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A.T.: 001  
 
Ο∆Ο Α-2 ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο-1123A 100,00%  
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 Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 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).  
 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 
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 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. ∆ιευκρινίζεται 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. 
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 0,61     
 
 

A.T.: 002 
 
Ο∆Ο Β-1 ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως 

3,00μ 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο 2151  100,00%  
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 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 
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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. 

 
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 3,60     
 
 

A.T.: 003 
 
ΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης. 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ-2227 100,00%  
Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλην 
δαπέδων. 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, μετά από τεμαχισμό 
του όγκου σκυροδέματος, στις θέσεις φόρτωσης.  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος. 

 
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ 

ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 80,60     
 
 

A.T.: 004 
 
ΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με 

εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ-2226 100,00%  
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, μετά από τεμαχισμό του όγκου σκυροδέματος, στις θέσεις φόρτωσης. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος. 
 ( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 57,50     
 
 

A.T.: 005 
 
ΟΙΚ 22.10.02 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. 

Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, 
προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη 
διαταραγμένης κοπής 
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ-2226 100,00%  

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους, με τη 
μέθοδο της αδιατάρακτης κοπής, 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, μετά από τεμαχισμό 
του όγκου σκυροδέματος, στις θέσεις φόρτωσης. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά των 
προϊόντων καθαίρεσης. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος. 
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ   
 (Αριθμητικώς): 173,00     
 

A.T.: 006 
 
ΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. 

Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ-2236 100,00%  
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, 
μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, 
σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς 
φόρτωση. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) 
 ( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 4,10     
 
 

A.T.: 007 
 

Υ∆Ρ 4.01.02  Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμηματων κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας και χρήση ειδικού 
εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, 
κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή) 

 
Κωδ. αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6082.1 100,00%  

Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρίς πρόκληση ζημιών στο 
απομένον τμήμα), με την μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο 
τεμεχισμός των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά την 
εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα 
προϊόντα της καθαίρεσης. Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας και χρήση ειδικού εξοπλισμού 
αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή) 
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων. 
( 1 M3)  Κυβικό μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ    
 (Αριθμητικώς): 158,00     
 
 

A.T.: 008 
 
ΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ-2171 100,00%  
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου 
για την φόρτωση, εκφόρτωση και λοιπούς χειρισμούς του και με την διάστρωσή τους 
μετά την εκφόρτωση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του 
μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. 
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 1,20     
 
 

A.T.: 009 
 
ΟΙΚ 20.42 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ-2180 100,00%  
Mεταφορά με αυτοκίνητο ενός κυβικού μετρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτς από την 
Υπηρεσία ή προβλέπεται από την μελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την 
διάστρωση στον χώρο απόθεσης, ανά χιλιόμετρο διαδρομής εμφόρτου αυτοκινήτου σε 
οποιαδήποτε οδό. 
Τιμή ανά κυβοχιλιόμετρο (m3.km) σε όγκο ορύγματος 
( 1 
m3.Κm )  

Κυβοχιλιόμετρο 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 0,40     
 
 

A.T.: 010 
 
Ο∆Ο Β-4.1 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο-
3121.Β 

100,00%  

Για την πλήρη κατασκευή επιχώματος από κοκκώδες υλικό της Π.Τ.Π. Ο150, διαβάθμισης ∆ ή Ε, πού θα 
τοποθετηθεί μεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος" και της στρώσης των 
τσιμεντοπλακών πεζοδρομίων (ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων) και που θα συμπυκνωθεί σε 
ποσοστό 90% της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας της τροποποιημένης μεθόδου PROCTOR.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμηθείας και μεταφοράς, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
ενσωμάτωσης, του κοκκώδους υλικού, μετά των φορτοεκφορτώσεων, του χαμένου χρόνου 
φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας του αυτοκινήτου, η δαπάνη διάστρωσης, μόρφωσης, συμπλήρωσης, 
συμπύκνωσης κ.λ.π., όπως και η δαπάνη κάθε άλλου υλικού και εργασίας, που απαιτούνται για την 
έντεχνη εκτέλεση της στρώσης σύμφωνα με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής με λήψη αρχικών και τελικών 
διατομών. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής επιχώματος από κοκκώδες υλικό κάτω από τα πεζοδρόμια. 

 
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 7,10     
 
 

A.T.: 011 



 

  Σελίδα 7 από 53 

 

 
Ο∆Ο Β-4.2 Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ-6068 100,00%  
Για την πλήρη κατασκευή μεταβατικού επιχώματος με κατάλληλο κοκκώδες υλικό, σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ, 
πίσω και πάνω από τεχνικά έργα, μέχρι ύψους 1,0 μέτρου από την κλείδα του τεχνικού (πλην των Cut 
and Cover), καθώς και επιχώματος για την πλήρωση της ζώνης πάσης φύσεως αγωγών-οχετών σε 
τάφρους εκτός οδού και για την πλήρωση όλου του εναπομένοντος όγκου του σκάμματος αγωγών εντός 
του σώματος της οδού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης,.  
Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνεται : 

 
 Η εργασία μόρφωσης και συμπύκνωσης του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, εφόσον τα 

επιχώματα ή μέρος τους εδράζονται πάνω στο φυσικό έδαφος  
 η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης, 

του κοκκώδους υλικού και των υπόλοιπων απαιτούμενων υλικών, μετά των φορτοεκφορτώσεων, 
του χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας του αυτοκινήτου 

 η δαπάνη διάστρωσης, μόρφωσης, συμπλήρωσης και συμπύκνωσης σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. 
 η δαπάνη όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας των αγωγών, οχετών κλπ  
 η δαπάνη διενέργειας όλων των απαιτούμενων ελέγχων συμπύκνωσης 
 η κατασκευή των τυχόν απαιτούμενων οριζόντιων ή κατακόρυφων αντιστηρίξεων   
 η δαπάνη λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας των αγωγών, οχετών κλπ όπως 

και της προστατευτικής επένδυσής τους από νερά, διαβρώσεις κλπ. 
 και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της 

στρώσης, σύμφωνα με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
 

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής, όπως ορίζεται στην Τ.Σ.Υ. και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής μεταβατικών επιχωμάτων ως και επιχώματος αγωγών- 
οχετών από κοκκώδες υλικό. 
 
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ 

ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 5,81     
 
 

A.T.: 012 
 
ΟΙΚ 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ-2162 100,00%  
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων 
αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προϊόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, 
διάστρωση κατά στρώσεις έως 20 cm, διαβροχή και συμπύκνωση. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης 
υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, η μεταφορά τους επί τόπου του έργου αποζημιώνεται ιδιαίτερα. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.  
 ( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 5,20     
 
 

A.T.: 013 
 
ΟΙΚ Ν/73.16.02.01 Επιστρώσεις δαπέδων με αντιολισθηρές πλάκες τσιμέντου διαστάσεων 

40Χ40 cm, με ει δική διαμόρφωση κατάλληλη γιά όδευση, αλλαγή 
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κατεύθυνσης και επισήμανση κινδύνου ατόμων με προβλήματα όρασης 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ-7316 100,00%  
Επιστρώσεις δαπέδων με αντιολισθηρές πλάκες τσιμέντου διαστάσεων 40Χ40 cm, με ει δική 
διαμόρφωση κατάλληλη γιά όδευση, αλλαγή κατεύθυνσης και επισήμανση κινδύνου ατόμων με 
προβλήματα όρασης .  Η τοποθέτηση των πλακών θα γίνει στις θέσεις του έργου που υποδεικνύονται 
στα σχέδια της μελέτης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και 
της επίβλεψης του έργου. Η στερέωση των πλακών γίνεται χωρίς κονίαμα σε υπόστρωμα από καθαρή 
άμμο πάχους 3cm 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των τσιμεντένιων 
πλακών, διάστρωσης της άμμου του υποστρώματος, και συμπύκνωση με δονητική πλάκα ή 
χειροκίνητο κύλινδρο, τοποθέτης των πλακών στη διάταξη σύμφωνα με τα σχέδια, δόνηση της 
επιφάνειας των πλακών με ελαφριά δονητική πλάκα για την εξίσωση της επιφάνειας των πλακών και 
της δημιουργίας απόλυτα επίπεδης επιφάνειας, σκόρπισμα άμμου και πλήρωση των αρμών μεταξύ 
των πλακών ώστε να γεμίσουν οι αρμοί και να εξασφαλιστεί το αμετακίνητο της επίστρωσης , και κάθε 
άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
( 1 m2)  Τετραγωνικό μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 

ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 18,77     
 
 

A.T.: 014 
 
ΟΙΚ ΝΥ73.95.03.5 
 

Βιομηχανικό δάπεδο με ειδικές ραβδώσεις με σκληρυντικό υλικό, ενδεικτικού 
τύπου MASTERTOP 100 NC BASF, ή ισοδυνάμου. 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7373.1 100,00%  

Βιομηχανικό δάπεδο με ειδικές ραβδώσεις με σκληρυντικό υλικό ενδεικτικού τύπου MASTERTOP 100 
NC BASF, ή ισοδυνάμου χρώματος όπως στη μελέτη καθορίζεται και σε αναλογία 10kg/m2 δαπέδου 
που κατασκευάζεται όπως παρακάτω:   
Επί του σκυροδέματος του δαπέδου (το οποίο πληρώνεται ιδιαίτερα) και ενώ αυτό είναι ακόμα νωπό 
γίνεται επίπαση των 2/3 της ποσότητας του σκληρυντικού υλικού MASTERTOP 100 NC BASF και 
διάστρωση με μηχανικό λειαντήρα (ελικόπτερο). Στη συνέχεια διαστρώνεται το υπόλοιπο 1/3 της 
ποσότητας του σκληρυντικού και γίνεται νέα συμπύκνωση και επεξεργασία με τον μηχανικό λειαντήρα 
ή μυστρί και σπάτουλα στα σημεία που δεν είναι δυνατή η προσέγγιση του μηχανικού λειαντήρα. 
Ακολουθεί η διάστρωση της επιφάνειας με ειδικές ραβδώσεις και μετά από αυτό το στάδιο εκτελούνται 
κάθε είδους εργασίες σχετικές με τη διαμόρφωση των αρμών διακοπής του δαπέδου σε φατνώματα 
περίπου 20-25 m2 (διάνοιξη και πλήρωση των αρμών με ασφαλτική μαστίχη) και ψεκασμούς της 
επιφάνειας με αντιεξατμιστική μεμβράνη FEBCURE CLEAR της MAC BETON. 
Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά επί τόπου, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς 
παρασκευής και διάστρωσης σκυροδέματος και την αρχιτεκτονική μελετη.  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
( 1 m2)  Τετραγωνικό μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ 

ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 10,82     
 
 

A.T.: 015 
 
ΟΙΚ 47.01.02 
 

Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με τσιμεντοασβεστοκονίαμα 
των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4702 100,00%  
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Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 
0,08 m3 ασβέστου. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών, του 
απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες 
μεταφορές, τα ικριώματ, η απομείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισμός του χώρου και οι 
πάσης φύσεως υπολείματα κονιαμάτων και τσιμεντοπλίθων. Με τσιμεντοκονίαμα των 400 kg 
τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
( 1 m2)  Τετραγωνικό μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ 

ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 17,90     
 
 

A.T.: 016 
 
ΟΙΚ 71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ7131 100,00%  
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή 
οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το 
δάπεδο εργασίας. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
( 1 m2)  Τετραγωνικό μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ   
 (Αριθμητικώς): 10,00     
 
 

A.T.: 017 
 
ΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 

ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών 
επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7785.1 100,00%  

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα σε δύο διαστρώσεις, 
χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα. Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και 
εφαρμογή δύο στρώσεων πλαστικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, 
ικριώματα και εργασία. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, 
ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
( 1 m2)  Τετραγωνικό μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ   
 (Αριθμητικώς): 10,00     
 
 

A.T.: 018 
 
ΟΙΚ 79.81 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων 

κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool mDtpriD|S) 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ7744 100,00%  
Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων- πεζοδρομίων και πλατειών με έγχρωμους κυβόλιθους 
περιέχοντες ψυχρά υλικά (COOL MATERIALS), οποιουδήποτε σχήματος, σε οποιαδήποτε υποδομή, 
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με τη συμπύκνωση της τελικής επιφάνειας με κατάλληλο δονητή και την αρμολόγηση τους. Οι 
κυβόλιθοι υποχρεωτικά θα είναι πιστοποιημένοι κατά energy star από αναγνωρισμένο εργαστήριο.  
Πλήρως περαιωμένη εργασία με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου για την εκτέλεση της εργασίας 
σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
( 1 m2)  Τετραγωνικό μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ   
 (Αριθμητικώς): 38,00     
 
 

A.T.: 019 
 
Ο∆Ο Β-29.2.2 Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (B10) κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων 

αγωγών, εξομαλυντικών στρώσεων κλπ 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο 2531 100,00%  
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  ανηγμένα 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 επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης 
ξυλοτύπων. 
Σκυρόδεμα C12/15 (Β10) άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο, χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή 
κοιτοστρώσεων τεχνικών έργων, εξομαλυντικών στρώσεων, μόρφωσης κλίσεων, περιβλημάτων και 
έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών, όπως προκατασκευασμένοι τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης, 
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αμιαντοτσιμεντοσωλήνες, σιδηροσωλήνες κάθε είδους, στρώσης φθοράς μέσα σε οχετούς, επένδυσης 
κοίτης ρεμάτων κλπ. 

 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από 
εκσκαφή.  
Οι τιμές 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 (m3) 
( 1 m3)  κυβικό μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒ∆ΟΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ 

ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 75,20     
 
 

A.T.: 020 
 
Ο∆Ο Β-29.4.5 Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, 

θωρακίων κλπ 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο 2551 100,00%  
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. 
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Στις τιμές περιλαμβάνεται επίσης  ανηγμένα 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 επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης 
ξυλοτύπων. 
Σκυρόδεμα C20/25 οπλισμένο, χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή βάθρων (θεμελίων και ανωδομής) 
περιλαμβανομένων και των πλευρικών τοιχωμάτων και πλακών θεμελίωσης κιβωτιόσχημων τεχνικών 
ελεύθερου ορθού ανοίγματος άνω των 8.00 μ οποιουδήποτε ύψους, με τα συνδεδεμένα πτερύγιά τους, 
την κατασκευή τοίχων (θεμελίων και ανωδομής) οποιουδήποτε ύψους περιλαμβανομένων και των 
λεπτοτοίχων, την κατασκευή κατακορύφων υποστυλωμάτων γεφυρών, την κατασκευή θωρακίων, 
προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης γεφυρών, κεφαλοδέσμων και επένδυσης πασσαλοστοιχιών, την 
κατασκευή πλακών πρόσβασης, πεζοδρομίων γεφυρών καθώς και «πλακών τριβής» για τη στήριξη 
στηθαίων τύπου «ΣΤΕ-1». 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
( 1 m3)  κυβικό μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑΟΚΤΩ ΚΑΙ 

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 118,80     
 
 

A.T.: 021 
 
Ο∆Ο Β-29.4.1 Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, 

διαμόρφωσης πυθμένα 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο 2522 100,00%  
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 
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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  ανηγμένα 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 επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης 
ξυλοτύπων. 
Σκυρόδεμα C20/25 μη οπλισμένο ή ελαφρώς οπλισμένο, χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή 
κρασπέδων, ρείθρων και στερεών εγκιβωτισμού, για την επένδυση τριγωνικών και τραπεζοειδών 
τάφρων και κοίτης ρεμάτων, για τη διαμόρφωση πυθμένα φρεατίων προς εξασφάλιση ομαλής 
ροής και στρώσης φθοράς μέσα σε οχετούς, για τη διαμόρφωση κλίσεων, για την προστασία 
στεγάνωσης γεφυρών. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται και το σκυρόδεμα των τάφρων, 
κρασπέδων, ρείθρων, κρασπεδορείθρων κλπ, που κατασκευάζονται με χρήση ειδικών 
μηχανημάτων κατασκευής (π.χ. τύπου GOMACO ή αναλόγου) 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
( 1 m3)  κυβικό μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ 

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 85,80     
 
 

