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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 
Α.Τ. 1   Άρθρο Α-2: ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α)  

Για τη γενική εκσκαφή, μετά της 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 ή και με τα χέρια, εν ξηρώ ή μέσα σε νερό,
σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Χ1 και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

Με το άρθρο αυτό πληρώνεται επίσης η, ανάλογης σκληρότητας εδαφών, εκσκαφή:
- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μ. μετά της μόρφωσης

των πρανών και του πυθμένα τους, 
- για τη διευθέτηση χειμάρρων πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μ,
- 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 3.00 μέτρων,
- τεχνικών  Cut  and  Cover  μετά  των  μέτρων  προσωρινής  και  μόνιμης  αντιστήριξης  των

πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνεται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου 
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover 

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη:
 προσέγγισης μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, εκσκαφής με οποιοδήποτε μέσο ή και

με τα χέρια και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποστράγγισης των υδάτων, μόρφωσης των
παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης, σχηματισμού των αναβαθμών 

 διαλογής, φύλαξης, φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (χωματοσυλλέκτη,
αυτοκίνητο  κλπ)  και  μεταφοράς  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
δαπάνη του χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και κάθε είδους σταλίας των αυτοκινήτων,
η δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις,  η δαπάνη επαναφόρτωσης των
προσωρινών αποθέσεων και εκφόρτωσης σε τελικές θέσεις, η δαπάνη διάστρωσης και
διαμόρφωσης των αποθέσεων σύμφωνα  με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης και
της περιβαλλοντικής μελέτης

 αποξήλωσης  ασφαλτοταπήτων  και  στρώσεων  οδοστρωσίας  σταθεροποιημένων  με
συμπύκνωση  ή  με  τσιμέντο,  αποξήλωσης  πλακοστρώσεων,  και  καθαίρεσης
συρματόπλεκτων  κιβωτίων  (SΕRAZANETI),  μανδροτοίχων  από  λιθοδομή,  γενικών
λιθοδομών και οπτοπλινθοδομών (θεμελίων ή ανωδομής), κρασπεδορείθρων και στερεών
εγκιβωτισμού, που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών.

 απαιτούμενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής όπου τυχόν αυτή απαιτείται καθώς και η
δαπάνη  εκθάμνωσης  κοπής,  ξερίζωσης  και  απομάκρυνσης  δένδρων  ανεξαρτήτως
περιμέτρου σε οποιαδήποτε απόσταση.

 αντιμετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία,
άσχετα εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, όπως περιορισμένα μέτωπα
και όγκοι εκσκαφών κλπ.

 συμπύκνωσης 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 στο σχέδιο ΤΥΠΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. στα
Π.Κ.Ε. 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, σύμφωνα με τη δοκιμή AASHO
T 180). 
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 κοπής  υπάρχουσας  ασφαλτικής  στρώσης  οδοστρωμάτων  με  κατάλληλες  μεθόδους
σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης 

 κάθε είδους σταλίας του μηχανικού εξοπλισμού και η δαπάνη αντιμετώπισης κάθε είδους
δυσκολίας για την εφαρμογή των μέτρων προσωρινής ή μόνιμης αντιστήριξης των πρανών
των Cut and Cover και των στομίων σηράγγων και Cut and Cover

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

 καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται  για  την έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, και την παρ. 6.2.1.1
της Π.Τ.Π. Χ1.

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

Η επιμέτρηση θα γίνει με βάση τον πραγματικό όγκο των εκτελεσμένων γενικών εκσκαφών
γαιών  και  ημίβραχου  με  λήψη  αρχικών  και  τελικών  διατομών  και  μέχρι  τα  όρια  εκσκαφής  των
εγκεκριμένων  συμβατικών  σχεδίων  και  το  πρωτόκολλο  χαρακτηρισμού.  Διευκρινίζεται  ότι  ουδεμία
αποζημίωση θα καταβάλλεται  στον ανάδοχο για  τις  επί  πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη
εκσκαφές εκτός εάν δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία με τεκμηριωμένους λόγους.

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  γενικής  εκσκαφής  γαιών  και  ημιβράχου  μετά  της  μεταφοράς  των
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

ΕΝΑ ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΗ ΛΕΠΤΑ ( 1,26 € )  

Α.Τ. 2  Άρθρο Α-12 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2227)

  Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων από οπλισμένο
σκυρόδεμα,  με  ή  χωρίς  χρήση  μηχανικών  μέσων,  με  την  μεταφορά  των  προϊόντων  σε  οποιαδήποτε
απόσταση.

Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση, αποκομιδή και
απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις και  μετά σε χώρους
επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει  με ιδιαίτερη
προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του διατηρούμενου τμήματος
της κατασκευής στην προγραμματιζόμενη νέα.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

 η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης,

 η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού 

 ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης.

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίες σε σχέση με την
οδό,  και  ότι  ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  λάβει  τα  αναγκαία  μέτρα  για  να  αποφευχθεί  η  απόφραξη  τυχόν
υπαρχόντων τεχνικών και  τάφρων της οδού στην περιοχή  εκτέλεσης των εργασιών.  Κατά  τα λοιπά οι
εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01.

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

ΕΙΚΟΣΙ ΕΦΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗ ΛΕΠΤΑ  ( 27,06 € )

Άρθρο Α-18: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ   

Για την προμήθεια, από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων, δανείων χωματισμών
είτε για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος είτε
για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ., σύμφωνα με την ΠΤΠ Χ1, την Τ.Σ.Υ και τους λοιπούς
όρους δημοπράτησης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται  η δαπάνη των απαιτούμενων ενεργειών και  διαδικασιών για την
ανάπτυξη και ενεργοποίηση λατομείου ή δανειοθαλάμου, η δαπάνη προετοιμασίας (όπως εκθάμνωση,
εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, αφαίρεση των φυτικών γαιών και γενικά των
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ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση), η
δαπάνη εκσκαφής δανειοθαλάμων σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, η δαπάνη  μόρφωσης των
παρειών  και  του  πυθμένα  των  δανειοθαλάμων,  η  δαπάνη  φορτοεκφορτώσεων  με  τους  χαμένους
χρόνους, σταλίες αυτοκινήτων η δαπάνη μεταφοράς των δανείων από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο  του  έργου,  η  δαπάνη  για  τις   τυχόν  απαιτούμενες  αντλήσεις  υδάτων,  η  δαπάνη  πλήρους
αποκατάστασης του δανειοθαλάμου σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους καθώς και οποιαδήποτε
επιβάρυνση, που αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ την παρ. 6.4.2.1.1 της Π.Τ.Π. Χ1 και στους λοιπούς όρους
δημοπράτησης για πλήρως περαιωμένη εργασία.

Δεν προσμετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα η πιθανή επαύξηση του όγκου του επιχώματος
εξ αιτίας συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέρα από τα όρια, που προβλέπει η μελέτη, για
δυνατότητα συμπύκνωσης. 

Στην  κατηγορία  αυτή  υπάγονται  και  τα  δάνεια  θραυστών  επίλεκτων  υλικών  προέλευσης
λατομείου για τις περιπτώσεις, που ορίζεται ως υποχρεωτική η χρησιμοποίησή τους ή δεν είναι δυνατή η
εξεύρεση  στην  ευρύτερη  περιοχή  του  έργου  φυσικών  συλλεκτών  δανείων,  που  να  έχουν  τα
προδιαγραφόμενα χαρακτηριστικά των σχετικών κατηγοριών επίλεκτων υλικών. 

Πριν τη διαμόρφωση των προσφορών τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισημάνουν τις
πιθανές θέσεις λήψεως δανείων, είτε από χείμαρρους είτε από λατομεία και να εξασφαλίσουν τόσο την
καταλληλότητα  αυτών όσο και  τη  δυνατότητα  λήψεως  από πλευράς  χορηγήσεως αδείας  από τους
αρμόδιους φορείς, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη και τους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με
λήψη αρχικών και τελικών διατομών, μετά της μεταφοράς των δανείων από οποιαδήποτε απόσταση επί
τόπου των έργων. 

