Λονίκερα πανασέ-Lonicera nitida, Γιουνίπερο έρπον-Juniperus conferta "Blue 
Pacific") 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων γλαστρωμένων με πλήρη κάλυψη του δοχείου φύτευσης από το ριζικό 
σύστημα, απαλλαγμένων από ασθένειες, ύψους 0,60-0,80 εκατοστών & 5 κλάδων (Λονίκερα πανασέ) και 
ύψους 0,20-0,30 εκατοστών σε γλάστρα τουλάχιστον 6 λίτρων (Γιουνίπερο έρπον), με τις δαπάνες 
συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και 
συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα 
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.):  8,00 ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ: ΟΧΤΩ Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00 

(Ολογράφως) : οκτώ 

A.T. : 116 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΝΔ2.3.4 ΘΑΜΝΟΙ (Αβέλια-Abelia floribunda) 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων γλαστρωμένων με πλήρη κάλυψη του δοχείου φύτευσης από το ριζικό 
σύστημα, απαλλαγμένων από ασθένειες, ύψους 0,50 & πλάτους 0,40 εκατοστών, με τις δαπάνες 
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συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και 
συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα 
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.):  6,50 ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ: ΕΞΙ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Ευρώ (Αριθμητικά): 6,50 

(Ολογράφως) : έξι και πενήντα λεπτά 

A.T. : 117 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΝΔ2.3.5 Θάμνοι  (Αγγελική νάνα-Pittosporum tobira "Nanum") 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων γλαστρωμένων με πλήρη κάλυψη του δοχείου φύτευσης από το ριζικό 
σύστημα, απαλλαγμένων από ασθένειες, ύψους 0,30-0,50 εκατοστών, με τις δαπάνες συσκευασίας, 
φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης 
στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται 
για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.):  7,00 ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ: ΕΠΤΑ Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00 

(Ολογράφως) : επτά 

A.T. : 118 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΝΔ2.3.7 ΘΑΜΝΟΙ (Μαόνια-Mahonia x "Charity") 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων γλαστρωμένων με πλήρη κάλυψη του δοχείου φύτευσης από το ριζικό 
σύστημα, απαλλαγμένων από ασθένειες, ύψους 0,60-0,80 εκατοστών και 3 κλάδων, με τις δαπάνες 
συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και 
συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα 
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.):  15,00 ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε 

A.T. : 119 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΝΔ2.3.8.1 ΘΑΜΝΟΙ (Τούγια Πυραμιντάλις-Thuja orientalis Pyramidalis "Aurea") 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων γλαστρωμένων με πλήρη κάλυψη του δοχείου φύτευσης από το ριζικό 
σύστημα, απαλλαγμένων από ασθένειες, ύψους κορμού 1,80-2,00 m, με διακλαδώσεις σε όλο το μήκος 
του κορμού του, με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, 
τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν 
απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα 
απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη 
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 
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Τιμολόγιο μελέτης 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε 

A.T. : 120 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ03.4 Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α4 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220 

Προμήθεια αναρριχώμενων φυτών με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 

φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 

απαιτείται για την διατήρηση των αναρριχομένων φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι 

και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

 

ΝΑΠΡΣ Δ03. 4  Αναρριχώμενα κατηγορίας  Α4 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 121 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΝΔ6.1.1 ΠΟΩΔΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΦΥΤΑ (Πανσές γίγας ή Πετούνια) 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Προμήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών με τις δαπάνες 
συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και 
συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 
φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που 
θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των ποωδών - πολυετών 
φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-05-07-00. 