A.T.: 022 
 
Ο∆Ο Β-30.2 Σιδηρούς οπλισμός B500c (S500s) εκτός υπόγειων έργων 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο 2612 100,00%  
Για την προμήθεια σιδηρού οπλισμού επί τόπου των υπαίθριων και υπόγειων έργων (σηράγγων υπόγειας 
εκσκαφής, φρεάτων εκκαπνισμού, φρεάτων θεμελίωσης γεφυρών κλπ), την κοπή, την κατεργασία και την 
επιμελή και έντεχνη τοποθέτησή του σε οποιαδήποτε θέση των έργων (ανωδομή, θεμέλια, πάσσαλοι 
οποιουδήποτε τύπου, με παρουσία ή χωρίς παρουσία νερού κλπ.), που θα γίνει μόνο μετά την παραλαβή 
των ξυλοτύπων από την Υπηρεσία, σύμφωνα με  την Τ.Σ.Υ., τις διατάξεις της Τεχνικής Μελέτης 
(κατηγορία χάλυβα, διάμετροι, διαστάσεις και μορφή) και τους εγκεκριμένους κανονισμούς. 
Στις τιμές περιλαμβάνονται, πέραν της δαπάνης προμήθειας του οπλισμού, ανηγμένα η δαπάνη της 
σύνδεσης των ράβδων σιδηρού οπλισμού, που θα γίνεται κατά τρόπο στερεό σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ με σύρμα Νο 5 ή μεγαλύτερου πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη 
θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση για την περίπτωση εγχύτων πασσάλων, η δαπάνη 
προμήθειας του σύρματος πρόσδεσης, η δαπάνη προμήθειας και τοποθέτησης αποστατών, αρμοκλειδών 
ή άλλου είδους εγκεκριμένων ενώσεων καθώς και η δαπάνη τοποθέτησης, ανάρτησης και αγκύρωσής του 
σε οποιοδήποτε ύψος από το επίπεδο εργασίας, η δαπάνη των απαιτούμενων ικριωμάτων και 
οποιωνδήποτε ανυψωτικών μέσων. Επισημαίνεται ότι σχετικά με τις ενώσεις με ηλεκτροσυγκόλληση 
ισχύει το DIN 4099 σε συσχετισμό με το DIN 1045. Επίσης στις τιμές περιλαμβάνονται τα αναγκαία 
υποστηρίγματα (καβίλιες), ειδικά τεμάχια ανάρτησης, που τυχόν θα απαιτηθούν, η οποιαδήποτε 
απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία μέχρι την τοποθέτησή του και κάθε 
άλλη δαπάνη για πλήρως τελειωμένη εργασία καθώς και η δαπάνη αποστολής και δοκιμών δοκιμίων 
σιδήρου σε αναγνωρισμένα εργαστήρια, όπως ορίζεται στους παραπάνω κανονισμούς και σύμφωνα με 
τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. 
Η επιμέτρηση θα γίνει με βάση τους αναλυτικούς πίνακες οπλισμών της τεχνικής μελέτης ή, αν δεν 
υπάρχουν, με βάση τους πίνακες, που ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει στην 
Υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της κατασκευής [οι πίνακες θα έχουν συνταχθεί 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις, τις διαμέτρους, τις 
θέσεις και τα μήκη επικάλυψης (που θα είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα), τα βάρη ανά μ.μ. και ανά 
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διάμετρο - σύμφωνα με τους επίσημους πίνακες βαρών των Γερμανικών Κανονισμών -, τα μήκη των 
σιδηρών ράβδων, τα μερικά και ολικά βάρη των προβλεπομένων οπλισμών κλπ]. Η τοποθέτηση των 
οπλισμών στο έργο θα ελεγχθεί από την Υπηρεσία και η παραλαβή τους θα γίνει πριν από την έναρξη 
διάστρωσης του σκυροδέματος. Μετά την παραλαβή των οπλισμών οι πίνακες θα υπογραφούν από τον 
ανάδοχο και την Υπηρεσία. Οι παραπάνω θεωρημένοι πίνακες των τοποθετημένων οπλισμών με τα 
βάρη τους, αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών, που θα συνοδεύει τα πρωτόκολλα παραλαβής 
αφανών εργασιών. 
Σιδηρούς οπλισμός ST III (S400) ή ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού που έχει τοποθετηθεί. 
 ( 1 kgr)  χιλιόγραμμο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 1,10     
 
 

A.T.: 023 
 
Ο∆Ο Β-30.3 Σιδηρούν δομικό πλέγμα B500c (S500s) εκτός υπόγειων έργων 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 7018 100,00%  
Για την προμήθεια σιδηρού οπλισμού επί τόπου των υπαίθριων και υπόγειων έργων (σηράγγων υπόγειας 
εκσκαφής, φρεάτων εκκαπνισμού, φρεάτων θεμελίωσης γεφυρών κλπ), την κοπή, την κατεργασία και την 
επιμελή και έντεχνη τοποθέτησή του σε οποιαδήποτε θέση των έργων (ανωδομή, θεμέλια, πάσσαλοι 
οποιουδήποτε τύπου, με παρουσία ή χωρίς παρουσία νερού κλπ.), που θα γίνει μόνο μετά την παραλαβή 
των ξυλοτύπων από την Υπηρεσία, σύμφωνα με  την Τ.Σ.Υ., τις διατάξεις της Τεχνικής Μελέτης 
(κατηγορία χάλυβα, διάμετροι, διαστάσεις και μορφή) και τους εγκεκριμένους κανονισμούς. 
Στις τιμές περιλαμβάνονται, πέραν της δαπάνης προμήθειας του οπλισμού, ανηγμένα η δαπάνη της 
σύνδεσης των ράβδων σιδηρού οπλισμού, που θα γίνεται κατά τρόπο στερεό σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ με σύρμα Νο 5 ή μεγαλύτερου πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη 
θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση για την περίπτωση εγχύτων πασσάλων, η δαπάνη 
προμήθειας του σύρματος πρόσδεσης, η δαπάνη προμήθειας και τοποθέτησης αποστατών, αρμοκλειδών 
ή άλλου είδους εγκεκριμένων ενώσεων καθώς και η δαπάνη τοποθέτησης, ανάρτησης και αγκύρωσής του 
σε οποιοδήποτε ύψος από το επίπεδο εργασίας, η δαπάνη των απαιτούμενων ικριωμάτων και 
οποιωνδήποτε ανυψωτικών μέσων. Επισημαίνεται ότι σχετικά με τις ενώσεις με ηλεκτροσυγκόλληση 
ισχύει το DIN 4099 σε συσχετισμό με το DIN 1045. Επίσης στις τιμές περιλαμβάνονται τα αναγκαία 
υποστηρίγματα (καβίλιες), ειδικά τεμάχια ανάρτησης, που τυχόν θα απαιτηθούν, η οποιαδήποτε 
απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία μέχρι την τοποθέτησή του και κάθε 
άλλη δαπάνη για πλήρως τελειωμένη εργασία καθώς και η δαπάνη αποστολής και δοκιμών δοκιμίων 
σιδήρου σε αναγνωρισμένα εργαστήρια, όπως ορίζεται στους παραπάνω κανονισμούς και σύμφωνα με 
τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. 
Η επιμέτρηση θα γίνει με βάση τους αναλυτικούς πίνακες οπλισμών της τεχνικής μελέτης ή, αν δεν 
υπάρχουν, με βάση τους πίνακες, που ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει στην 
Υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της κατασκευής [οι πίνακες θα έχουν συνταχθεί 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις, τις διαμέτρους, τις 
θέσεις και τα μήκη επικάλυψης (που θα είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα), τα βάρη ανά μ.μ. και ανά 
διάμετρο - σύμφωνα με τους επίσημους πίνακες βαρών των Γερμανικών Κανονισμών -, τα μήκη των 
σιδηρών ράβδων, τα μερικά και ολικά βάρη των προβλεπομένων οπλισμών κλπ]. Η τοποθέτηση των 
οπλισμών στο έργο θα ελεγχθεί από την Υπηρεσία και η παραλαβή τους θα γίνει πριν από την έναρξη 
διάστρωσης του σκυροδέματος. Μετά την παραλαβή των οπλισμών οι πίνακες θα υπογραφούν από τον 
ανάδοχο και την Υπηρεσία. Οι παραπάνω θεωρημένοι πίνακες των τοποθετημένων οπλισμών με τα 
βάρη τους, αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών, που θα συνοδεύει τα πρωτόκολλα παραλαβής 
αφανών εργασιών. 
Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού που έχει τοποθετηθεί. 
( 1 kgr)  χιλιόγραμμο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΕΞΙ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 1,16     
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A.T.: 024 
 
Ο∆Ο Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30m από σκυρόδεμα 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο 2921 100,00%  
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. 
( 1 m)  μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 6,70     
 

 

A.T.: 025 
 
Ο∆Ο Β-51Ν Πρόχυτα κράσπεδα διατομής 6Χ24 cm και μήκους 100 cm, από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C12/15. 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο 2921 100,00%  
Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15, 
διατομής 6Χ024 cm. 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. 
( 1 m)  μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 7,20     
 
 

A.T.: 026 
 
Ο∆Ο Β-36 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη 
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Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο-2411 100,00%  

Για τη μόνωση επιφάνειας σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με διπλή επάλειψη με ασφαλτικό 
μονωτικό υλικό τύπου LANCOL, ή ανάλογου εγκεκριμένου τύπου, σε όση ποσότητα απαιτείται και σε 
επιφάνεια οποιουδήποτε είδους και σε οποιαδήποτε θέση του έργου, περιλαμβανομένης της προμήθειας 
των απαιτουμένων υλικών, μικροϋλικών κλπ. επί τόπου του έργου και κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην 
Τ.Σ.Υ. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας, που μονώνεται με διπλή ασφαλτική επάλειψη, σύμφωνα με τα 
εγκεκριμένα σχέδια ή και τις εντολές της Υπηρεσίας. 
( 1 m2)  Τετραγωνικό μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 1,55     
 
 

A.T.: 027 
 
Ο∆Ο Β-57.3 ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων από PVC  Φ200 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ-6620.4 100,00%  
Για την προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση πλαστικού σωλήνα διάτρητου κατά ένα μέρος, από σκληρό 
PVC-100 οι οπές του οποίου δημιουργούνται κατά την κατασκευή του, για την κατασκευή στραγγιστηρίου, 
σύμφωνα με τη μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας των σωλήνων και όλων των εξαρτημάτων σύνδεσης και 
έδρασης, η δαπάνη των μεταφορών από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης με τις 
φορτοεκφορτώσεις και το χαμένο χρόνο, η δαπάνη τοποθέτησης, κοπής, συναρμολόγησης και κάθε άλλη 
δαπάνη, που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους λοιπούς όρους 
δημοπράτηση. Επίσης περιλαμβάνεται ανηγμένα η δαπάνη κάθε είδους άντλησης υδάτων και κάθε 
είδους δυσχέρειας από τυχόν ύπαρξη νερού.  
Στο μήκος των σωλήνων δεν προσμετρούνται οι εσωτερικές διαστάσεις των φρεατίων που 
παρεμβάλλονται. 
∆ιάτρητοι σωλήνες από PVC στραγγιστηρίων Φ 200 
Τιμή ανά μέτρο πραγματικού αξονικού μήκους διάτρητου πλαστικού σωλήνα 
( 1 m)   μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ 

ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 13,40     
 
 

A.T.: 028 
 
Ο∆Ο Β-64.1 Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ-7914 100,00%  
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από πολυπροπυλένιο 
συνεχών ινών μηχανικής κατεργασίας για την κατασκευή στραγγιστηρίων αποστράγγισης της οδού και 
πίσω από τοίχους ή βάθρα, ελάχιστου βάρους 135 gr/m2 εφελκυστικής αντοχής τουλάχιστον 7 ΚΝ/m 
(κατά DIN 53857/2) ή 350Ν/5cm (κατά ΕΝ ISO 10319), επιμήκυνση σε θραύση (κατά DIN 53857/2) >60% 
και αντοχή σε διάτρηση τουλάχιστον 1000Ν (κατά DIN 54307 και ΕΝ 12236) σύμφωνα με τη σχετική 
μελέτη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και την ΤΣΥ.. 
Στη τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου του έργου, η κοπή του στις 
κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση στη θέση τοποθέτησης, η τοποθέτησή του, η προσωρινή 
στερέωση, η διαμόρφωση αντιστήριξης (με ξυλότυπους ή με άλλη μέθοδο) για τη στερέωση του 
γεωυφάσματος και για τη μόρφωση της διατομής του στραγγιστηρίου σύμφωνα με τη μελέτη, το τελικό 
κλείσιμο της διατομής του στραγγιστηρίου με τις προβλεπόμενες επικαλύψεις του γεωυφάσματος, η τυχόν 
συρραφή των φύλλων, όπως και κάθε άλλη εργασία, υλικά, μικροϋλικά, οι μεταφορές από οποιαδήποτε 
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απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ, οι χρήσεις ικριωμάτων, συσκευών, 
μηχανημάτων κλπ. για πλήρη εργασία σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης ανηγμένα οι φθορές, οι αλληλοεπικαλύψεις, οι 
απομειώσεις, οι οποιεσδήποτε ειδικές διαμορφώσεις του γεωυφάσματος στα άκρα και σε θέσεις 
εγκάρσιων αγωγών κ.λ.π., η δαπάνη των τυχόν απαιτούμενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους 
δυσχερειών από παρουσία νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών για την έντεχνη 
εκτέλεση της κατασκευής σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και υλικών για την πλήρωση του 
στραγγιστηρίου με κατάλληλα σκύρα ή χαλίκια (σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο τιμολογίου) και την 
κάλυψη του στραγγιστηρίου, ώστε να αποφευχθούν τυχόν φθορές στο γεωύφασμα. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενης επιφάνειας στραγγιστηρίων με γεωύφασμα. 
( 1 m2)   Τετραγωνικό μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 1,50     
 
 

A.T.: 029 
 
Ο∆Ο Β-38 Στεγάνωση με ειδικές μεμβράνες 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο-2412 100,00%  
Για την πλήρη στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών και οχετών, με "δύο στρώσεις ειδικών 
μεμβρανών" σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και την Τ.Σ.Υ. ή εναλλακτικά με "μία στρώση ειδικών 
μεμβρανών" που κατασκευάζεται με ειδική πολλαπλή μεμβράνη σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας των μεμβρανών και όλων των απαιτουμένων υλικών 
μετά των μεταφορών, φορτοεκφορτώσεων, προσεγγίσεων κλπ., η κοπή τους στις κατάλληλες 
διαστάσεις, η προσέγγιση στη θέση τοποθέτησης, η τοποθέτηση, η προσωρινή στερέωση, όπως και 
κάθε άλλη εργασία, υλικά, μικροϋλικά, η δαπάνη χρήσης συσκευών και μηχανημάτων, η δαπάνη κάθε 
απαιτούμενης εργασίας για την έντεχνη στεγάνωση των γεφυρών καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για 
πλήρως περαιωμένη εργασία. Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης ανηγμένα οι φθορές, οι 
αλληλοεπικαλύψεις, οι απομειώσεις, οι οποιεσδήποτε ειδικές διαμορφώσεις των μεμβρανών στα άκρα 
και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της στεγάνωσης 
σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας, που στεγανώνεται. 
 ( 1 m2)   Τετραγωνικό μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 12,30     
 
 

A.T.: 030 
 
Ο∆Ο Β-44 Στεγάνωση αρμού με ταινία τύπου HYDROFOIL PVC ή αναλόγου 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ-6373 100,00%  
Για την πλήρη στεγάνωση αρμού, με ταινία πλάτους 240 χλστ τύπου HYDROFOIL PVC WATERSTOP 
ή αναλόγου, σε οποιαδήποτε θέση, εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, κάθε είδους κατασκευής από σκυρόδεμα, 
σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου της 
ταινίας και όλων των απαιτουμένων υλικών, η δαπάνη των εργασιών κοπής, επεξεργασίας, 
τοποθέτησης και στερέωσης της ταινίας στον αρμό, που θα διαμορφωθεί, η δαπάνη των κάθε είδους 
φθορών και ειδικών επεμβάσεων στους τύπους και στα ικριώματα σκυροδέτησης καθώς και κάθε άλλη 
δαπάνη υλικών και εργασίας, που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του αρμού. Στην 
περίπτωση που χρησιμοποιείται ταινία πλάτους ΒΝ διαφορετικού από το συμβατικό των 240 χλστ, 
εφόσον επιτρέπεται από τους όρους δημοπράτησης, η πληρωμή θα γίνεται ύστερα από αναγωγή του 
μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας πλάτους ΒΝ σε μήκος συμβατικής ταινίας πλάτους 240 χλστ, 
όπως ορίζεται στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου. 



