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 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ   

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 748.000 ευρω
ΑΡ.ΜΕΛ.   6 /2021

                                                                                                        ΣΑΤΑ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ   748.000   ευρω                      
 

                                                                                                                                                                                            

                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΜΕΛΕΤΗΣ

A-1            22.20.01  Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε  
                   πάχους                                                                                                                           

Καθαίρεση  πλακοστρώσεων  δαπέδων  παντός  τύπου  και  οποιουδήποτε  πάχους
(τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστο-
λίθου,  κλπ),  με  το  κονίαμα  στρώσεως  αυτών,  σε  οποιαδήποτε  στάθμη  από  το
έδαφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

               Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236

 Επτά & 90% ( 7,90)  ΕΥΡΩ                                                                        

A-2           22.21.01   Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου 

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς
και πλακών μαρμάρου οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε
οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και
η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

              Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238

Τέσσερα & 50%    ( 4,50)  ΕΥΡΩ   

A-3            22.22.01    Καθαίρεση επικεραμώσεων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241 

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα,
σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η
διαλογή των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων 

Έξι & 70%   (6,70)   ΕΥΡΩ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 
                ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ  ΧΩΡΩΝ



                                                                                                       
                                                                                             

A-4        22.22.02    Καθαίρεση επικεραμώσεων 

              Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241 
                          Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε 
              οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή
              των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.
                              Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

         Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50% 

              Καθαίρεση με άνω του 60% χρησίμους κεράμους στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο    
              καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων κεράμων από το τυχόν κονίαμα, ο καταβιβασμός
              τους  από τη στέγη, η μεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m από το κτίσμα και η      
              απόθεσή τους σε   κανονικά σχήματα.

                                                              Εννέα    (9,00)       ΕΥΡΩ                                                                                    

Α-5            22.52 Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 

Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαμαρίνα, επίπεδη ή αυλακωτή,
απλή  ή  με  μόνωση,  με  τις  αντίστοιχες  τεγίδες,  σε  οποιαδήποτε  στάθμη  από  το
έδαφος, με την καταβίβαση και διαλογή των υλικών, την συσσώρευση των αχρήστων
υλικών προς φόρτωση,  την  ταξινόμηση χρησίμων υλικών και  την  μεταφορά τους
προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

                  Δύο & 60% (2,60)        ΕΥΡΩ

                                                                             

  A-6    22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση
των φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα
σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια)  με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του,  και η
μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου 

ΕΥΡΩ:  (16,80)  Δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά.                                                   
 

    Α-7        10.07 Μεταφορές με αυτοκίνητο 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km)

10.07.01 δια μέσου οδών καλής βατότητας

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h

Μηδέν & 35%  (0,35)  ΕΥΡΩ
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Α-8         10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά,
σκύρων,  χαλίκων,  άμμου,  αμμοχαλίκου,  ασβέστου  σε  βώλους,  θηραϊκής  γης,
κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.

Τιμή ανά τόνο (ton)
10.01.02 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1104

                   Ένα &65% (1,65) ΕΥΡΩ
            
       
  Β-1         52.66.02  Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5267 

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραμίδια γαλλικά ή ρωμαϊκά κλπ (εκτός από  βυζαντινά)
ή  τεχνητές  πλάκες  επίπεδες  ή  κυματοειδείς,  σύμφωνα  με  την  στατική  μελέτη,
μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος από το
έδαφος,  με  δοκίδες  (απλούς  αμείβοντες)  ή  ζευκτά  απλής  μορφής,  με  τεγίδες,
διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και με εγκάρσιους, συνδέσμους
ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 338,  με  επιτεγίδες  4x6 cm,  χωρίς  σανίδωμα,  με  σιδηρούς  συνδέσμους
(τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά με υλικά, μικροϋλικά και
ικριώματα επί τόπου καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής. 
Στην  τιμή  μονάδας  συμπεριλαμβάνονται  τα  απαιτούμενα  ικριώματα  και  πάσης
φύσεως μέσα και μέτρα προστασίας. Η επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται  με τα
άρθρα της ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ.
Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η
επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης
του πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80.                     
Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m

                                Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής                                 

                                Εξήντα ένα  ( 61,00)    ΕΥΡΩ 

Β-2           52.80.01 Σανίδωμα στέγης
                 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5281 

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα
και εργασία πλήρους κατασκευής. Σανίδωμα στέγης με σκουρέτα

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.                  
                                Δέκα   έξι  & 75%  ( 16,75)     ΕΥΡΩ

 
          

 Β-3           52.86 Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5286

Επιτεγίδωση στέγης, για επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου ή κοίλα συρμα-
τόδετα κεραμίδια, με καδρόνια 4x6 cm στερεωμένα στην υπάρχουσα τεγίδωση στις
απαιτουμένες αποστάσεις για την έδραση των κεραμιδιών, με τα υλικά, μικροϋλικά και
ικριώματα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής. 
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Περιλαμβάνεται μόνο η αξία της επιτεγίδωσης (πλήρης εργασία και υλικά). 

Στην περίπτωση αύξησης των διαστάσεων ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων,
η επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

                 Έντεκα  ( 11,00)     ΕΥΡΩ
                                                                                  

B-4          52.41     Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με ταύλες ραμποτέ

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5241 

Επενδύσεις  σκελετών  ξυλοπήκτων  τοίχων  με  ταύλες  ραμποτέ,  από λευκή  ξυλεία,
χωρίς  κατεργασία  των  επιφανειών  τους,  σε  υπάρχοντα  σκελετό,  με  τα  υλικά  και
μικροϋλικά τα ικριώματα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επενδυμένης επιφάνειας.

                  Είκοσι  τέσσερα & 50%   (24,50)   ΕΥΡΩ

      
Β-5          52.43  Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων

Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων κάθε είδους.
Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριωματα, η εργασία και τα αναλώσιμα. 
                                                                                                                                                                                             

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) κατεργασμένης επιφανείας. 

52.43.02 Πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5244 

Τέσσερα  & 60%   (4,60)    ΕΥΡΩ
                                                                  

          
Β-6      61.05 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160   mm     

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με
ύψος  ή  πλευρά  έως  160  mm,  ποιότητας  S235J,  οποποιωνδήποτε  λοιπών
διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το
δάπεδο  εργασίας,  συνδεδεμένων  μεταξύ  τους  με  κοχλίες  (μπουλόνια)  με  διπλά
περικόχλια  μέσα  από  ειδικά  διανοιγόμενες  οπές  και  με  παρεμβολή  τμημάτων
ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί
των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου
κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE).

Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα μεταλλικών
πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων. 

