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Γ11γ/0/9/7/7-2-2013 απόθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, 

Τπνδνκώλ  Μεηαθνξώλ  &  Γηθηύσλ “Αλαπξνζαξκνγή θαη  ζπκπιήξσζε Δληαίσλ Σηκνινγίσλ 

Έξγσλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθώλ, Ληκεληθώλ, Οηθνδνκηθώλ, Πξαζίλνπ θαη 

Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ Δξγαζηώλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθώλ θαη Ληκεληθώλ.” (ΦΔΚ Β΄ 363/2013) 

 

 

ΒΑΙΚΔ ΣΙΜΔ 

Βαζηθέο Σηκέο Α΄ ηξηκήλνπ 2012 ηεο Δπηηξνπήο Γηαπηζηώζεσο Σηκώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ  

1. ΗΜΔΡΟΜΙΘΙΑ    

α/α Δηδηθόηεηα Ωξνκίζζην 

1 2 3 

111 Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο  15,741598 

112 Δξγάηεο εηδηθεπκέλνο 17,312112 

2. ΤΛΙΚΑ 

265 ίδεξνο ζε ιάκεο θαη ηεηξάγσλα ζε Kgr 0,8474 

252 

Ήινη ζίδεξνί θνριηνθόξνη (κπνπιόληα) κε ξνδέια 

ζε Kgr 2,184 

205 Ξπιεία πξηζηή πξνειεύζεσο νπεδίαο Α' 480 

273 Λακαξίλα γαιβαληζκέλε επίπεδε ζε Kgr 1,1129 

214 Πξηζηή μπιεία θαζηαληάο ζε m3 1000 

203.4 Ξπιεία πξηζηή εγρώξηα ειάηεο 290 

260 ίδεξνο νπιηζκώλ, θπθι. δηαηνκήο (Υ.Ο..) 0,5587 

223.2 

Κόληξα πιαθέ νθνπκέ πάρνπο 5 mm εγρώξην ζε 

m3 1700 

227 

Λσξίδεο ξακπνηέ από μπιεία πιάηνπο άλσ ησλ 8 

cm θαη κέρξη 12 cm, θαζαξνύ πάρνπο 22 mm θαη 

κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 40 cm, πξνειεύζεσο 

Ρνπκαλίαο ζε m2 13 



228 

Λσξίδεο ξακπνηέ από μπιεία δξπόο, πιάηνπο 4 

έσο 7 cm, θαζαξνύ πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 22 mm 

θαη κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 40 cm, πξνειεύζεσο 

ινβελίαο 35 

261 Πιέγκα από δνκηθό ράιπβα (ST IV) ζε Kgr 0,6116 

373 

Κνριησηνί ήινη (μπιόβηδεο) 20/35 ζε θνπηηά ησλ 

144 ηεκ. 2,7355 

507.1.2.α 

Αζθαιηηθή κεκβξάλε κε ειαζηνκεξέο κίγκα 

αζθάιηνπ θαη εζσηεξηθό νπιηζκό. Δληζρπκέλν 

παινπίιεκα 50 g/m2 4,69 

 

 

ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΑΙΝΟΤ 

 
A.T. : 10 
Άξζξν: ΟΙΚ 31.01.5Υ 

 

Υαιηθόζηξσζε κνλνπαηηνύ κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ  
 

Οη εξγαζίεο γηα ηελ πιήξε επίζηξσζε ηνπ θαηαζηξώκαηνο ηνπ κνλνπαηηνύ πάρνπο 0,20 
κέηξσλ από ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ κε ζπκπύθλσζε ζε δύν ζηξώζεηο, πάρνπο θάζε 

ζηξώζεο 0,10 κέηξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο ησλ πιηθώλ κε ηηο 
θνξηνεθθνξηώζεηο, ηεο κεηαθνξάο επηηόπνπ (κε κεραλνθίλεηα κέζα θαη κε ηα ρέξηα, ιόγσ 

ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ ηνπ θαξαγγηνύ) ηνπ έξγνπ, θαζώο θαη ηηο δαπάλεο ηνπ 

εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα εξγαζηεί θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 
 

 
Τιηθά 

 

α) Σζηκέληνλ                (026)  kg ΤΤ{{  51*0,099}}=          5,05 
 

β) Ακκνο θνληνδεκάησλ          (052)  m3 ΤΤ{{ 0,10*14,63}}= 1,46 
 

γ) Υάιηθεο 0,7 - 3             (057)  m3 ΤΤ{{ 0,17* 10,05}}=        1,71 
 

δ) Τδσξ                        (021)  m3 ΤΤ{{ 0,05* 2,67}}=         0,13 

 
Δξγαζία 

 
Γαπάλε κεραλεκάησλ θιπ 

 

εξγαζίαη αλεγκέλαη εηο 
 

                   Δξγ         (001)   h ΤΤ{{ 0,8* 64,99/8}}=            6,50 
 

                  Σερλ         (003)   h ΤΤ{{ 0,3* 84,31/8}}=            3,16 

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

 
                                                      Αζξνηζκα 18,01 



 

 
Σηκή ελόο m3  

 
ΔΤΡΧ(Οινγξάθωο):Γέθα νρηώ Δπξώ 

(Αξηζκεηηθώο) :  18,00   

 
A.T. : 39 
  
 Άξζξν: ΑΣΑΔ 3112  
 
Φύηεπζε δαζηθώλ θπηαξίωλ βνινθύηωλ ή γπκλνξίδωλ θπηώλ ζε απιαθώζεηο ή 
ιάθθνπο.  
Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΑΣΑΔ 2112  100% 
 
 Φύηεπζε δαζηθώλ θπηαξίσλ βνινθύησλ ή γπκλνξίδσλ θπηώλ ζε απιαθώζεηο ή ιάθθνπο 
 βάζνπο κέρξη 0,50 κ. 
 Φύηεπζε  δαζηθώλ  θπηαξίσλ  ζε  επηιεγκέλεο  ζέζεηο  δηάζπαξηα  ή  ζε  θαλνληθό 
 θπηεπηηθό ζύλδεζκν κε εξγάηεο. Σηκή εθαξκνγήο γηα θύηεπζε ελόο θπηαξίνπ. 
 ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
 1.Η  πξνζηαζία  θαη  ζπληήξεζε  ησλ  θπηαξίσλ ζην ρώξν ηνπ έξγνπ κε ηε ιήςε ησλ 
 αλαγθαίσλ  κέηξσλ  όπσο:  ζθίαζε, πόηηζκα,παξάρσζε θ.ι.π. ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
 ηνπ επηβιέπνληνο. 
 2.Η πξνζέγγηζε ησλ θπηαξίσλ ζηηο ζέζεηο θύηεπζεο. 
 3.Η δηακόξθσζε ησλ ιάθθσλ ζηελ πεξίπησζε θύηεπζεο ζε ιάθθνπο ή απιαθώζεηο θαη ε 
 δηάλνημε  ιάθθσλ  ή  νπώλ  ή  ζρηζκώλ  ζηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο. 
 4.Η  αθαίξεζε  ησλ  πιαζηηθώλ  ζάθθσλ  από  ηα  βνιόθπηα  ή  ε  δηακόξθσζε  θαη 
 ηαθηνπνίεζε κέζα ζην ιάθθν ηνπ ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο ζηα γπκλόξηδα. 
 5.Η επηινγή ηνπ ρώκαηνο πνπ βξίζθεηαη γύξσ από ην ιάθθν θαη ε ηκεκαηηθή πιήξσζε 
 ησλ ιάθθσλ, κε ζπκπίεζε ηνπ ρώκαηνο πιεξώζεσο, κέρξη ην ξηδηθό θόκβν. 
 6.Η δηακόξθσζε ιεθάλεο ζπγθξάηεζεο λεξνύ βάζνπο ηνπιάρηζηνλ 0,1κ. θαη εκβαδνύ 
 0,3 έσο 0,5 κ2 ζε πεξίπησζε ρακειήο θύηεπζεο ή ε δεκηνπξγία ινθίζθνπ ζε 
 πεξίπησζε πςειήο θύηεπζεο. 
 ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ θπηαξίσλ ηα νπνία ρνξεγνύληαη από ηε 
 Γαζηθή ππεξεζία ζηνλ αλάδνρν θαη παξαδίδνληαη ζην ρώξν ηνπ έξγνπ. 
 Η  αμία  ησλ  θπηαξίσλ,  πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαηαζηξάθεθαλ θαηά ην ρξνληθό 
 δηάζηεκα  από  ηελ  παξάδνζή  ηνπο  ζηνλ αλάδνρν κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ 
 έξγνπ θαη ππεξβαίλνπλ ζε πνζόηεηα ην 20% ηεο πνζόηεηαο πνπ παξαδόζεθε, θαηαινγί- 
 δεηαη  ζε  βάξνο ηνπ αλαδόρνπ κε ηηκή ππνινγηζκνύ ηελ ηηκή δηάζεζεο ησλ θπηαξίσλ 
 από ηα θξαηηθά θπηώξηα θαηά ην ρξόλν ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 
 ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ 
 Δπηκεηξώληαη θαη παξαιακβάλνληαη δώληα θπηάξηα κε ππνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ λα ηα 
 ζπληεξεί  κέρξη  ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ θύηεπζεο, ρσξίο πξόζζεηε ακνηβή 
 πέξα  από  ηελ  ακνηβή γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ ηπρόλ νξίδνληαη θαη όπσο θαηά 
 είδνο θαη πνζόηεηα νξίδνληαη ζηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 
 Γηα θπηά ησλ νπνίσλ ε θύηεπζε έρεη πηζηνπνηεζεί θαη ηα νπνία δελ έρνπλ επηβηώζεη 
 θαηά  ηελ  νξηζηηθή  παξαιαβή ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 10% ησλ κεηξεζέλησλ θαηά 
 ηελ  πξνζσξηλή  παξαιαβή ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζηελ εθ λένπ θύηεπζε, ζύκθσλα κε 
 ηηο  νδεγίεο ηνπ επηβιέπνληνο, ρσξίο πξόζζεηε ακνηβή θαη κε θαηαινγηζκό ζε βάξνο 
 ηνπ  ηεο  δαπάλεο  ζπληήξεζεο,  ζε είδνο θαη πνζόηεηα πνπ έρεη πξνβιεθζεί θαη κε
 α)Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο  (111) σξ       0,10x          15,74 =               1,57 
 ηηκέο πνπ ηζρύνπλ θαηά ηε λέα θύηεπζε. ---------------------------- 
 (1 θπηό) Άζξνηζκα                 1,57 
 Δξγαζία αλεγκέλε ζπκβαηηθά ζε ώξεο αλεηδίθεπηνπ εξγάηε.  
 
ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθά) : 1,57 
 
(Οινγξάθωο) :ΔΝΑ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ 



 
 A.T. : 47  
 Άξζξν: ΑΣΑΔ 4200  
  
πληήξεζε - Γηακόξθωζε ιεθάλεο ζπγξαηήζεωο λεξνύ  
Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΑΣΑΔ 4200  100% 
 
 πληήξεζε - Γηακόξθσζε ιεθάλεο ζπγξαηήζεσο λεξνύ  βάζνπο ηνπιάρηζηνλ 0,1 κ. θαη 
 εκβαδνύ 0,3 έσο 0,5 κ2. 
 Πεξηιακβάλνληαη  νη  πξνβιεπόκελεο  από  ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο εξγαζίεο γηα ηελ 
 επηβίσζε  ησλ  θπηώλ  θαηά ηα πξώηα 3 έσο 5 έηε κεηά ην έηνο θύηεπζεο θαη πάληνο 
 όρη πέξα από ην ζηάδην ηεο ππθλνθπηείαο. 

 ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ 
 Μεηξώληαη  ηα  δώληα  θπηά  θαηά  ηελ  έλαξμε  ηνπ έξγνπ ζπληήξεζεο θαη κεηά ηε 
 βεβαίσζε  πεξάησζήο  ηνπ  θαη  πάληνο  όρη  πξηλ  από  ηε  ιήμε ηεο μεξνζεξκηθήο 
 πεξηόδνπ,  όπσο απηή νξίδεηαη ζηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο ή πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία 
 ηνπ πιεζηέζηεξνπ, θιηκαηνινγηθά, ζην ρώξν αλαδαζώζεσλ κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ. 
 ε  πεξίπησζε απώιεηαο θπηώλ ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 10% ηεο αξρηθήο κέηξεζεο 
 ν  αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζπληήξεζεο ππνρξενύηαη ζηελ εθ λένπ θύηεπζε ζύκθσλα κε ηηο 
 νδεγίεο  ηνπ  επηβιέπνληνο ρσξίο πξόζζεηε ακνηβή θαη κε θαηαινγηζκό ζε βάξνο ηνπ 
 ηεο  δαπάλεο  ζπληήξεζεο, ζε είδνο θαη πνζόηεηα πνπ έρεη πξνβιεθζεί θαη κε ηηκέο 
 πνπ ηζρύνπλ θαηάηε λέα θύηεπζε. 
 (1 θπηό) 
 Δξγαζία αλεγκέλε ζπκβαηηθά ζε ώξεο αλεηδίθεπηνπ εξγάηε. α)Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο  
(111) σξ      0,025x          15,74 =               0,39 
 
 ---------------------------- 
 Αζξνηζκα                0,39  
  
ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθά) : 0,39  
(Οινγξάθωο) :ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΛΔΠΣΑ 
 
 
A.T. :54  
 Άξζξν: ΑΣΑΔ 4300  
 
πληήξεζε - Πόηηζκα  
Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΑΣΑΔ 4300  100% 
 
 πληήξεζε - Πόηηζκα 
 Πεξηιακβάλνληαη  νη  πξνβιεπόκελεο  από  ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο εξγαζίεο γηα ηελ 
 επηβίσζε  ησλ  θπηώλ  θαηά ηα πξώηα 3 έσο 5 έηε κεηά ην έηνο θύηεπζεο θαη πάληνο 
 όρη πέξα από ην ζηάδην ηεο ππθλνθπηείαο. 
 ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ 
 Μεηξώληαη  ηα  δώληα  θπηά  θαηά  ηελ  έλαξμε  ηνπ έξγνπ ζπληήξεζεο θαη κεηά ηε 
 βεβαίσζε  πεξάησζήο  ηνπ  θαη  πάληνο  όρη  πξηλ  από  ηε  ιήμε ηεο μεξνζεξκηθήο 
 πεξηόδνπ,  όπσο απηή νξίδεηαη ζηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο ή πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία 
 ηνπ πιεζηέζηεξνπ, θιηκαηνινγηθά, ζην ρώξν αλαδαζώζεσλ κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ. 
 ε  πεξίπησζε απώιεηαο θπηώλ ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 10% ηεο αξρηθήο κέηξεζεο 
 ν  αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζπληήξεζεο ππνρξενύηαη ζηελ εθ λένπ θύηεπζε ζύκθσλα κε ηηο 
 νδεγίεο  ηνπ  επηβιέπνληνο ρσξίο πξόζζεηε ακνηβή θαη κε θαηαινγηζκό ζε βάξνο ηνπ 
 ηεο  δαπάλεο  ζπληήξεζεο, ζε είδνο θαη πνζόηεηα πνπ έρεη πξνβιεθζεί θαη κε ηηκέο 
 πνπ ηζρύνπλ θαηά ηε λέα θύηεπζε. 
 Πόηηζκα θπηώλ κε πνζόηεηα λεξνύ 15 ργξ. αλά θπηό 
 ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη 
 Α)Η αμία ηνπ λεξνύ ή ε δαπάλε άληιεζεο. 
 Β)Η κεηαθνξά ηνπ λεξνύ ζην ρώξν αλαδάζσζεο θαη ζε θαηά παξαδνρήλ απόζηαζε 5 
 ρηιηνκέηξσλ. 
 Γ)Η δηαλνκή ηνπ λεξνύ ζηα θπηά. 