   Α.Τ. 3   Άρθρο Α-18.3  Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1510)

ΟΧΤΩ  ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ ( 8,24 €)  

Α.Τ. 4  Άρθρο Α-20    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ   
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1530)  

Για την πλήρη κατασκευή επιχώματος οδού, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του εδάφους
έδρασης, με μηχανήματα, υλικά που θα προσκομισθούν στη θέση κατασκευής των επιχωμάτων και με
μεθόδους  και  βαθμό  συμπύκνωσης  όπως  προδιαγράφεται  στους  όρους  δημοπράτησης.  Το  άρθρο
αφορά  στην  κατασκευή  επιχώματος  μερικά  ή  ολικά,  σε  ύψος  ή/και  πλάτος,  σε  νέα  ή  υπάρχουσα
κατασκευή για τη συμπλήρωσή της, από κατάλληλα γαιώδη ή βραχώδη υλικά σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και
με  μεθόδους και  λοιπές  απαιτήσεις,  όπως προδιαγράφονται  στην Τ.Σ.Υ.,  στην  Π.Τ.Π.  Χ1  και  στους
λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνονται οι δαπάνες για:
1) Την κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος είτε είναι συνήθους είτε είναι  αυξημένου

βαθμού συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα -για βραχώδες επίχωμα- και
στέψη, τα οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης
πυκνότητας  που  επιτυγχάνεται  εργαστηριακά  κατά  την  τροποποιημένη  δοκιμή  PROCTOR
MODIFIED, σύμφωνα με τη δοκιμή AASHO Τ 180 για τα γαιώδη επιχώματα, ή σε βαθμό όπως
αυτός, που προδιαγράφεται στην Τ.Σ.Υ. για τα βραχώδη επιχώματα και σύμφωνα και με τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης. Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη τυχόν εφαρμογής της μεθόδου
Συνεχούς Ελέγχου Συμπύκνωσης (CCC), που προβλέπει έλεγχο της συμπύκνωσης όλων των
επιχωμάτων συνολικού ύψους από τον πόδα μέχρι το φρύδι άνω των πέντε (5) μέτρων, με
προσαρμογή κατάλληλων διατάξεων μέτρησης και συνεχούς καταγραφής των αποτελεσμάτων
πάνω στους δονητικούς οδοστρωτήρες.

2) Την εργασία μόρφωσης και  συμπύκνωσης του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων (μετά την
τυχόν αφαίρεση των φυτικών γαιών ή την εκσκαφή ακαταλλήλων, τη συμπλήρωση κοιλωμάτων
και την κατασκευή αναβαθμών), μέχρι βάθους τουλάχιστον 0,30 μ., σε βαθμό συμπύκνωσης που
να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ’ ελάχιστον προς το 90% της πυκνότητας, που
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή PROCTOR MODIFIED, σύμφωνα
με τη δοκιμή AASHO T 180.

3) Την κατασκευή και ολοκλήρωση της συμπύκνωσης της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", σε
ποσοστό  95% της  ξηράς φαινόμενης  πυκνότητας  που επιτυγχάνεται  εργαστηριακά κατά  την
τροποποιημένη  δοκιμή  PROCTOR  MODIFIED  σύμφωνα  με  τη  μέθοδο  AASHO  T  180,  με
κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να
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διαμορφωθεί  μια  λεία  "σφραγιστική"  επιφάνεια  σύμφωνα  και  με  τους  λοιπούς  όρους
δημοπράτησης.
Από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος", της οποίας συμβατικά η εργασία κατασκευής υπάγεται
σ΄  αυτό  το  άρθρο,  εξαιρείται  η  κατασκευή  της  "στρώσης  στράγγισης  οδοστρώματος"  (όπου
υπάρχει), η οποία πληρώνεται με την τιμή του αντίστοιχου άρθρου τιμολογίου.

4) Την εργασία συμπύκνωσης λωρίδας πλάτους μέχρι 2 μ σε κάθε άκρο του ποδός των πρανών του
επιχώματος, πέραν της επιφάνειας έδρασής του.

5) Την πιθανή επαύξηση του όγκου του επιχώματος εξαιτίας συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής
του πέρα από τα όρια, που προβλέπει η μελέτη, για δυνατότητα συμπύκνωσης.

6) Την  επανεπίχωση  εκσκαφών  θεμελίων  και  τάφρων  αγωγών  εντός  του  σώματος  της  οδού
σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., που δεν αποζημιώνονται με ιδιαίτερο άρθρο τιμολογίου (π.χ. «Μεταβατικά
επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών» κ.λ.π.)

7) Την εγκατάσταση πλήρους δικτύου μαρτύρων καθίζησης σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., την εκτέλεση κάθε
είδους μετρήσεων και  τη χρήση κάθε είδους μηχανικού μέσου για  την έντεχνη εκτέλεση της
εργασίας. 

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται:
α) Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut

and Cover, στομίων σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π.), που θα πληρωθούν με το σχετικό άρθρο του
τιμολογίου.

β)  Οι  εργασίες  καθαρισμού  του  εδάφους  έδρασης  και  τυχόν  δημιουργίας  αναβαθμών  που
πληρώνονται αντίστοιχα με τα άρθρα εκσκαφών του Τιμολογίου (χαλαρών εδαφών, γενικών
εκσκαφών)

γ) Η κατασκευή τυχόν εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα εφόσον αποζημιώνεται με άλλο
άρθρο του παρόντος τιμολογίου

Η επιμέτρηση θα γίνει σε γεωμετρικό όγκο έτοιμου, συμπυκνωμένου επιχώματος σύμφωνα με την
Τ.Σ.Υ. με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την παρ. 6.5 της Π.Τ.Π. Χ1.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο κατασκευής επιχώματος συνήθους ή αυξημένου βαθμού συμπύκνωσης.

ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  ( 1,05 € ) 

Α.Τ.5  20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2122 

Eκσκαφή  θεμελίων  και  τάφρων  χωρίς  τη  χρήση  μηχανικών  μέσων  και  εκρηκτικών,  εκτός  από
αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως
12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, 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 αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών
και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

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.

ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  ( 20,50 € )

ΑΡΘΡΟ 6   20.31.02 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων 
χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση.

Φορτοεκφόρτωση  χωρίς  τη  χρήση  μηχανικών  μέσων  πάσης  φύσεως  προϊόντων  εκσκαφών,
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η
δαπάνη αναμονής του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την
εκσκαφή

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2173
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ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ( 5,00 €   )  

Α.Τ. 7   20.40 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2177 

Χειρωνακτική  διακίνηση  προϊόντων  εκσκαφών,  εκβραχισμών  και  κατεδαφίσεων  με  ζεμπίλι,  τζιβιέρα,
μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της
καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0.

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m)

ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ( 5,60 €)  

A.T. 8 22.10.1 
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως 
απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η 
συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά 
τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις 
στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

      Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 

      Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226

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

        ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ ( 28,00 €)      

Α.Τ. 9   ΆρθροΒ-1   : ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ - 3,00 μ.   
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2151)  

Για  την  πλήρη  εκσκαφή  μέχρι  πλάτους  3  μ.  θεμελίων  τεχνικών  έργων  (τοίχων,  βάθρων,
φρεατίων  κλπ),  τάφρων  τοποθέτησης  αγωγών,  οχετών  κάθε  είδους  (αποχέτευσης,  αποστράγγισης,
Ο.Κ.Ω., ηλεκτροφωτισμού κλπ.), για την εκσκαφή κάτωθεν αγωγών, για διερευνητικές τομές εντοπισμού
αγωγών-οχετών ΟΚΩ σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημίβραχο και βράχο), περιλαμβανομένων και των
πετρωμάτων με δυσχέρειες  εκσκαφής κατηγορίας γρανιτικών ή κροκαλοπαγών και  για  οποιοδήποτε
βάθος, με αφετηρία μέτρησης του βάθους την άνω επιφάνεια σκάμματος όπως αυτή ορίζεται στην Τ.Σ.Υ.,
που εκτελείται σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., ανεξάρτητα από τη χρήση ή όχι εκρηκτικών υλών, εν ξηρώ ή μέσα
στο νερό, με οποιοδήποτε μηχανικό μέσο, ή ακόμα και με τα χέρια. 

Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  η  δαπάνη  αντλήσεων  και  αντιμετώπισης  των  κάθε  είδους
επιφανειακών και υπόγειων νερών, η δαπάνη των κάθε είδους απαιτουμένων αντιστηρίξεων παρειών (με
οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες αντιστηρίξεις με πασσαλοσανίδες κλπ), η δαπάνη μόρφωσης του
πυθμένα και  τμήματος  των παρειών  αυτού  ώστε  να  μπορούν να  χρησιμεύσουν για  τη  διάστρωση
σκυροδέματος (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, περιβλήματα αγωγών κλπ) χωρίς τη χρήση πλευρικών
ξυλοτύπων, η δαπάνη συμπύκνωσης του πυθμένα των θεμελίων, η δαπάνη διαμόρφωσης ή μη των
δαπέδων  εργασίας  για  την  εκσκαφή  ή  αποκομιδή  των  προϊόντων  εκσκαφών,  η  δαπάνη  διαλογής,
φορτοεκφορτώσεων, χαμένου χρόνου και μεταφοράς αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση σύμφωνα με
υπόδειξη της Υπηρεσίας για οριστική απομάκρυνση ή προσωρινή απόθεση στην περιοχή του έργου (με
την εν συνεχεία αποκομιδή αυτών και την οριστική τοποθέτηση σε θέσεις κατασκευής επιχωμάτων του
έργου) ή απ’ ευθείας οριστική τοποθέτηση σε θέσεις κατασκευής επιχωμάτων του έργου ή απόθεση
παρά το σκάμμα για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του
τεχνικού έργου ή οχετού ή αγωγού που κατασκευάζονται εκτός του σώματος της οδού, καθώς και η
δαπάνη για την επανόρθωση ζημιών εξαιτίας ενδεχόμενων καταπτώσεων γειτονικών εδαφικών όγκων. 

Επίσης  στην  τιμή  περιλαμβάνεται  ανηγμένα  η  δαπάνη  για  το  κόψιμο  τυχόν  υπάρχοντος
ασφαλτικού  οδοστρώματος  με  κατάλληλη  μέθοδο σύμφωνα με  τους  λοιπούς όρους δημοπράτησης
(Ε.Σ.Υ. κλπ.), το κόψιμο, το ξερίζωμα και η απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η δαπάνη
για  την  εκσκαφή  παλιών  οδοστρωμάτων,  κρασπεδορείθρων  με  το  σκυρόδεμα  έδρασής  τους,
πλακοστρώσεων και τσιμεντοστρώσεων (από άοπλο σκυρόδεμα), η δαπάνη για τις τυχόν απαιτούμενες
γεφυρώσεις  των  εκσκαφών  των  τάφρων  με  σιδηρές  λαμαρίνες  κατάλληλου  πάχους  ή  άλλα  έργα
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γεφύρωσης για την κυκλοφορία πεζών, οχημάτων και για εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών και
τέλος  η  δαπάνη  για  τις  εργασίες  επανεπίχωσης  του  απομένοντος  όγκου  σκάμματος  με  κατάλληλα
προϊόντα εκσκαφών.

Η κατηγορία αυτή των εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται για
επιφάνεια μέχρι 100 μ2, ή με πλάτος σκάμματος το ανώτερο μέχρι 3,00 μ. ανεξάρτητα από την επιφάνεια
κάτοψης (όπως λεπτομερώς προσδιορίζεται στην Τ.Σ.Υ.) για οποιοδήποτε βάθος και για όλα τα τμήματα
των έργων της εργολαβίας. Εκσκαφές θεμελίων, τάφρων κλπ, πέραν του όγκου των εκσκαφών θεμελίων,
όπως αυτός ορίζεται στην Τ.Σ.Υ., όπου προβλέπονται από τη μελέτη ή εκτελούνται ύστερα από γραπτή
εντολή της Υπηρεσίας, θα πληρώνονται με την τιμή των άρθρων των γενικών εκσκαφών. Η εκσκαφή
μετράται σε όγκο, όπως αυτός ορίζεται στην Τ.Σ.Υ..

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής θεμελίων τεχνικών έργων.

ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΗ ΛΕΠΤΑ ( 4,56 € )  

Άρθρο   Β-29: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  

Για  την  κατασκευή  σκυροδέματος,  σύμφωνα  με  την  Τ.Σ.Υ.  και  τους  λοιπούς  όρους
δημοπράτησης,  από θραυστό υλικό λατομείου  κατάλληλης  κοκκομέτρησης και  διαστάσεων μέγιστου
κόκκου,  με  χρήση τσιμέντου  κατάλληλου  τύπου,  κατηγορίας,  αντοχής  και  ποσότητας,  ως και  τυχόν
αναγκαίων  πρόσθετων  ρευστοποιητικών,  υπερρευστοποιητικών,  αερακτικών,  σταθεροποιητικών  κλπ.
υλικών,  για  τεχνικά  έργα κάθε είδους  και  οποιουδήποτε  ανοίγματος και  ύψους καθώς και  για  έργα
σηράγγων. 

Στις τιμές περιλαμβάνονται -η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση
στον τόπο ενσωμάτωσης και ενσωμάτωσης κάθε υλικού, και κάθε εργασίας που απαιτούνται σύμφωνα
με  την  Τ.Σ.Υ.,  εν  ξηρώ  ή  μέσα  σε  νερό,  -η  δαπάνη  προσκόμισης,  τοποθέτησης,  χρήσης  και
απομάκρυνσης μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως αναγκαίων ικριωμάτων, των ξυλοτύπων
επιπέδων καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών και  γενικότερα του απαιτούμενου εξοπλισμού και  των
βοηθητικών  εγκαταστάσεων  για  προώθηση  ή  προβολοδόμηση,  -η  δαπάνη  των  μηχανημάτων
παραγωγής,  μεταφοράς,  άντλησης,  ανύψωσης,  καταβιβασμού, ανάμειξης,  δόνησης κλπ.,  -η δαπάνη
διαμόρφωσης των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς
και η δαπάνη μερικής ή ολικής απώλειας των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή
άλλης μορφής κενών, -η δαπάνη συντήρησης του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικό
υγρό κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή του, η δαπάνη επεξεργασίας των κατασκευαστικών αρμών. 

Ανηγμένα περιλαμβάνονται -οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,
-οι  δαπάνες  των  μελετών  και  σχεδιασμού  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,  σύμφωνα με  την Τ.Σ.Υ.  και  τους άλλους  όρους
δημοπράτησης, -καθώς και οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση
φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 μ. ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας εφόσον κριθεί
απαραίτητο  από  την  Υπηρεσία.  Επίσης  περιλαμβάνεται  η  επιρροή  της  διαμόρφωσης  των
χαρακτηριστικών  του  σκυροδέματος,  ώστε  να  εξασφαλιστεί,  εκτός  από  τη  θλιπτική  αντοχή  και  ο
κατάλληλος τύπος του επιφανειακού τελειώματος, που καθορίζεται από την εγκεκριμένη μελέτη, τους
όρους δημοπράτησης ή τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, βάσει του οποίου θα γίνεται  η αποδοχή ή η
απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε.

Στις  τιμές  περιλαμβάνεται  επίσης   ανοιγμένα  η  δαπάνη  για  την  κατασκευή  τελειωμάτων
επιφανειών σε επαφή με ξυλότυπο σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. 