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής

                  Δύο & 70%  ( 2,70) ΕΥΡΩ                                                                                      
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Β-7        61.19   Επένδυση τοίχων ή οροφών με δικτυωτό χαλυβδόφυλλο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6119 

Επένδυση  τοίχων  ή  οροφών  με  δικτυωτό  χαλυβδόφυλλο  προσδενόμενο  σε
υπάρχοντα  σιδηρό  ή  ξύλινο  σκελετό  με  γαλβανισμένο  σύρμα  ή  στερεουμένο  με
ήλους ανά 50 cm το πολύ και γενικά υλικά και μικροϋλικά και ιικριώματα καθώς και
εργασία τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

                  Τέσσερα  & 50%  ( 4,50)  ΕΥΡΩ                                                                             

Β-8       64.01.01  Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών
               Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401                                                                                      

       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. Απλού σχεδίου από
ευθύγραμμες ράβδους

               Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

                           Τέσσερα & 50%  ( 4,50)  ΕΥΡΩ                                                                                  

 Β-9      65.05  Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.

      Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502

Θύρες  συμπαγείς  σπό  θερμομονωτικό  πέτασμα  (πάνελ)  αλουμινίου,  μονόφυλλες,
ανοιγόμενες, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-
03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

      Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)                                                                                                                                

                         Εκατόν  εβδομήντα  πέντε ( 175,00)  ΕΥΡΩ                                                           

Β-10          65.41 Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541 

Θύρες  αλουμινίου  ανοιγόμενες  περί  κατακόρυφο άξονα στην  άκρη του  φύλλου  ή
συρόμενες, με κάσσα από στρατζαριστή λαμαρίνα 30/15mm, οποιασδήποτε μορφής
και διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα
Αλουμινίου".

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) (υπολογίζονται μόνο τα από αλουμίνιο τεμάχια)

            Δέκα τρία &50% (13,50) ΕΥΡΩ                                                        
                                                                 

             65.17 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα 

      Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων    
                         συνθέτου κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού  
                         πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ   
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                         03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". με θερμοδιακοπή

Β-11     65.17.01  Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα με 
                             θερμοδιακοπή 

           Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6519

                             Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
                             Διακόσια (200,00)  ΕΥΡΩ                                                                             

Β-12   65.17.06 Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή 
                               χωρίς σταθερό φεγγίτη, με θερμοδιακοπή   

           Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6524
            

                            Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
                            Εκατόν τριάντα πέντε (135,00) ΕΥΡΩ                                                           

Β-13   65.02.02.03   Υαλόθυρες από αν  οδιωμένο αλουμίνιο:  
                Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη    με θερμοδιακοπή  

                                  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6504
                                                              

                                                             Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
                                  Εκατόν  πενήντα (150,00) ΕΥΡΩ        

Γ-1    72.11 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου

      Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211 

Επικεράμωση  με  κεραμίδια  γαλλικού  τύπου,  πλήρης  με  τους  απαιτούμενους
ημικεράμους  και  τους  ειδικούς  κορυφοκεράμους,  σύμφωνα με  την  μελέτη  και  την
ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών".
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων,
σύρματος  γαλβανισμένου  και  τσιμεντοκονιάματος  των  450  kg  επί  τόπου,  τα
ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με
σύρμα καθώς και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκερά-
μων.

                             Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας 
           Είκοσι  δύο & πενήντα%  (22,50) ΕΥΡΩ   
                                                                                       

   
Γ-2      72.31    Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα

Επιστέγαση με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή
μεταλλικού  σκελετού,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-05-02-01
"Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα", με επικάλυψη των φύλλων κατά
την έννοια των πτυχώσεων κατά μία πτύχωση ή 10 cm, στους κορφιάδες με φύλλο
επίπεδης λαμαρίνας πλάτους  0,80 m και  στις  θέσεις  των υδρορροών (ντερέδων)
κατά το  απαιτουμενο  πλάτος,  με  στερέωση των φύλλων με  ειδικούς  συνδέσμους
στην  περίπτωση  μεταλλικού  σκελετού  ή  με  γαλβανισμένες  ξυλόβιδες  στην
περίπτωση  ξύλινου  σκελετού,  με  παρεμβολή  μεταξύ  των  συνδέσμων  ή  των
κοχλιοφόρων ήλων και της λαμαρίνας ελαστικών παρεμβυσμάτων πάχους 2 mm. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας
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72.31.01 Επιστεγάσεις με αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231 

Δέκα πέντε &70% (15,70) ΕΥΡΩ

Γ-3    71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 

     Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121 

Επιχρίσματα τριπτά-τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5
cm,  σε  τρεις  στρώσεις,  από  τις  οποίες  η  πρώτη  πιτσιλιστή,  η  δεύτερη  στρωτή
(λάσπωμα) και  τρίτη  τριπτή (τριβιδιστή),  επί  τοίχων ή οροφών,  σε οποιασδήποτε
στάθμη  από  το  έδαφος,  και  σε  ύψος  μέχρι  4,00  m  από  το  δάπεδο  εργασίας,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που
παρασκευάζονται επί τόπου".
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

               Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
               Δέκα  τρία & πενήντα%  (13,50) ΕΥΡΩ   

Γ-4   71.22 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα

      Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7122 

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5
cm, εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και
σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

               Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
               Δέκα τέσσερα (14,00) ΕΥΡΩ                                                                  
                                  

 Γ-5   71.52  Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστο-
           κονίαμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7152 

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος, σε οποιαδήποτε στάθμη
από το έδαφος και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται
επί τόπου".σε τρεις στρώσεις, εκ των οποίων η πρώτη με τσιμεντοασβεστοκονίαμα
των 400 kg τσιμέντου, η δε δεύτερη και τρίτη με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg
τσιμέντου. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο εξοπλισμό,
εργαλεία και ικριώματα εργασίας. Δεν συμπεριλαμβάνεται το μεταλλικό πλέγμα. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Δέκα τέσσεα    (14,00)  ΕΥΡΩ  
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                     Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm

   Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1mm, σύμφωνα
   με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με στερέωση του ενός άκρου της επί του   
   σκυροδέματος με εκτοξευόμενα καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελευθέρου άκρου με
   αρμοκάλυπτρο (δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο) ή διαμόρφωσή του με 
   αναδίπλωση.                                  