 

  Σελίδα 18 από 53 

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους έτοιμης κατασκευής στεγάνωσης αρμών με ταινία συμβατικού 
πλάτους 240 χλστ. 
 ( 1 m)   Τρέχον μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 10,18     
 
 

A.T.: 031 
 
Ο∆Ο Γ-1.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150) 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο 
3121.Β 

100,00%  

Για την πλήρη κατασκευή υπόβασης οδοστρωμάτων μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο-150, με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου 
συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης ίσου προς 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-150 και τους 
υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. 
Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη στοιχείων γεωμετρικής χωροστάθμησης σε διατομές πριν και μετά 
την κατασκευή των έργων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη και τις παρ. 10.1 και 10.2 της 
Π.Τ.Π. Ο150. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένου όγκου πλήρους κατασκευής υπόβασης μεταβλητού πάχους, 
μετά της προμήθειας και μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.  
( 1 m3)   κυβικό μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΕΞΙ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ 

ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 16,14     
 
 

A.T.: 032 
 
Ο∆Ο Γ-2.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155) 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο 
3211.Β 

100,00%  

Για την πλήρη κατασκευή βάσης οδοστρωμάτων μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο-155 με συμπύκνωση κατά στρώσεις, μεγίστου 
συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης ίσου προς 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. 
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Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη στοιχείων γεωμετρικής χωροστάθμησης σε διατομές πριν και μετά 
την κατασκευή των έργων και σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη και τις παρ. 10.1 και 10.2 
της Π.Τ.Π. Ο-155. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένου όγκου πλήρους κατασκευής βάσης μεταβλητού πάχους, μετά 
της προμήθειας και μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση. 
( 1 m3)   κυβικό μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ 

ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 16,40     
 
 

A.T.: 033 
 
Ο∆Ο ∆-2.1 Εκσκαφή-φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος, βάθους έως 4 εκ. 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο 1132 100,00%  

Για την εκσκαφή- φρεζάρισμα στρώσεων υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος βάθους έως 4 εκ. 
με χρήση ειδικών κατάλληλων εκσκαπτικών μηχανημάτων (φρεζών) ώστε οι παρειές των σκαμμάτων 
να προκύπτουν κατακόρυφες και ευθύγραμμες κατά την έννοια του μήκους του διαδρόμου εκσκαφής, 
και με αποτέλεσμα η επιφάνεια της σκάφης που προκύπτει μετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη με 
ενιαία κατά μήκος κλίση. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η επιμελής συγκέντρωση, φόρτωση, μεταφορά και απόθεση όλων των 
προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί μακριά από το σώμα της οδού, ο επιμελής 
καθαρισμός της εκσκαφείσας επιφάνειας με χρήση μηχανικής σκούπας και αεροσυμπιεστή, ώστε να 
απομακρύνονται τελείως τα υπολείμματα προϊόντων εκσκαφής και να αποκλείεται η επανενσωμάτωσή 
τους στη σκάφη της εκσκαφής από την κυκλοφορία με υποχρέωση του αναδόχου να επαναλάβει σε 
αντίθετη περίπτωση την εργασία αδαπάνως για την υπηρεσία. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 
απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση της υπόψη εργασίας (αγορές, μισθώματα, μεταφορές, 
εγκαταστάσεις-απεγκαταστάσεις, σταλίες και κάθε είδους καθυστερήσεις κλπ., του ειδικού εκσκαπτικού 
μηχανήματος (φρέζας), οι αποζημιώσεις του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί, τα μέσα μεταφοράς, οι 
σταλίες καθυστερήσεις του μηχανικού εξοπλισμού, των μεταφορικών μέσων και του προσωπικού) 
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε θέσεις και διαστάσεις 
εφαρμογής της απολύτου επιλογής της υπηρεσίας και μόνο μετά από έγκρισή της. 
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (μ2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσματος 
υφιστάμενου οδοστρώματος. 
( 1 m2)  τετραγωνικό μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 0,99     
 
 

A.T.: 034 
 
Ο∆Ο ∆-3 Ασφαλτική προεπάλειψη 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο 4110 100,00%  
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 
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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. 
( 1 m2)  τετραγωνικό μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 1,08     
 
 

A.T.: 035 
 
Ο∆Ο ∆-6 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Α265) 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο 
4421.Β 

100,00%  

Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους, που θα 
κατασκευασθεί σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της 
επιφάνειας, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Α 265, την Τ.Σ.Υ. και σύμφωνα με τους υπόλοιπους όρους 
δημοπράτησης, με ασφαλτόμιγμα που παρασκευάζεται εν θερμώ, σε μόνιμη εγκατάσταση από 
παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατομείου, μετά της μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και όλων των απαιτούμενων αδρανών υλικών σε ποσότητα και ποιότητα που θα 
καθοριστούν από σχετική μελέτη, η δαπάνη μεταφοράς αυτών και της ασφάλτου από οποιαδήποτε 
απόσταση στη θέση παραγωγής του ασφαλτομίγματος, η δαπάνη παρασκευής του ασφαλτομίγματος, 
η δαπάνη μεταφοράς του έτοιμου ασφαλτομίγματος από την εγκατάσταση παραγωγής του στη θέση 
διάστρωσης επί τόπου των έργων, κάθε είδους σταλία, φορτοεκφορτώσεις και χαμένοι χρόνοι 
φορτοεκφορτώσεων υλικών και σφαλτομίγματος, η δαπάνη διάστρωσης και συμπύκνωσής του καθώς 
και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και 
κατά τα λοιπά, όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Α265, στην Τ.Σ.Υ και στους υπόλοιπους όρους 
δημοπράτησης. Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη που τυχόν θα απαιτηθεί, για κάθε είδους 
προεργασία πάνω σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών 
εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται 
από αυτές τις εργασίες κλπ.). Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία της ασφάλτου και η τυχόν 
απαιτούμενη ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη που θα πληρώνεται ιδιαίτερα. 
Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με την παρ. 8.2 της Π.Τ.Π. Α 265. 
Τιμή ενός τόνου ασφαλτομίγματος πλήρους κατασκευής ισοπεδωτικής στρώσης της Π.Τ.Π. Α 265 
μεταβλητού πάχους, μετά της μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση 
στη θέση παραγωγής και του ασφαλτομίγματος στη θέση διάστρωσης. 
 ( 1 ton)  τόνος 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ 

ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 41,20     
 
 

A.T.: 036 
 
Ο∆Ο ∆-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο 4120 100,00%  
Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 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, που θα 
εκτελεσθεί, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, 
σύμφωνα με την Π.Τ.Π. ΑΣ-12, Α-201 και Α203 και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Στην τιμή 
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περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς όλων των υλικών επί τόπου του έργου, όπως 
άσφαλτος, καθαρό πετρέλαιο, αντιυδρόφιλο παρασκεύασμα κλπ, μετά των φορτοεκφορτώσεων, 
χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και σταλίας μεταφορικών μέσων, η δαπάνη θέρμανσης της 
ασφάλτου ή παρασκευής του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, ανάμιξη, αποθήκευση, φύλαξη 
κλπ.), η δαπάνη καθαρισμού της επιφάνειας, που πρόκειται να επικαλυφθεί με συγκολλητική 
επάλειψη, με αυτοκίνητη βούρτσα και τα χέρια, η δαπάνη μεταφοράς και διάχυσης του ασφαλτικού 
διαλύματος ή ασφάλτου ή ασφαλτικού γαλακτώματος με αυτοκίνητο διανομέα ασφάλτου (FEDERAL) 
με την ενδεχόμενη επαναθέρμανση του διαλύματος ή της ασφάλτου πριν από τη διάχυση, όπως και 
κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη (εργασία και υλικά) για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της υπόψη 
εργασίας σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
 ( 1 m2)  τετραγωνικό μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 0,36     
 
 

A.T.: 037 
 
Ο∆Ο ∆-9.1 Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτικό σκυρόδεμα 0,04 μ με χρήση κοινής 

ασφάλτου 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο 
4521.Β 

100,00%  

Για την πλήρη κατασκευή αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 
0.04 μ, με χρήση κοινής ασφάλτου που θα κατασκευασθεί, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα 
από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σύμφωνα με τη μέθοδο ασφαλτικού σκυροδέματος με 
χονδρόκοκκο μεν (D>2,36 χλστ) αδρανές από κατάλληλο σκληρό πέτρωμα, λεπτόκοκκο δε αδρανές 
και παιπάλη από συνήθη πετρώματα προερχόμενα από παντελώς υγιείς λίθους λατομείων, σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στην Τ.Σ.Υ., και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Α-265 και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. Η αντιολισθηρή στρώση θα κατασκευάζεται σύμφωνα με τον τύπο 2 της Τ.Σ.Υ. με 
ονομαστικό μέγεθος μέγιστου κόκκου 12,5 χλστ. και θα εξασφαλίζεται μέσο βάθος υφής ίσο προς 1,5 
χλστ. κατ’ ελάχιστο. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και όλων των απαιτούμενων αδρανών υλικών, συνήθων και σκληρών όπως 
προσδιορίζονται στην ΤΣΥ σε ποσότητα και ποιότητα που θα καθοριστούν από σχετική μελέτη, η 
δαπάνη μεταφοράς αυτών και της ασφάλτου από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής του 
ασφαλτομίγματος, η δαπάνη παρασκευής του ασφαλτομίγματος, η δαπάνη μεταφοράς του έτοιμου 
ασφαλτομίγματος από την εγκατάσταση παραγωγής του στη θέση διάστρωσης επί τόπου των έργων, 
κάθε είδους σταλία, φορτοεκφορτώσεις και χαμένοι χρόνοι φορτοεκφορτώσεων υλικών και 
σφαλτομίγματος, η δαπάνη διάστρωσης και συμπύκνωσής του καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και 
εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύμφωνα με τα οριζόμενα στους 
υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία της ασφάλτου και η 
συγκολλητική επάλειψη που θα πληρώνεται ιδιαίτερα. . 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης ολόσωμης αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,04 μ., μετά της μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση στη 
θέση παραγωγής και του ασφαλτομίγματος στη θέση διάστρωσης. 
 ( 1 m2)  τετραγωνικό μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 6,80     
 
 

A.T.: 038 
 

Υ∆Ρ 4,09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων. 
 

Κωδ. αναθεώρησης: Ο∆Ο-4521-Β 100,00%  
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Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού 
οδοστρώματος, ήτοι: 
 
1.  Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου 

πάχους 0,10 m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την ΠΤΠ 
Ο-150. 

2.  Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 
0,10 m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-155. 

3. Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις Π.Τ.Π. ΑΣ-
11 και Α-201 ορίζεται. 

4.  Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ, σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π Α-260 ορίζεται. 

5.  Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π. Α-265 ορίζεται. 

       
Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας επί τόπου των έργων όλων των 
απαιτούμενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.), με τη σταλία αυτοκινήτου και τη μεταφορά 
των αδρανών υλικών και του ασφαλτομίγματος στη θέση ενσωμάτωσης και διάστρωσης στον τόπο 
των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη απασχόλησης του απαιτουμένου μηχανικού εξοπλισμού. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος. 
( 1 M2)  Τετραγωνικό μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 17,90     
 
 

A.T.: 039 
 
Ο∆Ο Ε-4.3Ν Κιγκλιδώματα ασφαλείας σιδηρά από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, 

αποτελούμενα από ορθοστάτες από σιδηροσωλήνα Φ 70 mm και ενδιάμεσα 
δύο οριζόντιους σιδηροσωλήνες Φ 70 mm άνω και Φ 50 mm κάτω, μορφής 
και διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια. 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6418 100,00%  

Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη τοποθέτηση κικλιδωμάτων ασφαλείας 
σιδηρών από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες αποτελούμενα από ορθοστάτες από σιδηροσωλήνα  
διαμέτρου Φ70mm κάτω, μορφής και διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.  
Η στήριξη των ορθοστατών επί του δαπέδου  ή επί κατακόρυφων στοιχείων από σκυρόδεμα γίνεται 
μέσω ειδικών διατομών (πλάκα έδρασης) και βισμάτων  μπουλονιών. Στην τιμή περιλαμβάνονται η 
δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, η δαπάνη 
απομείωσης, κοπής, συγκόλλησης, σύνδεσης των σωλήνων, και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και 
εργασίας, που απαιτείται για πλήρως περαιωμένη εργασία σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της 
μελέτης.  
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως εγκατεστημένου γαλβανισμένου σωλήνα κιγκλιδωμάτων. 
( 1 m)   μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ 

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 81,97     
 
 

A.T.: 040 
 
Ο∆Ο Ε-4.2 Σιδηρά κιγκλιδώματα 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο 2652 100,00%  
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Για την προμήθεια, κατασκευή και πλήρη τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων από μορφοσίδηρο και 
ελάσματα, περιλαμβανομένης της δαπάνης προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου όλων των 
απαιτούμενων υλικών, της δαπάνης κοπής, απομείωσης, συγκόλλησης, κατασκευής, της δαπάνης 
εργασίας και υλικών για την πάκτωση και βαφή με δυο στρώσεις μίνιου και δυο στρώσεις 
ελαιοχρωματισμού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για πλήρως περαιωμένη εργασία. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο τοποθετημένου σιδηρού κιγκλιδώματος 
 ( 1 Kgr)   κιλό 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 2,20     
 
 

A.T.: 041 
 
Ο∆Ο Ε-20.1Ν Προμήθεια και τοποθέτηση εσχάρας προστασίας λάκκων δένδρων 

προκατασκευασμένης, ενδεικτικού τύπου Carmel 100 της Escofet ή 
ισοδυνάμου, εξωτερικών διαστάσεων π λαισίου 100Χ100 cm, με εσωτερικό 
μεταλλικό δακτύλιο πάχους 9,25 cm 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ6122 100,00%  

Προμήθεια και τοποθέτηση εσχάρας προστασίας λάκκων δένδρων προκατασκευασμένης, ενδεικτικού 
τύπου Carmel 100 της Escofet ή ισοδυνάμου, εξωτερικών διαστάσεων π λαισίου 100Χ100 cm, με 
εσωτερικό μεταλλικό δακτύλιο πάχους 9,25 cm. Η τοποθέτηση των εσχαρών γίνεται στις θέσεις του 
έργου που υποδεικνύονται στα σχέδια της μελέτης, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές 
προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής και της επίβλεψης του έργου. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια επί τόπου όλων των υλικών και μικρουλικών, εξαρτημάτων 
σύνδεσης και τοποθέτησης , οι δαπάνες εργατικών εργαλείων, μηχανημάτων για την έντεχνη 
εγκατάσταση των εσχαρών σε οποιαδήποτε θέση ή τμήμα του έργου. 
( 1 τεμ)   τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ   
 (Αριθμητικώς): 320,00     
 
 

A.T.: 042 
 
Ο∆Ο Ε-20.2Ν Προμήθεια και τοποθέτηση μπάρας (εμπόδιο στάθμευσης τροχοφόρων), 

διαστάσεων Φ 10 cm, ύψους 100 cm από χάλυβα, ενδεικτικού τύπου 
BARCELONA 92/ C-93 ή ισοδύναμου 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ6101 100,00%  

Μεταλλικά χαλύβδινα κολωνάκια τύπου BARCELONA 92/ C-93 ή ισοδύναμου, κυκλικής διατομής Φ 
10 cm και ύψους 100 cm, χρώματος επιλογής της επίβλεψης, τοποθετημένα σε κοινόχρηστους 
χώρους και πεζοδρόμια. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και η απαιτούμενη εργασία για την πλήρη κατασκευή, 
στερέωση-πάκτωση και τοποθέτηση σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης, 
πακτωμένα σε βάση από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά και εργασία τοποθετήσεως, βάση από 
σκυρόδεμα. 
( 1 τεμ)   τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ 

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 
ΛΕΠΤΑ 

  

 (Αριθμητικώς): 87,74     
 
 

A.T.: 043 
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Ο∆Ο Ε-20.3Ν Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κατασκευής (stand) για το χώρο 

στάθμευσης και φύλαξης ποδηλάτων, ενδεικτικού τύπου athena CD.15 05 10 
της EuroSport ή ισοδύναμου. 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6412 100,00%  

Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κατασκευής (stand) για το χώρο στάθμευσης και φύλαξης 
ποδηλάτων  ενδεικτικού τύπου athena CD.15 05 10 της EuroSport ή ισοδύναμου.. 
Η τοποθέτηση των stands γίνεται στις θέσεις του έργου που υποδεικνύονται από τα σχέδια της 
μελέτης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής 
και της επίβλεψης του έργου. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και η απαιτούμενη εργασία για την πλήρη κατασκευή, 
στερέωση-πάκτωση του stand πλήρως τοποθετημένου. 
( 1 τεμ)   τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 280,00     
 
 

A.T.: 044 
 
Ο∆Ο Ε-20.4Ν Προμήθεια και τοποθέτηση, προκατασκευασμένων καθιστικών πάγκων χωρίς 

πλάτη, από σκυρόδεμα με ενισχυμένο τσιμέντο και μεταλλότυπο διαστάσεων 
200Χ50 cm ύψους 45 cm ενδεικτικού τύπου Althea της URBANICA ή 
ισοδύναμου 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3215 100,00%  

Προμήθεια και τοποθέτηση, προκατασκευασμένων καθιστικών πάγκων χωρίς πλάτη, από σκυρόδεμα 
με ενισχυμένο τσιμέντο και μεταλλότυπο διαστάσεων 200Χ50 cm ύψους 45 cm ενδεικτικού τύπου 
Althea της URBANICA ή ισοδύναμου.  
Η τοποθέτηση των πάγκων γίνεται στις θέσεις του έργου που υποδεικνύονται από τα σχέδια της 
μελέτης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής 
και της επίβλεψης του έργου. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και η απαιτούμενη εργασία για την πλήρη τοποθέτηση-, 
στερέωση του πάγκου . 
( 1 τεμ)   τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ 

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
ΛΕΠΤΑ 

  

 (Αριθμητικώς): 1.267,95     
 
 

A.T.: 045 
 
Ο∆Ο Ε-20.5Ν Προμήθεια και τοποθέτηση, κάδου απορριμάτων από χαλύβδινη λαμαρίνα 

χωρητικότητας 44 lt, ενδεικτικού τύπου simple /Urbanica ή ισοδυνάμου. 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ6239 100,00%  
Προμήθεια και τοποθέτηση, κάδου απορριμάτων από χαλύβδινη λαμαρίνα χωρητικότητας 44 lt, 
ενδεικτικού τύπου simple /Urbanica ή ισοδυνάμου. Ο κάδος είναι κυλινδρικής μορφής στυριγμένος επί 
στύλου. 
Η τοποθέτηση των κάδων γίνεται στις θέσεις του έργου που υποδεικνύονται από τα σχέδια της 
μελέτης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής 
και της επίβλεψης του έργου. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και η απαιτούμενη εργασία για την πλήρη τοποθέτηση-, 
στερέωση των κάδων . 
( 1 τεμ)   τεμάχιο 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ 

ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 203,30     
 
 

A.T.: 046 
 
Ο∆Ο Ε-9.6 . 

