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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι 

απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 

∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 

1.1 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως 

περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν 

στην περιοχή του Έργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται 

στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 

των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 

Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 

µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 

δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 

παρόντος. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου  προκύπτει το 

προϋπολογιζόµενο άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί µέρους 

εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του Έργου. Στις τιµές 

µονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται τα κάτωθι: 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα 

εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα 

τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.  

1.1.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και 

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

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

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

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

ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.  

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

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

κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
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Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 

1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δεν περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές 

του τιµολογίου. 

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

χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

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

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

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

ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 

ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων 

που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., 

του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών 

οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστηµονικού προσωπικού και των 

επιστατών µε εξειδικευµένο αντικείµενο, ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την 

κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

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

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

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

Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων 

στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων παραγωγής 

θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό 

χώρο ή εκτός αυτού.  

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

υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά 

περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 

µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις 

ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το 

πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από 

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

την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

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

εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

το ∆ηµόσιο 

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

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

του συγκεκριµένου έργου. 

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

µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 

κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των µέτρων 

προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης 
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ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα 

τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των 

µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του 

έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και µέχρι την οριστική 

παραλαβή τους.  

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

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

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

µηχανηµάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού 

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

εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες 

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

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

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

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

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

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

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται 

σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.1.10   Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 

ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 

προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 

παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 

επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]).  

  Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαµβανοµένων 

υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.1.11   Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις 

µηχανηµάτων και προσωπικού που οφείλονται: 

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

Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου 

εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής 

εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους 

για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κ.λπ.),  

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

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

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

του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω 

αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα 

του παρόντος Τιµολογίου  

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

(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 
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έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και 

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

1.1.12   Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και 

οχηµάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από 

την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 

κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, 

όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης 

εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή σηµατοδότηση του 

εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται 

ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και 

οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης 

µετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης. 

1.1.13   Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης 

χωροσταθµικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του 

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

στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες 

κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και 

εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης 

αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών 

Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),  

1.1.14   Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που 

απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε 

τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ 

αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών 

σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων 

(όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη. 

1.1.16  Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των 

εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.1.17  Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών 

εντός κοίτης ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς 

φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την 

αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 

κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν 

προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.1.18  Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και 

ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των 

εργασιών. 

1.1.19    Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 

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

οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα 

συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 
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περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας 

κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.1.20    Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων 

Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες 

εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα 

φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

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

αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά 

την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. 

µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κ.λπ.) που 

οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των 

ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.1.22  Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης 

φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη µεθοδολογία κατασκευής 

του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών κατασκευής 

του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή 

των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης 

των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών 

(καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή 

οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των χώρων 

µετά την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.1.23    Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για 

την εφαρµογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, 

δηµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και απόθεσης των 

προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσµα των παραπάνω εργασιών. 

1.1.24    Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, 

φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων 

αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

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

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

και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κ.λπ. 

1.1.26    Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις 

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

ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.1.27   Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 

λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, 

αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται 

από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

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

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 

λάβει µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή 

άλλες εργασίες. 

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 

Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν 

µπορούν να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου 

όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης 
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εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, 

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

από την εκτέλεση των εργασιών. 

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

εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα 

µε τις κείµενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

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

περιλαµβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 

βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 

εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, 

εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 

εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

(4) Εξοπλισµού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 

λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης 

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

δηµοπράτησης. 

(5) Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την περαίωση 

του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύµφωνα 

µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού γενικής χρήσης 

(π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραµµα του 

έργου και αποκινητοποίησης µε το πέρας του προβλεπόµενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις τροποποιήσεις, 

εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυµβατικού σταδίου. 

(13) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 

εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες που µπορεί να προκύψουν 

κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νοµικής 

υποστήριξης, απαιτήσεις για µέτρα προστασίας από µη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου 

συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της σύµβασης, τα 

οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαµβάνει τη 

χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε τις προβλέψεις των εγκεκριµένων 

Περιβαλλοντικών Όρων) 
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(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση 

µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση µη µόνιµης και αποκλειστικής 

απασχόλησης θα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο). 

Ανηγµένες περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το 

επιστηµονικό προσωπικό και οι επιστάτες, µε εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά, 

τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαµβάνονται. 

(3) Νοµικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc  µετάκληση 

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

αυτοκινήτων 

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

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριµένους 

περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 

κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

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

Κύριο του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν 

Τιµολόγιο, αποδεκτά όµως σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που 

επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος 

Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα: 

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

από σκυρόδεµα, PVC κ.λπ. 

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες 

στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό 

κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του 

χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο 

ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 

   DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που 

περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο. 

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

υπάρχουσα διάµετρος. 

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

Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής πλάκας του 

παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης 

πλάκας σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 
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(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής ταινίας 

του παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης 

ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm 

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

Τιµολογίου. 

Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε απόφαση η 

υποχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να αντιστοιχίζεται µε αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο 

πρότυπο που θα περιλαµβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 

 

 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  

2.1.1  Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των 

εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων βάσει αυτών 

επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων εντολών 

της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών. 

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

κατά την κρίση της, προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών 

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

να διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη της 

Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας 

κάθε εργασίας, επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την 

τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό 

Τιµολόγιο. 

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

καθώς και ο τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των 

παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του παρόντος Τιµολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόµενο ένός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, 

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

αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι 

ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο 

άλλου άρθρου που περιλαµβάνεται στο Τιµολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον συνοπτικό πίνακα τιµών, 

υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

 

2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
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Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα 
 

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

έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.  

· Ως "γαίες και ηµίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή αµµοχαλικώδη υλικά, 

καθώς και µίγµατα αυτών, οι µάργες, τα µετρίως τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο 

µαλακός, κατακερµατισµένος ή αποσαθρωµένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που µπορούν να 

εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε συνήθη εκσκαπτικά µηχανήµατα (εκσκαφείς ή προωθητές), 

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

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

χαλαρωθεί προηγουµένως µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ. 

αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου"περιλαµβάνονται και 

µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

· Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί βραχώδεις 

σχηµατισµοί από πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς τσιµεντωµένες κροκάλες ή αµµοχάλικα, 

θλιπτικής αντοχής µεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηµατισµών αυτών είναι 

δυσχερής (δεν αναµοχλέυονται µε το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των 

υδραυλικών σφυρών είναι µειωµένη) 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

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

παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη της 
καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 

 Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του 

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

έργου. 
 

 Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται 
οι ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m

3
.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων 

και χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές) 
0,03 

 

 

Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των 
άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα 
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(m
3
), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 

Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε άλλη 

προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m
3
 κάθε εργασίας, όπως 

καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
 

Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), 

προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε [*], και αναθεωρείται 
µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, 

ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου). 
 

Β. Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [**] 

παρατίθεται η τιµή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. 

Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωµατουµένων υλικών, 
έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα 

προσαρµόζει ανάλογα τις τιµές εφαρµογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραµικών πλακιδίων και 
µαρµάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 
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• ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

 

Οµάδα Χωµατουργικά, καθαιρέσεις 
 
ΑΤ 1.1 

 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων  

(ΟΙΚ20.2) 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ2112 
 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύµφωνα µε 

την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και 

συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα 

στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε 

εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν 

απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη 

διατοµών προ και µετά την εκσκαφή.  

 

Γενική περιγραφή οµάδας 20 :  

 Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή µεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν 

συµπεριλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές µονάδας. Οι µεν φορτοεκφορτώσεις τιµολογούνται µε βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η 

δε καθαρή µεταφορά µε τον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*], σύµφωνα µε τους Γενικούς Όρους του ΝΕΤ ΟΙΚ.  

 

 Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιµετρώνται σε όγκο ορύγµατος (συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών 

- καθαιρέσεων µείον ποσότητες που διατίθενται για επανεπιχώσεις) 

Ανάλυση εργασίας  

• γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την 

δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων 
20.02* m3 1,000000* 2,80= 2,80 

• µεταφορά υλικών ή προιόντων, εντός αστικών περιοχών, σε 

απόσταση >= 5Km Ο∆ΟΜΕΤ1.1.2 m3Km 20,000000* 0,21= 4,20 

 

Τιµή ανα m3 επτά ευρώ & µηδέν λεπτά   (7,00 €) 
 
ΑΤ 1.2 

 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα  (ΟΙΚ20.30) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ2171 
 Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών 

και κατεδαφίσεων, µε την σταλία του αυτοκινήτου. 

 

 Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m
3
) σε όγκο ορύγµατος.  

 

Γενική περιγραφή οµάδας 20 :  

 Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή µεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών και 

καθαιρέσεων, δεν συµπεριλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές µονάδας. Οι µεν φορτοεκφορτώσεις τιµολογούνται µε βάση τα 

σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή µεταφορά µε τον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*], σύµφωνα µε τους 

Γενικούς Όρους του ΝΕΤ ΟΙΚ.  

 

 Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιµετρώνται σε όγκο ορύγµατος (συνολική ποσότητα 

προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων µείον ποσότητες που διατίθενται για επανεπιχώσεις) 
 

Τιµή ανα m3 µηδέν ευρώ & ενενήντα λεπτά   (0,90 €) 
 
ΑΤ 1.3 

 
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα, µε χρήση συνήθους κρουστικού 

εξοπλισµού  (ΟΙΚ22.10.1) 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ2226 
Εφαρµογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης µε χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασµό ή µη µε πιστολέτα πεπιεσµένου αέρα και συναφή 

εξοπλισµό.  

 

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

 

Γενική περιγραφή οµάδας 22.10 :  
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 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". 

 

Γενική περιγραφή οµάδας 22 :  

 Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - µεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της 

ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των εργασιών µέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς µεταφορά, συµπεριλαµβάνονται 

ανηγµένες στις αντίστοιχες τιµές µονάδας. 

 

  Με τις τιµές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 αποζηµιώνονται οι αντίστοιχες 

εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται µεµονωµένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, 

υποστύλωµα, οροφή, δάπεδο κλπ).  

 

 Με τις τιµές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζηµιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη διατρητικά µέσα και δεν 

συµπεριλαµβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων µε τα µέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών µέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, 

βλήτρων κλπ. 

Ανάλυση εργασίας  

• καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα, 

µε χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισµού 22.10.01* m3 1,000000* 28,00= 28,00 

• µεταφορά υλικών ή προιόντων, εντός αστικών περιοχών, σε 

απόσταση >= 5Km Ο∆ΟΜΕΤ1.1.2 m3Km 20,000000* 0,21= 4,20 

 

Τιµή ανα m3 τριάντα δύο ευρώ & είκοσι λεπτά   (32,20 €) 
 
ΑΤ 1.4 

 
ΤΟΜΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ  (Ο∆Ο∆1) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ2269Α 
 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. 
 

Τιµή ανα m ένα ευρώ & µηδέν λεπτά   (1,00 €) 
 
ΑΤ 1.5 

 
Κόψιµο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού έως 0,30 m  

(ΠΡΣΖ2.1) 
Κωδικός αναθεώρησης : ΠΡΣ5354 
 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

 

Γενική περιγραφή οµάδας Ζ2 :  
 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. 
 

Τιµή ανα τεµαχ σαράντα ευρώ & µηδέν λεπτά   (40,00 €) 
 
ΑΤ 1.6 

 
Κόψιµο και εκρίζωση θάµνων µπορντούρας  (ΠΡΣΖ1.1) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΠΡΣ5352 
 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 

 

Γενική περιγραφή οµάδας Ζ1 :  

 

 Κόψιµο και εκρίζωση θάµνων µπορντούρας ή µεµονωµένων θάµνων µε µηχανικά µέσα, µε τον τεµαχισµό σε µικρότερα 

τµήµατα, την εκρίζωση του υπόγειου τµήµατος των θάµνων µε εκσκαφέα και την αποµάκρυνση όλων των προϊόντων κοπής 

και εκρίζωσης µε φορτηγό αυτοκίνητο σε τοποθεσία που επιτρέπεται, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 
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10-07-01-00.  Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων 

για την εκτέλεση των εργασιών. 
 

Τιµή ανα m επτά ευρώ & πενήντα λεπτά   (7,50 €) 
 

 

Οµάδα Επενδύσεις, επιστρώσεις 
 
ΑΤ 2.1 

 
Σκυροδέµατα µικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20  (ΟΙΚ32.5.4) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ3214 
 Παραγωγή σκυροδέµατος µικρών έργων επί τόπου, µε φορητούς αναµικτήρες σκυροδέµατος ή αυτοκινούµενες 

µπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού τεχνολογίας σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την 

διάστρωση και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, σύµφωνα µε 

την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.  