Γ-6          72.44.01 Επικάλυψη κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7244 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
 Είκοσι  & 20% ( 20,20) ΕΥΡΩ   

Γ-7          72.44.02 Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7246 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
Δέκα πέντε & 70 % (15,70) ΕΥΡΩ

Γ-8          73.33  Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 

Επιστρώσεις  δαπέδων με  κεραμικά  πλακίδια  1ης  ποιότητας  ανυάλωτα,  έγχρωμα,
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων
20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη
και  την  ΕΤΕΠ  03-07-02-00  "Επενδύσεις  με  κεραμικά  πλακίδια,  εσωτερικές  και
εξωτερικές".  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με
αρμούς 1 έως 2  mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450  kg τσιμέντου,  ή με
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η
πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος,
ή  με  ειδικο  υλικό  πληρώσεως συμβατό  με  τα  κεραμικά  πλακίδια  και  ο  επιμελής
καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού
με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
                                                                                                                                                                                                                    

73.33.1 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια   GROUP   4, διαστάσεων 20  x  20   cm  

                  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Τριάντα ένα & 50 % (31,50) ΕΥΡΩ   

Γ-9   Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια   GROUP   1  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 
Επενδύσεις  τοίχων  με  κεραμικά  πλακίδια  εφυαλωμένα,  χρωματιστά,  αντοχής  σε
απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη
και  την  ΕΤΕΠ  03-07-02-00  "Επενδύσεις  με  κεραμικά  πλακίδια,  εσωτερικές  και
εξωτερικές". 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm,
σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της
πρόσφυσης με  την  επιφάνεια  εφαρμογής,  ή  με  κόλλα πλακιδίων  κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ
12004,  συμβατή  με  την  υπάρχουσα  υποδομή,  η  πλήρωση  των  αρμών  με
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τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό
τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός
των  τελικών  επιφανειών  του  τοίχου  και  η  διαμόρφωση  οπών  για  την  διέλευση
υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ. 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού
με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

73.34.01 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια   GROUP   1, διαστάσεων 20  x  20   cm  
                  
                    Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

 Τριάντα τρία  & 50 % (33,50) ΕΥΡΩ
                                                                                                

    Δ-1        76.22   Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED)                                              
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2

Υαλοπίνακες  ασφαλείας  (LAMINATED),  πολλαπλών  στοιβάδων,  από  κρύσταλλα
διαφανή (clear float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε
διαστάσεων,  πλήρως  τοποθετημένοι  με  ελαστικά  περεμβύσματα  από  EPDM  ή
συναφελη  και  σιλικόνη.  Υλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  πλήρους
τοποθέτησης,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-08-07-02  "Διπλοί
υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό".

76.22.01 Υαλοπίνακες ασφαλείας (  Laminated  ) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm +   
μεμβράνη + 3 mm) 

                   Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 Τριάντα  εννέα  (39,00) ΕΥΡΩ   

Δ-2           76.27  Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί  θερμομονωτικοί  -  ηχομονωτικοί  -  ανακλαστικοί  υαλοπίνακες,  απλοί  ή
πολλαπλοί  (LAMINATED),  oποποιωνδήποτε  διαστάσεων,  απόχρωσης,  βαθμού
φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι
με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου.

76.27.01 Διπλοί  υαλοπίνακες  συνολικού  πάχους  18  mm,  (κρύσταλλο  5  mm,
κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) 

                   Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 Πενήντα  (50,00) ΕΥΡΩ                                                                            

Δ-3           77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών     με χρώματα αλκυδικών ή   
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
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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)

Έξι & 70% ( 6,70) ΕΥΡΩ
                                     
                                                                                                                  

  Δ-4           77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735 

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

Αποκατάσταση  της  επιφανείας  του  επιχρίσματος,  αφαίρεση  των  ανωμαλιών,
καθαρισμός,  λείανση  με  γυαλόχαρτο,  αστάρωμα  με  κατάλληλο  υλικό  βάσεως
ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με
αντοχή στα αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ένα & 70% (1,70)  ΕΥΡΩ                                                                                  
                               
 Δ-5           77.17 Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7737 

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφανείας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ
03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 "Χρωματισμοί
ξύλινων επιφανειών". 

Τρίψιμο  με  γυαλόχαρτο  για  την  μόρφωση  λείας  επιφανείας,  εφαρμογή  πρώτης
στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης
στρώσης,  διασταυρουμένης  προς  την  προηγούμενη,  τρίψιμο  με  γυαλόχαρτο  και
ψιλοστοκάρισμα.  Εναλλακτικά,  τρίψιμο  με  γυαλόχαρτο  για  την  μόρφωση  λείας
επιφάνειας εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές
λευκό ακρυλικό υλικό σε μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου
προς χρήση, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού
σπατουλαρίσματος, τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

77.17.01 Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7737

Τρία & 40& (3,40) ΕΥΡΩ
      

      Δ-6      77.81 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα 
                  υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με 
                    σπατουλάρισμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1 

                          - 10 -                                                                                                                   



                                                                                                       
                                                                                             

Χρωματισμοί  σπατουλαριστοί  επί  επιφανειών  επιχρισμάτων  ή  σκυροδέματος  με
υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως
σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί
επιφανειών σκυροδέματος", 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία  της  επιφανείας,  σπατουλάρισμα  και  διάστρωση χρώματος  υδατικής
διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις.
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία.
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

77.81.01 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως.

                  Δέκα τρία &50% (13,50)  ΕΥΡΩ 
                                                                                                        
          
Δ-7             77.80 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 
                   διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1 

Χρωματισμοί  επί  επιφανειών  επιχρισμάτων  με  υδατικής  διασποράς  χρώματα
ακρυλικής,  ή βινυλικής,  ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις,  χωρίς
προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00
"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

77.80.02 Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-
ακριλικής βάσεως.

Δέκα & 10% ( 10,10) ΕΥΡΩ                                                                        

Δ-8          78.05  Γυψοσανίδες

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος,  πλάτους και μήκους,  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με
σήμανση  CE,  για  την  επένδυση τοίχων  ή  άλλων επιφανειών  πλήν  ψευδοροφών,
εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72  m2,  επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός
τιμολογείται ιδιαιτέρως). 
Συμπεριλαμβάνονται  υλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  πλήρους
τοποθετήσεως. 
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου
μικρότερου από  0.72  m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξά-
νονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

78.05.04 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5   m  m  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809

                   Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Δέκα πέντε & 50%  (15,50) ΕΥΡΩ                                                      
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Δ-9  79.46 Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη
                     πολυστερίνη πάχους 50 mm  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 

Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών, με κλίσεις μικρότερες από 40%, οποιασδήποτε
διάταξης,  με  πλάκες  από  αφρώδη  εξηλασμένη  πολυστερίνη  πάχους  50  mm,  με
επικόλληση  αυτών  με  θερμή  άσφαλτο.  Υλικά  επί  τόπου  και  εργασία  πλήρους
κατασκευής,  σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις
δωμάτων". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Δέκα τέσσερα & 50%  (14,50) ΕΥΡΩ
                                                       