Πινακίδα εργοταξιακής σήμανσης υψηλής αντανακλαστικότητας 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ6541 100,00%  
Για την προμήθεια, αρχική τοποθέτηση, αφαίρεση, απομάκρυνση και επανατοποθέτηση σε νέες 
θέσεις, όσες απαιτηθούν για τις ανάγκες της κατασκευής καθ΄ όλη τη διάρκεια της εργολαβίας, 
πινακίδας, ρυθμιστικής της κυκλοφορίας ή αναγγελίας κινδύνου μεσαίου μεγέθους, σε κίτρινο πλαίσιο, 
με το στύλο και τη βάση στύριξής της, για την προσωρινή εργοταξιακή σήμανση, με υλικά 
αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις προδιαγραφές για αντανακλαστικές 
πινακίδες ρυθμιστικές της κυκλοφορίας και επικινδύνων θέσεων.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται επί πλέον η δαπάνη τοποθέτησης και παραμονής της σε κατακόρυφη θέση 
ώστε να είναι συνεχώς ορατή από τους χρήστες της οδού καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής, η 
δαπάνη για την επιμελημένη εργασία αφαίρεσης, ώστε να επαναχρησιμοποιηθεί, η δαπάνη φόρτωσης 
και μεταφοράς σε νέα θέση κλπ καθώς και η απόθεσή της σε αποθήκες της Υπηρεσίας μετά την 
ολοκλήρωση της κατασκευής.    
( 1 τεμ)   τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 93,90     
 
 

A.T.: 047 
 
Ο∆Ο Ε-16 . 

Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 108 100,00%  
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση φανού αναλάμποντος φανού διάρκειας λειτουργίας 
τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, σε ειδική βάση, εφοδιασμένου με μπαταρία διάρκειας ζωής 
τουλάχιστον εννιακοσίων (900) ωρών, για την επισήμανση κινδύνου.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας  του φανού, των μπαταριών, η δαπάνη τοποθέτησής του 
στην αρχική αλλά και σε νέες θέσεις, η δαπάνη της καλής και συνεχούς λειτουργίας του καθώς και κάθε 
άλλη δαπάνη για τη συνεχή επισήμανση του κινδύνου, σύμφωνα με τις ανάγκες της κατασκευής.  
( 1 τεμ)   τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ 

ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 47,60     
 

 
 

A.T.: 048 
 
ΝΑ\Ν1.21.Ζ.Ο∆Ο . 

Ιστός   ηλεκτροφωτισμού  οδών, ύψους 7 μέτρων 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης :    ΗΛΜ101 100,00%  
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Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και πλήρη 
εγκατάσταση γαλβανισμένου σιδηροϊστού ύψους 7,00 μ ,  δύο διατομών από τη βάση έδρασης έως 
ύψος 3,00 μ η διατομή του ιστού είναι Φ168 mm, από ύψος h=3,00 m (από τη βάση του ιστού) έως την 
κορυφή, η διατομή του ιστού Φ121mm. Κατασκευασμένος από χάλυβα γαλβανισμένος εν θερμώ και 
βαμμένος ηλεκτροστατικά σε χρώμα επιλογής της επίβλεψης. Ενδεικτικού τύπου CAMPION*/STEPPED 
COLUMN 7,00 μ , σύμφωνα με τις προδιαγραφές Η-Μ εργασιών, την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη 
δημοπράτησης. 

 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:  
 
α. την προκατασκευασμένη οπλισμένη βάση ιστού οδών περιλαμβανομένων και των αγκυρίων 
και της αντιδιαβρωτικής προστασίας τους που προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή, είτε σε 
έρεισμα, είτε στο σώμα της οδού, διαμορφωμένη ώστε να περιλαμβάνει και φρεάτιο τραβήγματος 
καλωδίων με κατάλληλο κάλυμμα  
 
β. το υπόγειο δίκτυο από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούμενου ιστού) μέχρι το φρεάτιο του 
υπόψη ιστού, είτε με σωληνώσεις ΡΕ Φ90 6 ατμ. στο έρεισμα και στο σώμα της οδού  είτε με 
σωληνώσεις από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο Φ 4΄΄ “πράσινη ετικέτα” σε πεζοδρόμια γεφυρών και 
σε άλλα τεχνικά έργα, περιλαμβανομένης της εκσκαφής των τάφρων διατομής 60cm βάθους X50cm 
πλάτους για την τοποθέτηση των σωληνώσεων, της προμήθειας, μεταφοράς, τοποθέτησης και 
σύνδεσης των σωληνώσεων, του εγκιβωτισμού των σιδηροσωλήνων με σκυρόδεμα καθώς και της 
κάλυψης των πλαστικών σωληνώσεων με άμμο λατομείου μέχρι 10 cm πάνω από το σωλήνα και  
επανεπίχωσης των τάφρων με προϊόντα εκσκαφής  
 
γ.το πλήρες ακροκιβώτιο ιστού μονό ή πολλαπλό   
 
δ.τον αγωγό γείωσης διατομής κατάλληλης για τη διατομή των αγωγών τροφοδότησης από το 
ακροκιβώτιο μέχρι το φρεάτιο του ιστού. 
β.  το καλώδιο ΝΥΜ 3χ1.5mm2, από το ακροκιβώτιο μέχρι τα φωτιστικά σώματα. 
             
Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και 
μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εκσκαφής και επανεπίχωσης της 
βάσης και του σχετικού φρεατίου του ιστού, η δαπάνη τοποθέτησης, κατακορύφωσης και σύνδεσης 
των ιστών μεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού 
δικτύου, των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας 
για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριμένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη 
δημοπράτησης. 
 
Τιμή για ένα τεμάχιο ιστού ηλεκτροφωτισμού οδών  
( 1 τεμ)   τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ   
 (Αριθμητικώς): 2.000,00     
 
 

A.T.: 049 
 
ΝΑ\Ν4.81.Ζ.Ο∆Ο Πίλαρ   ηλεκτροδότησης  έως  4 αναχωρήσεων 
 

Κωδ. αναθεώρησης :      ΗΛΜ52 100,00%  
Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (ΠΙΛΑΡ) έως  4 
αναχωρήσεων ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα 
σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για: 
α. το μεταλλικό ερμάριο (Πίλαρ) 
β. τη βάση του από οπλισμένο σκυρόδεμα 
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γ. τη στεγανή διανομή πλήρως εξοπλισμένη με ασφαλειοδιακόπτες 10 ΚΑ, μέγιστου απαιτούμενου 
αριθμού αναχωρήσεων ηλεκτροφωτισμού ως κατωτέρω, με αποχετευτές κρουστικών υπερτάσεων 
στην είσοδο, χρονοδιακόπτη, φωτοκύτταρο ελέγχου και επαφείς, ιστό, κεφαλή κλπ. για τριφασική 
παροχή, καθώς και όλα τα υλικά που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτοκύτταρου  
δ. το φωτιστικό σώμα με το λαμπτήρα και διακόπτη χειριστού. 
ε. το ρευματοδότη 16 Α 
στ. την πλάκα γείωσης διαστάσεων 500Χ500Χ3 χλστ. και τον αγωγό σύνδεσής της με το πίλαρ 
ζ.  το  τμήμα  εγκατάστασης του προγραμματιστή άρδευσης 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο 
ενσωμάτωσης του πίλαρ και όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και των μικροϋλικών 
συνδέσεων κλπ., η δαπάνη της εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και της γείωσης, η δαπάνη της 
εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης, με τις εισερχόμενες και εξερχόμενες γραμμές, η δαπάνη 
σύνδεσης της γείωσης η δαπάνη ελέγχων, δοκιμών και ρυθμίσεων και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και 
εργασίας που απαιτείται για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα 
και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
Τιμή ανά τεμάχιο ηλεκτρικού πίνακα πίλαρ μέχρι οκτώ αναχωρήσεων ηλεκτροδότησης 
ηλεκτροφωτισμού. 
( 1 τεμ)   τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΕΚΑΕΞΙ ΚΑΙ 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 3.016,30     
 

 

A.T.: 050 
 
ΝΑ\Ν4.81.Ζ.Ο∆Ο Πίλαρ   ηλεκτροδότησης  έως  8 αναχωρήσεων 
 

Κωδ. αναθεώρησης :      ΗΛΜ52 100,00%  
Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (ΠΙΛΑΡ) έως  8 
αναχωρήσεων ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα 
σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για: 
α. το μεταλλικό ερμάριο (Πίλαρ) 
β. τη βάση του από οπλισμένο σκυρόδεμα 
γ. τη στεγανή διανομή πλήρως εξοπλισμένη με ασφαλειοδιακόπτες 10 ΚΑ, μέγιστου απαιτούμενου 
αριθμού αναχωρήσεων ηλεκτροφωτισμού ως κατωτέρω, με αποχετευτές κρουστικών υπερτάσεων 
στην είσοδο, χρονοδιακόπτη, φωτοκύτταρο ελέγχου και επαφείς, ιστό, κεφαλή κλπ. για τριφασική 
παροχή, καθώς και όλα τα υλικά που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτοκύτταρου  
δ. το φωτιστικό σώμα με το λαμπτήρα και διακόπτη χειριστού. 
ε. το ρευματοδότη 16 Α 
στ. την πλάκα γείωσης διαστάσεων 500Χ500Χ3 χλστ. και τον αγωγό σύνδεσής της με το πίλαρ 
ζ.  το  τμήμα  εγκατάστασης του προγραμματιστή άρδευσης 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο 
ενσωμάτωσης του πίλαρ και όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και των μικροϋλικών 
συνδέσεων κλπ., η δαπάνη της εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και της γείωσης, η δαπάνη της 
εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης, με τις εισερχόμενες και εξερχόμενες γραμμές, η δαπάνη 
σύνδεσης της γείωσης η δαπάνη ελέγχων, δοκιμών και ρυθμίσεων και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και 
εργασίας που απαιτείται για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα 
και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
Τιμή ανά τεμάχιο ηλεκτρικού πίνακα πίλαρ μέχρι οκτώ αναχωρήσεων ηλεκτροδότησης 
ηλεκτροφωτισμού. 
( 1 τεμ)   τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  
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 (Αριθμητικώς): 3.156,00     
 
 

A.T.: 051 
 
ΝΑ\32.01.03.ΟΙΚ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  OIK3213 100,00%  

Προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου,  διάστρωση  και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 
Παραγωγή  ή  προμήθεια  και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), 
με   την   διάστρωση   με   χρήση   αντλίας  σκυροδέματος  ή πυργογερανού  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. Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
            α). Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη 
            θέση  εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται 
            για  εργοστασιακό  σκυρόδεμα  ή  η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση 
            όλων των απαιτουμένων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για 
            την   παρασκευή   του   σκυροδέματος,  εφόσον  το  σκυρόδεμα 
            παρασκευάζεται  στο  εργοτάξιο  (εργοταξιακό  σκυρόδεμα), οι 
            σταλίες   των   αυτοκινήτων  μεταφοράς  αδρανών  υλικών  και 
            σκυροδέματος,  η  παρασκευή  του μίγματος και η μεταφορά του 
            σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. Επισημαίνεται ότι 
            στην  τιμή  ανά  κατηγορία  σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η 
            δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την 
            επίτευξη   των   προβλεπομένων   χαρακτηριστικών   (αντοχής, 
            εργασίμου  κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση 
            των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται 
            ιδιαίτερα  ή ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
            Η  απαιτούμενη  κοκκομετρική  διαβάθμιση  των  αδρανών και η 
            περιεκτικότητα  σε  τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης 
            χαρακτηριστικής   αντοχής   του   σκυροδέματος   καθορίζεται 
            εργαστηριακά με δαπάνη του Αναδόχου. 
             
                β).  Τα  πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και 
            επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, 
            κατά   περίπτωση,   μελέτη   συνθέσεως,   επιμετρώνται   και 
            πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
             
                γ) Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η 
            διαμόρφωση  της  άνω  στάθμης  των σκυροδοτούμενων στοιχείων 
            (τελικής  ή  προσωρινής)  σύμφωνα  με  τα  καθοριζόμενα στην 
            μελέτη  του  έργου  αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές 
            του τελειώματος. 
             
                δ)  Συμπεριλαμβάνεται  επίσης  ανοιγμένη η δαπάνη σταλίας 
            των  οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη 
            μετάβασης  επί  τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσας 
            σκυροδέματος  και  η  περισυλλογή,  φόρτωση  και απομάκρυνση 
            τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 
             
                ε)   ∆εν   συμπεριλαμβάνεται   η   πρόσθετη  επεξεργασία 
            διαμόρφωσης  δαπέδων  ειδικών  απαιτήσεων  (λ.χ. βιομηχανικό 
            δάπεδο) 
 Οι  τιμές  έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες 
και τρούλους 
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 Επιμέτρηση  ανά  κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από  σκυρόδεμα,  σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.  
( 1 m3)   Κυβικό μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ 

ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 86,30     
 
 

A.T.: 052 
 
ATHE 8773.5.2 Καλώδιο τύπου J1VV- (U,R.S) (NYY) , τετραπολικό, κατάλληλο για 

τοποθέτηση στο έδαφος διατομής 4Χ2,5 mm2 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ47 100,00%  
Καλώδιο τύπου J1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), τετραπολικό, κατάλληλο για τοποθέτηση  στο  έδαφος,  διατομής 
4χ2,5 ΜΜ2, δηλαδή αγωγός,  υλικά   σύνδεσης   και  επισήμανσης  (μούφες,  κως,  πέδιλα, αναλογία  
οπτοπλίνθων επισήμανσης, αναλογία άμμου, κλπ.) και μικροϋλικά  στον  τόπο  του  έργου  και 
εργασία τοποθέτησης,  διακλάδωσης,   δοκιμών   μόνωσης,  για  πλήρη  και  κανονική λειτουργία. 
( 1 m)  μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 4,05     
 
 

A.T.: 053 
 
ATHE 8773.5.3 
 

Καλώδιο τύπου J1VV- (U,R.S) (NYY) , τετραπολικό, κατάλληλο για 
τοποθέτηση στο έδαφος διατομής 4Χ4 mm2 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ47 100,00%  

Καλώδιο τύπου J1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), τετραπολικό, κατάλληλο για τοποθέτηση  στο  έδαφος,  διατομής 
4χ4 ΜΜ2, δηλαδή αγωγός,  υλικά   σύνδεσης   και  επισήμανσης  (μούφες,  κως,  πέδιλα, αναλογία  
οπτοπλίνθων επισήμανσης, αναλογία άμμου, κλπ.) και μικροϋλικά  στον  τόπο  του  έργου  και 
εργασία τοποθέτησης,  διακλάδωσης,   δοκιμών   μόνωσης,  για  πλήρη  και  κανονική λειτουργία. 
( 1 m)  μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ 

ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 5,24     
 
 

A.T.: 054 
 
ATHE 8773.5.5 
 

Καλώδιο τύπου J1VV- (U,R.S) (NYY) , τετραπολικό, κατάλληλο για 
τοποθέτηση στο έδαφος διατομής 4Χ10 mm2 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ47 100,00%  

Καλώδιο τύπου J1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), τετραπολικό, κατάλληλο για τοποθέτηση  στο  έδαφος,  διατομής 
4χ10 ΜΜ2, δηλαδή αγωγός,  υλικά   σύνδεσης   και  επισήμανσης  (μούφες,  κως,  πέδιλα, αναλογία  
οπτοπλίνθων επισήμανσης, αναλογία άμμου, κλπ.) και μικροϋλικά  στον  τόπο  του  έργου  και 
εργασία τοποθέτησης,  διακλάδωσης,   δοκιμών   μόνωσης,  για  πλήρη  και  κανονική λειτουργία. 
( 1 m)  μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ    



 

  Σελίδα 30 από 53 

 

ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθμητικώς): 8,85     
 

A.T.: 055 
 
ATHE 8773.6.4 
 

Καλώδιο τύπου J1VV- (U,R.S) (NYY) , πενταπολικό, κατάλληλο για 
τοποθέτηση στο έδαφος διατομής 5Χ6 mm2 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ47 100,00%  

Καλώδιο τύπου J1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), πενταπολικό, κατάλληλο για τοποθέτηση  στο  έδαφος,  
διατομής 5χ6ΜΜ2, δηλαδή αγωγός,  υλικά   σύνδεσης   και  επισήμανσης  (μούφες,  κως,  πέδιλα, 
αναλογία  οπτοπλίνθων επισήμανσης, αναλογία άμμου, κλπ.) και μικροϋλικά  στον  τόπο  του  έργου  
και εργασία τοποθέτησης,  διακλάδωσης,   δοκιμών   μόνωσης,  για  πλήρη  και  κανονική λειτουργία. 
( 1 m)  μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ 

ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 7,77     
 
 

A.T.: 056 
 
ATHE 8773.6.5 
 

Καλώδιο τύπου J1VV- (U,R.S) (NYY) , πενταπολικό, κατάλληλο για 
τοποθέτηση στο έδαφος διατομής 5Χ10 mm2 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ47 100,00%  

Καλώδιο τύπου J1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), πενταπολικό, κατάλληλο για τοποθέτηση  στο  έδαφος,  
διατομής 5χ10ΜΜ2, δηλαδή αγωγός,  υλικά   σύνδεσης   και  επισήμανσης  (μούφες,  κως,  πέδιλα, 
αναλογία  οπτοπλίνθων επισήμανσης, αναλογία άμμου, κλπ.) και μικροϋλικά  στον  τόπο  του  έργου  
και εργασία τοποθέτησης,  διακλάδωσης,   δοκιμών   μόνωσης,  για  πλήρη  και  κανονική λειτουργία. 
( 1 m)  μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 10,85     
 
 

A.T.: 057 
 
ATHE Ν8775.3.1 
 

Μούφα διακλάδωσης ταφ χυτορητίνης, διαστάσεων 240Χ140Χ52mm, 
ενδεικτικού τύπου GT ELEKTROTECHNISCHE PRODUKTE TM-1 300q3007 
ή ισοδύναμου για καλώδια διατομής από 5Χ1,5mm2 έως 5Χ10mm2 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ47 100,00%  

Μούφα  διακλάδωσης ταυ χυτορητίνης, διαστάσεων 240χ140χ52mm, ενδεικτικού   τύπου   GT   
ELEKTROTECHNISCHE  PRODUKTE  TM-1 300.3007 ή ισοδύναμου, για καλώδια διατομής από 
5χ1.5mm2 έως 5x10mm2,   πλήρης,   δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση  του  συνδέσμου  και  
εργασία  σύνδεσης,  δοκιμών  και παράδοση σε λειτουργία. 
 