Όλα τα φυτά, θα πρέπει να είναι σε πλαστικό κύπελλο, νεαρά, στο στάδιο του μπουμπουκιού, 
εύρωστα, απαλλαγμένα από ασθένειες και σύμφωνα με τα χρώματα που θα ζητηθούν. 
 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.):  0,45 ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,45 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά 

A.T. : 122 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΝΔ6.1.2 ΠΟΩΔΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΦΥΤΑ (Καλλωπιστικό Κουνουπίδι Nagoya ή Καλλωπιστικό 
Κουνουπίδι Coral ή Σελόζια Dragon' s Breath κόκκινη ή Μπιγκόνια μεγάλη ή Κυκλάμινο 
μεγάλο) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Προμήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών με τις δαπάνες 
συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και 
συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 
φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που 
θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των ποωδών - πολυετών 
φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-05-07-00. 
 

Όλα τα φυτά, θα πρέπει να είναι σε γλάστρα τουλάχιστον 2,50 λίτρων, πλήρως σχηματισμένα, 
εύρωστα, απαλλαγμένα από ασθένειες και σύμφωνα με τα χρώματα που θα ζητηθούν. 
 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.):  2,80 ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ: ΔΥΟ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Τιμολόγιο μελέτης 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80 

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 123 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9413.1 Αποξήλωση ΠΙΛΛΑΡ 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Αποξήλωση ΠΙΛΛΑΡ και απόρριψη αυτού ή παράδοση στην υπηρεσία, δηλαδή εργασία για την 

προσεκτική αποξήλωση ενός πίλλαρ, τον καθαρισμό, τη συναρμολόγηση, μεταφορά και παράδοση 

του στις αποθήκες της Υπηρεσίας ή απόρριψή του. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,07 

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και επτά λεπτά 

A.T. : 124 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.01.01 Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού ύψους μέχρι 14,00 m 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 

Εργασία αφαίρεσης εγκατεστημένων χαλύβδινων 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. 

- η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην 
προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης. 
 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

 

Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 14,00 m. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 70,00 

(Ολογράφως) : εβδομήντα 

A.T. : 125 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.02.01 Αφαίρεση και απομάκρυνση τσιμεντοϊστών φωτισμού, ύψους μέχρι 12,00 m 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 100 

Εργασία αφαίρεσης εγκατεστημένων ιστών φωτισμού, από οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα, με ή 
χωρίς βραχίονες και φωτιστικά, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
- η προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των 
εργασιών. 
- η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο. 

- η κοπή του ιστού κοντά στη βάση του, η κατάκλισή του και η αφαίρεση των βραχιόνων, των 
φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως. 
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Τιμολόγιο μελέτης 
 

 

- η αποξήλωση του παραμένοντος τμήματος του ιστού σε στάθμη -5cm από την επιφάνεια του 
πεζοδρομίου, και η πλήρωση της οπής με τσιμεντοκονία, μέχρι την στάθμη του υπάρχοντος 
πεζοδρομίου. 

- η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και η 
επιμελής μόνωσή τους. 

- Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην 
προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης. 
 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

 

Αφαίρεση και απομάκρυνση ιστού ύψους μέχρι 12,0 m. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 75,00 

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε 

A.T. : 126 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9408 Ανακατανομή ηλεκτρικού δικτύου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Ανακατανομή  ηλεκτρικού  δικτύου ,  δηλαδή  μετάβαση  συνεργείου  σε  θέση  που 

υποδεικνύεται από την επίβλεψη, άνοιγμα ΠΙΛΛΑΡ και χυτοσιδηράς διανομής, εργασία 

ανακατανομής  και ρυθμίσεως ηλεκτρικού φορτίου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, δοκιμές, 

αποσυνδέσεως  και επανασυνδέσεως οργάνων ΠΙΛΛΑΡ και ιστών μέχρι την αποκατάσταση 

υψηλής λειτουργίας. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 183,55 

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 127 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν60.10.01.01 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 7,00 m 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 

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 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2018 "Υποδομή Οδοφωτισμού", ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα", την εγκεκριμένη μελέτη και τις 
εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

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

 

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

 

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

 

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

- Τα 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 χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα 
Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ). 
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Τιμολόγιο μελέτης 
 

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

 

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

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το 
αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών. 
- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις. 

Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του, ως εξής: 

 
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 7,00 m 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.050,00 

(Ολογράφως) : χίλια πενήντα 

A.T. : 128 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν60.10.03.01 Χαλύβδινος ιστός ηλεκτροφωτισμού γεφυρών, ύψους 7,00 m 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών ηλεκτροφωτισμού 
γεφυρών, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς 
φωτισμού", σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα". 
 

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

 

- Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων, ενσωματωμένες στο φορέα της γέφυρας ή εξωτερικά αυτού με 
κατάλληλη στήριξη, με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό, από HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα 
σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255, συμφωνα 
με τις απαιτήσεις της μελέτης. 

- Η τυχόν απαιτούμενη προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων. 

- 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, του κλωβού αγκύρωσης από 
γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και των εξαρτημάτων πλευρικής στερέωσης του ιστού σύμφωνα με τα 
Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), όταν προβλέπεται από την μελέτη (ο κλωβός αγκύρωσης τοποθετείται 
κατά την εκτέλεση των εργασιών σκυροδέτησης της ανωδομής της γέφυρας) 
- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της. 

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, 
με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύρωσης 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. 

 

Τιμή ανά εγκατεστημένο ιστό ηλεκτροφωτισμού γεφυρών, ανάλογα με το ύψος του, ως εξής: 

 

Χαλύβδινος ιστός ηλεκτροφωτισμού γεφυρών ύψους 7,00 m 

Ευρώ (Αριθμητικά): 775,00 

(Ολογράφως) : επτακόσια εβδομήντα πέντε 
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Τιμολόγιο μελέτης 
 

A.T. : 129 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν60.10.40.02 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα, LED, έως 50W, υψηλής απόδοσης, με 
ενσωματωμένη υποδοχή για ελεγκτή 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με 

φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), υψηλής απόδοσης,  με ενσωματωμένη 

υποδοχή για ελεγκτή και βραχίονα εγκατάστασης του επί του ιστού, σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού, τις εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και την Εγκύκλιο 

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

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

- 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 στερέωσης του στη στέψη ιστού 

- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που 

προβλέπονται από τη μελέτη 

- η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού 

 

- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου A05W-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) 

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

 

- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών 

της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα 

 

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 

φωτοεκπομπής (LED) και τον βραχίονα του, ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ, ως 

εξής: 

 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα, LED, έως 50W, με ενσωματωμένη υποδοχή για ελεγκτή 

Ευρώ (Αριθμητικά): 620,00 

(Ολογράφως) : εξακόσια είκοσι 

A.T. : 130 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548 

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 

 

- η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων 

 

- στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού 
παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία 
(διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής) 
 

 

- η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

 

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

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00 

(Ολογράφως) : εξήντα 
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Τιμολόγιο μελέτης 
 

A.T. : 131 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.80.02 Πίλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

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 τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη 
με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 
mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση 
ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμένου 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 πίλαρς 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 πίλαρ 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. 

 

- 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 
μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης 
νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή 
"καραβοχελώνα" και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου). 

- η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον έλεγχο 
λειτουργίας 

Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού, ανάλογα με τον αριθμό των αναχωρήσεων, ως 
εξής: 
 

Πίλλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.750,00 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα 

A.T. : 132 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.8 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3 ins 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), 

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα 

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, 

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών 

πιέσεως(1 m) 

8036.  8   Διαμέτρου   3      ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,27 

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και είκοσι επτά λεπτά 
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Τιμολόγιο μελέτης 
 

A.T. : 133 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.9 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 4 ins 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), 

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα 

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, 

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών 

πιέσεως(1 m) 

8036.  9   Διαμέτρου   4      ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 73,88 

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία και ογδόντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 134 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.36.01.01 Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος Με 
σωλήνες σε κουλούρες, με ενσωματωμένη ατσάλινα και μούφα, με τυποποίηση 
ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής 
αντοχής > =450 Ν κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386. 
Σωληνώσεις DN/OD 40 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 

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. 