    
  Δ-10        79.10   Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 
Επίστρωση  με  ελαφρά  ελαστομερή  ασφαλτική  μεμβράνη  βάρους  0,5  kg/m2,
υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές
ίνες πολυπροπυλενίου.
Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση
πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες,  η επικάλυψη των λωρίδων της
στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με
το υλικό

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά)
Επτά & 90%  (7,90) ΕΥΡΩ                                                                                       
                                                  

  Δ-11       72.31 ΝΕΟ  Kατασκευή  ανοικτών οριζόντιων υδρορροών από γαλβανισμένο
                                       Χαλυβδοέλασμα   

Επιστέγαση με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή μεταλλικού 

σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά 

φύλλα αυτοφερόμενα", με επικάλυψη των φύλλων κατά την έννοια των πτυχώσεων κατά μία 

πτύχωση ή 10 cm, στους κορφιάδες με φύλλο επίπεδης λαμαρίνας πλάτους 0,80 m και στις 

θέσεις των υδρορροών (ντερέδων) κατά το απαιτούμενο πλάτος, με στερέωση των φύλλων με

ειδικούς συνδέσμους στην περίπτωση μεταλλικού σκελετού ή με γαλβανισμένες ξυλόβιδες 

στην περίπτωση ξύλινου σκελετού, με παρεμβολή μεταξύ των συνδέσμων ή των κοχλιοφό-

ρων ήλων και της λαμαρίνας ελαστικών παρεμβυσμάτων πάχους 2 mm. 

                        Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας
    Είκοσι  εννέα  ( 29,00) ΕΥΡΩ

 Δ-12    79.02 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος     με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902 
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Επάλειψη  επιφανειών  σκυροδέματος  με  ασφαλτικό  ελαστομερές  γαλάκτωμα,
εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό
επί τόπου και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

 Δύο & 20 (2,20) ΕΥΡΩ

  Δ-13        79.04    Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος     με υλικό με βάση τις σιλικόνες  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902 

Επάλειψη  επιφανειών  σκυροδέματος  με  στεγανωτικό  υλικό  με  βάση τις  σιλικόνες
εκτελούμενη  επί  οποιασδήποτε  επιφανείας  με  ψήκτρα  ή  ρολλό,  ήτοι  σιλικονούχο
υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με
τις οδηγίες του προμηθευτή. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Οκτώ & 40% ( 8,40)  ΕΥΡΩ

  Δ-14   79.08  Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903 

Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης
συσκευασίας,  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1504-3  (με  σήμανση  CE),  εκτελουμένη  επί
οποιασδήποτε  επιφανείας  με  ψήκτρα  ή  ρολλό.  Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  του
υλικού  επί  τόπου,  ο  καθαρισμός  και  πλύση  της  επιφανείας  επίστρωσης  και  η
εφαρμογή  του  υλικού  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  προμηθευτή,  καθώς  και  η
προμήθεια και εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό,
αν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του.

Τιμή  ανά  χιλιόγραμμο  (kg)  τσιμεντοειδούς  υλικού,  με  βάση  το  απόβαρο  των
συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο.

 Πέντε & 60% ( 5,60)  ΕΥΡΩ                                                                            

                                

   Ε-1         8062.1  ΑΤΗΕ                                                                                                                
                   Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτή ημικυκλική

 Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΗΕ  8062

                    Tιμή ανά χιλιόγραμμο ( Κgr)  κατασκευής .
                     Είκοσι   (20,00) ΕΥΡΩ   

Ε-2         8305    ΑΤΗΕ
                    Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου  χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το   
                    σύνολο των εξαρτημάτων της

  Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΗΕ  8305
               
                    Tιμή  ανά   τεμάχιο 
                    Εκατόν ενενήντα ( 190,00) ΕΥΡΩ   
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Ε-3         ΑΤΗΕ 8307.2 Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων
                   του πλήρης.    Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων 42 Χ 56 cm  

Κωδ. αναθεώρησης ΗΛΜ 14                                                                        

Εγκατάσταση  νιπτήρα  πορσελάνης  με  το  σύνολο  των  εξαρτημάτων  του  πλήρης.
Περιλαμβάνονται η βαλβίδα το σιφώνι, ο αναμικτήρας με τη σύνδεσή του προς τα δίκτυα θερμού
- ψυχρού νερού μέσω γωνιακών διακοπτών χρωμέ και τεμαχίων ευκάμπτων σωλήνων χρωμέ
που φέρουν στα άκρα τους ρακόρ χρωμέ προσαρμογής με τον αναμικτήρα και τον γωνιακό
διακόπτη ο καθρέπτης, η εταζέρα, η σαπουνοθήκη, η ποτηροθήκη ή δεύτερη σαπουνοθήκη και η
πετσετοκρεμάστρα  με  τα  υλικά  και  μικροϋλικά  εγκαταστάσεως  και  συνδέσεως  (  στηρίγματα
νιπτήρα, βίδες,  σιμεντοκονία κλπ) και  η εργασία γιά παράδοση των πιό πάνω σε λειτουργία
Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων 42 Χ 56 cm

                             ( 1 Τεμ. )      Τεμάχιο
                                                                                                                  
                             ΕΥΡΩ: Διακόσια Πενήντα  (250,00 €)
        
Ε-4         ΗΛΜ 5 ΝΑ Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης 'HELIDUR-SP' από σκληρό PVC                   
                   πίεσης 16 atm    διαμέτρου Φ 3/4 ins

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 005

Πλαστικός  σωλήνας ύδρευσης 'HELIDUR-SP'  από σκληρό  P.V.C.  πιέσης  λειτουργίας  για  20
C,16,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με
διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως
τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

                   Τιμή  ανά (1 m.)   Μέτρο                                                                                                
                   Τρία και ογδόντα λεπτά ( 3,80) ΕΥΡΩ

                  
Ε-5      ΑΤΗΕ 8138.2    Κρουνός   εκροής ( βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμένος κοινός με 
                 προσθήκη  και ροζέττα.                 
                 Κωδ. Αναθεώρησης ΗΛΜ 13                                                                                           
                                                                                                                               
        Κρουνός   εκροής ( βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμένος κοινός με προσθήκη  και ροζέττα. 
        Συμπεριλαμβάνονται  όλα τα μικρουλικά, υλικά συνδέσεως και η εργασία πλήρους    
        εγκατάστασης. Διαμέτρου  1/2 ins.   
                                                                  
                Tιμή   ανά  τεμάχιο 
                Οκτώ και τριάντα έξι λεπτά. (8,36) ΕΥΡΩ                                                                     
                                                                                                       

Ε-6    ΑΤΗΕ 8141.1.2  Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 
           επιχρωμιωμένος δς νιπτήρα επίτοιχος - Διαμέτρου 1/2 ins
           Κωδ. Αναθεώρησης  ΗΛΜ 13                          

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή  
αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως νιπτήρα επίτοιχος - Διαμέτρου 1/2 ins

                 Τιμή  ανά ( 1 Τεμ. )      Τεμάχιο
                  ΕΥΡΩ: Σαράντα δύο   (42,00 €)     
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     Ε-7     ΑΤΗΕ 8045 ΝΑ   Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου Φ 16 cm                                  
                Κωδ. Αναθεώρησης ΗΛΜ 8

                Μηχανοσίφωνας πλαστικός πλήρως τοποθετημένος.