 Γ)Η θζνξά θαη απόζβεζε ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ πιηθώλ. 
 Γηα ηπρόλ αλαγθαία κεηαθνξά λεξνύ ζε απόζηαζε κεγαιύηεξε ησλ 5 ρηι. θαηαβάιεηαη 
 ην λόκηκν αλά ηόλν ρηιηόκεηξν θόκηζηξν. α)Νεξό                  (021)         0,015x             
2,67 =             0,04 
 (1 θπηό) β)Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο  (111) σξ      0,008x            15,74 =             0,13 
 Τιηθά θαη εξγαζία αλεγκέλα σο εμήο. γ)Απηνθίλεην βπηηνθόξν  (510)ΗΓ      0,0006x           
410,27 =             0,25 
 
 ---------------------------- 

 Αζξνηζκα                0,42 
 
ΔΤΡΧ (Αξηζκεηηθά) : 0,42  
(Οινγξάθωο) : ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ 
 

 

 



 
ΞΤΛΙΝΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

A.T. :12 

(Νέν Άξζξν) 

Η πξνκήζεηα από ην εκπόξην μύιηλνπ θέληξνπ πιεξνθόξεζεο 15m2 

Η πξνκήζεηα από ην εκπόξην ελόο μύιηλνπ θέληξνπ πιεξνθόξεζεο από θνξκνύο θαη πξηζηή 

μπιεία εκπνηηζκέλεο – θνπξληζηήο Καζηαληάο. δηαζηάζεσλ ζηεγαζκέλεο επηθάλεηαο 5x3m θαη 

ύςνπο 2,2m κε ζηέγε αλαπηύγκαηνο 6,5m θαη ύςνπο 1,45m, κε κπαιθόλη πιάηνπο 1,4m, 

εδξαζκέλνπ ζε πιάθα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο δηαζηάζεσλ 5,5x5m πάρνπο 15cm, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ησλ παξαζύξσλ θαη ηε πόξηαο, ηεο κεηαθνξάο ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ, 

ηελ ηνπνζέηεζε καδί κε ηα πιηθά έδξαζεο (ηζηκεληνθνλίακα θιπ.), ηηο δαπάλεο ηνπ 

εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα εξγαζηεί θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

 

Τιηθά: 

Πξηζηή μπιεία θαζηαληάο, εκπνηηζκέλε (214): 1,188*1000=1.188 

Λσξίδεο ξακπνηέ (228): 68*35=2380 

Πιέγκα από δνκηθό ράιπβα (ST IV): 68,75*0,6116=42,05  

Μεηαιιηθέο ιάκεο: 50*0,8474=42,34 

Κνριησηνί ήινη (μπιόβηδεο)(273): 53*2,7355=144,98 

Γαιβαληζκέλα κπνπιόληα d 12mm: 50*2,184=109,2 

Παξάζπξα: 3*300= 900 

Πόξηα: 1*600=600 

Δξγαζία: 

ΟΙΚ. 20.02  Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ππνγείσλ θιπ ρώξσλ: 2,06*3,10=6,39 m3 

ΟΙΚ. 32.05.04 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20: 

4,125*106=437,25m3 

Δξγαζία ζπλαξκνιόγεζεο θαη εγθαηάζηαζεο ηεο μύιηλεο θαηαζθεπήο: 

Δξγάηεο εηδηθεπκέλνο (112) 17,312112*213=3687,5 
Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο (111) 15,741598*220=3463,15 

ύλνιν: 13.000,86 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθωο) : Γεθαηξείο ρηιηάδεο  

(Αξηζκεηηθά) :  13.000,00 € 

 

A.T. :13 

(Νέν Άξζξν) 

Καηαζθεπή ή πξνκήζεηα από ην εκπόξην μύιηλνπ πεξηπηέξνπ (εηδηθνύ θπιαθίνπ)  

Η εξγαζία θαηαζθεπήο ή ε πξνκήζεηα από ην εκπόξην ελόο μύιηλνπ πεξηπηέξνπ (εηδηθνύ 

θπιαθίνπ) από πξηζηή μπιεία εκπνηηζκέλεο Πεύθεο ή Καζηαληάο δηαζηάζεσλ 2,7x2,7m θαη 



ύςνπο 3,2m (ππέξγεην θαη ππόγεην ηκήκα) κε ζηέγε αλαπηύγκαηνο 2,7x2,7m θαη ύςνπο 1m, 

εδξαζκέλν ζε πιάθα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο δηαζηάζεσλ 2x2m, κε ηξία μύιηλα δίθπιια 

παξάζπξα δηαζηάζεσλ 1,2x1m θαη κηαο μύιηλεο πόξηαο δηαζηάζεσλ 0,8x1,9m, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ηεο κεηαθνξάο ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ, ηελ ηνπνζέηεζε καδί κε ηα 

πιηθά έδξαζεο (ηζηκεληνθνλίακα θιπ.), ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα 

εξγαζηεί θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

Τιηθά: 

Πξηζηή μπιεία θαζηαληάο, εκπνηηζκέλε (214): 0,248*1000=248 

Λσξίδεο ξακπνηέ (227): 35,2*13=457,6 

Πιέγκα από δνκηθό ράιπβα (ST IV): 10*0,6116=6,12  

Αζθαιηηθή κεκβξάλε (507.1.2.α): 35,2*4,69=165,16 

Μεηαιιηθέο ιάκεο: 20*0,8474=16,95 

Κνριησηνί ήινη (μπιόβηδεο)(273): 10*2,7355=27,35 

Γαιβαληζκέλα κπνπιόληα d 12mm: 10*2,184=21,84 

Παξάζπξα: 3*300= 900 

Πόξηα: 1*600=600 

Δξγαζία: 

ΟΙΚ. 20.02  Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ππνγείσλ θιπ ρώξσλ: 0,2*3,10=0,62 m3 

ΟΙΚ. 32.05.04 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20: 

0,4*106=42,4m3 

Δξγαζία ζπλαξκνιόγεζεο θαη εγθαηάζηαζεο ηεο μύιηλεο θαηαζθεπήο: 

Δξγάηεο εηδηθεπκέλνο (112) 17,312112*60=1038,73 

Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο (111) 15,741598*62=975,98 

ύλνιν: 4500,75 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθωο) : ηέζζεξα πεληαθόζηα  

(Αξηζκεηηθά) :  4.500,00 € 

 

A.T. :14 

(Νέν Άξζξν) 

Καηαζθεπή ή πξνκήζεηα από ην εκπόξην μύιηλνπ θηγθιηδώκαηνο, κε ηνπνζέηεζε επί 

ηνπ εδάθνπο. 

Πεξηιακβάλνληαη όιεο νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ή ε πξνκήζεηα έηνηκνπ μύιηλνπ θηγθιηδώκαηνο, 

από επεμεξγαζκέλε μπιεία θαζηαληάο (εκπνηηζκέλε – απνθινησκέλε), θαη νη εξγαζίεο 

ηνπνζέηεζεο εληόο ζθπξόδεηεο βάζεο (δηαζηάζεσλ 0,3x0,3x0,3) ππό ηνπ εδάθνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο θαη ζηήξημεο, ηεο κεηαθνξάο επηηόπνπ (κε 

κεραλνθίλεηα κέζα θαη κε ηα ρέξηα, ιόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ ηνπ θαξαγγηνύ) ηνπ 



έξγνπ, θαζώο θαη ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα εξγαζηεί θαη ησλ 

εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

Τιηθά: 

Πξηζηή μπιεία θαζηαληάο, εκπνηηζκέλε (214): 0,075*1000=75m3 

Γαιβαληζκέλα κπνπιόληα d 12mm(252): 2,5*2,184=5,5 Kgr 

Δξγαζία: 

ΟΙΚ. 20.02  Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ππνγείσλ θιπ ρώξσλ: 0,054*3,10=0,17 m3 

ΟΙΚ. 32.05.04 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20: 

0,054*106=5,72 m3 

Δξγαζία εγθαηάζηαζεο ηεο μύιηλεο θαηαζθεπήο: 

Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο (111) *3= 15,741598*3.=55,1 

ύλνιν: 141,50 

Σηκή αλά κέηξν ηξέρνπζαο πεξίθξαμεο (κ) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθωο) : Δθαηόλ ζαξάληα δύν 

(Αξηζκεηηθά) :  142,00 € 

 

A.T. :15 

(Νέν Άξζξν) 

Καηαζθεπή ή πξνκήζεηα από ην εκπόξην ηξαπεδόπαγθνπ από πξηζηή μπιεία 

Η εξγαζία θαηαζθεπήο ή ε πξνκήζεηα από ην εκπόξην ελόο ηξαπεδόπαγθνπ από πξηζηή μπιεία 

εκπνηηζκέλεο Πεύθεο ή Καζηαληάο ζπλνιηθνύ κήθνπο 1,8m θαη πιάηνπο 1,5m 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ, ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ καδί κε ηα 