Η επιμέτρηση του  σκυροδέματος θα γίνεται  για  κάθε  κατηγορία  σε  πραγματικούς  όγκους,
σύμφωνα με τη μελέτη και τις εντολές της Υπηρεσίας (αφαιρουμένων των οποιωνδήποτε κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος κλπ.) όπως αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ.
μη  αφαιρουμένων  των  οπλισμών,  των  σωλήνων  προεντάσεως  σε  περίπτωση  προεντεταμένου
σκυροδέματος ή  των κενών διέλευσης αγωγών,  των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι  10cm2 και
επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5cm χωρίς αποζημίωση των υλικών και εργασίας κατασκευής τους.
Η επιμέτρηση του όγκου σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με
βάση  τις  διαστάσεις  των  σχεδίων  της  μελέτης,  χωρίς  να  επιμετράτε  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. 
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Οι  τιμές  του  σκυροδέματος  είναι  γενικής  εφαρμογής,  ανεξάρτητα  του  αν  πρόκειται  για
προκατασκευή  ή  συμβατική  κατασκευή,  αν  πρόκειται  για  χυτό  ή  αντλητό  και  αν  κάθε  στοιχείο  της
κατασκευής  ολοκληρώνεται  σε  μία  φάση εργασιών ή εκτελείται  τμηματικά,  σύμφωνα με  την τεχνική
μελέτη, ή λόγω τοπικών περιορισμών (εξασφάλιση της κυκλοφορίας, πρόσκτηση αναγκαίας εδαφικής
λωρίδας κλπ.) ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.  Κατά τα λοιπά, σχετικά με το περιεχόμενο της τιμής
μονάδας, ισχύουν τα αναφερόμενα στην  Τ.Σ.Υ. 

Για την  απαιτούμενη αντοχή σε θλίψη (fa), την  μέση αντοχή σε θλίψη (fm) κλπ., τα  κριτήρια
συμμόρφωσης και οτιδήποτε άλλο σχετικό με την τεχνολογία του σκυροδέματος, ισχύει ο Κανονισμός
Τεχνολογίας  Σκυροδέματος  1997  (ΦΕΚ  315  Β/17.4.97),όπως  περιλαμβάνεται  στα  λοιπά  τεύχη
δημοπράτησης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής σκυροδέματος

Α.Τ. 10    Άρθρο   Β-29.3.1:  C16/20   ρείθρων,   τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών   
κλπ (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2532)

Σκυρόδεμα  C16/20  άοπλο  ή  ελαφρώς  οπλισμένο  χρησιμοποιούμενο  για  την  κατασκευή
κρασπέδων,  ρείθρων, επενδεδυμένων  τραπεζοειδών  και  τριγωνικών  τάφρων,  κοιτοστρώσεων,
επένδυσης  κοίτης  ρεμάτων,  τοίχων  (θεμέλια  και  ανωδομή)  που  δεν  ανήκουν  στην  κατηγορία
«λεπτοτοίχων», την προστασία στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π.

ΕΥΡΩ   ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ ( 94,20 € )  

Α.Τ. 11 Άρθρο Β-29.3.4 Μ  ικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλ)   με σκυρόδεμα   C  16/20       
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2532)

Κατασκευή καλυμμάτων, πυθμένα και τοιχωμάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και ορθογωνικών
τάφρων με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή και οπλισμένο.

Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι επενδύσεις πρανών στις περιοχές των ακροβάθρων γεφυρών, οι οποίες
κατασκευάζονται είτε με επί τόπου σκυροδέτηση και διαμόρφωση της εμφανούς επιφάνειας σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη, είτε με προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα. 
 
Στην περίπτωση επένδυσης πρανών με προκατασκευασμένα στοιχεία, η επιμέτρηση θα γίνεται με βάση την
επιφάνεια αυτών και το πάχος τους, προσαυξημένο κατά 0,10 m. Η προσαύξηση αυτή του πάχους καλύπτει
πλήρως τις πρόσθετες εργασίες δόμησης, έδρασης και στερέωσης των προχύτων στοιχείων (αξία υλικών,
εργασία, χρήση μηχανημάτων, κατασκευή και αποξήλωση ικριωμάτων κλπ) σύμφωνα με την εγκεκριμένη
μελέτη, οι οποίες εκ του λόγου αυτού δεν επιμετρώνται ιδιαίτερα.

 ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΗ ΕΥΡΩ ( 126,00 €)  

Άρθρο Β-30 ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ  

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως κατασκευών, μορφής
διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση
ενσωμάτωσης  με  οποιοδήποτε  μέσον  και  τοποθέτησή  του  σύμφωνα  με  τα  σχέδια  οπλισμού.  Εκτέλεση  εργασιών
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του
σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας B500A, B500C και
δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. 

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του
Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού. 

Οι Πίνακες θα 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.
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Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος
παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των
ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Ονομ. 
διάμετρος

(mm)

Πεδίο εφαρμογής

Ονομ.
διατομή 

(mm2)

Ονομ. 
μάζα/ μέτρο

(kg/m)
Ράβδοι

Κουλούρες και
ευθυγραμμισμένα

προϊόντα

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα

B500C B500Α B500C B500Α B500C
5,0   19,6 0,154
5,5   23,8 0,187
6,0      28,3 0,222
6,5   33,2 0,260
7,0   38,5 0,302
7,5   44,2 0,347
8,0      50,3 0,395

10,0    78,5 0,617
12,0    113 0,888
14,0    154 1,21
16,0    201 1,58
18,0  254 2,00
20,0  314 2,47
22,0  380 2,98
25,0  491 3,85
28,0  616 4,83
32,0  804 6,31
40,0  1257 9,86

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

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

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

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

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

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

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

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Α.Τ.   12  .     Άρθρο Β-30.2 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος   B  500  C  
(Aναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2612)

ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (1,15 €)

Α.Τ.   13  .    Άρθρο   Σκυρόδεμα   C16/20 τσιμεντοστρώσεων(Σχ   Β -29.3.2 )  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2532)

      Για 1 m3 σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή οδοστρώματος σε
μία  στρώση  πάχους  καθοριζομένου  από  την  Υπηρεσία,  συμπεριλαμβανομένης  της  κατασκευής
αντιολισθητικών ραβδώσεων στην επιφάνεια του οδοστρώματος τριγωνικής διατομής βάθους 3 εκ. ανά
αποστάσεις 0,15  εκ.,  εκατέρωθεν του άξονα της οδού και υπό γωνία 60ο προς αυτόν, και εφ' όσον
διαταχθεί σχετικά ο ανάδοχος. Η διάστρωση του σκυροδέματος θα λαμβάνει χώρα σε εναλλασσόμενα
διαδοχικά τμήματα μήκους 4 - 6 μέτρων ώστε να σχηματίζεται στις επαφές αυτών τριχοειδής αρμός. Σε
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περίπτωση διαφορετικού τρόπου διάστρωσης η δαπάνη δημιουργίας των παραπάνω αναφερομένων
αρμών θα βαρύνει τον ανάδοχο. Σε περίπτωση πλάτους οδού μεγαλυτέρου των 6 - 7 μ., να λαμβάνεται
ανάλογη πρόνοια κατά τη διάστρωση του σκυροδέματος και κατά την έννοια του πλάτους της οδού. Στην
εργασία συμπεριλαμβάνονται οι ξυλότυποι, και κάθε άλλη απαιτούμενη εργασία και υλικά προς πλήρη και
έντεχνη κατασκευή, κατά τα λοιπά ως Π.Τ.Π. 22 & 504.

ΕΚΑΤΟΝ  ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ( 113,00 € )  

Α.Τ.   14     Άρθρο Β-51: ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2921)  

Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C
12/15,  διατομής 0.15Χ0.30  μ.  με  απότμηση,  σύμφωνα με  τις  Π.Τ.Π.,  προς κατασκευή  κρασπέδων,
νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται στο εργοστάσιο με
ταυτόχρονη  δόνηση  και  συμπίεση,  αποκλειομένης  της  παρασκευής  τους  επί  τόπου  του  έργου  με
αυτοσχέδιους ξυλότυπους. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των κρασπέδων και όλων των
απαιτούμενων  υλικών,  η  δαπάνη  για  την  τοποθέτησή  τους  σε  ευθυγραμμία  ή  καμπύλη  στις
προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι
μικρότερου των 0,50 μ. με λεία επιφάνεια η δαπάνη τέλειας στερέωσης των κρασπέδων με κατασκευή
πίσω από αυτά ενός συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10Χ0,20μ από σκυρόδεμα κατηγορίας C 8/10, η
δαπάνη εγκιβωτισμού τους με C 12/15,  η δαπάνη κατασκευής της βάσης έδρασής τους,  η δαπάνη
αρμολογήματος με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 χγρ τσιμέντου ανά μ3 άμμου καθώς και  κάθε άλλη
δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα
με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου με τη βάση έδρασής του.

ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  ( 9,60 € )  

Άρθρο 12.10 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες   PVC  -  U   συμπαγούς τοιχώματος  

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς τοιχώματος,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 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 μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

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

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

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

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

 Οι  στρώσεις  έδρασης  και  εγκιβωτισμού  των  σωλήνων  και  η  επανεπίχωση  του  ορύγματος,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

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

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

Α.Τ.   15    12.10.06 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.4

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  ( 22,80 € )  

   Αρθρο 12.01 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.

Προμήθεια,  μεταφορά  στη  θέση  εγκατάστασης,  πλάγιες  μεταφορές,  καταβιβασμός  στο  όρυγμα,
τοποθέτηση  και  σύνδεση  τσιμεντοσωλήνων,  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1916,  από  σκυρόδεμα  ελάχιστης
χαρακτηριστικής αντοχής 40  MPa με σήμανση  CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
681-1.

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:

Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm  Ως  προς  το
υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι    Ως  προς  την  συνδεσμολογία:  τύπου  τόρμου-
εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ "καμπάνας" (bell-sochet pipes) Ως  προς  την  εφαρμογή:  σωλήνες
ομβρίων  ή  ακαθάρτων,  διάτρητοι  σωλήνες  στραγγιστηρίων,  σωλήνες  υδραυλικής  προώθησης  (pipe-
jacking).  Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο
θραύσεως  σε  kN/m,  διαιρούμενο  με  το  1/1000  της  ονομαστικής  διαμέτρου  (DN),  σύμφωνα  με  τα
καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916  

Επισημαίνεται  ότι  από  την  κλάση  αντοχής  και  τις  συνθήκες  έδρασης/εγκιβωτισμού  (bedding factor),
προκύπτει,  σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα
εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. 
Η επίτευξη  της  κλάσεως αντοχής  είναι  συνάρτηση του  πάχους του  τοιχώματος,  της  κατηγορίας  του
σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση ως
προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού. 

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   μπορεί να είναι
ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την
συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.
  

Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού στα
θειικά/θειώδη (τσιμέντο  SR:  Sulfate Resistant)  εφαρμόζεται,  συμβατικά,  προσαύξηση της αντίστοιχης
τιμής μονάδας κατά 10 %.

Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής βάσεως ή λοιπά
υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου τσιμεντοσωλήνων
κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με τους αντίστοιχους ελαστικούς
δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά
μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη
των σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την μελέτη
μηκοτομικής κλίσης. 

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του υπολοίπου
τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο,
θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων τμήμα
των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου
σωλήνα, ως εξής:

12.01.01 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916
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Α.Τ.   16     12.01.01.03 Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm
Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6551.3

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ  ( 41,20 € )  

Α.Τ.   17     12.01.01.05 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm
Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6551.5

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ( 72,00 € )  

Α.Τ.   18     12.01.01.07 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm
Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6551.3

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ( 144,00 € )  

Α.Τ.   19      Αρθρο 16.01  Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6744

Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με υφιστάμενο ή κατασκευαζόμενο δίκτυο ομβρίων
από προκατασκευασμένους οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες (ανεξαρτήτως διατομής αγωγού δικτύου). 

Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνονται  τα  πάσης  φυσεως  μικροϋλικά,  ο  εξοπλισμός,  τα  μέσα  και  το
προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ( 103,00 € )  

Α.Τ.   20       Άρθρο Β-49 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΕΣΧΑΡΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ
(Αναθεωρείται με το άρθρο 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 έδρασης με
ισχυρή τσιμεντοκονία. 

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

ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  ( 1,45 € )  

Α.Τ.   21       Άρθρο Β-52 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ κλπ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922)

Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 0,50  x
0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιμέντο, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘’ Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών’’

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
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 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλικών στερέωσης και
αρμολόγησης, 

 η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος πάχους
2,5 - 3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 kg τσιμέντου
ανά m3, 

 η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg τσιμέντου ανά m3

μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών . 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ( 13,80 € )  

Α.Τ. 22   73.11  Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7311 

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m2,
επί υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με
αρμούς μέσου πάχους 2  cm αρμολογούμενους  με  τσιμεντοκονίαμα των 450 kg,  με  τα υλικά,
πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (  m  2  )  

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ( 22,50 € )                                                                      

Α.Τ. 23   Β6 Πλακόστρωση με κυβόλιθους 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2922

Κατασκευή πλακόστρωσης με κυβόλιθους 10 x 10 x 10 cm, με διάκενο 4,0 cm μεταξύ τους για την
εγκατάσταση πρασίνου.  Οι κυβόλιθοι  θα είναι  τοποθετημένοι σε στρώση άμμου πάχους 3 cm και τα
διάκενα θα γεμίζουν με κηπευτικό χώμα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται  οι  δαπάνες κατασκευής της
υπόβασης,  προμήθειας  και  μεταφοράς  των  υλικών  καθώς  και  οι  δαπάνες  του  εργατοτεχνικού
προσωπικού και των εργαλείων που απαιτούνται.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ( 35,00 € )      

Α.Τ.24   32.050.04   Σκυροδέματα μικρών έργων Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  
                                Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214 
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 (m3).

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗ ΕΥΡΩ ( 106,00 € )         

Α.Τ.25   38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811 
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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 (m2) αναπτύγματος επιφανείας.

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (22,50 €)

Α.Τ. 26  Ξύλινη περίφραξη χιαστί  Νέο Άρθρο  

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ  5101

Κατασκευή  περίφραξης  με  ξύλινους  πασσάλους  (ορθοστάτες  –  χιαστί  -  κουπαστή)  από  μη
επεξεργασμένη  ξυλεία,  καστανιάς  διαμέτρου  6-8εκ.  με  την  αξία  των υλικών και  την  πλήρη αξία  της
εργασίας κατασκευής 9διαμόρφωση πασσάλων, διάνοιξη οπών, ‘εμπειξη κα στερέωση με χαλικόδεμα) .
Επίσης θα γίνει επάλειψη της ξυλείας με μείγμα πίσσας και οσοι ορθοστάτες θα πακτώνονται μέσα στο
έδαφος θα φέρουν μεταλλικές αιχμές.
Πάσσαλοι διαμέτρου 8 εκατοστών για μήκος 3μ μήκους και αντερίδα ανά 3 μ.

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΗ ΛΕΠΤΑ  (30,56 €) 

Α.Τ. 27  Β10.4 Καθιστικά με διπλή πλάτη από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες 
φυσικής ξυλείας 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ  5104

   Καθιστικά με σκελετό από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες,  με  κάθισμα αποτελούμενο από τρείς
διαδοκίδες φυσικής ξυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,15 x 0,05 m και δύο στοιχεία πλάτης από φυσικό ξύλο
διαστάσεων 1,80 x 0,15 x 0,05 m, συνδεόμενα με τον μεταλλικό σκελετό με καρόβιδες Φ 6 mm.

  Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01.

  Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους στοιχείων των
καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, η συναρμολόγηση και στερέωση
ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα
πάσης φύσεως υλικά που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας
των καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του έργου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (490,00 €)

Α.Τ. 28  Πέτρινη βρύση (ως σχήμα) Νέο Άρθρο  

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ  7311

Διαστάσεις μήκος  πλάτος ύψος
Αργολιθοδομή πεζουλιών βρύσης 0,40  *  0,50  *  0,45
Αργολιθοδμή κορμού βρύσης 1,50  *  0,45  *  0,75
Αργολιθοδομή τριγωνικής σκέπης βρύσς 1,50  *  0,45  *  0,25/2
Αργολιθοδομή μπρός κλείσιμο λεκάνης 0,75  *  0,15  *  0,30
Πλακόστρωση τριγωνικής σκέπης βρύσης 0,85  *  0,55
Πλακόστρωση πάνω πειφανείας πεζουλών 0,55  *  0,45
Πλακόστρωση δαπέδου 1,50  *  1,50

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ

13



ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  (450,00 €) 

Α.Τ.29 64.01.02  Σιδηρά  κιγκλιδώματα  από  ράβδους  συνήθων  διατομώνΣυνθέτου  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.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (5,30 €) 

Α.Τ. 30  64.26.03 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ2"χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή
επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πληρης κατασκευή και τοποθέτηση. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα.

    ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (12,30 €) 

     

Α.Τ. 31   64.31  Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10  x  4   cm  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6431 

Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος (μετάλ ντεπλουαγιέ) οπής 10x4 cm και πάχους 3 mm,
τοποθετημένο σε σιδηρά κιγκλιδώματα, με ήλωση ή συγκόλληση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) δικτυωτού ελάσματος. 

ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ( 4,70 € )  

Α.Τ. 32  64.41 Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "  L  "ή "  T  "  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6441 

Πάσσαλοι  περιφραγμάτων  από  μορφοσίδηρο  διατομής  "L"ή  "T",  απλοί  ή  με  αντηρίδες,  καρφωτοί,
οποιωνδήποτε  διαστάσεων,  συμπεριλαμβανόμενης  της  διάνοιξης  οπών  πρόσδεσης,  πλήρως
τοποθετημένοι, με έμπηξη στο έδαφος, ή με πάκτωση με λίθους ή σε βάση από σκυρόδεμα (χωρίς την
αξία του).

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ( 2,70 € )  

Α.Τ. 33  64.48 Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6448 

Συρματόπλεγμα  ρομβοειδούς  οπής,  διαστάσεων  2,5  cm  και  βάρους  1.0  kg/m2  τοποθετημένο  σε
πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτος. 

ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ( 3,05 € )  

Α.Τ. 34  77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών     με χρώματα αλκυδικών ή   ακρυλικών 
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755 
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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)

ΕΞΗ ΕΥΡΩ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (6,70 €)  

Α.Τ :   35   

ΑΤΗΕ 9340.2              Αγωγός Χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm2

                                      Κωδ. Αναθεώρησης :              ΗΛΜ 45              100%

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος ,δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός τρέχοντος 
μέτρου γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του υπογείου δικτύου γειώσεως με τα 
ακροκιβώτια που βρίσκονται μέσα στους ιστούς. Διατομής 16mm2

(1m)    Μέτρο

     ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ (     3,00   €   )  

Α.Τ : 36

ΑΤΗΕ 9337.4.3            Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής 5 Χ 4 mm2

                                      Κωδ. Αναθεώρησης :              ΗΛΜ 102              100%

      Καλώδιο ΝΥY  5 Χ 4mm2  , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος
μέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή σωλήνα PE, συμπεριλαμβανομένης της
τιμής αυτού .  
 (1m)    Μέτρο

ΕΥΡΩ    ΟΧΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  ( 8,50 € )

   Α.Τ :    37  

ΑΤΗΕ 9336.1.1          Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Καλώδιο ΝΥΜ διατομής 3 Χ 1,5mm2

                                      Κωδ. Αναθεώρησης :              ΗΛΜ 46             100%

Καλώδιο ΝΥM, δηλαδή προμήθεια , μεταφορά ,τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος μέτρου 
καλωδίου ΝΥΜ σε έργο οδικού ηλεκτροφωτισμού. Τριπολικό Καλώδιο ΝΥΜ διατομής 3 X 1,5 mm2 

(1m)    Μέτρο

ΕΥΡΩ        ΤΡΙΑ  (  3,00 € )

 Α.Τ :  38

ΑΤΗΕ 9335.1              Ακροκιβώτιου ιστού για μονό βραχίονα

                                      Κωδ. Αναθεώρησης :              ΗΛΜ 104              100%

Ακροκιβώτιο ιστού δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός ακροκιβωτίου ιστού που
φέρει στο κάτω μέρος  δύο οπές για την είσοδο και την έξοδο  μέσω καταλλήλων στυπιοθλιπτών 
υπογείου καλωδίου της απαιτούμενης διατομής και στο επάνω μέρος μια όπη για την διέλευση επίσης 
μέσω κατάλληλου στυπιοθλίπτου του καλωδίου τροφοδοτήσεως του φωτιστικού σώματος. Μέσα στο 
ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες, οι απαιτούμενες ασφάλειες των 6A τύπου ταμπακιέρας καθώς
και κοχλίες προσδόσεως του χαλκού γειώσεως και του αγωγού γειώσεως του φωτιστικού σώματος  ιστού
για μονό βραχίονα

(1m)    Μέτρο

ΕΥΡΩ    :    ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  (35,00 €)
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 Α.Τ :   39

ΑΤΗΕ 9312.1              Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστάσεων 0,60Χ0,60 m βάθους 0,80m 

                                      Κωδ. Αναθεώρησης :              ΗΛΜ 101              100%

      Βάση σιδηροϊστού άοπλη δηλαδή κατασκευή μιάς βάσεως από άοπλο σκυρόδεμα C16/20  γιά την
έδραση και στερέωση σιδηροϊστού που να φέρει στο κέντρο μία κατακόρυφη οπή και μία πλευρική με
πλαστικό σωλήνα PVC Φ 110 και καμπύλη 90 μοιρών γιά την διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και
του χαλκού γειώσεως. Μέσα στη βάση θα ενσωματωθεί κλωβός αγκυρώσεως από σιδηρογωνίες και
ήλους όπως περιγράφεται στο σχετικό άρθρο του σιδηροϊστού. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία των
εκσκαφών διαστάσεων 0,60Χ0,60m βάθους 0,8 m 
 (1 Τεμ)    Τεμάχιο

ΕΥΡΩ    :    EΝΕΝΗΝΤΑ  (90,00 €)

 Α.Τ :  40

ΑΤΗΕ 9302.1              Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων. Εκσκαφή χάνδακα σε

                                    έδαφος γαιώδες

                                      Κωδ. Αναθεώρησης :              ΗΛΜ 10              100%

Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων πλάτους όφρυος ορύγματος  μικρότερου ή μέχρι ενός 
μέτρου και σε βάθος μέχρι ένα μέτρο με οποιαδήποτε τρόπο η μέσω εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα 
σε νερό η στάθμη του οποίου ή βρίσκεται σε ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση που θα πληρωθεί 
ξεχωριστά, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές. Στην
τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας που χρειάζονται για την αναπέταση
των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής των κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεων, 
τοπικών μετακινήσεων (οριζοντίων ή κατακορύφων) και μεταφορών για την οριστική απομάκρυνση των 
προϊόντων που περισσεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία ή προσωρινή απόθεση 
αυτών για την κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η 
δαπάνη σταλίς των μεταφορικών μέσων .Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της 
επανεπίχωσης των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις πλήρως συμπιεζόμενες. Εκσκαφή χάνδακα 
σε έδαφος γαιώδες.