                      ( 1 Τεμ. )      Τεμάχιο:  
                      ΕΥΡΩ:  Τριάντα πέντε    (35,00 €)   Τ.Ε.     
                                                                              
                                                                                                         
     Ε-8      ΑΤΗΕ 8046 ΝΑ   Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα xωρίς κόφτρα διαμέτρου Φ 
                        125 mm  
                                                                                                                                                    
Σιφώνι  πλαστικό  δαπέδου  με  εσχάρα  ορειχάλκινη  εντός  ισχυρού  τσιμεντοκονιάματος  xωρίς
κόφτρα πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα μικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών.
                 
                        Tιμή ανά  ( 1 Τεμ.)  Τεμάχιο

    ΕΥΡΩ:Τριάντα τέσσερα και δεκαεπτά λεπτά     (34,17 €)   Τ.Ε.

     
     Ε-9            ΑΤΗΕ 8042.1.2Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  
                        Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 40 mm                                                 
                        Κωδ. αναθεώρησης ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 4,0 atm,
γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη
μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο  στεγανότητας,  πλήρως
τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Πιέσεως 4
atm Διαμέτρου 40 mm

                       Τιμή  ανά ( 1 m ) Μέτρο      
                       ΕΥΡΩ: Δέκα και δεκαοκτώ λεπτά     (10,18 €)   Τ.Ε.

 Ε-10         ΑΤΗΕ 8042.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 
                 atm Διαμέτρου 50 mm
                 Κωδ. αναθεώρησης ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 4,0
atm,  γιά  σύνδεση  με  συγκόλληση  με  παρεμβολή  κατάλληλης  κόλλας  ή  με  σύνδεση  με
διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως
τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Πιέσεως 4
atm Διαμέτρου 50 mm

                   Τιμή ανά ( 1 m ) Μέτρο         
                   ΕΥΡΩ: Δέκα και εξήντα λεπτά  (10,60 €)   Τ.Ε.

Ε-11           ΑΤΗΕ 8042.1.4 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 
                   atm Διαμέτρου 63  mm
                   Κωδ. αναθεώρησης ΗΛΜ 8
                            
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 4,0 atm,
γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη
μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο  στεγανότητας,  πλήρως
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τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Πιέσεως 4
atm Διαμέτρου 63 mm
                                                                 
                   Τιμή ανά  ( 1 m ) Μέτρο

ΕΥΡΩ:  Δώδεκα και πενήντα λεπτά  (12,50 €)   Τ.Ε.

                                                                                                              
     
  Ε-12         ΑΤΗΕ 8042.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 
                   atm Διαμέτρου 100mm                                  
                   Κωδ. αναθεώρησης ΗΛΜ 8
                                                             
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 4,0 atm,
γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη
μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο  στεγανότητας,  πλήρως
τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Πιέσεως 4
atm Διαμέτρου 100 mm

             Τιμή ανά  ( 1 m ) Μέτρο   ΕΥΡΩ:                                                                                    
             Δεκαοκτώ και έντεκα λεπτά     (18,11 €)   Τ.Ε.

     
  Ε-13     ΑΤΗΕ 8042.1.9 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm
               Διαμέτρου 125mm                                                                         
               Κωδ. Αναθεώρησης  ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 4,0
atm,  γιά  σύνδεση  με  συγκόλληση  με  παρεμβολή  κατάλληλης  κόλλας  ή  με  σύνδεση  με
διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως
τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Πιέσεως 4
atm Διαμέτρου 125 mm

                  Τιμή  ανά ( 1 m ) Μέτρο
ΕΥΡΩ: Δεκαεννέα και είκοσι επτά λεπτά     (19,27 €)   Τ.Ε.

                           
  Ε-14        ΑΤΗΕ 8066.1.5 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 
                   50cm και βάθος  έως 0,50 m                                                                                         
                   Κωδ. αναθεώρησης ΗΛΜ 10

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε
έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση
πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg
τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του  πυθμένα μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm
τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών,
επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών
του  φρεατίου,  εξαγωγή  και  αποκόμιση  των  προϊόντων  εκσκαφών  και  αχρήστων  υλικών
Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος έως 0,50 m
                                                      
                                                 
                  Τιμή ανά  ( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ: Εκατόν πενήντα (150,00 €)   Τ.Ε.
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 Ζ-1      Άρθρο Α-2  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ
      (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α)

Γενικές  εκσκαφές,  με  την  μεταφορά  σε  οποιαδήποτε  απόσταση,  εδαφών  γαιωδών  και
ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε
νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος,  ανεξαρτήτως της θέσης
εργασίας και  των δυσχερειών που προκαλεί  (κοντά ή μακριά,  χαμηλά ή υψηλά σχετικά με  το
υπάρχον έργο),  για  οποιοδήποτε  σκοπό και  με  οποιοδήποτε  εκσκαπτικό  μέσο,  εν ξηρώ ή με
παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.
                                                                                                   
   Η  αποξήλωση  ασφαλτοταπήτων,  στρώσεων  οδοστρωσίας  σταθεροποιημένων  με  τσιμέντο,

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

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.                                                                                                         

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τρία& 55 %   
Αριθμητικά:      3,55                  

 Ζ-2   Άρθρο Α-2.1 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΕΚΣΚΑΦΩΝ  

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή
με τσιμέντο,  εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  προωθητή γαιών,  φορτωτή ή
εκσκαφέα,  με  την  φόρτωση  επί  αυτοκινήτου  και  την  μεταφορά  προς  ανακύκλωση  ή  οριστική
απόθεση  σε  χώρους  καθοριζόμενους  από  τους  περιβαλλοντικούς  όρους  του  έργου  και  την
νεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.