πιηθά έδξαζεο (ηζηκεληνθνλίακα θιπ.), ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα 

εξγαζηεί θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

Τιηθά: 

Πξηζηή μπιεία θαζηαληάο, εκπνηηζκέλε (214): 0,17*1000=170 m3 

Γαιβαληζκέλα κπνπιόληα d 12mm(252): 5*2,184=10,92 Kgr 

Δξγαζία: 

ΟΙΚ. 20.02  Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ππνγείσλ θιπ ρώξσλ: 0,032*3,10=0,01 m3 

ΟΙΚ. 32.05.04 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20: 

0,032*106=3,40 m3 

Δξγαζία ζπλαξκνιόγεζεο θαη εγθαηάζηαζεο ηεο μύιηλεο θαηαζθεπήο: 

Δξγάηεο εηδηθεπκέλνο (112) *3 17,312112*3=51,94 

Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο (111) *4= 15,741598*4=62,97 

ύλνιν: 299,24 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 



ΔΤΡΧ (Οινγξάθωο) : Σξηαθόζηα  

(Αξηζκεηηθά) :  300,00 € 

 

A.T. :16 

(Νέν Άξζξν) 

Καηαζθεπή ή πξνκήζεηα από ην εκπόξην μύιηλνπ θαζίζκαηνο (παγθάθη) κε πιάηε 

Η εξγαζία θαηαζθεπήο ή ε πξνκήζεηα από ην εκπόξην ελόο μύιηλνπ θαζίζκαηνο (παγθάθη) κε 

πιάηε από πξηζηή μπιεία θαη θνξκνύο δέλδξσλ, εκπνηηζκέλεο Πεύθεο ή Καζηαληάο ζπλνιηθνύ 

κήθνπο 1,8m θαη πιάηνπο 0,4m ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ, 

ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ καδί κε ηα πιηθά έδξαζεο (ηζηκεληνθνλίακα θιπ.), ηηο δαπάλεο ηνπ 

εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα εξγαζηεί θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

Πξηζηή μπιεία, εκπνηηζκέλε (205): 0,19*480=91,2m3 

Γαιβαληζκέλα κπνπιόληα d 12mm: 2*2,184=4,36 Kgr 

Δξγαζία: 

ΟΙΚ. 20.02  Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ππνγείσλ θιπ ρώξσλ: 0,016*3,10=0,05 m3 

ΟΙΚ. 32.05.04 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20: 

0,015*106=1,70m3 

Δξγαζία ζπλαξκνιόγεζεο θαη εγθαηάζηαζεο ηεο μύιηλεο θαηαζθεπήο: 

Δξγάηεο εηδηθεπκέλνο (112) *2 17,312112*8=34,62 

Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο (111) *3= 15,741598*8=47,22 

ύλνιν: 179,15 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθωο) : Δθαηόλ νγδόληα 

(Αξηζκεηηθά) :  180,00 € 

 

 

A.T. :17 

(Νέν Άξζξν) 

Καηαζθεπή ή πξνκήζεηα από ην εκπόξην μύιηλνπ εμάγωλνπ θηόζθη 

Η εξγαζία θαηαζθεπήο ή ε πξνκήζεηα από ην εκπόξην ελόο μύιηλνπ εμάγσλνπ θηόζθη από 

θνξκνύο θαη πξηζηή μπιεία εκπνηηζκέλεο Πεύθεο ή Καζηαληάο ζπλνιηθήο θαιππηόκελεο 

επηθάλεηαο 23m2, ύςνπο 3,45m κε ζηέγε ύςνπο 1,45m, κε ζθειεηό από θνξκνύο δηακέηξνπ 

8,12 θαη 16cm, κε πεξηκεηξηθό θάζηζκα, εδξαζκέλν ζε κεηαιιηθέο βάζεηο, αγθπξσκέλεο ζε 

κπεηόλ δηαζηάζεσλ 0,6x0,4x0,4m, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ηεο κεηαθνξάο ζηνλ ηόπν ηνπ 

έξγνπ, ηελ ηνπνζέηεζε καδί κε ηα πιηθά έδξαζεο (ηζηκεληνθνλίακα θιπ.), ηηο δαπάλεο ηνπ 

εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα εξγαζηεί θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

Τιηθά: 



Πξηζηή μπιεία εκπνηηζκέλε (205): 4,313*480=2.070,24 m3 

Μεηαιιηθέο ιάκεο: 9*0,8474=7,62Kgr 

Γαιβαληζκέλα κπνπιόληα d 12mm: 5*2,184=10,92 Kgr 

Δξγαζία: 

ΟΙΚ. 20.02  Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ππνγείσλ θιπ ρώξσλ: 0,86*3,10=2,66 m3 

ΟΙΚ. 32.05.04 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20: 

0,86*106=91,16 m3 

Δξγαζία ζπλαξκνιόγεζεο θαη εγθαηάζηαζεο ηεο μύιηλεο θαηαζθεπήο: 

Δξγάηεο εηδηθεπκέλνο (112) *8 17,312112*34=588,61 

Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο (111) *8= 15,741598*40=629,66 

ύλνιν: 3400,87 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθωο) : Σξεηο ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα  

(Αξηζκεηηθά) :  3.400,00 € 

 

 

 

A.T. :18 

 (Νέν Άξζξν) 

Καηαζθεπή ή πξνκήζεηα από ην εκπόξην θάδνπ απνξξηκκάηωλ 

Η εξγαζία θαηαζθεπήο ή ε πξνκήζεηα από ην εκπόξην ελόο μύιηλνπ θάδνπ απνξξηκκάησλ από 

πξηζηή μπιεία εκπνηηζκέλεο Πεύθεο ή Καζηαληάο, θαη γαιβαληζκέλε ιακαξίλα ςπρξήο έιαζεο 

θαη ζεξκνύ γαιβαλίζκαηνο, ζπλνιηθνύ ύςνπο 1,15m, δηαζηάζεσλ ζηελ θνξπθή 50x50cm θαη 

ζηε βάζε 40x40cm, κε κεηαιιηθό θάδν ρσξεηηθόηεηαο 130lt., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

κεηαθνξάο ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ, ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ καδί κε ηα πιηθά έδξαζεο 

(ηζηκεληνθνλίακα θιπ.), ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα εξγαζηεί θαη 

ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

Πξηζηή μπιεία θαζηαληάο, εκπνηηζκέλε (214): 0,106*1000=106m3 

Γαιβαληζκέλα κπνπιόληα d 12mm: 3 * 2,184=6,552Kgr 

Γαιβαληζκέλε κεηαιιηθή ιακαξίλα (273): 0,00014*1,1129=0,0016m3 

Δξγαζία: 

ΟΙΚ. 20.02  Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ππνγείσλ θιπ ρώξσλ: 0,064*3,10=0,20 m3 

ΟΙΚ. 32.05.04 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20: 

0,05*106=5,3m3 

Δξγαζία ζπλαξκνιόγεζεο θαη εγθαηάζηαζεο ηεο μύιηλεο θαηαζθεπήο: 

Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο (111) *2= 15,741598*2.=31,5 



ύλνιν: 149,55 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθωο) : Δθαηόλ πελήληα 

(Αξηζκεηηθά) :  150,00 € 

 

A.T. :19 

(Νέν Άξζξν) 

Καηαζθεπή ή πξνκήζεηα από ην εκπόξην πηλαθίδαο έλδεημεο είδνπο βιάζηεζεο  

Η εξγαζία θαηαζθεπήο ή ε πξνκήζεηα από ην εκπόξην κηαο πηλαθίδαο έλδεημεο είδνπο 

βιάζηεζεο από πξηζηή μπιεία εκπνηηζκέλεο Πεύθεο ή Καζηαληάο ζπλνιηθνύ κήθνπο 26cm θαη 

ύςνπο 56cm (ππέξγεην θαη ππόγεην ηκήκα) απνηεινύκελε από κηα επηθάλεηα αλαγξαθήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ηεο αλαγξαθήο επί απηήο κε ππξνγξαθία ή ειαηόρξσκα πςειήο 

πνηόηεηαο ή ηνπνζέηεζε εθηππσκέλεο επηθάλεηαο ζε αδηάζηαιην ραξηί θαη θάιπςε απηνύ κε 

δηαθαλέο πνιπθαξβνληθό θύιιν, ηεο κεηαθνξάο ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ, ηελ ηνπνζέηεζε καδί 