( 1 τεμ)  τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ 

∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 34,15     
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A.T.: 058 
 
ATHE 8778.1.1 Γείωση με ένα ηλεκτρόδιο επιχαλκωμένο ηλεκτρολυτικά με χαλύβδινη ψυχή, 

διαμέτρου 17mm & μήκους 1,5m 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ45 100,00%  
Γείωση  με  ένα  ηλεκτρόδιο  επιχαλκωμένο  ηλεκτρολυτικά  με χαλύβδινη  ψυχή,  διαμέτρου 17mm,& 
μήκους 1.5m Το ηλεκτρόδιο  συνδέεται   με   τον   αγωγό   γείωσης  με  κολάρα  χάλκινα 
επικασσιτερωμένα.  Το  άνω άκρο του ηλεκτροδίου θα βρίσκεται σε βάθος 40cm από την επιφάνεια 
του εδάφους και περιβάλλεται  από  φρεάτιο  30cmx30cm,  με  χυτοσιδηρά  καλύμματα,  πλήρως  
τοποθετημένο,   δηλαδή   προμήθεια,   μεταφορά   υλικών  και  μικροϋλικών  επί  τόπου και εργασία 
εκσκαφών, κατασκευής του   φρεατίου,  τοποθέτησης  του ηλεκτροδίου, σύνδεσης, μετρήσεων και 
πλήρους κατασκευής της γείωσης. 
( 1 τεμ)  τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ 

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 170,83     

A.T.: 059 
 
ATHE Ν8974.82.1 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, στεγανό, προστασίας ΙΡ67, κατάλληλο 

για χωνευτή τοποθέτηση στο έδαφος, ενδεικτικού τύπου IGUZZINI Light Up 
Garden 7163 ¨η ισοδύναμου, μετά του λαμπτήρα 1ΧΗΙΤ (CDM-T) 35W/230V 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ59 100,00%  

Φωτιστικό  σώμα  εξωτερικού χώρου, στεγανό, προστασίας ΙΡ67  κατάλληλο  για  χωνευτή  
τοποθέτηση  στο έδαφος, ενδεικτικού τύπου  IGUZZINI  Light Up Garden 7163 ή ισοδύναμου, μετά 
του  λαμπτήρα  1xHIT  (CDM-T)  35W/230V,  με  κυλινδρικό σώμα από ανοξείδωτο    χάλυβα   και   
γυάλινο   κάλυμμα,   με   την  ηλεκτρολογική  εξάρτηση (λυχνιολαβές, διακλαδωτήρα σύνδεσης,   
ακροδέκτη  γείωσης, εσωτερικές συρματώσεις, κλπ), σύμφωνα με  την  Τεχνική  Περιγραφή και 
Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή   φωτιστικό σώμα, λαμπτήρες και λοιπά υλικά και μικροϋλικά επί   
τόπου του έργου και εργασία για πλήρη εγκατάσταση 
( 1 τεμ)  τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 424,31     
 
 

A.T.: 060 
 
ATHEΝ8974.95.1 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, στεγανό, κορυφής με κλίση 6 μοίρες, 

κατάλληλο για τοποθέτηση επί ιστού ενδεικτικού τύπου IGUZZINI LAVINIA 
BD88 ή ισοδύναμου, μετά του λαμπτήρα LED 59X1W 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ59 100,00%  

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, στεγανό, κορυφής με κλίση 6  μοίρες,  κατάλληλο  για  
τοποθέτηση  επί  ιστού, ενδεικτικού  τύπου  IGUZZINI LAVINIA BD88 ή ισοδύναμου, μετά του 
λαμπτήρα   LED  59x1W,  με  πλήρη  ηλεκτρολογική εξάρτηση (λυχνιολαβές,  διακλαδωτήρα   
σύνδεσης,   ακροδέκτη   γείωσης,   εσωτερικές  συρματώσεις,  κλπ),  σύμφωνα  με  την  Τεχνική 
Περιγραφή και  Προδιαγραφές  της  μελέτης, δηλαδή φωτιστικό σώμα, λαμπτήρες  και  λοιπά  υλικά  
και  μικροϋλικά  επί  τόπου του έργου και  εργασία για πλήρη εγκατάσταση. 
( 1 τεμ)  Τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ 

ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
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 (Αριθμητικώς): 1.440,23     
 

A.T.: 061 
 
ATHEΝ8974.95.1 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, στεγανό, κορυφής με κλίση 6 μοίρες, 

κατάλληλο για τοποθέτηση επί ιστού ενδεικτικού τύπου IGUZZINI LAVINIA 
BD88 ή ισοδύναμου, μετά του λαμπτήρα LED 39X1W 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ59 100,00%  

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, στεγανό, κορυφής με κλίση 6  μοίρες,  κατάλληλο  για  
τοποθέτηση  επί  ιστού, ενδεικτικού  τύπου  IGUZZINI LAVINIA BD87 ή ισοδύναμου, μετά του 
λαμπτήρα   LED  39x1W,  με  πλήρη  ηλεκτρολογική εξάρτηση (λυχνιολαβές,  διακλαδωτήρα   
σύνδεσης,   ακροδέκτη   γείωσης,   εσωτερικές  συρματώσεις,  κλπ),  σύμφωνα  με  την  Τεχνική 
Περιγραφή και  Προδιαγραφές  της  μελέτης, δηλαδή φωτιστικό σώμα, λαμπτήρες  και  λοιπά  υλικά  
και  μικροϋλικά  επί  τόπου του έργου και  εργασία για πλήρη εγκατάσταση. 
( 1 τεμ)  τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ 

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 1.269,89     
 
 

A.T.: 062 
 
ATHE Ν9307.11.2 Φρεάτιο επίσκεψης από σκυρόδεμα διαστάσεων 40Χ40 cm πάχους 15 cm με 

διπλό χυτοσιδηρό κάλυμα διαστάσεων 32Χ32 cm βάθους 70 cm 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  N2548 Ο∆Ο 100,00%  
Φρεάτιο  επίσκεψης  από  σκυρόδεμα  πάχους  15  CM  με διπλό  χυτοσιδηρό  κάλυμμα,  διαστάσεων  
32χ32  CM,  βάθους  70 CM,  δηλαδή  προμήθεια, μεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται,  
κατασκευή  ξυλοτύπου,  ενσωμάτωση των άκρων υπογείων σωλήνων  διέλευσης  τροφοδοτικών  
καλωδίων  και  γενικά εκτέλεση κάθε  εργασίας  συμπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών για την 
πλήρη  και  έντεχνη  κατασκευή του φρεατίου, σύμφωνα με την Τεχνική  Περιγραφή και Προδιαγραφές 
της μελέτης 
( 1 τεμ)  τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ 

ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 113,64     
 
 

A.T.: 063 
 
Ν9315.11.1 Πλαστικός  σωλήνας  PVC,  κατά ΕΛΟΤ 686/Β διαμέτρου 100 mm 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8 100,00%  
Πλαστικός  σωλήνας  PVC,  κατά ΕΛΟΤ 686/Β, διαμέτρου 100 ΜΜ δηλαδή  προμήθεια, μεταφορά και 
εγκατάσταση ενός Μ πλαστικού  σωλήνα  από  σκληρό  PVC,  μαζί με τον απαιτούμενο οδηγό από  
γαλβανισμένο  σύρμα 5 ΜΜ2 για την κατασκευή υπογείου δικτύου  διέλευσης  ηλεκτρικών  καλωδίων, 
συγκροτημένου από επιμέρους  τεμάχια  (με  ειδική  κόλλα)  και  εγκατάστασή  τους μέσα σε  χάνδακα 
( 1 m)  μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 9,13     
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A.T.: 064 
 
ATHE 9340.3 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25mm2 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ45 100,00%  
Αγωγός  γυμνός  χάλκινος  πολύκλωνος, διατομής 25 ΜΜ2, δηλαδή προμήθεια,  μεταφορά  και  
εγκατάσταση ενός τρέχοντος μέτρου  γυμνού  πολύκλωνου  χάλκινου  αγωγού,  για  την  σύνδεση του  
υπόγειου  δικτύου  γείωσης  με τα ακροκιβώτια που βρίσκονται  μέσα στους ιστούς. 
( 1 m)  μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 6,70     
 
 

A.T.: 065 
 
ATHE Ν9342.11.1 Τριγωνική γείωση αποτελούμενη από 3 ηλεκτρόδια χάλκινα με χαλύβδινη 

ψυχή, διαμέτρου Φ17 και μήκους 1,5m 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ45 100,00%  
Τριγωνική  γείωση  αποτελούμενη  από 3 ηλεκτρόδια χάλκινα με χαλύβδινη  ψυχή,  διαμέτρου  Φ17 
και μήκους 1.5m, σύμφωνα με  την  Τεχνική  Περιγραφή,  τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της  μελέτης,   
διατεταγμένα   εντός  του  εδάφους  στις  κορυφές  ισοπλεύρου  τριγώνου  πλευράς  3  Μ,  δι' 
εμπήξεως  ή κατόπιν   εκσκαφής,  κατακορύφως  μέχρι  βάθους  του πάνω άκρου 0,50 Μ  κάτω από 
την επιφάνεια του εδάφους, συνδεδεμένων μεταξύ τους  με  χάλκινο  αγωγό  διατομής  25 ΜΜ2 με την 
βοήθεια χάλκινων  περιλαίμιων  επικασσιτερωμένων  και  συγκολλημένων  πάνω στα  ηλεκτρόδια  με  
κασσιτεροκόλληση, με τα τυποποιημένα φρεάτια  επιθεώρησης  διαστάσεων  30χ30  CM  και με τα 
καλύμματά τους στις  κορυφές, δηλαδή προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών  και  μικροϋλικών  
και  εργασία  συναρμολόγησης, τοποθέτησης,  σύνδεσης,  μετρήσεων  και  δοκιμών,  
συμπεριλαμβανομένης της  εργασίας   εκσκαφής  των  λάκκων  και  της  τυχόν  αναγκαίας  πλήρωσής  
τους  με  φυτική  γη,  ρινίσματα  σιδήρου κλπ. και  συμπίεσής   τους   για   παράδοση   σε  πλήρη  και  
κανονική  λειτουργία. 
( 1 τεμ)  τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ 

∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 563,15     
 
 

A.T.: 066 
 
ΑΤΗΕ Ν.9999.44 Σύνδεσμος χάλκινος συμπιεστού τύπου C 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ45 100,00%  

Σύνδεσμος χάλκινος συμπιεστού τύπου C για διασταύρωση αγωγών 6mm και 25mm, ενδεικτικού 
τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6520016, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένος και έτοιμος 
προς λειτουργία 
( 1 m)  μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 23,14     
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A.T.: 067 
 
Η1.1.2.5 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Φ 50 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5752.5 100,00%  
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm, κατά  DIN 8074/8075  για HDPE, 
δηλαδή σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήματα και  μικροϋλικά (κάναβι, τεφλόν κλπ). Προμήθεια σωλήνων 
και  εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση,  και εργασία πλήρους τοποθέτησης επιφανειακά ή σε 
τάφρο, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη λειτουργία. ∆εν περιλαμβάνεται η δαπάνη 
εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.  
 ( 1 m)  μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ   
 (Αριθμητικώς): 1,01     
 
 

A.T.: 068 
 
Η.9.2.6.1 Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου για 12 

ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 
5912.6.1 

100,00%  

Επαγγελματικός  προγραμματιστής  ρεύματος  εξωτερικού χώρου,  για 12 ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 
 -  4  τουλάχιστον  ανεξαρτήτων  προγραμμάτων  για  κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα 
 - με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0.5Α ανά στάση 
 - με δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας 
 -  με  δυνατότητα αυξομείωσης της χρονικής διάρκειας των προγραμμάτων 
 -  διατήρηση  προγράμματος  χωρίς μπαταρία (αδιάλειπτης λειτουργίας) 
 - με δυνατότητα χρονικής υστέρησης μεταξύ των στάσεων 
 - με δυνατότητα εκκίνησης μέσω αισθητήρα 
 - με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας 
  Προμήθεια  και μεταφορά επί τόπου πλήρους προγραμματιστή και  πάσης  φύσεως  εξαρτημάτων  
καθώς  και εργασία σύνδεσης  τοποθέτησης,  προγραμματισμού,  ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών,  κλπ, 
για κανονική λειτουργία 
 
( 1 τεμ)  τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ 

ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 503,22     
 
 

A.T.: 069 
 
Η.9.2.7.3 Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος αυξημένων δυνατοτήτων  για 

28-30 ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 
5912.7.3 

100,00%  

Επαγγελματικός  προγραμματιστής  ρεύματος  εξωτερικού χώρου,  για 12 ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 
 -  4  τουλάχιστον  ανεξαρτήτων  προγραμμάτων  για  κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάν 
 - με 12 τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ημέρα και πρόγραμμα 
 - με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 1,2Α ανά στάση 
 - με δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας 
 -  με  δυνατότητα αυξομείωσης της χρονικής διάρκειας των προγραμμάτων 
 -  διατήρηση  προγράμματος  χωρίς μπαταρία (αδιάλειπτης λειτουργίας) 
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 - με δυνατότητα χρονικής υστέρησης μεταξύ των στάσεων 
 - με δυνατότητα εκκίνησης μέσω αισθητήρα 
 - με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας 
  Προμήθεια  και μεταφορά επί τόπου πλήρους προγραμματιστή και  πάσης  φύσεως  εξαρτημάτων  
καθώς  και εργασία σύνδεσης  τοποθέτησης,  προγραμματισμού,  ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών,  κλπ, 
για κανονική λειτουργία 
           
( 1 τεμ)  τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ 

ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 1.396,61     
 
 

A.T.: 070 
 
ΟΙΚ Ν8066.21.1 Φρεάτιο ελέγχου άρδευσης από σκυρόδεμα διαστάσεων 35Χ50cm βάθους 

έως 0,50m 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  OIK3213 100,00%  
 Φρεάτιο ελέγχου άρδευσης, από σκυρόδεμα, διαστάσεων 35x50cm, βάθος  έως  0.50m, σύμφωνα με 
τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες,  
διάστρωση του πυθμένα και δόμηση των πλευρικών επιφανειών με  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C20/25, 
πάχους έως 15cm, με κατάλληλο χαλύβδινο  οπλισμό  βάρους  μέχρι 50 KG ανά Μ3 σκυροδέματος,  
σύμφωνα  με  την  στατική  επίβλεψη  του  έργου, επίχριση με  τσιμεντοκονίαμα  των  600Kg  
τσιμέντου  του  πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των  
προϊόντων   εκσκαφής   και   αχρήστων   υλικών.   Στην  τιμή  περιλαμβάνονται επίσης:   
                - το κάλυμμα του φρεατίου 
                - η βάνα ελέγχου άρδευσης διαμέτρου 1" με μειωτή πίεσης 
                - ο αυτόματος αεροεξαγωγός         
                - το φίλτρο νερού 
                -  τα διάφορα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης (ρακόρ, ταυ, 
            μαστοί, κλπ) 
δηλαδή  υλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου του έργου και εργασία  εγκατάστασης,  σύνδεσης, δοκιμές 
και παράδοση του  φρεατίου με όλο τον εξοπλισμό, έτοιμου προς χρήση 
  