Επισημαίνεται  ότι  τα  προϊόντα  των  αποξηλώσεων αυτών είναι  ακατάλληλα για  την  κατασκευή
επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα &45% 
Αριθμητικά:    4,45                    

                                                                  

Z-3           Άρθρο ΝΕΟ   Προμήθεια και Τοποθέτηση χλοοτάπητα. 
                                     (Αναθεωρείται με το  σχετικό   άρθρο  ΟΙΚ-7914)  

Προμήθεια  και τοποθέτηση χλοοτάπητα επί διαμορφωμένης επιφάνειας.
Μεταφορά αυτού εντός του γηπέδου σε ρολά και άπλωμα εγκάρσια του διαμήκους άξονα του
γηπέδου. Ένωση των ρολών και συγκόλληση στην κάτω πλευράτους με χρήση ειδικών ταινιών.
Τα ρολά του συνθετικού χλοοτάπητα πρέπει κατά την τοπο-θέτησή τους  να απλωθούν  και να
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τεντωθούν  με  ειδικά  εργαλεία  ώστε  να  μην  υπάρχουν  ανωμαλίες  ή  «σκαλωπάτια»  στον
αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στις μεταξύ τους ενώσεις. Χτένισμα των ινών .
Γραμμογράφηση.
Η  γραμμογράφηση   του  αγωνιστικού  χώρου  του  γηπέδου  θα  γίνει  με  λωρίδες  συνθε-τικού
χλοοτάπητα λευκού χρώματος ( ιδίων ακριβώς προδιαγραφών κατά τα λοιπά  με εκείνες του
υπόλοιπου συνθετικού χλοοτάπητα), πλάτους και διαστάσεων  σύμ-φωνα με όσα καθορίζονται
από τον ισχύοντα κανονισμό FIFA.
Πλήρωση  συνθετικού χλοοτάπητα.
Διάστρωση στρώματος χαλαζιακής άμμου  και ελαστικών μικροσφαιριδίων. Διανομή 15  Kg/m2
άμμου και ομοιόμορφη κατανομή σε όλη την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου. Για την επίτευξη
της  ισοκατανομής   είναι  απολύτως  απαραίτητη  η  χρήση ειδι-κού   μηχανήματος  διάστρωσης
τύπου S.M.G. ή ισοδυνάμου, το οποίο  παράλληλα να  βουρτσίζει την επιφάνεια του συνθετικού
χλοοτάπητα δίνοντάς  του  την  τελική  του μορφή.  Διανομή  με χρήση ιδίου  μηχανήματος  13,5
Kg/m2 ελαστικών μικροσφαιριδί-ων  και ομοιόμορφη κατανομή τους σε όλη την επιφάνεια του
αγωνιστικού χώρου.
 
                          ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ο τεχνητός χλοοτάπητας για τοποθέτηση σε γήπεδο ποδοσφαίρου, κατάλληλο για επίσημους
αγώνες, είναι ο χλοοτάπητας τελευταίας γενιάς.  
Ο χλοοτάπητας  πρέπει να ικανοποιεί τα κατ΄ ελάχιστον  τεχνικά χαρακτηριστικά. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρως τοποθετημένου χλοοτάπητα.

ΕΥΡΩ:        Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ 
Αριθμητικά: 20,00                                                        

                                                  
Z-4     Άρθρο Δ-4 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ

       (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4120)

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών
στεγανοποίησης  τεχνικών  στέψης),  με  ασφαλτικό  διάλυμα  τύπου  ΜΕ-5  ή  καθαρή  άσφαλτο  ή
ασφαλτικό  γαλάκτωμα  ταχείας  διάσπασης,  ανεξάρτητα  από  την  έκταση  και  τη  μορφή  της
επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα.

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,
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Αξία νήματος Decitex 12.000 dtex
Σύνθεση ίνας 100%  Πολυαιθυλένιο
Ύψος  πέλους  40  mm
Αριθμός ινών ανά m2   8700
Ολικό βάρος ινών ανά m2 930 gr/m2
Υδατική διαπερατότητα 180 l/h
Πρωτεύον βάρος βάσης ανά m2 160 gr/m2
Συνολικό βάρος ανά m2  2000 gr/m2



                                                                                                       
                                                                                             
· η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο

διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση
(όταν απαιτείται). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.
                                                                              

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα  πέντε  λεπτά.  
   Αριθμητικά:  0,45             

              

Z-5        Άρθρο Γ-2.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 
       (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β)

Κατασκευή  βάσης  οδοστρωσίας  μεταβλητού  πάχους  από  θραυστά  αδρανή  υλικά
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από
ασύνδετα  αδρανή υλικά",  με  συμπύκνωση κατά  στρώσεις  μεγίστου  συμπυκνωμένου  πάχους
κάθε στρώσης 0,10 m, 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, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.

Η  επιμέτρηση  θα  γίνεται  με  γεωμετρική  χωροστάθμηση  κατά  διατομές  πριν  και  μετά  την
κατασκευή της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους 

ΕΥΡΩ      Ολογράφως:  Δέκα τέσσερα &35% 
                 Αριθμητικά:   14,35 

Z-6    Άρθρο Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155)
          (  Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β)      

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, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα & 48% 
Αριθμητικά:   1,48   

Z-7  Άρθρο Δ-3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ
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(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4110)

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 αυτοκiνούμενο
διανομέα ασφάλτου (Federal), 

η επαναθέρμανση 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.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα & 20% 
Αριθμητικά:    1,20 

                                                                                                           
                                               

Ζ-8      Άρθρο Δ-5 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ 
      

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),  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  βάσης,  αποδεκτής  ποιότητας  και
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της,
ως εξής:
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Άρθρο Δ-5.1 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4321Β)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά 
Αριθμητικά:  7,54             

Z-9     Άρθρο Β-82 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ    
                                       ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ      

       (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922)

Πλήρης διαμόρφωση διάβασης/πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια και νησίδες.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης και κρασπέδων 

η  πλήρης  ανακατασκευή  τους  (υλικά  και  εργασία:  πλάκες,  κονίαμα  έδρασης,  υλικό
αρμολόγησης,  μεταφορά  υλικών  επί  τόπου,  εκτέλεση  εργασιών,  καθαρισμός  χώρου
εκτέλεσης εργασιών και συγκέντρωση και αποκομιδή πλεοναζόντων υλικών και προϊόντων
αποξήλωσης), σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την μελέτη υποβιβασμένη στάθμη, με
διάταξη,  τύπο  και  μορφή  πλακών  απόλυτα  προσαρμοσμένη  προς  την  υφιστάμενη
πλακόστρωση. 

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της
πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης. 