 

 Περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάµιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες µεταφορές 

και η εργασία διάστρωσης και συµπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Επιµέτρηση ανά κυβικό 

µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. Ως µικρά 

έργα θεωρούνται τα έργα µε ηµερήσια απαίτηση µέχρι 50 m3 σκυροδέµατος. Για µεγαλύτερες ποσότητες, η τιµολόγηση 

γίνεται µε βάση το άρθρο 32.02. 

  

 Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m 

 

Τιµή ανα m3 εκατόν έξη ευρώ & µηδέν λεπτά   (106,00 €) 
 
ΑΤ 2.2 

 
Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών  (ΟΙΚ38.2) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ3811 
 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την διαµόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, 

επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων εµβαδού µέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθµη υπό ή υπέρ το έδαφος, 

σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)". 

 

 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-

συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν 

για την διαµόρφωσή του,  

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m
2
) αναπτύγµατος επιφανείας. 

 

Τιµή ανα m2 είκοσι δύο ευρώ & πενήντα λεπτά   (22,50 €) 
 
ΑΤ 2.3 

 
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, χαλύβδινοι οπλισµοί λείοι κατηγορίας Β500A  (ΟΙΚ38.20.1) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ3872 
 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 συντάσσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων 

(αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα 

επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, 

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

οπλισµών. 
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 Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος 

παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων 

βάσει ζυγολογίου. 

 

Πεδίο εφαρµογής 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραµµισµένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολληµένα 

πλέγµατα και 

δικτυώµατα 

Ονοµ.  

διάµετρος 

(mm) 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

Ονοµ. 

διατοµή  

(mm
2
) 

Ονοµ.  

µάζα/ 

µέτρο  

(kg/m) 

5,0  Φ  Φ  19,6 0,154 

5,5  Φ  Φ  23,8 0,187 

6,0 Φ Φ Φ Φ Φ 28,3 0,222 

6,5  Φ  Φ  33,2 0,260 

7,0  Φ  Φ  38,5 0,302 

7,5  Φ  Φ  44,2 0,347 

8,0 Φ Φ Φ Φ Φ 50,3 0,395 

10,0 Φ  Φ  Φ 78,5 0,617 

12,0 Φ  Φ  Φ 113 0,888 

14,0 Φ  Φ  Φ 154 1,21 

16,0 Φ  Φ  Φ 201 1,58 

18,0 Φ     254 2,00 

20,0 Φ     314 2,47 

22,0 Φ     380 2,98 

25,0 Φ     491 3,85 

28,0 Φ     616 4,83 

32,0 Φ     804 6,31 

40,0 Φ     1257 9,86 

 

 Στις επιµετρούµενες ποσότητες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και τοποθέτησης του 

οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 

· Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

· Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  

· Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά τεύχη του έργου 

προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 

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

· Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν 

(εργασία και υλικά). 

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

 

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

Τιµή ανα Kgr ένα ευρώ & δέκα τρία λεπτά   (1,13 €) 
 
ΑΤ 2.4 

 
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, δοµικά πλέγµατα B500C  (ΟΙΚ38.20.3) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ3873 
 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.  
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 Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), 

τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη 

των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα 

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. 

 

 Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην 

συνέχεια. Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

Πεδίο εφαρµογής 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραµµισµένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολληµένα 

πλέγµατα και 

δικτυώµατα 

Ονοµ.  

διάµετρος 

(mm) 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

Ονοµ. 

διατοµή  

(mm2) 

Ονοµ.  

µάζα/ 

µέτρο  

(kg/m) 

5,0  Φ  Φ  19,6 0,154 

5,5  Φ  Φ  23,8 0,187 

6,0 Φ Φ Φ Φ Φ 28,3 0,222 

6,5  Φ  Φ  33,2 0,260 

7,0  Φ  Φ  38,5 0,302 

7,5  Φ  Φ  44,2 0,347 

8,0 Φ Φ Φ Φ Φ 50,3 0,395 

10,0 Φ  Φ  Φ 78,5 0,617 

12,0 Φ  Φ  Φ 113 0,888 

14,0 Φ  Φ  Φ 154 1,21 

16,0 Φ  Φ  Φ 201 1,58 

18,0 Φ     254 2,00 

20,0 Φ     314 2,47 

22,0 Φ     380 2,98 

25,0 Φ     491 3,85 

28,0 Φ     616 4,83 

32,0 Φ     804 6,31 

40,0 Φ     1257 9,86 

 

 Στις επιµετρούµενες ποσότητες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, 

περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 

· Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

· Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  

· Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπεται ιδιαίτερη 

επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 

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

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

υλικά). 

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

 

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

 

Τιµή ανα Kgr ένα ευρώ & ένα λεπτά   (1,01 €) 
 
ΑΤ 2.5 

 
ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕ∆Α ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ  (Ο∆ΟΒ51) 

Κωδικός αναθεώρησης : Ο∆Ο2921 
 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 όµβρων καταστρώµατος οδών 

υπενδεδυµένες µε σκυρόδεµα’’. 

 

 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  



 

SoftWay Products  Τηλ/FAX 22610-89120   w w w . s o f t w a y p r o . g r  16/24 

· 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 m
3
 άµµου. 

 

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

Τιµή ανα m εννέα ευρώ & εξήντα λεπτά   (9,60 €) 
 
ΑΤ 2.6 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩ∆ΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΩΝ ΕΩΣ 200 mm.  (Ο∆ΟΑ19) 

Κωδικός αναθεώρησης : Ο∆Ο3121Β 
 Προµήθεια κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-200 mm από συλλεκτά υλικά ή θραυστά προϊόντα λατοµείου ή ποταµού, µέγιστης 

διάστασης λίθων 200 mm, ελάχιστης περιεκτικότητας λεπτόκοκκου κλάσµατος (διερχοµένου από το κόσκινο Νο 40) 35% και 

µε δείκτη πλαστικότητας το πολύ 6. 

 

 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

· η προµήθεια του υλικού,  

· η µεταφορά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

· οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων  

 Η κατασκευή του επιχώµατος πληρώνεται ιδιαίτερα µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου.  