 

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. 

Σωληνώσεις DN/ΟD 40 mm 

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωση (m) κατά τα ανωτέρω. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,72 

(Ολογράφως) : εβδομήντα δύο λεπτά 

A.T. : 135 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.2.1 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός βαρέως τύπου διαμορφώσιμος κυματοειδής 
(σπιράλ), ενδ. τύπου KOUVIDIS CONFLEX 16mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, βαρέως τύπου, με αντίσταση στη συμπίεση 

1250Nt/5cm και αντίσταση στην κρόυση 6J (-25oC), ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή 

σωλήνας με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά υλικά και μικρουλικά συνδέσεως 

και στερεώσεως (καμπύλες, μούφες, κολάρα, ρακόρ κλπ). 

(1 m) 

Ν8733.  2   διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ) 

Ν8733. 2. 1  Διαμέτρου Φ 16mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,87 

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα επτά λεπτά 

A.T. : 136 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8735.1.3 Κυτίο διακλαδώσεως  πλαστικό στεγανό ενδ. τύπου KOUVIDI CONDUR 101x101mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Κυτίο  διακλαδώσεως, δηλαδή κυτίο και μικρουλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

(1 τεμ) 
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Τιμολόγιο μελέτης 
 

Ν8735.  2   πλαστικό στεγανό ενδ. τύπου KOUVIDI CONDUR 

Ν8735. 2.  3  Διαμέτρου ή διαστάσεων  101x101mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,19 

(Ολογράφως) : επτά και δέκα εννέα λεπτά 

A.T. : 137 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8738.1 Ηλεκτρολογικό τζέλ δυο συστατικών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Ηλεκτρολογικό τζέλ δυο συστατικών, 1.000 ml, στεγανοποίησης, ηλεκτρικής μόνωσης και 

αντοχής σε θερμοκρασία για την πλήρωση κουτιών ηλεκτρολογικών συνδέσεων, ΙΡ68, επισκέψιμο, 

επαναχρησιμοποιήσιμο, υψηλής διηλεκτρικής αντοχής, μη τοξικό, απεριόριστου χρόνου 

αποθήκευσης και ζωής. Επί τόπου υλικό και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 τεμ. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 96,84 

(Ολογράφως) : ενενήντα έξι και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 138 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.3.3 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 Χ 4 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως 

και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως, 

αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως, 

διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία 

(1 m) 

8773.  3   Τριπολικό 0 

8773. 3.  3  Διατομής  3 Χ 4           mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,16 

(Ολογράφως) : τέσσερα και δέκα έξι λεπτά 

A.T. : 139 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.41.01 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC 
διατομής 3 x 1,5 mm2 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε 
φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από 
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV- 
R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών 
στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, 
ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου 

Διατομής 3 x 1,5 mm2 
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Τιμολόγιο μελέτης 
 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,90 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

δύο και ενενήντα λεπτά 

Τρίκαλα       24/1/2020 Τρίκαλα       24/1/2020 Τρίκαλα        24/12020 

Οι μελετητές ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Η Αν/τρια Προϊσταμένη Τ.Μ.Κ. 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μ.Ε.Δ. 
Η Αν/τρια Προϊσταμένη Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. 

   

    

Κανελιά Δερμάνη 

Αρχ/των Μηχ/κος 

Παναγιώτα Μάντζαρη 

Αγρ. Τοπ/φος Μηχ/κος 

Σαργιωτη Θεοδώρα 

Πολ/κος Μηχ/κος 

Μπράκη Ευφροσύνη 

Πολ/κος Μηχ/κος 

  

Καραμούστος Θεμιστοκλής 

Ηλεκτ/γος Μηχ/κος 

  

Αρτοπούλου Μαργαρίτα 

Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε. 

  

Αλμπανη Μαρία-Ελένη 

Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε. 

  

Μοσχοπούλου Μαρία 

Γεωπόνος 
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