Tιμή κατ’ αποκοπήν (τεμ), πλήρους δαιμορφώσεως διάβασης ΑΜΕΑ.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν δέκα πέντε 

             Αριθμητικά : 115,00

                          

Z-10   Άρθρο Β-81 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40x40   
            cm
            (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922)

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων με πλάκες
έγχρωμες, επίπεδες ή ραβδωτές, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40x40 cm.

Κατασκευή  πλακοστρώσεων  πεζοδρομίων,  πλατειών  και  κοινοχρήστων  χώρων  από
αντιολισθηρές  πλάκες  από  σκυρόδεμα,  έγχρωμες,  τυποποιημένων  διαστάσεων  40x40  cm,
πάχους 3 cm. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:                                                                               η
προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασμένων σε παλέτες, 

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

η  τοποθέτηση  των  πλακών  κατά  την  προβλεπόμενη  από  την  μελέτη  διάταξη
(συμπεριλαμβανομένης  της  κοπής τεμαχίων,  για  την  πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης
επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων), 

η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία), 
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ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς

οριστική  απόθεση  σε  οποιαδήποτε  απόσταση  πλεοναζόντων  υλικών  κατασκευής,
θραυσμάτων πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ. 

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της
πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης. 

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα επτά &30%
Αριθμητικά: 17,30 

Z-11     Άρθρο Β-85 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΠΙ    
                                    ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ  

      (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2548)

Αποξήλωση πλαισίου  έδρασης καλύμματος υφισταμένου φρεατίου  με προσοχή ώστε να μην
προσκληθούν ζημιές, προσαρμογή της στάθμης των τοιχωμάτων του φρεατίου με αποξήλωση ή
εφαρμογή  στρώσεως  ισχυρού  τσιμεντοκονιαμάτος,  πάκτωση  του  πλαισίου  έδρασης  στην
απαιτούμενη στάθμη με ακρίβεια  ± 5 mm και επιμελής αρμολόγηση με την περιβάλλουσα νέα
πλακόστρωση.  Οι  τσιμεντοκονίες  τελικής  διαμόρφωσης  γύρω  από  το  πλαίσιο  έδρασης  θα
παρασκευάζονται  με  άμμο  θαλάσσης  για  την  αποφυγή  ρηγματώσεων,  ή,  εναλλακτικά,  θα
εφαρμόζονται εποξειδικά κονιάματα. 

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση του καλύμματος και του πλαισίου έδρασής
του.  Τυχόν απαιτούμενα νέα χυτοσιδηρά καλύμματα,  θα επιμετρώνται  ιδιαιτέρως με βάση τα
οικεία άρθρα του τιμολογίου. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως αποπερατωμένης εργασίας (τεμ), για φρεάτια επιφάνειας καλύμματος
έως 0,50 m2. Για μεγαλύτερα φρεάτια η τιμή θα αναπροσαρμόζεται με πολλαπλασιασμό επί τον
συντελεστή Ε / 0,50, όπου Ε είναι η επιφάνεια του φρεατίου βάσει των εξωτερικών διαστάσεων
του καλύμματος.

ΕΥΡΩ: Ολογράφως: Σαράντα & 30% 
                    Αριθμητικά:   40,30

Ζ-12   Άρθρο Β-66 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ        
             ΟΜΒΡΙΩΝ (ΠΚΕ)

Φρεάτια  υδροσυλλογής  και  επίσκεψης  δικτύων  αποχέτευσης  ομβρίων  ή  στραγγιστηρίων,
πλήρως ή εν μέρει προκατασκευασμένα ή με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα την μελέτη και τα
εγκεκριμένα  Πρότυπα  Κατασκευής  Εργων (ΠΚΕ),  συνδεδεμένα  με  τους  αγωγούς  εισροής  ή
εκροής και έτοιμα για λειτουργία.

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών, προκατασκευασμένων
στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των φρεατίων σύμφωνα με τα ΠΚΕ

το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον χειρισμό
των προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού) 

η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος

η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση οπλισμού, η
κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος

η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων
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η  σύνδεση  των  σωλήνων  και  η  σφράγισης  του  διακένου  μεταξύ  οπών  και  σωλήνων  με  μη

συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα 

η προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης, 

η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων

η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου 

η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης
τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού

Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνονται:

η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν 

η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος  των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του εσωτερικού
ύψους τους πέραν των 1200 mm 

η κατασκευής λαιμού ύψους h ≥1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή στραγγιστηρίων

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου

       Άρθρο Β-66.1: Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2548)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια τριάντα οκτώ 
Αριθμητικά: 438,00                                                                                 

   
  

Ζ-13      Άρθρο 4.13 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και στάθμη
από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους απαιτουμένων
ικριωμάτων και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειμένων κατασκευών, με την φόρτωση
των προϊόντων καθαίρεσης και την μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, με βάση αναλυτική
επιμέτρηση.

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Είκοσι & 60%  
Αριθμητικώς:  20,60  [*] 

                             

Ζ-14      Αρθρο 12.01   Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση       
              προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.

               η 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:

                   Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916
12.01.01.02 Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm

Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6551.2
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ΕΥΡΩ  Ολογράφως:  Είκοσι δύο & 70%
       Αριθμητικώς: 22,70% 

Z-15    Άρθρο 12.03 Tσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων

Προμήθεια και τοποθέτηση διατρήτων σωλήνων αποστράγγισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με οπές
διαμορφωμένες κατά την κατασκευή των σωλήνων στο εργοστάσιο, διαμόρφωση άκρων τύπου
τόρμου - εντορμίας (Ogee pipes), με ή χωρίς πεπλατυσμένη βάση έδρασης.

Οι  λοιπές  εργασίες  εργασίες  διαμόρφωσης  του  γραμμικού  στραγγιστηρίου,  σύμφωνα  με  την
τυπική διατομή που προβλέπεται από την μελέτη (βάση έδρασης από σκυρόδεμα, γεωύφασμα
περιβολής, υλικό φίλτρου κλπ) τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο γραμμικού στραγγιστηρίου. 

12.03.02 Εσωτερικής διαμέτρου 300mm
                                   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2862

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι οκτώ & 80%                                                               
Αριθμητικώς: 28,80   

                                                                          
                                                                        

 Z-16  Άρθρο 5.10 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2815)

Κατασκευή  φίλτρων  αποστράγγισης  απο  κατάλληλα  διαβαθμισμένα  θραυστά  αδρανή,
μονοβαθμίων  ή  διβαθμίων,  γραμμικών  στραγγιστηρίων  (περιβολή  διάτρητων  σωλήνων,
πλήρωση  αποστραγγιστικών  τάφρων)  και  επιφανειακών  αποστραγγίσεων  (φίλτρα  πρανών,
στρώσεις στράγγισης με ή χωρίς γεωσυνθετικά κ.λπ.), στις θέσεις και με τα χαρακτηριστικά που
προβλέπονται από την μελέτη, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-03-02-00 ‘’Φίλτρα στραγγιστηρίων από
διαβαθμισμένα αδρανή’’.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια αδρανών της προβλεπόμενης κοκκομετρικής
διαβάθμισης,  η  μεταφορά  τους  στην  θέση  ενσωμάτωσης  από  οποιαδήποτε  απόσταση,  η
προσέγγιση,  η  διάστρωση  και  συμπύκνωσή  τους  (ελαφρά  στην  περίπτωση  των  γραμμικών
στραγγιστηρίων, σύμφωνα με την μελέτη για τις αποστραγγιστικές στρώσεις).