 

 Τιµή ανά κυβικό µέτρο κοκκώδους υλικού (m3), επιµετρούµενου σε όγκο κατασκευασµένου επιχώµατος µε λήψη αρχικών και 

τελικών διατοµών. 
Ανάλυση εργασίας  

• προµηθεια κοκκωδους υλικου µεγεθους κοκκων εως 200 

mm. Α19* m3 1,000000* 8,20= 8,20 

• µεταφορά υλικών ή προιόντων, εντός αστικών περιοχών, σε 

απόσταση >= 5Km ΜΕΤ1.1.2 m3Km 20,000000* 0,21= 4,20 

 

Τιµή ανα m3 δώδεκα ευρώ & σαράντα λεπτά   (12,40 €) 
 
ΑΤ 2.7 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ  (Ο∆ΟΑ20) 

Κωδικός αναθεώρησης : Ο∆Ο1530 
 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 µονάδας 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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· Η προµήθεια και τοποθέτηση µαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωµάτων, σύµφωνα µε τα 

καθοριζόµενα στην µελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθµικές αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης επιχώµατος, η εκτέλεση  

τοπογραφικών µετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα 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 

 

Τιµή ανα m3 ένα ευρώ & πέντε λεπτά   (1,05 €) 
 
ΑΤ 2.8 

 
Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155)  (Ο∆ΟΓ2.2) 

Κωδικός αναθεώρησης : Ο∆Ο3211Β 
 Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου 

τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη 

µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

· η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

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

· η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη γεωµετρική 

επιφάνεια. 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m 

Ανάλυση εργασίας  

• βάση πάχους 0,10 m (πτπ ο-155) Γ 2.02* m2 1,000000* 1,20= 1,20 

• µεταφορά υλικών ή προιόντων, εντός αστικών περιοχών, σε 

απόσταση >= 5Km ΜΕΤ1.1.2 m3Km 20,000000* 0,02= 0,42 

 

Τιµή ανα m2 ένα ευρώ & εξήντα δύο λεπτά   (1,62 €) 
 
ΑΤ 2.9 

 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ  (Ο∆Ο∆3) 

Κωδικός αναθεώρησης : Ο∆Ο4110 
 Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο ασφαλτικό γαλάκτωµα, 

ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-

01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 

 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

· η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος και η 

µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

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

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

· η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκινούµενο διανοµέα ασφάλτου 

(Federal),  

· η αναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  

· η ενδεχόµενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία παραγωγής ή προµήθειας και µεταφοράς αυτού 

στον τόπο διάστρωσης. 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 
 

Τιµή ανα m2 ένα ευρώ & είκοσι λεπτά   (1,20 €) 
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ΑΤ 2.10 

 
Ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m  (Ο∆Ο∆5.1) 

Κωδικός αναθεώρησης : Ο∆Ο4321Β 
 Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της 

επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου 

ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού 

τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος".  

 

 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

· η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου µέχρι την 

εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

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

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

· η σταλία των µεταφορικών µέσων 

· η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει η 

προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 

· η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των 

επιφανειακών ιχνών. 

 Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατούµενης ασφάλτου 

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 

05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος της, ως εξής: 
Ανάλυση εργασίας  

• ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m ∆ 5.01* m2 1,000000* 7,10= 7,10 

• µεταφορά υλικών ή προιόντων, εντός αστικών περιοχών, σε 

απόσταση >= 5Km ΜΕΤ1.1.2 m3Km 20,000000* 0,01= 0,21 

 

Τιµή ανα m2 επτά ευρώ & τριάντα ένα λεπτά   (7,31 €) 
 
ΑΤ 2.11 

 
Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου Μπάσκετ-Βόλλει  (ΟΙΚ7373.1 Σχετ.)  

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7373.1 
Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου Μπάσκετ-Βόλλει µε χυτή ελαστική , ακρυλική, αυτοεπιπεδούµενη, αντιολισθηρή τελική 

επένδυση, πιστοποιηµένου δάπεδου 

Πριν την έναρξη των εργασιών το υπόστρωµα πρέπει να καθαριστεί επιµελώς από σκόνες και τυχόν υπολείµµατα. Εν συνεχεία 

σφραγίζονται οι πόροι µε χυτό, αυτοεπιπεδούµενο υλικό, ασφαλτικής και ακρυλικής βάσης, δύο συστατικών, σε πάχος ενός χιλιοστoύ 

(1mm), µε ειδικά εργαλεία (ρακλέτες). Ακολουθεί διάστρωση της τελικής επιφάνειας µε το χυτό, ελαστικό, αντιολισθητικής υφής, 

έτοιµου προϊόντος ακρυλικής βάσης µε επιπλέον προσθήκη χαλαζιακής άµµου τύπου σε 2 σταυροειδείς στρώσεις, στην επιθυµητή 

απόχρωση σε πάχος ενός χιλιοστού (1mm). Στην τιµή περιλαµβάνεται και η γραµµογράφηση του γηπέδου µε χρώµα υψηλών αντοχών 

κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες, µε βάση από ακρυλικές ρητίνες 

Ο Ανάδοχος, πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό του συστήµατος 

δαπέδου, προς έγκριση καθώς επίσης και ISO 9001 περί πιστοποίησης στην τοποθέτησης αθλητικών δαπέδων είτε του ιδίου είτε του 

συνεργείου εφαρµογής στο οποίο θα αναθέσει την εργασία τοποθέτησης. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) περατωµένης επιφάνειας: 

 

Τιµή ανα m2 δέκα πέντε ευρώ & µηδέν λεπτά   (15,00 €) 
 
ΑΤ 2.12 

 
Επιστρώσεις µε ελαστικά πλακίδια ασφαλείας πτώσης 1100mm  (ΟΙΚ73.97 Σχετ.)  

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7397 
Επιστρώσεις µε ελαστικά πλακίδια διαστάσεων 500*500mm και χρωµατισµού σύµφωνα µε την επιλογή της υπηρεσίας,  τοποθετηµένα 

σε επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωµα σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη. 

Το προϊόν θα είναι κατασκευασµένο από δύο στρώσεις υλικού. Η κάτω στρώση αποτελείται από µίγµα ανακυκλωµένων κόκκων 

ελαστικού και έγχρωµης πολυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, πάχους 10mm, αποτελείται από βαµµένους κόκκους φυσικού ελαστικού 

(EPDM), χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας. Η µεταξύ τους συγκόλλησης θα γίνει µε κόλλα πολυουρεθάνης. 