κε ηα πιηθά έδξαζεο (ηζηκεληνθνλίακα θιπ.), ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ 

πνπ ζα εξγαζηεί θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

Πξηζηή μπιεία θαζηαληάο, εκπνηηζκέλε (214): 0,0019*1000=1,9m3 

Γαιβαληζκέλα κπνπιόληα d 12mm: 3*2,184=6,55Kgr 

Δξγαζία: 

ΟΙΚ. 20.02  Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ππνγείσλ θιπ ρώξσλ: 0,0056*3,10=0,017 m3 

ΟΙΚ. 32.05.04 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20: 

0,0056*106=0,59 m3 

Δξγαζία ζπλαξκνιόγεζεο θαη εγθαηάζηαζεο ηεο μύιηλεο θαηαζθεπήο: 

Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο (111) *5,5= 15,741598*5,5=86,58 

ύλνιν: 95,6 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθωο) : Δλελήληα έμη  

(Αξηζκεηηθά) :  96,00 € 

 

A.T. :20 

 (Νέν Άξζξν) 

Καηαζθεπή ή πξνκήζεηα από ην εκπόξην μύιηλεο γέθπξαο 4m 

Η εξγαζία θαηαζθεπήο ή ε πξνκήζεηα από ην εκπόξην κηαο μύιηλεο γέθπξαο από πξηζηή μπιεία 

θαη θνξκνύο δέλδξσλ, εκπνηηζκέλεο Πεύθεο ζπλνιηθνύ κήθνπο 4m, ύςνπο 2,40m εθ ησλ 

νπνίσλ 1,10m ην ιεηηνπξγηθό ύςνο, 0,30m ν ζθειεηόο θαη 1m ε απόζηαζε από ην έδαθνο, 

πιάηνπο 2,82m εθ ησλ νπνίσλ 1,40 ην σθέιηκν πιάηνο θίλεζεο ησλ πεδώλ, εδξαζκέλε ζε 

βάζξν από θνξκνύο δηακέηξσλ 26cm, 14cm θαη 12cm, κε 5 ζθαινπάηηα εθαηέξσζελ ηεο 



γέθπξαο από θνξκνύο δηακέηξνπ 26cm, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ηεο κεηαθνξάο ζηνλ ηόπν 

ηνπ έξγνπ, ηελ ηνπνζέηεζε ηεο καδί κε ηα πιηθά έδξαζεο, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ 

πξνζσπηθνύ πνπ ζα εξγαζηεί θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

Τιηθά: 

Πξηζηή μπιεία, εκπνηηζκέλε (203.4): 12,06*290=3.497,4m3 

Μεηαιιηθέο ιάκεο: 10*0,8474=8,5Kgr 

Γαιβαληζκέλα κπνπιόληα d 12mm: 5*2,184=10,9 Kgr 

ζηδεξέληνη νπιηζκνί S 220, Φ 20 (260): 20*0,5587=11,17 Kgr 

Δξγαζία: 

ΟΙΚ. 20.02  Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ππνγείσλ θιπ ρώξσλ: 0,384*3,10=1,19m3 

ΟΙΚ. 32.05.04 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20: 

0,384*106=40,70 m3 

Δξγαζία ζπλαξκνιόγεζεο θαη εγθαηάζηαζεο ηεο μύιηλεο θαηαζθεπήο: 

Δξγάηεο εηδηθεπκέλνο (112) *6 17,312112*6=103,87 

Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο (111) *8= 15,741598*8=125,93 

ύλνιν: 3.799,66 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθωο) : Σξείο ρηιηάδεο νρηαθόζηα  

(Αξηζκεηηθά) :  3.800,00 € 

 

A.T. :21 

 (Νέν Άξζξν) 

Καηαζθεπή ή πξνκήζεηα από ην εκπόξην μύιηλεο γέθπξαο 6m 

Η εξγαζία θαηαζθεπήο ή ε πξνκήζεηα από ην εκπόξην κηαο μύιηλεο γέθπξαο από πξηζηή μπιεία 

θαη θνξκνύο δέλδξσλ, εκπνηηζκέλεο Πεύθεο ζπλνιηθνύ κήθνπο 6m, ύςνπο 2,40m εθ ησλ 

νπνίσλ 1,10m ην ιεηηνπξγηθό ύςνο, 0,30m ν ζθειεηόο θαη 1m ε απόζηαζε από ην έδαθνο, 

πιάηνπο 2,82m εθ ησλ νπνίσλ 1,40 ην σθέιηκν πιάηνο θίλεζεο ησλ πεδώλ, εδξαζκέλε ζε 

βάζξν από θνξκνύο δηακέηξσλ 26cm, 14cm θαη 12cm, κε 5 ζθαινπάηηα εθαηέξσζελ ηεο 

γέθπξαο από θνξκνύο δηακέηξνπ 26cm, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ηεο κεηαθνξάο ζηνλ ηόπν 

ηνπ έξγνπ, ηελ ηνπνζέηεζε ηεο καδί κε ηα πιηθά έδξαζεο, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ 

πξνζσπηθνύ πνπ ζα εξγαζηεί θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

Τιηθά: 

Πξηζηή μπιεία, εκπνηηζκέλε (203.4): 14,02*290=4.065,58m3 

Μεηαιιηθέο ιάκεο: 20*0,8474=16,95Kgr 

Γαιβαληζκέλα κπνπιόληα d 12mm: 15*2,184=32,7 Kgr 

ζηδεξέληνη νπιηζκνί S 220, Φ 20 (260): 40*0,5587=22,35 Kgr 

Δξγαζία: 



ΟΙΚ. 20.02  Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ππνγείσλ θιπ ρώξσλ: 0,384*3,10=1,19m3 

ΟΙΚ. 32.05.04 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20: 

0,384*106=40,70 m3 

Δξγαζία ζπλαξκνιόγεζεο θαη εγθαηάζηαζεο ηεο μύιηλεο θαηαζθεπήο: 

Δξγάηεο εηδηθεπκέλνο (112) *6 17,312112*14=242,36 

Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο (111) *8= 15,741598*24=377,80 

ύλνιν: 4.799,63 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθωο) : Σέζζεξηο ρηιηάδεο νρηαθόζηα  

(Αξηζκεηηθά) : 4.800,00 € 

 
 
A.T. :22 
 

 (Νέν Άξζξν) 

Καηαζθεπή ή πξνκήζεηα από ην εκπόξην μύιηλεο γέθπξαο 8m 

Η εξγαζία θαηαζθεπήο ή ε πξνκήζεηα από ην εκπόξην κηαο μύιηλεο γέθπξαο από πξηζηή μπιεία 

θαη θνξκνύο δέλδξσλ, εκπνηηζκέλεο Πεύθεο ζπλνιηθνύ κήθνπο 8m, ύςνπο 2,40m εθ ησλ 

νπνίσλ 1,10m ην ιεηηνπξγηθό ύςνο, 0,35m ν ζθειεηόο θαη 0,95m ε απόζηαζε από ην έδαθνο, 

πιάηνπο 2,82m εθ ησλ νπνίσλ 1,40 ην σθέιηκν πιάηνο θίλεζεο ησλ πεδώλ, εδξαζκέλε ζε 

βάζξν από θνξκνύο δηακέηξσλ 26cm, 14cm θαη 12cm, κε 5 ζθαινπάηηα εθαηέξσζελ ηεο 

γέθπξαο από θνξκνύο δηακέηξνπ 26cm, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ηεο κεηαθνξάο ζηνλ ηόπν 

ηνπ έξγνπ, ηελ ηνπνζέηεζε ηεο καδί κε ηα πιηθά έδξαζεο, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ 

πξνζσπηθνύ πνπ ζα εξγαζηεί θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

Τιηθά: 

Πξηζηή μπιεία, εκπνηηζκέλε (203.4): 15,98*290=4.364,42m3 

Μεηαιιηθέο ιάκεο: 40*0,8474=33,90Kgr 

Γαιβαληζκέλα κπνπιόληα d 12mm: 27*2,184=58,6 Kgr 

ζηδεξέληνη νπιηζκνί S 220, Φ 20 (260): 80*0,5587=44,70 Kgr 

Δξγαζία: 

ΟΙΚ. 20.02  Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ππνγείσλ θιπ ρώξσλ: 0,384*3,10=1,19m3 