( 1 τεμ)  τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ 

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 434,94     
 
 

A.T.: 071 
 
ΟΙΚ Ν8066.22.1 Φρεάτιο υδροληψίας από σκυρόδεμα διαστάσεων 40Χ80cm βάθους έως 

0,50m 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  OIK3213 100,00%  
Φρεάτιο υδροληψίας, από σκυρόδεμα, διαστάσεων 40x80cm, βάθος έως  0.50m,  σύμφωνα  με  τις 
Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης,  δηλαδή  εκσκαφή  σε  έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, 
 διάστρωση του πυθμένα και δόμηση των πλευρικών επιφανειών με  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C20/25, 
πάχους έως 15cm, με κατάλληλο  χαλύβδινο  οπλισμό  βάρους  μέχρι 50 KG ανά Μ3 σκυροδέματος,  
σύμφωνα  με  την  στατική  επίβλεψη  του  έργου, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα  των  600Kg  τσιμέντου  
του  πυθμένα και των  πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των 
 προϊόντων   εκσκαφής   και   αχρήστων   υλικών.   Στην  τιμή  περιλαμβάνονται επίσης:      
                - το κάλυμμα του φρεατίου      
                - ο σφαιρικός κρουνός διαμέτρου 1 1/2"         
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                - ο μειωτής πίεσης διαμέτρου             
               - το φίλτρο νερού 
                - ο συλλέκτης   
                -  τα διάφορα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης (ρακόρ, ταυ, 
            μαστοί, κλπ) 
δηλαδή  υλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου του έργου και  εργασία  εγκατάστασης,  σύνδεσης, δοκιμές 
και παράδοση του   φρεατίου με όλο τον εξοπλισμό, έτοιμου προς χρήση 
     
( 1 τεμ)  τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 

ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 409,79     
       
       

A.T.: 072 
 
ΑΤΗΕ 8778.1.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ-J χειρισμών με θερμοπλαστική μόνωση πολυπολικό, 

κατάλληλο για τοποθέτηση στο έδαφος, διατομής κάθε πόλου 1,5mm2 
διατομής 7Χ1,5mm2 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ47 100,00%  

 
Καλώδιο  τύπου  ΝΥΥ-J,  χειρισμών  με  θερμοπλαστική  μόνωση  πολυπολικό,  κατάλληλο  για  
τοποθέτηση στο έδαφος, διατομής  κάθε πόλου 1,5 ΜΜ2, διατομής 7χ1,5 ΜΜ2, δηλαδή αγωγός, υλικά  
σύνδεσης  και  επισήμανσης  (μούφες,  κώς,  πέδιλα, αναλογία  οπτοπλίνθων επισήμανσης, αναλογία 
άμμου κλπ.) και μικροϋλικά   στον  τόπο  του  έργου και εργασία τοποθέτησης, διακλάδωσης,  
δοκιμών μόνωσης για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
( 1 m)  μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΕΞΙ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 6,16     
 
 

A.T.: 073 
 
ΑΤΗΕ 8778.1.2.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ-J χειρισμών με θερμοπλαστική μόνωση πολυπολικό, 

κατάλληλο για τοποθέτηση στο έδαφος, διατομής κάθε πόλου 1,5mm2 
διατομής 3Χ1,5mm2 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ47 100,00%  

 
Καλώδιο  τύπου  ΝΥΥ-J,  χειρισμών  με  θερμοπλαστική  μόνωση  πολυπολικό,  κατάλληλο  για  
τοποθέτηση στο έδαφος, διατομής  κάθε πόλου 1,5 ΜΜ2, διατομής 3χ1,5 ΜΜ2, δηλαδή αγωγός, υλικά  
σύνδεσης  και  επισήμανσης  (μούφες,  κώς,  πέδιλα, αναλογία  οπτοπλίνθων επισήμανσης, αναλογία 
άμμου κλπ.) και μικροϋλικά   στον  τόπο  του  έργου και εργασία τοποθέτησης, διακλάδωσης,  
δοκιμών μόνωσης για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
( 1 m)  μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 3,61     
 
 

A.T.: 074 
 
ΑΤΗΕ 8778.1.2.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ-J χειρισμών με θερμοπλαστική μόνωση πολυπολικό, 

κατάλληλο για τοποθέτηση στο έδαφος, διατομής κάθε πόλου 1,5mm2 
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διατομής 5Χ1,5mm2 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ47 100,00%  
Καλώδιο  τύπου  ΝΥΥ-J,  χειρισμών  με  θερμοπλαστική  μόνωση  πολυπολικό,  κατάλληλο  για  
τοποθέτηση στο έδαφος, διατομής  κάθε πόλου 1,5 ΜΜ2, διατομής 5χ1,5 ΜΜ2, δηλαδή αγωγός, υλικά  
σύνδεσης  και  επισήμανσης  (μούφες,  κώς,  πέδιλα, αναλογία  οπτοπλίνθων επισήμανσης, αναλογία 
άμμου κλπ.) και μικροϋλικά   στον  τόπο  του  έργου και εργασία τοποθέτησης, διακλάδωσης,  
δοκιμών μόνωσης για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
( 1 m)  μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 4,34     
 
 

A.T.: 075 
 
ΑΤΗΕ 8778.1.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ-J χειρισμών με θερμοπλαστική μόνωση πολυπολικό, 

κατάλληλο για τοποθέτηση στο έδαφος, διατομής κάθε πόλου 1,5mm2 
διατομής 9Χ1,5mm2 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ47 100,00%  

Καλώδιο  τύπου  ΝΥΥ-J,  χειρισμών  με  θερμοπλαστική  μόνωση  πολυπολικό,  κατάλληλο  για  
τοποθέτηση στο έδαφος, διατομής  κάθε πόλου 1,5 ΜΜ2, διατομής 9χ1,5 ΜΜ2, δηλαδή αγωγός, υλικά  
σύνδεσης  και  επισήμανσης  (μούφες,  κώς,  πέδιλα, αναλογία  οπτοπλίνθων επισήμανσης, αναλογία 
άμμου κλπ.) και μικροϋλικά   στον  τόπο  του  έργου και εργασία τοποθέτησης, διακλάδωσης,  
δοκιμών μόνωσης για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
( 1 m)  μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 8,41     
 
 

A.T.: 076 
 
ΑΤΗΕ 8778.1.4.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ-J χειρισμών με θερμοπλαστική μόνωση πολυπολικό, 

κατάλληλο για τοποθέτηση στο έδαφος, διατομής κάθε πόλου 1,5mm2 
διατομής 11Χ1,5mm2 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ47 100,00%  

Καλώδιο  τύπου  ΝΥΥ-J,  χειρισμών  με  θερμοπλαστική  μόνωση  πολυπολικό,  κατάλληλο  για  
τοποθέτηση στο έδαφος, διατομής  κάθε πόλου 1,5 ΜΜ2, διατομής 11χ1,5 ΜΜ2, δηλαδή αγωγός, 
υλικά  σύνδεσης  και  επισήμανσης  (μούφες,  κώς,  πέδιλα, αναλογία  οπτοπλίνθων επισήμανσης, 
αναλογία άμμου κλπ.) και μικροϋλικά   στον  τόπο  του  έργου και εργασία τοποθέτησης, 
διακλάδωσης,  δοκιμών μόνωσης για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
( 1 m)  μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 10,53     
 
 

A.T.: 077 
 
Ο∆Ο – Β-58.3 Σωλήνας πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6Atm, Φ90  
 

Κωδ. αναθεώρησης 
:  

Υ∆Ρ-6620.1 100,00%  
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Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα πολυαιθυλενίου Ρ.Ε.-Η.D. 
(HIGH DENSITY) με πίεση λειτουργίας 6 ατμοσφαιρών, σύμφωνα με το DIN 8074 (σειρά 4), εν ξηρώ ή 
μέσα σε νερό, για την κατασκευή σωληνώσεων κατάλληλων για την υπόγεια διέλευση καλωδίων 
Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ, Ο.Τ.Ε.), για δίκτυα πυρασφάλειας κλπ. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των σωλήνων, 
του σύρματος τραβήγματος καλωδίων καθώς και κάθε άλλου υλικού που απαιτείται, η δαπάνη 
εκσκαφής και επανεπίχωσης της τάφρου (εργασία και υλικά  σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ.), η δαπάνη 
εκτύλιξης και έκτασης του σωλήνα για την ευθυγράμμισή του δίπλα στην τάφρο, κοπής του στα μήκη 
που απαιτούνται, σύνδεσής του, που θα γίνει με κατάλληλες πλαστικές μούφες, τοποθέτησης του 
σύρματος καλωδίων, η δαπάνη επισήμανσης των σωλήνων καθώς και η δαπάνη συγκρότησης 
δέσμης σωλήνων. Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη τυχόν περιβλημάτων προστασίας του σωλήνα, η 
ανηγμένη δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως υδάτων και κάθε είδους δυσχέρεια από τυχόν ύπαρξη 
νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση 
της κατασκευής, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
Τιμή ανά μέτρο πραγματικού αξονικού μήκους εγκατεστημένου εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα 
πολυαιθυλενίου (ΡΕ), 6 ατμοσφαιρών. 
( 1 m)  μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 6,05     
 
 

A.T.: 078 
 
Η1.1.1.3 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 6 atmΟνομαστικής 

διαμέτρου Φ 25 
 

Κωδ. αναθεώρησης 
:  

ΠΡΣ 5751.3 100,00%  

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ) Φ-25, πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), 
κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) για διατομές έως Φ32 mm, δηλαδή 
σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήματα και μικροϋλικά (κάνναβη, τεφλόν κλπ). Προμήθεια σωλήνων και 
εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, και εργασία πλήρους τοποθέτησης επιφανειακά ή σε τάφρο, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη λειτουργία. ∆εν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και 
επίχωσης της τάφρου.  
( 1 m)  μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 0,34     
 

A.T.: 079 
 
Η1.1.1.6 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 6 atmΟνομαστικής 

διαμέτρου Φ 50 
 

Κωδ. αναθεώρησης 
:  

ΠΡΣ 5751.6 100,00%  

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ) Φ-25, πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), 
κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) διατομής Φ50  mm, δηλαδή 
σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήματα και μικροϋλικά (κάνναβη, τεφλόν κλπ). Προμήθεια σωλήνων και 
εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, και εργασία πλήρους τοποθέτησης επιφανειακά ή σε τάφρο, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη λειτουργία. ∆εν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και 
επίχωσης της τάφρου.  
( 1 m)  μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 0,74     
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A.T.: 080 
 
Η1.1.3.2 Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 10 atm Φ 6 
 

Κωδ. αναθεώρησης 
:  

ΠΡΣ 5752.2 100,00%  

Μικροσωλήνας άρδευσης από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDΡΕ), ή PVC, ονομαστικής 
πίεσης 10 atm, Φ 6 δηλαδή μικροσωλήνας και κάθε είδους εξαρτήματα (λήψεις, ταυ, πλαστικές λόγχες 
στήριξης κ.λ.π.) επί τόπου καθώς και κάθε είδους εργασία για σύνδεση σταλακτών ή 
μικροεκτοξευτήρων, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη λειτουργία. 
( 1 m)  μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΕΝΝΕΑ  ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 0,19     
 
 

A.T.: 081 
 
Η8.1.1 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος 
 

Κωδ. αναθεώρησης 
:  

ΠΡΣ 5871 100,00%  

Σταλάκτης επικαθήμενος, αυτορυθμιζόμενος, αυτοκαθαριζόμενος, επισκέψιμος, για πίεση  λειτουργίας 
από 0,6 έως 4,00 atm.  Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, 
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
( 1 τεμ)  Τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 0,21     
 
 

A.T.: 082 
 
Η7.3.1  Φίλτρα νερού σίτας ή δίσκων, χαλύβδινα, γωνιακά,  ονομαστικής πίεσης 8 

atm Φ 2'' 900,00  
 

Κωδ. αναθεώρησης: ΠΡΣ 5863.1 100,00%  
Φίλτρα νερού μεταλλικά, με εποξειδική βαφή ή γαλβανισμένα, δίσκων ή σίτας, γωνιακά, φλαντζωτά ή 
με σπείρωμα, με βανάκι καθαρισμού, ονομαστικής πίεσης 8 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με 
τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών 
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία 
( 1 τεμ)  Τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 88,65     
 
 

A.T.: 083 
 
Η5.12.3  Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm Φ 1 "  
 

Κωδ. αναθεώρησης: ΠΡΣ 5823.3 100,00%  
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Μειωτές πίεσης, με σώμα ορειχάλκινο, ροδέλα και ελατήριο στεγανοποίησης ανοξείδωτα, ονομ. 
πίεσης ΡΝ 16 atm Φ 1 ". Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα 
μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. 
( 1 τεμ)  Τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 30,85     
 
 

A.T.: 084 
 
Η5.3.3  Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα Φ 1''  
 

Κωδ. αναθεώρησης: ΠΡΣ 5813.3 100,00%  
Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα Φ 1'' . Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα 
εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
( 1 τεμ)  Τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 4,31     
 
 

A.T.: 085 
 
Η5.3.6  Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα Φ 2''  
 

Κωδ. αναθεώρησης: ΠΡΣ 5813.6 100,00%  
Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα Φ 2'' . Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα 
εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
( 1 τεμ)  Τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 10,22     
 
 

A.T.: 086 
 
H9.1.3.2  Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, ΡΝ 10 atm, πλαστικές, ευθείας ροής Χωρίς 

μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1'' με απώλ.<0,3m στα 8 m3/h  
 

Κωδ. αναθεώρησης: ΠΡΣ 5911.3.2 100,00%  
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ευθείας ροής, με χαμηλές απώλειες, ονομ. πίεσης 10 atm, 
περιοχής λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow controller), 
εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας Φ 1'' με 
απώλ.<0,3m στα 8 m3/h. Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη λειτουργία. 
( 1 τεμ)  Τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 63,57     
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A.T.: 087 
 
Η.9.2.3.1 Προγραμματιστές άρδευσης, μπαταρίας, τύπου φρεατίου Ελεγχόμενες 

ηλεκτροβάνες: 1 
 

Κωδ. αναθεώρησης: ΠΡΣ 5912.3.1 100,00%  
Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, κύκλου ποτίσματος 1 - 7 
ημερών διάρκειας από 1 min μέχρι και 12 ώρες, με δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής ηλεκτροβάνας . 
Έλεγχος 1 ηλεκτροβάνας με πηνία μανδάλωσης (latching), σε απόσταση τουλάχιστον 20 m μέσω 
καλωδίου διατομής 1,5 mm2.  Προγραμματισμός μέσω φορητής μονάδας με παράλληλη  δυνατότητα 
χειροκίνητης λειτουργίας χωρίς κονσόλα. 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου πλήρους προγραμματιστή με την μπαταρία του και πάσης φύσεως 
εξαρτημάτων καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, 
δοκιμών κλπ. για κανονική λειτουργία. 
( 1 τεμ)  Τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 120,07     
 
 

A.T.: 088 
 
Η.9.2.3.2 Προγραμματιστές άρδευσης, μπαταρίας, τύπου φρεατίου Ελεγχόμενες 

ηλεκτροβάνες: 2 
 

Κωδ. αναθεώρησης: ΠΡΣ 5912.3.2 100,00%  
Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, κύκλου ποτίσματος 1 - 7 
ημερών διάρκειας από 1 min μέχρι και 12 ώρες, με δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής ηλεκτροβάνας . 
Έλεγχος 2 ηλεκτροβανών με πηνία μανδάλωσης (latching), σε απόσταση τουλάχιστον 20 m μέσω 
καλωδίου διατομής 1,5 mm2.  Προγραμματισμός μέσω φορητής μονάδας με παράλληλη  δυνατότητα 
χειροκίνητης λειτουργίας χωρίς κονσόλα. 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου πλήρους προγραμματιστή με την μπαταρία του και πάσης φύσεως 
εξαρτημάτων καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, 
δοκιμών κλπ. για κανονική λειτουργία. 
( 1 τεμ)  Τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ 

ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 125,11     
 
 

A.T.: 089 
 
Η.9.2.3.3 Προγραμματιστές άρδευσης, μπαταρίας, τύπου φρεατίου Ελεγχόμενες 

ηλεκτροβάνες: 4 
 

Κωδ. αναθεώρησης: ΠΡΣ 5912.3.3 100,00%  
Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, κύκλου ποτίσματος 1 - 7 
ημερών διάρκειας από 1 min μέχρι και 12 ώρες, με δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής ηλεκτροβάνας . 
Έλεγχος 4 ηλεκτροβανών με πηνία μανδάλωσης (latching), σε απόσταση τουλάχιστον 20 m μέσω 
καλωδίου διατομής 1,5 mm2.  Προγραμματισμός μέσω φορητής μονάδας με παράλληλη  δυνατότητα 
χειροκίνητης λειτουργίας χωρίς κονσόλα. 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου πλήρους προγραμματιστή με την μπαταρία του και πάσης φύσεως 
εξαρτημάτων καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, 
δοκιμών κλπ. για κανονική λειτουργία. 
( 1 τεμ)  Τεμάχιο 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 

  

 (Αριθμητικώς): 167,59     
 
 

A.T.: 090 
 
Η.9.2.13.1 Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 6'',  μιας Η/Β  
 

Κωδ. αναθεώρησης: ΠΡΣ 5918.1 100,00%  
Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β) 6'', με τα υλικά 
εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, στην οποία 
περιλαμβάνεται το άνοιγμα του λάκκου, η διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, η 
τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, η προσαρμογή του 
φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, η επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία. 
 