Επιμέτρηση εντός των ορίων των διαστάσεων της μελέτης (διατομή γραμμικού στραγγιστηρίου,
πάχος αποστραγγιστικής στρώσης). Κατά την επιμέτρηση του όγκου του φίλτρου των γραμμικών
στραγγιστηρίων θα αφαιρείται η διατομή του διατρήτου σωλήνα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο τοποθετημένου υλικού φίλτρου

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εννέα & 30%  
Αριθμητικώς: 9,30   

       
                                                                              

Ζ-17     Αρθρο  3.10   Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή                    
                 ημιβραχώδες   
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Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων
και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο
εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με  οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή
χωρίς  χειρονακτική  υποβοήθηση)  εν  ξηρώ  ή  με  υπόγεια  νερά  (με  στάθμη  ηρεμούσα  ή
υποβιβαζόμενη με άντληση),  σύμφωνα με την μελέτη  και  την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές
ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’. 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται
υποχρεωτικά με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του
άρθρου. 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών,
εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη. 

Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  σποραδικές  αντιστηρίξεις  των  παρειών  του  ορύγματος  (αν
απαιτούνται),  η  μόρφωση των παρειών και  του  πυθμένα  του ορύγματος  στις  απαιτούμενες
διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος,  η
αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και  τα μέσα εκσκαφής,  καθώς και τα τυχόν απαραίτητα
δάπεδα  εργασίας.  Τέλος  στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  κάθε  είδους  πλάγιες  μεταφορές
(οριζόντιες ή κατακόρυφες).  

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα
2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται
ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για
κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του
ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του
ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από
την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των
προϊόντων εκσκαφών.

3.10.01 Με  πλάτος  πυθμένα  έως  3,00  m,  με  την  πλευρική  απόθεση  των  προϊόντων
εκσκαφής.

3.10.01.01  Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1

ΕΥΡΩ: Ολογράφως:  Έξι &70%
              Αριθμητικώς: 6,70                                                                         

           

 Ζ-18   Αρθρο 5.04  Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με  
                                      ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 

           Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6067
                                                    

Επίχωση  ορυγμάτων  υπογείων  δικτύων  σε  κατοικημένες  περιοχές  ή  στην  ζώνη  διέλευσης
οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών του έργου
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που έχουν αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώματα που έχουν μεταφερθεί επί τόπου, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί ή
προσκομισθεί,  η  έκριψη  στό  όρυγμα  με  μηχανικά  μέσα  και  χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται),  η
διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου
του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του
ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη
πυκνότητα  ίση  κατ'  ελάχιστο  με  το  95%  αυτής  που  επιτυγχάνεται  εργαστηριακά  κατά  την
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα & 55  % 
Αριθμητικώς: 1,55                                                         

                                    

Ζ-19     Αρθρο 11.02 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής

                    Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετημένες,
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

                 11.02.04 Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο 

Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη,
ductile  iron),  της  προβλεπόμενης  από την  μελέτη  φέρουσας  ικανότητας   D  κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-01-04  "Εσχάρες υδροσυλλογής από
ελατό χυτοσίδηρο".

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο & 90%                                                                      
           Αριθμητικώς:  2,90                                                   

                            

Ζ-20   11.01.02 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 

                 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752

Επιμέτρηση  με  βάση  τους  πίνακες  του  προμηθευτή  (σε  καμμία  περίπτωση  δεν
γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση)

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο & 90%                                                              
Αριθμητικώς : 2,90                                                   

                                                                                    
                             

Ζ-21    Αρθρο 9.10    Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση             
                σκυροδέματος     

Παραγωγή  ή  προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου,  διάστρωση  και  συμπύκνωση
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου
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ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν
αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης. 

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
ΝΕΤ ΥΔΡ.
                             
9.10.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

Κωδικός Αναθεώρησης  ΥΔΡ 6327
                                                                                                                  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:Ογδόντα δύο
            Αριθμητικώς: 82,00    

                    
                              

Ζ-22    Άρθρο Β-29.3.4 Μ  ικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ)   με         
                 σκυρόδεμα C16/20   
                 (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.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν είκοσι έξι 
        Αριθμητικά:  126,00    

 
Ζ-23  Αρθρο    Γ3 Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 1620

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

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τριακόσια    
Αριθμητικώς : 300,00

       
 Ζ-24     Αρθρο      Γ4 Διάστρωση υλικών  στην επιφάνεια της κονίστρας 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 1620
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Ισοπαχής διάστρωση στην επιφάνεια της κονίστρας κηπευτικού χώματος ή άμμου ή μίγματος
κηπευτικού χώματος - άμμου που έχουν μεταφερθεί και αποτεθεί σε σωρούς σε διάφορα σημεία
της  κονίστρας,  στην  αρχή  μεν  με  ισοπεδωτήρα  και  στην  τελική  φάση,  όπου  χρειαστεί,
χειρονακτικά  με  χρήση  καταλλήλων  εργαλείων  (τσουγκράνες),  σύμφωνα  με  την  φυτοτεχνική
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-03. 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτακόσια     
Αριθμητικώς: 800,00  

                     
                                                          
 Ζ-25   Αρθρο Δ16 Προμήθεια άμμου χειμάρρου ή ορυχείου 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1510

Προμήθεια επί τόπου του έργου  άμμου από ορυχείο, ποταμό ή χείμαρρο, απ΄ όπου επιτρέπεται
νομίμως  η  αμμοληψία,  καθαρής,  απαλλαγμένης  χλωριούχου  νατρίου  και  κοκκομετρικής
διαβάθμισης 0,25-2,0 mm.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια     
Αριθμητικώς: 200,00                                                                                                                     

                            
                                                 

Καρδίτσα  ___/_12_/2021
Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΛΕΝΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜSc.,

 

 

,  
 

Καρδίτσα___/_12__/2021
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Υ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΒΑΙΟΣ 
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡ.  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   
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