ΟΙΚ. 32.05.04 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20: 

0,384*106=40,70 m3 

Δξγαζία ζπλαξκνιόγεζεο θαη εγθαηάζηαζεο ηεο μύιηλεο θαηαζθεπήο: 

Δξγάηεο εηδηθεπκέλνο (112) *6 17,312112*49=848,29 

Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο (111) *8= 15,741598*64=1007,64 

ύλνιν: 6399,44 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 



ΔΤΡΧ (Οινγξάθωο) : Έμη ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα 

(Αξηζκεηηθά) :  6.400,00 € 

 

A.T. :23 

 (Νέν Άξζξν) 

Καηαζθεπή ή πξνκήζεηα από ην εκπόξην μύιηλεο γέθπξαο 10m 

Η εξγαζία θαηαζθεπήο ή ε πξνκήζεηα από ην εκπόξην κηαο μύιηλεο γέθπξαο από πξηζηή μπιεία 

θαη θνξκνύο δέλδξσλ, εκπνηηζκέλεο Πεύθεο ζπλνιηθνύ κήθνπο 10m, ύςνπο 2,40m εθ ησλ 

νπνίσλ 1,10m ην ιεηηνπξγηθό ύςνο, 0,40m ν ζθειεηόο θαη 0,90m ε απόζηαζε από ην έδαθνο, 

πιάηνπο 2,82m εθ ησλ νπνίσλ 1,40 ην σθέιηκν πιάηνο θίλεζεο ησλ πεδώλ, εδξαζκέλε ζε 

βάζξν από θνξκνύο δηακέηξσλ 26cm, 14cm θαη 12cm, κε 5 ζθαινπάηηα εθαηέξσζελ ηεο 

γέθπξαο από θνξκνύο δηακέηξνπ 26cm, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ηεο κεηαθνξάο ζηνλ ηόπν 

ηνπ έξγνπ, ηελ ηνπνζέηεζε ηεο καδί κε ηα πιηθά έδξαζεο, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ 

πξνζσπηθνύ πνπ ζα εξγαζηεί θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

Τιηθά: 

Πξηζηή μπιεία, εκπνηηζκέλε (203.4): 18,76*290=5.440,40m3 

Μεηαιιηθέο ιάκεο: 79*0,8474=66,94Kgr 

Γαιβαληζκέλα κπνπιόληα d 12mm: 40*2,184=87,2 Kgr 

ζηδεξέληνη νπιηζκνί S 220, Φ 20 (260): 160*0,5587=89,40 Kgr 

Δξγαζία: 

ΟΙΚ. 20.02  Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ππνγείσλ θιπ ρώξσλ: 0,384*3,10=1,19m3 

ΟΙΚ. 32.05.04 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20: 

0,384*106=40,70 m3 

Δξγαζία ζπλαξκνιόγεζεο θαη εγθαηάζηαζεο ηεο μύιηλεο θαηαζθεπήο: 

Δξγάηεο εηδηθεπκέλνο (112) *6 17,312112*80=1394,87 

Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο (111) *8= 15,741598*95=1479,91 

ύλνιν: 8.600,61 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθωο) : Όρηω ρηιηάδεο εμαθόζηα 

(Αξηζκεηηθά) :  8.600,00 € 

 

A.T. :24 

 (Νέν Άξζξν) 

Καηαζθεπή ή πξνκήζεηα από ην εκπόξην μύιηλεο γέθπξαο 12m 

Η εξγαζία θαηαζθεπήο ή ε πξνκήζεηα από ην εκπόξην κηαο μύιηλεο γέθπξαο από πξηζηή μπιεία 

θαη θνξκνύο δέλδξσλ, εκπνηηζκέλεο Πεύθεο ζπλνιηθνύ κήθνπο 12m, ύςνπο 2,40m εθ ησλ 

νπνίσλ 1,10m ην ιεηηνπξγηθό ύςνο, 0,40m ν ζθειεηόο θαη 0,90m ε απόζηαζε από ην έδαθνο, 



πιάηνπο 2,82m εθ ησλ νπνίσλ 1,40 ην σθέιηκν πιάηνο θίλεζεο ησλ πεδώλ, εδξαζκέλε ζε 

βάζξν από θνξκνύο δηακέηξσλ 26cm, 14cm θαη 12cm, κε 5 ζθαινπάηηα εθαηέξσζελ ηεο 

γέθπξαο από θνξκνύο δηακέηξνπ 26cm, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ηεο κεηαθνξάο ζηνλ ηόπν 

ηνπ έξγνπ, ηελ ηνπνζέηεζε ηεο καδί κε ηα πιηθά έδξαζεο, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ 

πξνζσπηθνύ πνπ ζα εξγαζηεί θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

Τιηθά: 

Πξηζηή μπιεία, εκπνηηζκέλε (203.4): 30,31*290=5.889,90m3 

Μεηαιιηθέο ιάκεο: 120*0,8474=101,69Kgr 

Γαιβαληζκέλα κπνπιόληα d 12mm: 60*2,184=131 Kgr 

ζηδεξέληνη νπιηζκνί S 220, Φ 20 (260): 230*0,5587=129 Kgr 

Δξγαζία: 

ΟΙΚ. 20.02  Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ππνγείσλ θιπ ρώξσλ: 0,384*3,10=1,19m3 

ΟΙΚ. 32.05.04 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20: 

0,384*106=40,70 m3 

Δξγαζία ζπλαξκνιόγεζεο θαη εγθαηάζηαζεο ηεο μύιηλεο θαηαζθεπήο: 

Δξγάηεο εηδηθεπκέλνο (112) 17,312112*105=1817,77 

Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο (111)  15,741598*120=1889 

ύλνιν: 10.000,25 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθωο) : Γέθα ρηιηάδεο  

(Αξηζκεηηθά) :  10.000,00 € 

 

  

A.T. :25 

 

(Νέν Άξζξν) 

Πξνκήζεηα θαη θαηαζθεπή μύιηλωλ βαζκίδωλ παθηωκέλωλ επί ηνπ θπζηθνύ 

εδάθνπο 

Πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα μπιείαο θαζηαληάο (εκπνηηζκέλε – απνθινησκέλε), ζε 

ζηξνγγύιηα δηαζηάζεσλ 20 cm θαη κήθνπο 1,00m, ησλ ζηδεξώλ παζζάισλ Φ 20 θαη κήθνπο 

0,50m, ηελ εξγαζία θαηαζθεπήο κίαο βαζκίδαο εδξαδόκελεο επί ηνπ θπζηθνύ εδάθνπο, κεηά 

ηεο κεηαθνξάο ησλ πιηθώλ επί ηόπνπ ησλ έξγσλ θαη ηελ απαξαίηεηε δηακόξθσζε ηνπ 

εδάθνπο γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηεο. πκπεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά ζηήξημεο, νη δαπάλεο ηνπ 

εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα εξγαζηεί θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

Τιηθά: 

Πξηζηή μπιεία, εκπνηηζκέλε (203.4): 0,1256*290=36,42m3 

ζηδεξέληνη νπιηζκνί S 220, Φ 20 (260): 8*0,5587=4,47 Kgr 



Δξγαζία: 

ΟΙΚ. 20.02 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ππνγείσλ θιπ ρώξσλ: 0,1256*3,10=0,39 m3 

Δξγαζία εγθαηάζηαζεο ησλ μύιηλσλ ζθαινπαηηώλ: 

Δξγάηεο εηδηθεπκέλνο (112) 17,312112*0,5=8,66 

ύλνιν: 49,94 

Σηκή αλά κία (1) βαζκίδα (ηεκ.) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθωο) : Πελήληα  

(Αξηζκεηηθά) : 50,00 € 

 

A.T. :26 

(Νέν Άξζξν) 

Καηαζθεπή ή πξνκήζεηα από ην εκπόξην μύιηλεο ππξνζβεζηηθήο θωιηάο 

Η εξγαζία θαηαζθεπήο ή ε πξνκήζεηα από ην εκπόξην κηαο μύιηλεο ππξνζβεζηηθήο θσιηάο από 

πξηζηή μπιεία εκπνηηζκέλεο Πεύθεο ή Καζηαληάο δηαζηάζεσλ 1,7x1,1m θαη ύςνπο 2,32m κε 