( 1 τεμ)  Τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 9,06     
 
 

A.T.: 091 
 
Η.9.2.13.2 Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 10'',  δύο -τριών Η/Β  
 

Κωδ. αναθεώρησης: ΠΡΣ 5918.2 100,00%  
Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση δύο - τριώνηλεκτροβανών (Η/Β) 10'', με τα υλικά 
εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, στην οποία 
περιλαμβάνεται το άνοιγμα του λάκκου, η διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, η 
τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, η προσαρμογή του 
φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, η επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία. 
 
( 1 τεμ)  Τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 13,29     
 
 

A.T.: 092 
 
Η.9.2.13.3 Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 30Χ40cm,  τεσσάρων Η/Β  
 

Κωδ. αναθεώρησης: ΠΡΣ 5918.3 100,00%  
Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι διαστάσεων 30Χ40cm για υπόγεια τοποθέτηση  τεσσάρων ηλεκτροβανών 
(Η/Β) , με τα υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, στην 
οποία περιλαμβάνεται το άνοιγμα του λάκκου, η διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των 
σωλήνων, η τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, η 
προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, η επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη 
απαραίτητη εργασία. 
 
( 1 τεμ)  Τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ 

ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 25,87     
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A.T.: 093 
 
Η.9.2.14 Στεγανά κουτιά για προγραμματιστές, μεταλλικά διαστάσεων/πάχους 

40Χ30Χ20/1,2 
 

Κωδ. αναθεώρησης: ΠΡΣ 5919 100,00%  
Στεγανό κουτί προγραμματιστών, μεταλλικό διαστάσεων/πάχους 40Χ30Χ20/1,2 , για τοποθέτηση 
προγραμματιστών ή και κεφαλών άρδευσης κλπ,  με πόρτα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm, με 
αντισκωριακή βαφή, με εσωτερική πλάκα στήριξης εξαρτημάτων, με στεγανοποιητικά παρεμβύσματα 
στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθμού προστασίας τουλάχιστον  ΙΡ 65, με κλειδαριά 
ασφαλείας, με δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας δεξιά ή αριστερά ή με δύο πόρτες, με όλα τα 
εξαρτήματα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία  τοποθέτησης. 
( 1 τεμ)  Τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ   
 (Αριθμητικώς): 55,00     
 
 

A.T.: 094 
 
Η5.8 Κινητική βαλβίδα εξαερισμού πλαστική ή μεταλλική 
 

Κωδ. αναθεώρησης: ΠΡΣ 5818 100,00%  
Αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού πλαστική ή μεταλλική κυλιόμενου διαφράγματος ΡΝ16 διατομής 1΄΄ 
επιτόπου με τα μικροϋλικά και την εργασία τοποθέτησης , σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για 
πλήρη λειτουργία. 
( 1 τεμ)  Τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΠΕΝΗΝΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 50,00     
 
 

A.T.: 095 
 

Υ∆Ρ 1,05 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας 
των πεζών. 

 
Κωδ. αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6802 100,00%  

Προσωρινή γεφύρωση με ξυλοκατασκευή σκαμμάτων ή τάφρων ή χανδάκων για τη διευκόλυνση της 
κυκλοφορίας των πεζών. 
 
Για ένα m3 χρησιμοποιούμενης ξυλείας, για την κατασκευή γεφυρώσεων, που θα κατασκευασθούν 
βάσει εγκεκριμένων τύπων ή ειδικών μελετών που πληρούν τους κανονισμούς ασφαλείας, σε 
οποιοδήποτε ύψος από τον πυθμένα του σκάμματος. Το δάπεδο κυκλοφορίας των γεφυρώσεων θα 
είναι ομαλό και αντιολισθηρό, θα φέρουν δε εκατέρωθεν ανθεκτικές κουπαστές. 
 
Επιμέτρηση σε m3 χρησιμοποιηθείσας ξυλείας, οποιασδήποτε διατομής, συμπεριλαμ-βανομένης της 
απομείωσης και φθοράς και των απαραιτήτων μεταλλικών συνδέσμων για την ασφαλή και ανθεκτική 
διαμόρφωση της διαβάθρας. 
( 1 M3)  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ   
 (Αριθμητικώς): 86,00     
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A.T.: 096 
 

Υ∆Ρ 5,07 ∆ιάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου. 
 

Κωδ. αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6069 100,00%  
Για ένα κυβικό μέτρο έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης σωλήνων με άμμο λατομείου, 
εκτελούμενης εντός ή εκτός κατοικημένης περιοχής σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης τεχνικής 
προδιαγραφής. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται : 

α. Η προμήθεια της άμμου λατομείου  

β. Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 
του έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση. 

γ. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα. 

δ. Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων 
από άμμο λατομείου μέχρι αρνήσεως. 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών) 

( 1 M3)  κυβικό μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 15,50     
 
 

A.T.: 097 
 

Υ∆Ρ 5.05.01 Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου 
της ΠΤΠ Ο-150 

 
Κωδ. αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6068 100,00%  

Για ένα κυβικό μέτρο επίχωσης κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό αμμοχάλικο της 
Π.Τ.Π. Ο-150 σε στρώσεις πάχους μέχρι 25 cm με την έκριψη, διάστρωση, πλάγιες μεταφορές, το 
κοπάνισμα ή την χρησιμοποίηση δονητικών αλλ’ όχι επιβλαβών για την ασφάλεια των τεχνικών έργων 
μέσων ή άλλων ειδικών συμπυκνωτών, την επί τόπου αξία του νερού διαβροχής, με τη δαπάνη μιας 
τουλάχιστον δοκιμασίας ανά 1.000 m3 συμπυκνωμένου όγκου και πάντως μιας σε κάθε αυτοτελές 
έργο για την εξακρίβωση της συμπύκνωσης που έχει επιτευχθεί. Ο βαθμός συμπύκνωσης δεν πρέπει, 
να είναι κατώτερος από 95% (τροποποιημένη δοκιμασία Proctor). Περιλαμβάνεται η δαπάνη 
προμήθειας του υλικού και της μεταφοράς του από οποιαδήποτε απόσταση. Κατά τα λοιπά σύμφωνα 
με τα σχέδια της μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του 
ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη. 
( 1 M3)  κυβικό μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 14,90     
 
 

A.T.: 098 
 
Υ∆Ρ 3.10.02.01  Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες σε κατοικημένη 

περιοχή  για πλάτος ορυγμάτων έως 4.00μ με φόρτωση και μεταφορά 
 

Κωδ. αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6081.1 100,00%  
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Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 
υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή στρώσεων από σκυρόδεμα, σε κατοικημένη περιοχή ή στο 
εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία. 
Για ένα κυβικό μέτρο εκσκαφής ορυγμάτων Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m όπως παραπάνω που 
θα εκτελείται με οποιοδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή 
με υπόγεια νερά, με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση.  
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 
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.   
Στην τιμή περιλαμβάνονται 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). Κατά δε τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες προδιαγραφές.  
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m ανά 20,0 m 
ορύγματος. Λοιπές αντιστηρίξεις καλύπτονται από ιδιαίτερα άρθρα του τιμολογίου σύμφωνα με την 
μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.  
 
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. 
  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 
μελέτη, το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων 
εκσκαφών. 
( 1 M3)  κυβικό μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 13,70     
 
 

 

A.T.: 099 
 

Υ∆Ρ 12.12.09  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 
Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 500 mm 

 
Κωδ. αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.7 100,00%  

Αγωγοί υπονόμων ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες ΡVC της σειράς 41 με τον εγκιβωτισμό από 
άμμο. 
Για ένα μέτρο πραγματικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 500 mm  
, χωρίς το μήκος των ειδικών τεμαχίων, με την προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, 
σύνδεση, εγκιβωτισμό των σωλήνων με άμμο, δοκιμασία των σωλήνων του αγωγού. 
Στην τιμή ακόμα περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι από πλαστικό σωλήνα ΡVC και κάθε άλλη εργασία και 
υλικό συνδέσεως για την διαμόρφωση του αγωγού (για οσεσδήποτε συνδέσεις) καθώς και οι 
σύνδεσμοι μεταξύ των σωλήνων και των φρεατίων. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους 
( 1 M)  μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 48,80     
 
 

A.T.: 100 
 

Υ∆Ρ 12.12.10 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 
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Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 630 mm 
 

Κωδ. αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.7 100,00%  
Αγωγοί υπονόμων ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες ΡVC της σειράς 41 με τον εγκιβωτισμό από 
άμμο. 
Για ένα μέτρο πραγματικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 500 mm  
, χωρίς το μήκος των ειδικών τεμαχίων, με την προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, 
σύνδεση, εγκιβωτισμό των σωλήνων με άμμο, δοκιμασία των σωλήνων του αγωγού. 
Στην τιμή ακόμα περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι από πλαστικό σωλήνα ΡVC και κάθε άλλη εργασία και 
υλικό συνδέσεως για την διαμόρφωση του αγωγού (για οσεσδήποτε συνδέσεις) καθώς και οι 
σύνδεσμοι μεταξύ των σωλήνων και των φρεατίων. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους 
( 1 M)  μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ   
 (Αριθμητικώς): 75,00     
 
 

A.T.: 101 
 

Ο∆Ο Β-66.1 
 

Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)  

 
Κωδ. αναθεώρησης: Ο∆Ο-2548 100,00%  

Για την κατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής ομβρίων ή επίσκεψης υπονόμου ή / και στραγγιστηρίου, το 
οποίο θα είναι πλήρως ή εν μέρει προκατασκευασμένο ή θα κατασκευαστεί με επί τόπου έγχυση, 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης αποχέτευσης., την Τ.Σ.Υ., τα ΠΚΕ και τους υπόλοιπους όρους 
δημοπράτησης, τοποθετημένο και στερεωμένο στην προβλεπόμενη θέση του, συνδεδεμένο με τους 
αγωγούς εισροής ή εκροής, έτοιμο για λειτουργία. 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η δαπάνη προμήθειας των κάθε είδους υλικών, όπως σκυροδέματα (κατασκευής, 
κοιτόστρωσης, εγκιβωτισμού και μόρφωσης της κλίσης του πυθμένα των φρεατίων 
υδροσυλλογής σε τριγωνική τάφρο επιχώματος), έτοιμα προκατασκευασμένα τεμάχια, 
οπλισμοί (κοινοί ή γαλβανισμένοι), αγωγοί μέσα στα φρεάτια επίσκεψης, (με το 
σκυρόδεμα εγκιβωτισμού τους), σιδηρά, γαλβανισμένα και χυτοσιδηρά είδη (όπως 
σχάρες, καλύμματα και πλαίσια φρεατίων, αγκυρώσεις, βαθμίδες επίσκεψης, σιδηρές 
αναρτήσεις), μη συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα πλήρωσης διακένων οπών σύνδεσης 
αγωγών και στερέωσης σχαρών υδροσυλλογής, υλικά της ΠΤΠ Ο 150, τάκοι στερέωσης, 
• η δαπάνη των μεταφορών από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο προκατασκευής και 
απ’ εκεί (ή απ’ ευθείας) στον τόπο ενσωμάτωσης, με τις φορτοεκφορτώσεις, το χαμένο 
χρόνο φορτοεκφορτώσεων, σταλίες και προσωρινές αποθηκεύσεις, 
• η δαπάνη της πλήρους εργασίας για εκσκαφή του σκάμματος θεμελίωσης σε κάθε είδους 
έδαφος, προκατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των φρεατίων, επί τόπου τοποθέτηση 
οπλισμού, κατασκευή ξυλοτύπων, έγχυση σκυροδέματος, διάνοιξη οπών σύνδεσης των 
σωλήνων, σύνδεση των σωλήνων, σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων, 
κατασκευή και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης, κατασκευή και τοποθέτηση σχαρών, 
καλυμμάτων και πλαισίων, επαναπλήρωση σκάμματος, 
• η δαπάνη (εργασία και υλικά) επί τόπου σκυροδέτησης τμήματος των φρεατίων 
υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού 
• η δαπάνη χρήσης των μηχανημάτων (με υποχρεωτική χρήση κατάλληλου γερανού για τη 
φάση τοποθέτησης και στερέωσης προκατασκευασμένων στοιχείων), 
• η δαπάνη απόσβεσης τύπων και άλλων εγκαταστάσεων προκατασκευής, 
• η δαπάνη των τυχόν απαιτούμενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από 
παρουσία νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν αναγράφεται ρητά αλλά 
είναι αναγκαία για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, όπως περιγράφεται. 
Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη (εργασία και υλικά) όπλισης φρεατίων 
υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν όπου απαιτείται, η δαπάνη (εργασία και υλικά) επί τόπου σκυροδέτησης 



 

  Σελίδα 47 από 53 

 

τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του εσωτερικού μέσου ύψους του φρεατίου πέραν 
των 1200χλστ. και η πρόσθετη δαπάνη (εργασία και υλικά) κατασκευής λαιμού ύψους h>1,00μ σε 
φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή στραγγιστηρίων 
( 1 τεμ)  τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ 

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 399,80     
 

 

A.T.: 102 
 

Ο∆Ο Β-66Ν.1 
 

Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου ομβρίων τύπου Ε2-0 (αγωγοί από Φ500 έως 
Φ800) (Ν.Τ) 

 
Κωδ. αναθεώρησης: Ο∆Ο-2548 100,00%  

Για την κατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής ομβρίων ή επίσκεψης υπονόμου ή / και στραγγιστηρίου, το 
οποίο θα είναι πλήρως ή εν μέρει προκατασκευασμένο ή θα κατασκευαστεί με επί τόπου έγχυση, 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης αποχέτευσης., την Τ.Σ.Υ., τα ΠΚΕ και τους υπόλοιπους όρους 
δημοπράτησης, τοποθετημένο και στερεωμένο στην προβλεπόμενη θέση του, συνδεδεμένο με τους 
αγωγούς εισροής ή εκροής, έτοιμο για λειτουργία. 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η δαπάνη προμήθειας των κάθε είδους υλικών, όπως σκυροδέματα (κατασκευής, 
κοιτόστρωσης, εγκιβωτισμού και μόρφωσης της κλίσης του πυθμένα των φρεατίων 
υδροσυλλογής σε τριγωνική τάφρο επιχώματος), έτοιμα προκατασκευασμένα τεμάχια, 
οπλισμοί (κοινοί ή γαλβανισμένοι), αγωγοί μέσα στα φρεάτια επίσκεψης, (με το 
σκυρόδεμα εγκιβωτισμού τους), σιδηρά, γαλβανισμένα και χυτοσιδηρά είδη (όπως 
σχάρες, καλύμματα και πλαίσια φρεατίων, αγκυρώσεις, βαθμίδες επίσκεψης, σιδηρές 
αναρτήσεις), μη συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα πλήρωσης διακένων οπών σύνδεσης 
αγωγών και στερέωσης σχαρών υδροσυλλογής, υλικά της ΠΤΠ Ο 150, τάκοι στερέωσης, 
• η δαπάνη των μεταφορών από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο προκατασκευής και 
απ’ εκεί (ή απ’ ευθείας) στον τόπο ενσωμάτωσης, με τις φορτοεκφορτώσεις, το χαμένο 
χρόνο φορτοεκφορτώσεων, σταλίες και προσωρινές αποθηκεύσεις, 
• η δαπάνη της πλήρους εργασίας για εκσκαφή του σκάμματος θεμελίωσης σε κάθε είδους 
έδαφος, προκατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των φρεατίων, επί τόπου τοποθέτηση 
οπλισμού, κατασκευή ξυλοτύπων, έγχυση σκυροδέματος, διάνοιξη οπών σύνδεσης των 
σωλήνων, σύνδεση των σωλήνων, σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων, 
κατασκευή και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης, κατασκευή και τοποθέτηση σχαρών, 
καλυμμάτων και πλαισίων, επαναπλήρωση σκάμματος, 
• η δαπάνη (εργασία και υλικά) επί τόπου σκυροδέτησης τμήματος των φρεατίων 
υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού 
• η δαπάνη χρήσης των μηχανημάτων (με υποχρεωτική χρήση κατάλληλου γερανού για τη 
φάση τοποθέτησης και στερέωσης προκατασκευασμένων στοιχείων), 
• η δαπάνη απόσβεσης τύπων και άλλων εγκαταστάσεων προκατασκευής, 
• η δαπάνη των τυχόν απαιτούμενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από 
παρουσία νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν αναγράφεται ρητά αλλά 
είναι αναγκαία για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, όπως περιγράφεται. 
Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη (εργασία και υλικά) όπλισης φρεατίων 
υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν όπου απαιτείται, η δαπάνη (εργασία και υλικά) επί τόπου σκυροδέτησης 
τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του εσωτερικού μέσου ύψους του φρεατίου πέραν 
των 1200χλστ. και η πρόσθετη δαπάνη (εργασία και υλικά) κατασκευής λαιμού ύψους h>1,00μ σε 
φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή στραγγιστηρίων 
( 1 τεμ)  τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ   
 (Αριθμητικώς): 820,00     
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A.T.: 103 
 