To προϊόν δύναται να εξασφαλίζει ύψος πτώσης κατά EN1176-1 και EN1177 τουλάχιστον ίσο µε 1100mm. Η κάθε πλάκα θα έχει 

κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, µε ειδικό ενισχυµένο υλικό, ώστε να 

προσφέρεται η µέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακµές είναι ελαφρώς στρογγυλευµένες και η κάθε πλευρά έχει εγκοπές 

απορροής όµβριων υδάτων. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου είναι διαµορφωµένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η 

καλύτερη απορροή των υδάτων. Η εφαρµογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται µε πύρους, που συνδέουν τα επιµέρους πλακίδια 

µεταξύ τους. 
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Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία, µε προσκόµιση όλων 

των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγµάτων απαιτηθούν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική επιλογή του 

προµηθευτή είναι η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO9001. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

πιστοποίηση κατά EN1176-1, και EN1177  

Περιλαµβάνονται τα ελαστικά πλακίδια, η ειδική κόλλα και όλα τα υλικά και µικρουλικά καθώς και η εργασία πλήρους τοποθέτησης . 

 

Τιµή ανα m2 είκοσι ευρώ & µηδέν λεπτά   (20,00 €) 
 
ΑΤ 2.13 

 
Μπασκέτα Ολυµπιακού Τύπου  (ΟΙΚ 61.28 Σχετ.)  

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ6128 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση Μπασκέτας Ολυµπιακού Τύπου, σύµφωνα µε την µελέτη. Στην  τιµή µονάδας 

περιλαµβάνεται: 

Ο κορµός της µπασκέτας 
Ο κορµός της µπασκέτας είναι κατασκευασµένος από λαµαρίνα πάχους 4 mm.  Έχει µεταβλητή διατοµή, µε σταθερό πλάτος 200 mm που 

σταδιακά µεταβάλλει το µήκος (διατοµή) από  400 ως 140 mm.   

Ο κορµός αποτελείται από τρία τµήµατα που είναι συγκολληµένα µεταξύ τους Τα τρία τµήµατα έχουν µήκη, µετρηµένα σε άξονα 

συµµετρίας,  2190 mm, 1900 mm και 950 mm. 

Το ύψος από τη στάθµη 0,00 µέχρι το άνω µέρος του στεφανιού είναι 3050 mm.  

Η απόσταση από την εξωτερική πλευρά της τελικής γραµµής είναι 1000 mm. 

Ο κορµός φέρει κατάλληλες µεταλλικές ενισχύσεις προς αποφυγή στρέβλωσης.  Οι µεταλλικές ενισχύσεις αποτελούνται από πλάκες 

λαµαρίνας πάχους τουλάχιστον 4 mm κατάλληλα τοποθετηµένες και συγκολληµένες στο εσωτερικό του κορµού. Τοποθετούνται 

τουλάχιστον 4 πλάκες. 

Κατάλληλες µεταλλικές ενισχύσεις είναι τοποθετηµένες και στις συνδέσεις των τριών τµηµάτων του κορµού.  Οι µεταλλικές ενισχύσεις 

των συνδέσεων αποτελούνται επίσης από πλάκες λαµαρίνας πάχους τουλάχιστον 4 mm. 

Το κάτω µέρος του κορµού φέρει σιδηρογωνία 80 x 8 mm µε κατάλληλες οπές για τα αγκύρια. 

Τα κατάλληλα αγκύρια µε τα γαλβανιζε µπουλόνια τους για πάκτωση στη βάση θεµελίωσης από οπλισµένο σκυρόδεµα C16/20 

Το άνω µέρος του κορµού φέρει πλάκα 200 x 140 mm πάχους 6 mm. 

Η πλάκα των 6 mm φέρει 4 µπουλόνια Μ16 x 50 mm, τα οποία χρησιµεύουν στη στερέωση της γλυσιέρας του ταµπλό. 

Οι µεταλλικές ενισχύσεις και γενικά η κατασκευή πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη σταθερότητα (π.χ. από ταλαντώσεις) για τη σωστή 

διεξαγωγή αγώνων και παιχνιδιών και την ασφάλεια των µαθητών. 

Ταµπλό 
Το ταµπλό έχει εξωτερικές διαστάσεις 1800 x 1050 mm.  Ο σκελετός του είναι κατασκευασµένος από κοιλοδοκό 50 x 25 mm και πάχους 

2mm.  Ο σκελετός απαρτίζεται από το εξωτερικό πλαίσιο διαστάσεων 1800 x 1050 mm και από το εσωτερικό πλαίσιο διαστάσεων 590 x 

450 mm.  Το εξωτερικό πλαίσιο συνδέεται µε το εσωτερικό µε δύο κατακόρυφα ενισχυτικά δεσίµατα από κοιλοδοκό 40 x 20 mm και µε 

τη γλυσιέρα. 

Η γλυσιέρα είναι κατασκευασµένη από λαµαρίνα πάχους 4 mm, στραντζαριστή σχήµατος Π.  Φέρει στο εµπρόσθιο τµήµα της οπές για 

την  υποδοχή των µπουλονιών του στεφανιού.  Στο πίσω τµήµα της φέρει δύο οδηγούς, κατασκευασµένους από δύο τµήµατα µασίφ 

σίδερου 14 x 14 mm ο καθένας, που αποτελούν τη διαδροµή κατακόρυφης ολίσθησης του ταµπλό πάνω στα µπουλόνια της πλάκας 6 mm 

του κορµού.  Η διάταξη της γλυσιέρας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την ακριβή κατακόρυφη τοποθέτησή της.  Επίσης πρέπει 

να προσφέρει τη δυνατότητα µελλοντικής επαναρύθµισής της σε κάθε περίπτωση αλλαγής του χώρου τοποθέτησής του. 

Το ταµπλό είναι κατασκευασµένο  από Plexiglas διαφανές πάχους 12 mm.  Ανάµεσα στο σκελετό και στο Plexiglas πρέπει να 

παρεµβάλλεται ειδικό λάστιχο πάχους 4 mm, για την απορρόφηση των κραδασµών.  Το Plexiglas είναι στερεωµένο στο σκελετό µε βίδες 

φρεζάτες 6 x 50 mm.  Το Plexiglas φέρει κατάλληλη γραµµογράφηση σε λευκό χρώµα. 

Στην επιφάνεια εφαρµογής του στεφανιού µε το Plexiglas και την γλυσιέρα το τµήµα του Plexiglas είναι κατασκευασµένο από άθραυστο 

πολυκαρβονικό ιδίου πάχους (12 mm).  