ζηέγε ύςνπο 0,5m, εδξαζκέλεο ζε πιάθα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο δηαζηάζεσλ 2x1,5m, κε 

κηα μύιηλε δίθπιιε πόξηα ύςνπο 1,9m θαη πιάηνπο θύινπ 0,7m, θαζώο θαη ε πξνκήζεηα 

ηεζζάξσλ θηπαξηώλ, ηεζζάξσλ αμηλώλ, ηεζζάξσλ ηζαπώλ, έμη θνπβάδσλ θαη 2 κεηαιιηθώλ 

βαξειηώλ ρσξεηηθόηεηαο 300lt, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ηεο κεηαθνξάο ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ, 

ηελ ηνπνζέηεζε ηεο καδί κε ηα πιηθά έδξαζεο (ηζηκεληνθνλίακα θιπ.), ηηο δαπάλεο ηνπ 

εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα εξγαζηεί θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

Τιηθά: 

Πξηζηή μπιεία θαζηαληάο, εκπνηηζκέλε (214): 0,69*1000=690m3 

Λσξίδεο ξακπνηέ (217): 13*33,76=438,88 m2 

Γαιβαληζκέλα κπνπιόληα d 12mm: 13*2,184=28,40Kgr 

Πιέγκα από δνκηθό ράιπβα (ST IV) (261): 7,5*0,6116=4,59 Kgr 

Φηπάξη: 4*20=80 

Αμίλα: 4*20=80 

Σζάπα: 4*20=80 

έμη θνπβάδσλ: 6*10=60 

Μεηαιιηθό βαξέιη ρσξεηηθόηεηαο 300lt: 2*100=200 

Θύξα: 1*200=200 

Δξγαζία: 

ΟΙΚ. 32.05.04 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20: 

0,3*106=31,8 m3 

Δξγαζία εγθαηάζηαζεο ηεο μύιηλεο θαηαζθεπήο: 

Δξγάηεο εηδηθεπκέλνο (112) 17,312112*20=314,83 

Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο (111) * 15,741598*18.=311,62 



ύλνιν: 2520,12 

Σηκή αλά ηεκάρην 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθωο) : Γύν ρηιηάδεο πεληαθόζηα είθνζη  

(Αξηζκεηηθά) :  2.520,00 € 

 

 

ΗΜΑΝΗ 

A.T. :27 

 

 (Νέν Άξζξν) 

Καηαζθεπή ή πξνκήζεηα από ην εκπόξην κεγάιεο πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο 

Η εξγαζία θαηαζθεπήο ή ε πξνκήζεηα από ην εκπόξην κηαο κεγάιεο πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο 

από πξηζηή μπιεία εκπνηηζκέλεο Πεύθεο ή Καζηαληάο ζπλνιηθνύ κήθνπο 2,6m θαη ύςνπο 4m 

(ππέξγεην θαη ππόγεην ηκήκα) κε ζηέγε αλαπηύγκαηνο 2x2,32m θαη ύςνπο 1m, κε κηα εληαία 

επηθάλεηα αλαγξαθήο δηαζηάζεσλ 1,8x1,5m, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ηεο αλαγξαθήο επί απηήο 

κε ππξνγξαθία ή ειαηόρξσκα πςειήο πνηόηεηαο, ηεο κεηαθνξάο ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ, ηελ 

ηνπνζέηεζε καδί κε ηα πιηθά έδξαζεο (ηζηκεληνθνλίακα θιπ.), ηηο δαπάλεο ηνπ 

εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα εξγαζηεί θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

Πξηζηή μπιεία θαζηαληάο, εκπνηηζκέλε (214): 0,556*1000=556m3 

Κόληξα πιαθέ ζαιαζζήο (223.2): 0,108*1700= 183,6m3  

Γαιβαληζκέλα κπνπιόληα d 12mm: 11*2,184=24,02 Kgr 

Δξγαζία: 

ΟΙΚ. 20.02  Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ππνγείσλ θιπ ρώξσλ: 0,064*3,10=0,2m3 

ΟΙΚ. 32.05.04 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20: 

0,064*106=6,78 m3 

Δξγαζία ζπλαξκνιόγεζεο, θαη εγθαηάζηαζεο ηεο μύιηλεο θαηαζθεπήο: 

Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο (111) *13= 15,741598*13=204,64 

Δξγαζία αλαγξαθήο ηεο πηλαθίδαο: 

Δξγάηεο εηδηθεπκέλνο (112): 17,312112*13=225,05 

ύλνιν: 1200,3 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθωο) : Υίιηα δηαθόζηα 

(Αξηζκεηηθά) :  1.200,00 € 

 

 

 



 

 

 

A.T. :28 

 

(Νέν Άξζξν) 

Καηαζθεπή ή πξνκήζεηα από ην εκπόξην ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο 

Η εξγαζία θαηαζθεπήο ή ε πξνκήζεηα από ην εκπόξην κηαο ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο από πξηζηή 

μπιεία θαη θνξκνύο δέλδξσλ, εκπνηηζκέλεο Πεύθεο ή Καζηαληάο ζπλνιηθνύ κήθνπο 1,4m θαη 

ύςνπο 2,8m (ππέξγεην θαη ππόγεην ηκήκα) απνηεινύκελε από κηα επηθάλεηα αλαγξαθήο από 

αληηθνιιεηά θύιια μύινπ δηαζηάζεσλ 1,4x0.9m, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ηεο αλαγξαθήο επί 

απηήο κε ππξνγξαθία ή ειαηόρξσκα πςειήο πνηόηεηαο, ηεο κεηαθνξάο ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ, 

ηελ ηνπνζέηεζε καδί κε ηα πιηθά έδξαζεο (ηζηκεληνθνλίακα θιπ.), ηηο δαπάλεο ηνπ 

εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα εξγαζηεί θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

Ξπιεία πξηζηή, εκπνηηζκέλε (205): 480*0,3=144m3 

Κόληξα πιαθέ ζαιαζζήο (223.2): 0,05*1700= 85m3  

Γαιβαληζκέλα κπνπιόληα d 12mm: 0,5*2,184=1,09 Kgr 

Δξγαζία: 

ΟΙΚ. 20.02  Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ππνγείσλ θιπ ρώξσλ: ……*3,10=0,2 m3 

ΟΙΚ. 32.05.04 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20: 

0,05*106=5,3m3 

Δξγαζία ζπλαξκνιόγεζεο, θαη εγθαηάζηαζεο ηεο μύιηλεο θαηαζθεπήο: 

Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο (111) *1= 15,741598*1.=15,74 

Δξγαζία αλαγξαθήο ηεο πηλαθίδαο: 

Δξγάηεο εηδηθεπκέλνο (112): 17,312112*0,5=8,65 

ύλνιν: 260,01 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθωο) : Γηαθόζηα εμήληα 

(Αξηζκεηηθά) :  260,00 € 

 

A.T. :29 

 (Νέν Άξζξν) 

Καηαζθεπή ή πξνκήζεηα από ην εκπόξην μύιηλεο κεγάιεο ελεκεξωηηθήο πηλαθίδαο 

Η εξγαζία θαηαζθεπήο ή ε πξνκήζεηα από ην εκπόξην κηαο μύιηλεο κεγάιεο ελεκεξσηηθήο 

πηλαθίδαο από πξηζηή μπιεία θαη θνξκνύο δέλδξσλ, εκπνηηζκέλεο Πεύθεο ή Καζηαληάο 

ζπλνιηθνύ κήθνπο 1,4m θαη ύςνπο 2,8m (ππέξγεην θαη ππόγεην ηκήκα) απνηεινύκελε από 

ηέζζεξηο επηθάλεηεο αλαγξαθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ηεο αλαγξαθήο επί απηήο κε 

ππξνγξαθία ή ειαηόρξσκα πςειήο πνηόηεηαο, ηεο κεηαθνξάο ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ, ηελ 



ηνπνζέηεζε καδί κε ηα πιηθά έδξαζεο (ηζηκεληνθνλίακα θιπ.), ηηο δαπάλεο ηνπ 

εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα εξγαζηεί θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

Τιηθά: 

Πξηζηή μπιεία θαζηαληάο, εκπνηηζκέλε (205): 0,354*480=169,92m3 

Γαιβαληζκέλα κπνπιόληα d 12mm: 2*2,184=4,36 Kgr 

Δξγαζία: 