Ο∆Ο Β-66Ν.7 Φρεάτιο υδροσυλλογής με διπλή σχάρα (Ν.Τ) 
 

Κωδ. αναθεώρησης: Ο∆Ο-2548 100,00%  
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η δαπάνη προμήθειας των κάθε είδους υλικών, όπως σκυροδέματα (κατασκευής, 
κοιτόστρωσης, εγκιβωτισμού και μόρφωσης της κλίσης του πυθμένα των φρεατίων 
υδροσυλλογής σε τριγωνική τάφρο επιχώματος), έτοιμα προκατασκευασμένα τεμάχια, 
οπλισμοί (κοινοί ή γαλβανισμένοι), αγωγοί μέσα στα φρεάτια επίσκεψης, (με το 
σκυρόδεμα εγκιβωτισμού τους), σιδηρά, γαλβανισμένα και χυτοσιδηρά είδη (όπως 
σχάρες, καλύμματα και πλαίσια φρεατίων, αγκυρώσεις, βαθμίδες επίσκεψης, σιδηρές 
αναρτήσεις), μη συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα πλήρωσης διακένων οπών σύνδεσης 
αγωγών και στερέωσης σχαρών υδροσυλλογής, υλικά της ΠΤΠ Ο 150, τάκοι στερέωσης, 
• η δαπάνη των μεταφορών από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο προκατασκευής και 
απ’ εκεί (ή απ’ ευθείας) στον τόπο ενσωμάτωσης, με τις φορτοεκφορτώσεις, το χαμένο 
χρόνο φορτοεκφορτώσεων, σταλίες και προσωρινές αποθηκεύσεις, 
• η δαπάνη της πλήρους εργασίας για εκσκαφή του σκάμματος θεμελίωσης σε κάθε είδους 
έδαφος, προκατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των φρεατίων, επί τόπου τοποθέτηση 
οπλισμού, κατασκευή ξυλοτύπων, έγχυση σκυροδέματος, διάνοιξη οπών σύνδεσης των 
σωλήνων, σύνδεση των σωλήνων, σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων, 
κατασκευή και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης, κατασκευή και τοποθέτηση σχαρών, 
καλυμμάτων και πλαισίων, επαναπλήρωση σκάμματος, 
• η δαπάνη (εργασία και υλικά) επί τόπου σκυροδέτησης τμήματος των φρεατίων 
υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού 
• η δαπάνη χρήσης των μηχανημάτων (με υποχρεωτική χρήση κατάλληλου γερανού για τη 
φάση τοποθέτησης και στερέωσης προκατασκευασμένων στοιχείων), 
• η δαπάνη απόσβεσης τύπων και άλλων εγκαταστάσεων προκατασκευής, 
• η δαπάνη των τυχόν απαιτούμενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από 
παρουσία νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν αναγράφεται ρητά αλλά 
είναι αναγκαία για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, όπως περιγράφεται. 
• Η δαπάνη (εργασία και υλικά) όπλισης φρεατίων υδροσυλλογής και η πρόσθετη δαπάνη 
(εργασία και υλικά) κατασκευής λαιμού ύψους h>1,00μ σε φρεάτια υδροσυλλογής. 
• Η δαπάνη για τη μόνωση επιφάνειας σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με διπλή 
επάλειψη με ασφαλτικό μονωτικό υλικό τύπου LANCOL, ή ανάλογου εγκεκριμένου τύπου, 
σε όση ποσότητα απαιτείται και σε επιφάνεια οποιουδήποτε είδους και σε οποιαδήποτε 
θέση του έργου, περιλαμβανομένης της προμήθειας των απαιτουμένων υλικών, 
μικροϋλικών κλπ. επί τόπου του έργου και κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην Τ.Σ.Υ. 
• Η δαπάνη προμήθειας και τοποθέτησης χυτοσιδηρών καλυμμάτων φρεατίων, και κάθε 
χυτοσιδηρό αντικείμενο, πλην βαθμίδων και εσχαρών, πλήρως τοποθετημένα μετά της 
αξίας μεταφοράς επί τόπου των έργων. Τα προσκομιζόμενα προς τοποθέτηση υλικά θα 
συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισμένου εργαστηρίου. 
• Η δαπάνη προμήθειας και τοποθέτησης χυτοσιδηράς βαθμίδας. Στην τιμή περιλαμβάνεται 
η προμήθεια των υλικών επί τόπου και οι πάσης φύσεως εργασίες για την έντεχνη 
εκτέλεση. 
• Η προμήθεια και πλήρης τοποθέτηση αγωγών υπονόμων ακαθάρτων από πλαστικούς 
σωλήνες ΡVC της σειράς 41, με τον εγκιβωτισμό από άμμo . Συγκεκριμένα, για ένα μέτρο 
πραγματικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες ΡVC, χωρίς το μήκος των ειδικών 
τεμαχίων, με την προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, εγκιβωτισμό 
των σωλήνων με άμμο, δοκιμασία των σωλήνων του αγωγού. Στην τιμή ακόμα 
περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι από πλαστικό σωλήνα ΡVC και κάθε άλλη εργασία και 
υλικό συνδέσεως για την διαμόρφωση του αγωγού (για οσεσδήποτε συνδέσεις) καθώς και 
οι σύνδεσμοι μεταξύ των σωλήνων και των φρεατίων. 

• Η προμήθεια και κατασκευή ενιαίου χυτοσιδηρού μετώπου 
( 1 τεμ)  τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 1.850,00     
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A.T.: 104 
 

Ο∆Ο Β-66Ν.8 Φρεάτιο υδροσυλλογής με μονή σχάρα (Ν.Τ) 
 

Κωδ. αναθεώρησης: Ο∆Ο-2548 100,00%  
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η δαπάνη προμήθειας των κάθε είδους υλικών, όπως σκυροδέματα (κατασκευής, 
κοιτόστρωσης, εγκιβωτισμού και μόρφωσης της κλίσης του πυθμένα των φρεατίων 
υδροσυλλογής σε τριγωνική τάφρο επιχώματος), έτοιμα προκατασκευασμένα τεμάχια, 
οπλισμοί (κοινοί ή γαλβανισμένοι), αγωγοί μέσα στα φρεάτια επίσκεψης, (με το 
σκυρόδεμα εγκιβωτισμού τους), σιδηρά, γαλβανισμένα και χυτοσιδηρά είδη (όπως 
σχάρες, καλύμματα και πλαίσια φρεατίων, αγκυρώσεις, βαθμίδες επίσκεψης, σιδηρές 
αναρτήσεις), μη συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα πλήρωσης διακένων οπών σύνδεσης 
αγωγών και στερέωσης σχαρών υδροσυλλογής, υλικά της ΠΤΠ Ο 150, τάκοι στερέωσης, 
• η δαπάνη των μεταφορών από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο προκατασκευής και 
απ’ εκεί (ή απ’ ευθείας) στον τόπο ενσωμάτωσης, με τις φορτοεκφορτώσεις, το χαμένο 
χρόνο φορτοεκφορτώσεων, σταλίες και προσωρινές αποθηκεύσεις, 
• η δαπάνη της πλήρους εργασίας για εκσκαφή του σκάμματος θεμελίωσης σε κάθε είδους 
έδαφος, προκατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των φρεατίων, επί τόπου τοποθέτηση 
οπλισμού, κατασκευή ξυλοτύπων, έγχυση σκυροδέματος, διάνοιξη οπών σύνδεσης των 
σωλήνων, σύνδεση των σωλήνων, σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων, 
κατασκευή και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης, κατασκευή και τοποθέτηση σχαρών, 
καλυμμάτων και πλαισίων, επαναπλήρωση σκάμματος, 
• η δαπάνη (εργασία και υλικά) επί τόπου σκυροδέτησης τμήματος των φρεατίων 
υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού 
• η δαπάνη χρήσης των μηχανημάτων (με υποχρεωτική χρήση κατάλληλου γερανού για τη 
φάση τοποθέτησης και στερέωσης προκατασκευασμένων στοιχείων), 
• η δαπάνη απόσβεσης τύπων και άλλων εγκαταστάσεων προκατασκευής, 
• η δαπάνη των τυχόν απαιτούμενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από 
παρουσία νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν αναγράφεται ρητά αλλά 
είναι αναγκαία για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, όπως περιγράφεται. 
• Η δαπάνη (εργασία και υλικά) όπλισης φρεατίων υδροσυλλογής και η πρόσθετη δαπάνη 
(εργασία και υλικά) κατασκευής λαιμού ύψους h>1,00μ σε φρεάτια υδροσυλλογής. 
• Η δαπάνη για τη μόνωση επιφάνειας σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με διπλή 
επάλειψη με ασφαλτικό μονωτικό υλικό τύπου LANCOL, ή ανάλογου εγκεκριμένου τύπου, 
σε όση ποσότητα απαιτείται και σε επιφάνεια οποιουδήποτε είδους και σε οποιαδήποτε 
θέση του έργου, περιλαμβανομένης της προμήθειας των απαιτουμένων υλικών, 
μικροϋλικών κλπ. επί τόπου του έργου και κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην Τ.Σ.Υ. 
• Η δαπάνη προμήθειας και τοποθέτησης χυτοσιδηρών καλυμμάτων φρεατίων, και κάθε 
χυτοσιδηρό αντικείμενο, πλην βαθμίδων και εσχαρών, πλήρως τοποθετημένα μετά της 
αξίας μεταφοράς επί τόπου των έργων. Τα προσκομιζόμενα προς τοποθέτηση υλικά θα 
συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισμένου εργαστηρίου. 
• Η δαπάνη προμήθειας και τοποθέτησης χυτοσιδηράς βαθμίδας. Στην τιμή περιλαμβάνεται 
η προμήθεια των υλικών επί τόπου και οι πάσης φύσεως εργασίες για την έντεχνη 
εκτέλεση. 
• Η προμήθεια και πλήρης τοποθέτηση αγωγών υπονόμων ακαθάρτων από πλαστικούς 
σωλήνες ΡVC της σειράς 41, με τον εγκιβωτισμό από άμμo . Συγκεκριμένα, για ένα μέτρο 
πραγματικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες ΡVC, χωρίς το μήκος των ειδικών 
τεμαχίων, με την προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, εγκιβωτισμό 
των σωλήνων με άμμο, δοκιμασία των σωλήνων του αγωγού. Στην τιμή ακόμα 
περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι από πλαστικό σωλήνα ΡVC και κάθε άλλη εργασία και 
υλικό συνδέσεως για την διαμόρφωση του αγωγού (για οσεσδήποτε συνδέσεις) καθώς και 
οι σύνδεσμοι μεταξύ των σωλήνων και των φρεατίων. 
• Η προμήθεια και κατασκευή ενιαίου χυτοσιδηρού μετώπου 
( 1 τεμ)  τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ    
 (Αριθμητικώς): 1.000,00     
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A.T.: 105 
 

Ο∆Ο Β-66Ν.9 Ειδικό Φρεάτιο υδροσυλλογής 
 

Κωδ. αναθεώρησης: Ο∆Ο-2548 100,00%  
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• Σκυρόδεμα C30/37 οπλισμένο, που χρησιμοποιείται για την κατασκευή βάθρων με τα 
συνδεδεμένα πτερύγιά τους, τοίχων και λεπτότοιχων, υποστυλωμάτων γεφυρών 
κατακορύφων ή κεκλιμένων (π.χ. μορφής V), επένδυσης πασσαλοσυστοιχιών. 
Περιλαμβάνονται θεμέλια και ανωδομές για το ύψος τους μέχρι 10m από το έδαφος, 
καθώς και θωράκια, προσκεφάλαια, δοκοί έδρασης γεφυρών, κεφαλόδεσμοι, όταν 
εδράζονται σε ακρόβαθρα οιουδήποτε ύψους ή σε μεσόβαθρα ύψους μέχρι 10m από το 
έδαφος. ∆εν περιλαμβάνονται ανωδομές των παραπάνω δομικών στοιχείων, που 
κατασκευάζονται με ολισθαίνοντα ή αναρριχώμενο ξυλότυπο και είναι συνολικού ύψους 
άνω των 10m από το έδαφος. 
• Η δαπάνη προμήθειας και τοποθέτησης χυτοσιδηρών καλυμμάτων φρεατίων, και κάθε 
χυτοσιδηρό αντικείμενο, πλην βαθμίδων και εσχαρών, πλήρως τοποθετημένα μετά της 
αξίας μεταφοράς επί τόπου των έργων. Τα προσκομιζόμενα προς τοποθέτηση υλικά θα 
συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισμένου εργαστηρίου. 
• Η προμήθεια και πλήρης τοποθέτηση αγωγών υπονόμων ακαθάρτων από πλαστικούς 
σωλήνες ΡVC της σειράς 41, με τον εγκιβωτισμό από άμμo . Συγκεκριμένα, για ένα μέτρο 
πραγματικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες ΡVC, χωρίς το μήκος των ειδικών 
τεμαχίων, με την προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, εγκιβωτισμό 
των σωλήνων με άμμο, δοκιμασία των σωλήνων του αγωγού. Στην τιμή ακόμα 
περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι από πλαστικό σωλήνα ΡVC και κάθε άλλη εργασία και 
υλικό συνδέσεως για την διαμόρφωση του αγωγού (για οσεσδήποτε συνδέσεις) καθώς και 
οι σύνδεσμοι μεταξύ των σωλήνων και των φρεατίων. 
( 1 τεμ)  τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ   
 (Αριθμητικώς): 20,00     
 
 
 

A.T.: 106 
 
∆1.4 ∆ένδρα κατηγορίας ∆4 
 

Κωδ. αναθεώρησης: ΠΡΣ-5210 100,00%  
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων κατηγορίας ∆4με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης 
και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο 
του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους. 
( 1 τεμ)  τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 26,15     
 
 

A.T.: 107 
 
∆1.3 ∆ένδρα κατηγορίας ∆3 
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Κωδ. αναθεώρησης: ΠΡΣ-5210 100,00%  
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων κατηγορίας ∆3 με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης 
και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο 
του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους. 
( 1 τεμ)  τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 11,25     
 
 

A.T.: 108 
 
∆2.5 Θάμνοι κατηγορίας Θ5 
 

Κωδ. αναθεώρησης: ΠΡΣ-5210 100,00%  
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων κατηγορίας Θ5 με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης 
και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο 
του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους. 
 
 ( 1 τεμ)  τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ   
 (Αριθμητικώς): 28,00     
 
 
 

A.T.: 109 
 
∆1.6 ∆ένδρα κατηγορίας ∆6 
 

Κωδ. αναθεώρησης: ΠΡΣ-5210 100,00%  
 
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων κατηγορίας ∆6 με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης 
και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο 
του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους. 
( 1 τεμ)  τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 

ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 77,25     
 
 
 

A.T.: 110 
 
Ε9.5 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt 
 

Κωδ. αναθεώρησης: ΠΡΣ-5210 100,00%  
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του 
φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, 
πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης. Στην 
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τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των 
υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
( 1 τεμ)  τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 1,20     
 
 

A.T.: 111 
 
Ε9.6 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt 
 

Κωδ. αναθεώρησης: ΠΡΣ-5210 100,00%  
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση 
του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, 
πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του 
με κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η 
δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, 
δοχεία κλπ). 
( 1 τεμ)  τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ   
 (Αριθμητικώς): 3,00     
 
 
 

A.T.: 112 
 
Ε9.7 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt 
 

Κωδ. αναθεώρησης: ΠΡΣ-5210 100,00%  
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του 
φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, 
πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια 
άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του 
νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, 
σακούλες, δοχεία κλπ). 
( 1 τεμ)  τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 4,20     
 
 
 
 
 

A.T.: 113 
 
Ε4.4 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων  1,20 Χ 1,20 Χ 1,20 m 
 

Κωδ. αναθεώρησης: ΠΡΣ 5110 100,00%  
Aνοιγμα λάκκων διαστάσεων  1,20 Χ 1,20 Χ 1,20 m με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, καθώς και 
καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και 
μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 
( 1 τεμ)  τεμάχιο 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 5,30     
 
 

A.T.: 114 
 
ΣΤ1.2 Σχηματισμός λεκάνης άρδρευσης φυτών διαμέτρου από 0,61 m και άνω 
 

Κωδ. αναθεώρησης: ΠΡΣ 5330 100,00%  
Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης φυτών διαμέτρου από 0,61 m και άνω, σε έδαφος οποιαδήποτε 
κλίσεως, με εκσκαφή του εδάφους γύρω από τον κορμό του φυτού σε βάθος 10 cm και εκρίζωση και 
απομάκρυνση τυχόν ζιζανίων. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων. 
( 1 τεμ)  τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 0,70     
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