(1m3)  Κυβικό   Μέτρο

ΕΥΡΩ    :    ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (18,38 €)

Α.Τ : 41

ΑΤΗΕ 9322.2        Σιδηροϊστός ηλεκτροφωτισμού Ύψους 5 μ. με φωτιστικό LED 100 W

                                      Κωδ. Αναθεώρησης :              ΗΛΜ 101              100%

                                   Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού από έλασμα πάχους 3,6 mm , όπως στο συνημμένο
σχήμα δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός σιδηροιστού.
Ο κορμός του σιδηροϊστού θα φέρει χαλύβδινη τετραγωνική πλάκα έδρασης διαστάσεων 0.40 Χ0,40 μ.,
πάχους 15 mm, ηλεκτροσυγκολλημένη σε αυτόν και  με έξι  (6) ενισχυτικά πτερύγια,  πάχους 10 mm,
σχήματος ορθογωνίου τριγώνου, διαστάσεων των κάθετων πλευρών του 0,10μ. και 0,15 μ. Η πλάκα
εδράσεως θα πρέπει να φέρει ανάλογα κεντρική οπή για τη διέλευση του υπογείου καλωδίου, καθώς και
τέσσερις (4) οπές διαμέτρου ¾ ins  η κάθε μία. Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 0,80 μ. από τη βάση του,
οπή για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου, που θα κλείνει με κατάλληλη θυρίδα πάχους 4 mm. Μεταξύ
του πρώτου, δεύτερου και τρίτου τμήματος του σιδηροϊστού θα παρεμβάλλονται διακοσμητικοί δακτύλιοι
από σίδηρο. Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή την απόξεση, τον καθαρισμό και λοιπές
εργασίες για να μη διακρίνονται τα σημεία ραφής του, θα βαφεί με δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής
και δύο στρώσεις χρώματος ντούκο, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και επιδράσεις, αποχρώσεως της
αρεσκείας της επίβλεψης. Στους τέσσερις ήλους αγκυρώσεως του ιστού, θα τοποθετηθούν, πριν από την
ανύψωση του ιστού από ένα περικόχλιο ¾ ins, για να στηρίζεται η πλάκα εδράσεως χωρίς σφήνες κατά
τη ζυγοστάθμισή του, στερεούμενη με δύο περικόχλια από πάνω σε κάθε θέση. Ο ιστός στα τελευταία
0,40 μ. θα φέρει σιδηροσωλήνα ή τούμπα από έλασμα ιδίου πάχους, με το έλασμα του σιδηροΪστού, που
θα προεκτείνεται  μέσα στο σιδηροϊστό κατά 0,40 μ ακόμα,  κατάλληλα ηλεκτροσυγκολλημένο για την
τοποθέτηση  και  τη  στερέωση  του  φωτιστικό  σώματος.  Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  και
τοποθέτηση φωτιστικού σώματος LED 100 W.
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(Επισυναπτόμενο σχέδιο ).  Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση τυχόν υφιστάμενων ιστών
και φωτιστικών σωμάτων, η απομάκρυνσή τους και η αποθήκευσή τους σε χώρο που θα υποδειχθεί από
την επίβλεψη.   

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ)

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400,00 €)

   Α.Τ.  42.     ΑΤΗΕ 9342 Σχ.   Γείωση με χάλκινη ράβδο 1,50 μ.  
                                    Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ- 5
Γείωση με χάλκινη ράβδο 1,50 μ. που περιλαμβάνει την κατασκευή και την έμπηξη στο έδαφος μιας ράβδου 
γείωσης μαζί με τα μικροϋλικά που χρειάζονται για την καλή λειτουργία, διατομής 6-10 mm.

Ένα τεμάχιο (1 τεμ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30,00 €)  

Α.Τ. 43  ΑΤΗΕ 9330.9.10    Προμήθεια και μεταφορά τοποθέτηση σιδηροϊστού ύψους 3,00 m. Με διπλό   
λαμπτήρα   LED 18   W      
Κωδικος Αναθεώρησης ΗΛΜ – 101

   Προμήθεια και μεταφορά τοποθέτηση σιδηροϊστού ύψους 3,00 m. Με διπλό λαμπτήρα ηλεκτρικό 21W. Ο
κορμός του σιδηροϊστού θα είναι από σιδηροσωλήνες 3’’ τα πρώτα 1,50 m και 2’’ για τα επόμενα 1,50 μ από
τη βάση του. Ο κορμός του σιδηροϊστού θα φέρει τετραγωνική χαλύβδινη πλάκα εδράσεως διαστάσεων
0,30Χ0,30  m πάχους 20mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη σε αυτόν και  με  τέσσερα ενισχυτικά πτερύγια
πάχους 16mm σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των δύο καθέτων πλευρών 0,20m και 0,30m. Η
πλάκα εδράσεως θα πρέπει να φέρει ανάλογη κεντρική οπή για την διέλευση του καλωδίου καθώς και
τέσσερις (4) οπές διαμέτρου 1’’ η κάθε μία. Ο σιδηροϊστός θα συνοδεύεται από μία πλάκα αγκυρώσεως που
θα αποτελείται από τέσσερις (4) ήλους μήκος 1,00  m και διατομής 1’’ που θα καταλήγουν σε σπείρωμα
μήκους 0,20  m καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερις (4) ήλοι πρέπει να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με
ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σε αυτούς γωνίες 30/30/30mm σε σχήμα τετραγώνου στη βάση τους και
χιαστί λίγο πριν το σπείρωμα προς αποφυγή μετακινήσεως τους κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στη βάση
από σκυρόδεμα. Ο ιστός θα φέρε σε απόσταση 0,80m από τη βάση οπή για τη τοποθέτηση του ακροβωτίου
με ασφάλεια 6A που θα κλείνει με μεταλλική κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα πάχους 6mm. Ο ιστός μετά
από σχετική προεργασία δηλαδή απόξεση και τις λοιπές εργασίες για να μη διακρίνονται οι ραφές του, θα
βαφτεί σε δύο στρώσεις αντισκωριακού χρώματος και δύο στρώσεις ντούκο της αρεσκείας της επίβλεψης,
ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Στους τέσσερις (4) ήλους αγκυρώσεως του ιστού θα τοποθετηθούν πριν
την ανύψωση, από ένα περικόχλιο 1’’ για να στηρίζεται η πλάκα εδράσεως του ιστού χωρίς σφήνες κατά την
τοποθέτηση, στερεωμένη με δύο περικόχλια από πάνω σε κάθε θέση.  Ο ιστός στα τελευταία 0,40 m θα
φέρει  σιδηροσωλήνα ή τουμπο από έλασμα του ιδίου πάχους με  το  έλασμα του σιδηροϊστού που θα
προεκτείνεται μέσα στον ιστό 0,40  m ακόμη κατάλληλα ηλεκτροσυγκολλημένο για την τοποθέτηση και τη
στερέωση πάνω του φωτιστικού με λαμπτήρες LED 18 W. Ο λαμπτήρας θα μπορεί να τοποθετηθεί μέσα σε
μπάλα Φ30 ή σε άλλο κατάλληλο φωτιστικό σώμα.  

  Ο σιδηροϊστός μαζί με το φωτιστικό σώμα με δύο λαμπτήρες θα είναι παραδοτέο σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400,00 €)    

Α.Τ. 44  ΑΤΗΕ 9330.9.10τρ    Προμήθεια και μεταφορά τοποθέτηση σιδηροϊστού ύψους 5,00 m. Με διπλό   
λαμπτήρα   LED 18   W      
Κωδικος Αναθεώρησης ΗΛΜ – 101