Οι αντηρίδες που συνδέουν το άνω µέρος του ταµπλό µε την πίσω άκρη του ευθύγραµµου τµήµατος του κορµού είναι κατασκευασµένες 

από σωλήνα 1 ίντσας και ½ ίντσας  και είναι συγκολληµένες µε ειδικό τεµάχιο. 

Στεφάνι και δίχτυ 
Το στεφάνι είναι κατασκευασµένο από σίδηρο µασίφ Φ20mm, µε εσωτερική διάµετρο 45 mm.  Φέρει στο άνω µέρος του ειδικό τεµάχιο 

στραντζαριστής λαµαρίνας πάχους 4 mm, για την  σύνδεση του στεφανιού µε το ταµπλό.  Το ειδικό αυτό τεµάχιο φέρει ενίσχυση µε 

πτερύγιο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ακαµψία του κατά τη χρήση του στεφανιού.  Επίσης, το στεφάνι φέρει και ειδικό τεµάχιο, 

κατασκευασµένο από µασίφ σίδηρο Φ12mm, που εξασφαλίζει την ακαµψία του ιδίου του στεφανιού κατά την χρήση του. Το στεφάνι 

πρέπει να είναι βαµµένο σε χρώµα πορτοκαλί. 

Στο κάτω µέρος του στεφανιού υπάρχουν µεταλλικά άγκιστρα για τη στερέωση του διχτυού.  Τα δίχτυα είναι φτιαγµένα από κορδόνι και 

τοποθετηµένα κατάλληλα  σε κάθε στεφάνι.  Το ύψος τους πρέπει να είναι  400 mm. 

Χρωµατισµός 
Αντισκωρική βαφή και δυο χέρια ντουκόχρωµα υψηλής ποιότητας. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) : 

 

Τιµή ανα τεµαχ χίλια διακόσια ευρώ & µηδέν λεπτά   (1.200,00 €) 
 
ΑΤ 2.14 

 
Σετ από δύο Ορθοστάτες Μεταλλικούς και ∆ίχτυ Βόλεϊ  (ΟΙΚ61.28 Σχετ.)  

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ6128 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση, δύο Μεταλλικών Ορθοστατών µε τη βάση πάκτωσης τους και  ∆ίχτυ Βόλεϊ 

σύµφωνα µε την µελέτη .Στην  τιµή µονάδας περιλαµβάνεται: 
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Μεταλλικός ορθοστάτης 
Μεταλλικός σωλήνας βαρέως τύπου Φ89χιλ.συνολικού ύψους ορθοστάτη 2.84µ µε µηχανισµό τανύσεως (µανιβέλα) και δυνατότητα 

ρύθµισης του ύψους µε ειδικό µηχανισµό για Ανδρικό (2,43µ.), Γυναικείο (2,24µ.) Παιδικό (2,14µ.). Βάσεις βαρέου τύπου, για πάκτωση 

στο έδαφος , διαστάσεων 10x10εκ.και ύψους 35εκ., µε της τάπες τους. 

 Χρώµατισµός των ορθοστατών µε  Αντισκωριακή βαφή µε δύο χέρια ντουκόχρωµα.  

∆ίχτυ Bόλλευ  
∆ίχτυ Bόλλευ 9.5Χ1µ., µε συρµατόσχοινο Πάχους 3,5mm επικαλυµµένο µε  PVC, και πλέξη από Πολυαιθυλένιο, στριφτό πάχους 1,5χιλ. 

µε µάτι 10Χ10εκ.και περιµετρική µπορντούρα (φάσα) PVC πάχους 4.5εκ.πάνω  & 5εκ.στο πλάι. 

 

Τιµή ανά σετ από δύο Ορθοστάτες Μεταλλικούς και ∆ίχτυ Βόλεϊ .(τεµ) : 

 

Τιµή ανα τεµαχ τριακόσια ευρώ & µηδέν λεπτά   (300,00 €) 
 

 

Οµάδα ∆ίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρικά) 
 
ΑΤ 3.1 

 
Χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυρωµένη ράβδος, κυκλικής διατοµής, ∆ιαµέτρου 10 mm (ΑΤΗΕ 

Ν9983.11.1.2 Σχετ.)  
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 045 
Χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυρωµένη ράβδος, κυκλικής ∆ιατοµής, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τοποθετούµενη σαν αγωγός συλλογής 

µε τα απαραίτητα ειδικά εξαρτήµατα στήριξης κατά µέγιστο ανά 1µ, σε οποιαδήποτε επιφάνεια τοποθέτησης και µε την απαραίτητη 

πύκνωση σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης , περιλαµβανοµένου όλων των απαραιτήτων ειδικών τεµαχίων για τις ενώσεις και διακλαδώσεις 

και των συλλεκτριών αγωγών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Επιπλέον στην τιµή περιλαµβάνεται η τοποθέτηση των απαραίτητων 

εξαρτηµάτων συστολών -διαστολών ανά 20 µ τρέχοντος αγωγού και όπου επιπρόσθετα απαιτείται καθώς και  η τοποθέτηση ακίδων 

ύψους 30cm  επί του συλλεκτιρίου συστήµατος  κατά µήκος του υψηλότερου σηµείου διέλευσής του ανά 10 µ απόσταση. τις 

διασταυρώσεις τους, δηλ. προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση µε τους άλλους αγωγούς, µέτρηση αντίστασης και παράδοση. 

∆ιαµέτρου 10 mm 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) πλήρως τοποθετηµένου αγωγού. 
 

Τιµή ανα m δώδεκα ευρώ & µηδέν λεπτά   (12,00 €) 
 
ΑΤ 3.2 

 
Χάλκινος πολύκλωνος αγωγός 50mm2 , ως αγωγός καθόδου αντικεραυνικής προστασίας (ΑΤΗΕ Ν 

9983.11.1.2 Σχετ.)  
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 045 
Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τοποθετούµενος ως αγωγός καθόδου για την αποκατάσταση 

(ένωση ή επιµήκυνση) κοµµένων τµηµάτων του υφιστάµενου αυτού συστήµατος µε τα απαραίτητα ειδικά εξαρτήµατα - ίδιου υλικού µε 

τους αγωγούς καθόδου - σύνδεσης των νέων µε τους υφιστάµενους αγωγούς, στήριξης (µε ροδέλα απόστασης και ροδέλα 

στεγανοποίησης) ανά 0,50µ. σε οποιαδήποτε επιφάνεια τοποθέτησης των αγωγών καθόδου, τους λυόµενους συνδέσµους των αγωγών 

καθόδου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Επιπλέον στην τιµή περιλαµβάνεται η τοποθέτηση των απαραίτητων σφιγκτήρων σύνδεσης των 

αγωγών καθόδου µε το συλλεκτήριο σύστηµα αντικεραυνικής προστασίας µε τη χρήση διµεταλλικών επαφών για την αποφυγή 

ηλεκτροχηµικής διάβρωσης στα σηµεία σύνδεσης χαλκού – θερµά επιψευδαργυρωµένου χάλυβα.  