ΟΙΚ. 20.02  Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ππνγείσλ θιπ ρώξσλ: 0,064*3,10=0,2m3 

ΟΙΚ. 32.05.04 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20: 

0,05*106=5,3 m3 

Δξγαζία ζπλαξκνιόγεζεο, θαη εγθαηάζηαζεο ηεο μύιηλεο θαηαζθεπήο: 

Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο (111) *3= 15,741598*3=51,93 

Δξγαζία αλαγξαθήο ηεο πηλαθίδαο: 

Δξγάηεο εηδηθεπκέλνο (112): 17,312112*5=78,70 

ύλνιν: 310,41 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθωο) : Σξηαθόζηα δέθα 

(Αξηζκεηηθά) :  310,00 € 

 

A.T. :30 

 (Νέν Άξζξν) 

Καηαζθεπή ή πξνκήζεηα από ην εκπόξην μύιηλεο πηλαθίδαο θαηεύζπλζεο ζε 

«ζεκεία – θιεηδηά»  

Η εξγαζία θαηαζθεπήο ή ε πξνκήζεηα από ην εκπόξην κηαο μύιηλεο πηλαθίδαο θαηεύζπλζεο ζε 

«ζεκεία-θιεηδηά» από πξηζηή μπιεία θαη θνξκνύο δέλδξσλ, εκπνηηζκέλεο Πεύθεο ή Καζηαληάο 

ζπλνιηθνύ κήθνπο 0,75m θαη ύςνπο 2,3m (ππέξγεην θαη ππόγεην ηκήκα) απνηεινύκελε από 

δύν επηθάλεηεο αλαγξαθήο, νμύιεθηα δηακνξθσκέλεο ζηε κηα πιεπξά, δηαζηάζεσλ 

75cmx40cm, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ηεο αλαγξαθήο επί απηώλ κε ππξνγξαθία ή ειαηόρξσκα 

πςειήο πνηόηεηαο, ηεο κεηαθνξάο ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ, ηελ ηνπνζέηεζε καδί κε ηα πιηθά 

έδξαζεο (ηζηκεληνθνλίακα θιπ.), ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα 

εξγαζηεί θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

Τιηθά: 

Πξηζηή μπιεία θαζηαληάο, εκπνηηζκέλε (205): 0,158*480=75,84m3 

Γαιβαληζκέλα κπνπιόληα d 12mm: 2.*2,184=4,34Kgr 

Δξγαζία: 

ΟΙΚ. 20.02  Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ππνγείσλ θιπ ρώξσλ: 0,014*3,10=0,043m3 

ΟΙΚ. 32.05.04 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20: 



0,014*106=1,48m3 

Δξγαζία ζπλαξκνιόγεζεο, θαη εγθαηάζηαζεο ηεο μύιηλεο θαηαζθεπήο: 

Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο (111) *4,5.= 15,741598*4,5=70,84 

Δξγαζία αλαγξαθήο ηεο πηλαθίδαο: 

Δξγάηεο εηδηθεπκέλνο (112): 17,312112*1=17,31 

ύλνιν: 169,85 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθωο) : Δθαηόλ εβδνκήληα 

(Αξηζκεηηθά) :  170,00 € 

 

A.T. :31 
 

 (Νέν Άξζξν) 

Καηαζθεπή ή πξνκήζεηα από ην εκπόξην μύιηλεο ελεκεξωηηθήο – ελδεηθηηθήο 

πηλαθίδαο 

Η εξγαζία θαηαζθεπήο ή ε πξνκήζεηα από ην εκπόξην κηαο μύιηλεο ελεκεξσηηθήο – ελδεηθηηθήο 

πηλαθίδαο από πξηζηή μπιεία θαη θνξκνύο δέλδξσλ, εκπνηηζκέλεο Πεύθεο ή Καζηαληάο 

ζπλνιηθνύ κήθνπο 0,75m θαη ύςνπο 2,3m (ππέξγεην θαη ππόγεην ηκήκα) απνηεινύκελε από 

κηα επηθάλεηα αλαγξαθήο, δηαζηάζεσλ 75cmx40cm, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ηεο αλαγξαθήο 

επί απηήο κε ππξνγξαθία ή ειαηόρξσκα πςειήο πνηόηεηαο, ηεο κεηαθνξάο ζηνλ ηόπν ηνπ 

έξγνπ, ηελ ηνπνζέηεζε καδί κε ηα πιηθά έδξαζεο (ηζηκεληνθνλίακα θιπ.), ηηο δαπάλεο ηνπ 

εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα εξγαζηεί θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

Τιηθά: 

Πξηζηή μπιεία θαζηαληάο, εκπνηηζκέλε (205): 0,158*480=75,84m3 

Γαιβαληζκέλα κπνπιόληα d 12mm: 4*2,184=8,74Kgr 

Δξγαζία: 

ΟΙΚ. 20.02  Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ππνγείσλ θιπ ρώξσλ: 0,014*3,10=0,043m3 

ΟΙΚ. 32.05.04 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20: 

0,014*106=1,48m3 

Δξγαζία ζπλαξκνιόγεζεο, θαη εγθαηάζηαζεο ηεο μύιηλεο θαηαζθεπήο: 

Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο (111) *1= 15,741598*4,5=15,74 

Δξγαζία αλαγξαθήο ηεο πηλαθίδαο: 

Δξγάηεο εηδηθεπκέλνο (112): 17,312112*1=17,31 

ύλνιν: 119,15 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθωο) : Δθαηό είθνζη 

(Αξηζκεηηθά) :  120,00 € 

 



 

 

A.T. :32 

 

 (Νέν Άξζξν) 

Καηαζθεπή ή πξνκήζεηα από ην εκπόξην μύιηλεο απαγνξεπηηθήο πηλαθίδαο 

Η εξγαζία θαηαζθεπήο ή ε πξνκήζεηα από ην εκπόξην κηαο μύιηλεο απαγνξεπηηθήο πηλαθίδαο 

από πξηζηή μπιεία θαη θνξκνύο δέλδξσλ, εκπνηηζκέλεο Πεύθεο ή Καζηαληάο ζπλνιηθνύ 

κήθνπο 0,75m θαη ύςνπο 2,3m (ππέξγεην θαη ππόγεην ηκήκα) απνηεινύκελε από κηα επηθάλεηα 

αλαγξαθήο, δηαζηάζεσλ 75cm x 50cm, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ηεο αλαγξαθήο επί απηήο κε 

ππξνγξαθία ή ειαηόρξσκα πςειήο πνηόηεηαο, ηεο κεηαθνξάο ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ, ηελ 

ηνπνζέηεζε καδί κε ηα πιηθά έδξαζεο (ηζηκεληνθνλίακα θιπ.), ηηο δαπάλεο ηνπ 

εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα εξγαζηεί θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

Τιηθά: 

Πξηζηή μπιεία θαζηαληάο, εκπνηηζκέλε (205): 0,158*480=75,84m3 

Γαιβαληζκέλα κπνπιόληα d 12mm: 4*2,184=8,74Kgr 

Δξγαζία: 

ΟΙΚ. 20.02  Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ππνγείσλ θιπ ρώξσλ: 0,014*3,10=0,043m3 

ΟΙΚ. 32.05.04 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20: 

0,014*106=1,48m3 

Δξγαζία ζπλαξκνιόγεζεο, θαη εγθαηάζηαζεο ηεο μύιηλεο θαηαζθεπήο: 

Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο (111) *4= 15,741598*4,5=47,22 

Δξγαζία αλαγξαθήο ηεο πηλαθίδαο: 

Δξγάηεο εηδηθεπκέλνο (112): 17,312112*1=17,31 

ύλνιν: 150,63 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθωο) : Δθαηόλ πελήληα 

(Αξηζκεηηθά) :  150,00 € 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 
ΡΕΘΥΜΝΟ  24/04/2013 ΡΕΘΥΜΝΟ  24/04/2013 ΡΕΘΥΜΝΟ  24/04/2013  
Οι μελεηηηές  Η Προιζηαμένη Τ.Υ.  Δήμοσ Η Δ/νηρια Τ.Υ. Δήμοσ 

 

Κλάδος Ανδρέας  Καμηλάκη Καηερίνα Κελέκη Γεωργία 
Αρτιηέκηονας Μητανικός Πολιηικός Μητανικός Τ.Ε. Αρτιηέκηων Μητανικός 
  
  

 