   Προμήθεια και μεταφορά τοποθέτηση σιδηροϊστού ύψους 3,00 m. Με διπλό λαμπτήρα ηλεκτρικό 21W. Ο
κορμός του σιδηροϊστού θα είναι από σιδηροσωλήνες 3’’ τα πρώτα 3,00 m και 2’’ για τα επόμενα 2,00 μ από
τη βάση του. Ο κορμός του σιδηροϊστού θα φέρει τετραγωνική χαλύβδινη πλάκα εδράσεως διαστάσεων
0,30Χ0,30  m πάχους 20mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη σε αυτόν και  με  τέσσερα ενισχυτικά πτερύγια
πάχους 16mm σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των δύο καθέτων πλευρών 0,20m και 0,30m. Η
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πλάκα εδράσεως θα πρέπει να φέρει ανάλογη κεντρική οπή για την διέλευση του καλωδίου καθώς και
τέσσερις (4) οπές διαμέτρου 1’’ η κάθε μία. Ο σιδηροϊστός θα συνοδεύεται από μία πλάκα αγκυρώσεως που
θα αποτελείται από τέσσερις (4) ήλους μήκος 1,00  m και διατομής 1’’ που θα καταλήγουν σε σπείρωμα
μήκους 0,20  m καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερις (4) ήλοι πρέπει να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με
ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σε αυτούς γωνίες 30/30/30mm σε σχήμα τετραγώνου στη βάση τους και
χιαστί λίγο πριν το σπείρωμα προς αποφυγή μετακινήσεως τους κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στη βάση
από σκυρόδεμα. Ο ιστός θα φέρε σε απόσταση 0,80m από τη βάση οπή για τη τοποθέτηση του ακροβωτίου
με ασφάλεια 6A που θα κλείνει με μεταλλική κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα πάχους 6mm. Ο ιστός μετά
από σχετική προεργασία δηλαδή απόξεση και τις λοιπές εργασίες για να μη διακρίνονται οι ραφές του, θα
βαφτεί σε δύο στρώσεις αντισκωριακού χρώματος και δύο στρώσεις ντούκο της αρεσκείας της επίβλεψης,
ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Στους τέσσερις (4) ήλους αγκυρώσεως του ιστού θα τοποθετηθούν πριν
την ανύψωση, από ένα περικόχλιο 1’’ για να στηρίζεται η πλάκα εδράσεως του ιστού χωρίς σφήνες κατά την
τοποθέτηση, στερεωμένη με δύο περικόχλια από πάνω σε κάθε θέση.  Ο ιστός στα τελευταία 0,40 m θα
φέρει  σιδηροσωλήνα ή τουμπο από έλασμα του ιδίου πάχους με  το  έλασμα του σιδηροϊστού που θα
προεκτείνεται μέσα στον ιστό 0,40  m ακόμη κατάλληλα ηλεκτροσυγκολλημένο για την τοποθέτηση και τη
στερέωση πάνω του φωτιστικού με λαμπτήρες LED 18 W. Ο λαμπτήρας θα μπορεί να τοποθετηθεί μέσα σε
μπάλα Φ30 ή σε άλλο κατάλληλο φωτιστικό σώμα.  

  Ο σιδηροϊστός μαζί με το φωτιστικό σώμα με δύο λαμπτήρες θα είναι παραδοτέο σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ   ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ   ΕΥΡΩ (475,00 €)        

Α.Τ. 45  ΝΕΟ 9315.1 Πλαστικός σωλήνας   PVC   Φ63/3      
                      Κωδικος Αναθεώρησης ΗΛΜ – 8

Πλαστικός σωλήνας PVC εξωτερικής διαμέτρου Φ63mm και πάχους 3mm, υπογείου δικτύου ηλεκτρικών 
καλωδίων,  για την κατασκευή δικτύου σωληνώσεων διελεύσεως ηλεκτρικών καλωδίων, συγκροτούμενου 
από σωλήνες και εγκατάσταση αυτών σε χάνδακα βάθους 60-70 cm.

Τιμή ανά μέτρο μήκους

ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (3,50 €)   

Α.Τ. 46  ΑΤΗΕ 9345 Φωτοηλεκτρικό κύτταρο
                      Κωδικος Αναθεώρησης ΗΛΜ – 105

 Φωτοηλεκτρικό κύτταρο , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός φωτοηλεκτρικού
κύτταρου κατάλληλου για αυτόματη αφή και σβέση οδικού ηλεκτροφωτισμού. Στη τιμή περιλαμβάνεται και
η αξία των υλικών (σιδηροσωλήνων, κλπ.) μέχρι τον πίνακα διανομών, των γλαβανισμένων περιλαιμίων
στερεώσεως και λοιπών μικρουλικών.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ    (45,00  €  )  

Α.Τ.   47     Άρθρο Γ-6         ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3231)

Αναμόχλευση,  διάστρωση  και  συμπύκνωση  υφισταμένων  στρώσεων  οδοστρωσίας  από  θραυστά
αδρανή, προκειμένου να ενταχθούν στην νέα διατομή της οδού ως στρώση υπόβασης ή βάσης, χωρίς
ενσωμάτωση προσθέτων υλικών.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η αναμόχλευση των υφιασταμένων στρώσεων οδοστρωσίας, 

 η ενδεχόμενη διαλογή υλικών (π.χ. συλλογή και απομάκρυνση ακαταλλήλων), 
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 η διάστρωση, η διαβρoxή και η συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη
γεωμετρική επιφάνεια και ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανακατασκευασθέντος οδοστρώματος

ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ( 0,41 € )  

Α.Τ. 48     Άρθρο Γ-2.2: Βάση πάχους 0,10μ. (ΠΤΠ Ο-155)  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β)  

Για  την  πλήρη  κατασκευή  στρώσης  βάσης  οδοστρωμάτων  από  θραυστά  αδρανή  υλικά
σταθεροποιουμένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο-155, συμπυκνωμένου πάχους 0.10 μ, ανεξάρτητα από τη
μορφή και έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα, μετά της μεταφοράς των
υλικών από οποιαδήποτε απόσταση .

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας των αδρανών, του νερού και των λοιπών
απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου,
με τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεως, η
δαπάνη  της  διάστρωσης,  διαβρoxής  και  πλήρους  κυλίνδρωσης,  ώστε  να  προκύψει  η  επιθυμητή
γεωμετρική επιφάνεια καθώς και  κάθε άλλη δαπάνη υλικών και  εργασίας,  που απαιτείται  για  την
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., την παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. Ο-155 και τους
υπόλοιπους όρους δημοπράτησης.

Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 10.1 και 10.3.1 της Π.Τ.Π Ο-155.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους κατασκευής βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10μ., μετά της 
προμήθειας και μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση

ΕΝΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (1,55 €) 

Αρθρο 49    Άρθρο Δ-1 ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2269(α))

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

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.

ΕΝΑ ΕΥΡΩ (1,00 €) 

Α.Τ.  50     Άρθρο Δ-3: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4110)

Για  την  πλήρη  ασφαλτική  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, η οποία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Πρότυπες Τεχνικές
Προδιαγραφές ΑΣ-11, Α-201 και Α-203 και τους όρους δημοπράτησης. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του καθαρού (φωτιστικού) πετρελαίου, του
τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος, της ασφάλτου και των λοιπών απαιτούμενων
υλικών, η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλιών, χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς
όλων των υλικών επί τόπου των έργων, η δαπάνη παρασκευής του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανσης,
εναποθήκευσης,  φύλαξης  κλπ.),  η  δαπάνη καθαρισμού  της  επιφάνειας,  που  θα  προεπαλειφθεί,  με
αυτοκίνητη βούρτσα και με τα χέρια, η δαπάνη μεταφοράς και διάχυσης του ασφαλτικού διαλύματος ή του
γαλακτώματος με αυτοκίνητο διανομέα ασφάλτου (FEDERAL) με την ενδεχόμενη επαναθέρμανση του
διαλύματος πριν από τη διάχυση, η δαπάνη ενδεχόμενης διάστρωσης αδρανούς υλικού επικάλυψης με
την αξία παραγωγής ή προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης, όπως και κάθε άλλη
δαπάνη  υλικών  και  εργασίας  που  απαιτείται  για  την  πλήρη  και  έντεχνη  εκτέλεση  της  κατασκευής
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους ασφαλτικής προεπάλειψης.

   ΕΥΡΩ            ΕΝΑ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (1,20 €)
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Άρθρο Δ-8 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση
και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με
θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου
μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 

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

 η σταλία των μεταφορικών μέσων

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

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

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών
σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  05-03-11-04,  ανάλογα  με  το  συμπυκνωμένο  πάχος  της  και  τον  τύπο  της
χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής:

Α.Τ.  51    Άρθρο Δ-8.1    Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05   m   με χρήση   
κοινής ασφάλτου 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4521Β.1)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους ασφαλτικής στρώσης

   ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ ( 8,20 €)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Καρδιτσα  24-05- 2018 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  24-05-2018

Ο Συντάξας Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θεόδωρος Μυλωνάς

Α. Τοπ/φος Μηχανικός ΒΑΪΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΑΓΡ. ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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