Τα ανωτέρω αφορούν την προµήθεια, την προσκόµιση των υλικών επί τόπου του έργου την πλήρη εγκατάσταση σε οποιοδήποτε υψός 

,συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν ικριωµάτων, τον έλεγχο και την µέτρηση της αντίστασης. 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοποθετηµένου αγωγού καθόδου. 

 

 

Τιµή ανα m δέκα εννέα ευρώ & εξήντα λεπτά   (19,60 €) 
 
ΑΤ 3.3 

 
Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιοµηχανικής προέλευσης, τυποποιηµένο κανάλι 

εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου Α15, µε εσχάρα πλαστική (µε προστασία έναντι 

υπεριώδους ακτινοβολ  (Υ∆Ρ11.15.1) 
Κωδικός αναθεώρησης : Υ∆Ρ6620.1 
 Προµήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σύµφωνα µε την 

µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 "Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιοµηχανικής προέλευσης", µε τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

§ Συναρµολογούµενα στοιχεία καναλιού (modules) από συνθετικά υλικά (π.χ. πολυπροπυλένιο, πολυµερές σκυρόδεµα, 

κλπ) µε ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα γαλβανισµένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας φορτίου) µε εσχάρες 

συνθετικές, χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές. 
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§ Κατασκευή του συστήµατος αποστράγγισης σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 "Κανάλια 

αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχηµάτων - Ταξινόµηση, σχεδιασµός και απαιτήσεις δοκιµών, 

σήµανση και αξιολόγηση της συµµόρφωσης", µε σήµανση CΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

§ Στοιχεία των καναλιών µε κατάλληλα διαµορφωµένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση και να 

παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τµηµάτων συναρµολογηµένου καναλιού.  

§ Προσηµειωµένες θέσεις στο σώµα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις οριζόντιες ή κατακόρυφες συνδέσεις 

µε το δίκτυο αποχέτευσης µε χρήση ειδικών εξαρτηµάτων (του συστήµατος τυποποιηµένου καναλιού) ώστε να 

εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα. 

 Στην Τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των πάσης φύσεως υλικών του 

συστήµατος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά τεµάχια απολήξεων και διακλαδώσεων, σύστηµα "κλειδώµατος" της 

εσχάρας, µεταλλικά εξαρτήµατα στερέωσης των εσχαρών που έχουν υποστεί αντιδιαβρωτική επεξεργασία), καθώς και των 

πάσης φύσεως υλικών πάκτωσης και στερέωσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.   

 Στην Τιµή δεν συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης των καναλιών (τιµολογούνται 

ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου, αναλόγως της φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο 

τοποθετούνται) καθώς και η προµήθεια και τοποθέτηση αµµοσυλλεκτών.  

 Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται µε βάση το καθαρό πλάτος και την κατηγορία φορτίου κατά ΕΝ 1433. 

Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιµοποιούνται µόνον από πεζούς και ποδηλάτες (ελάχιστη κλάση 

Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN) 

Κατηγορία Β: για πεζοδρόµους και χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων (ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή 

σε φορτίο 125 kN) 

Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδροµίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών (ελάχιστη κλάση 

C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN) 

Κατηγορία D: για αµαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθµευσης βαρέων σχηµάτων (ελάχιστη κλάση 

C400: αντοχή σε φορτίο 400 kN) 

Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώµατα, αποβάθρες κλπ 

(ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN) 

Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδροµοι αεροδροµίων 

(ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN) 

 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) πλήρως τοποθετηµένου καναλιού µε επιµέτρηση κατά τον άξονά του. 
 

Τιµή ανα m πενήντα ένα ευρώ & ενενήντα λεπτά   (51,90 €) 
 
ΑΤ 3.4 

 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος, αγωγοί αποχέτευσης από 

σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm  (Υ∆Ρ12.10.1) 
Κωδικός αναθεώρησης : Υ∆Ρ6711.1 
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 

σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

 

 Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο 

διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) και τον 

δείκτη δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. 

 

 Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

681.1), όσο και για σωλήνες µε ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα). 

 

 Στις τιµές µονάδας του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες µεταφορές  των σωλήνων και των 

δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούµενης προς τούτο κόλλας). 

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

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού µε 

τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα. 

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

µελέτη 

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

§ Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταυ, πώµατα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   

 

 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων. 

 

Τιµή ανα m τρία ευρώ & ογδόντα λεπτά   (3,80 €) 
 
ΑΤ 3.5 

 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο ορυχείου ή χειµάρρου  (Υ∆Ρ5.8) 

Κωδικός αναθεώρησης : Υ∆Ρ6069.1 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων εντός ορύγµατος µε άµµο προέλευσης ορυχείου ή χειµάρρου, σύµφωνα µε τις 

αντίστοιχες τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων'' 

 

Στην Τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : 

 

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

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

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η ρύπανση ή ελαφρά συµπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισµού έτσι ώστε να 

περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, µε ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζηµιών στην σωληνογραµµή. 

 

Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m
3
) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη γραµµές πληρωµής 

(τυπικές διατοµές αγωγών) 
Ανάλυση εργασίας  

• στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο 

ορυχείου ή χειµάρρου  5.08* m3 1,000000* 5,70= 5,70 

• µεταφορά υλικών ή προιόντων, εντός αστικών περιοχών, σε 

απόσταση >= 5Km Ο∆ΟΜΕΤ1.1.2 m3Km 20,000000* 0,21= 4,20 

 

Τιµή ανα m3 εννέα ευρώ & ενενήντα λεπτά   (9,90 €) 
 
ΑΤ 3.6 

 
Επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης  (Υ∆Ρ5.3) 

Κωδικός αναθεώρησης : Υ∆Ρ6066 
Επίχωση πάσης φύσεως ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών που έχουν προσκοµισθεί επί τόπου, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις 

συµπύκνωσης, µε χρήση µηχανικών µέσων. Περιλαµβάνεται η διάστρωση των προϊόντων, η ελαφρά συµπύκνωση µε 

διελεύσεις του µηχανήµατος διάστρωσης (φορτωτή ή προωθητή) ή χρήση συµπυκνωτή εδαφών και η διαµόρφωση και 

εξοµάλυνση της τελικής επιφάνειας. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m
3
) πληρούµενου όγκου ορύγµατος. 

 

Τιµή ανα m3 µηδέν ευρώ & σαράντα ένα λεπτά   (0,41 €) 
 
ΑΤ 3.7 

 
Προκατασκευασµένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1 προς 

τοποθέτηση εκτός καταστρώµατος της οδού, στοιχείο διαµόρφωσης θαλάµου φρεατίου, 

ονοµαστικής διαµέτρου D 400 mm.  (Υ∆Ρ9.41.2) 
Κωδικός αναθεώρησης : Υ∆Ρ6711.7 

 Τιµή ανά µµ στοιχείου διαµόρφωσης θαλάµου  

 

Γενική περιγραφή οµάδας 9.41 :  

 Προκατασκευασµένα φρεάτια, υδροσυλλογής, έλξης καλωδίων, επίσκεψης, πτώσης ή διακλάδωσης δικτύων όµβριων και ακαθάρτων 

κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1 από µη πλαστικοποιηµένο πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, 

µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για τοποθέτηση εκτός του καταστρώµατος της οδού, σε βάθος 

µέχρι 1,25 m. 

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

και αποτελούνται από το χυτό στοιχείο βάσης, τον θάλαµο, ο οποίος διαµορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούµενο ύψος µε στοιχείο 

διαµόρφωσης θαλάµου του παραγωγού των φρεατίων κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και τον 

δακτύλιο έδρασης του καλύµµατος στην στέψη για την κατανοµή των φορτίων.  
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 Η βάση του φρεατίου θα είναι µονολιθικής κατασκευής µε διαµορφώσεις ρύσεων (κανάλια ροής) των εισερχοµένων και εξερχοµένων 

αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι θα είναι προδιαµορφωµένες στο εργοστάσιο µε τυποποίηση κατά την ονοµαστική διάµετρο των σωλήνων, 

ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου. 

 Η κωνική απόληξη θα είναι διαµέτρου αντίστοιχης των διαστάσεων του καλύµµατος και θα  συναρµόζεται µε τον θάλαµο µέσω 

στεγανοποιητικού δακτυλίου. 

 Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

·Η προµήθεια των επιµέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεπόµενων από την µελέτη διαστάσεων, µε τις αναλογούσες 

βαθµίδες επίσκεψης (όπου απαιτείται), τους δακτυλίους στεγάνωσης µεταξύ των στοιχείων και τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα 

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

·Η εκσκαφή του ορύγµατος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόµενες διαστάσεις µε µηχανικά µέσα (µε ή χωρίς χειρωνακτική 

υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούµενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος, η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων 

εκσκαφών και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούµενες ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό αγωγών 

και δικτύων, οι απαιτούµενες καθαιρέσεις – αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις. 

·Η συναρµολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση µε τους εισερχόµενους και εξερχόµενους αγωγούς, σύµφωνα µε τις 

οδηγίες του προµηθευτή του φρεατίου. 

·Η συναρµολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση µε τους εισερχόµενους και εξερχόµενους αγωγούς, σύµφωνα µε τις 

οδηγίες του προµηθευτή του φρεατίου. 

·Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών µε µέγιστο µέγεθος κόκκου 25 mm 

(συµπεριλαµβάνεται το κοσκίνισµα των προϊόντων, εάν απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων µεγαλυτέρου µεγέθους), κατά 

συµπυκνωµένες στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), 

στην συνέχεια ο θάλαµος και τελικά η κωνική απόληξη, µε χρήση δονητικής πλάκας ή ανάλογου εξοπλισµού.  

Εναλλακτικά, πλήρωση του αποµένοντος όγκου του ορύγµατος µε υλικά ελεγχόµενης χαµηλής αντοχής (ΥΕΧΑ, CLSM) 

 Επισήµανση: 

· Τα στοιχεία διαµόρφωσης του θαλάµου του φρεατίου του προβλεπόµενου από την µελέτη ύψους, ονοµαστικής διαµέτρου ίσης µε 

την αντίστοιχη του στοιχείου χυτής βάσεως, µε τις αναλογούσες βαθµίδες καθόδου, τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα σχετικά 

υποάρθρα του παρόντος.  

Για τον καθορισµό της Τιµής του φρεατίου, προστίθεται στην Τιµή του κύριου άρθρου η Τιµή του αντίστοιχου στοιχείου 

διαµόρφωσης του θαλάµου, στο απαιτούµενο ύψος, από το αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος.  

· ∆εν συµπεριλαµβάνεται και τιµολογείται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου το κάλυµµα του φρεατίου της 

προβλεπόµενης από την µελέτη φέρουσας ικανότητας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 

 Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένου φρεατίου (τεµ), ανάλογα µε την εσωτερική διάµετρο (ID) και τον αριθµό και διάµετρο των 

εισόδων/εξόδων, και ανά µέτρο µήκους στοιχείου διαµόρφωσης θαλάµου 

 

Τιµή ανα τεµαχ ενενήντα οκτώ ευρώ & µηδέν λεπτά   (98,00 €) 
 
ΑΤ 3.8 

 
Καλύµµατα φρεατίων, καλύµµατα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)  (Υ∆Ρ11.1.1) 

Κωδικός αναθεώρησης : Υ∆Ρ6752 
 Επιµέτρηση µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή (σε καµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση) 

 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας. 

 

Γενική περιγραφή οµάδας 11.01 :  

 Kαλύµµατα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε σήµανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D που προβλέπεται από την µελέτη 

(ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 

 Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του φρεατίου και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής 

ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του καλύµµατος µε χρήση στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε 

σκυρόδεµα. 

 

Τιµή ανα Kgr ένα ευρώ & ογδόντα πέντε λεπτά   (1,85 €) 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΛΕΥΚΑΔΑ   27 -11-2020 

 

 

 

ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Πολιτικός Μηχανικός 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

ΛΕΥΚΑΔΑ  27 -11-2020 

 

 

 

ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Τοπογράφος Μηχανικός 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΛΕΥΚΑΔΑ  27 -11-2020 

 

 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Αρχιτέκτονας Μηχανικός 
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