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ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη 
απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε 
Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 
 
1. Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, 
φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Οη ηηκέο 
κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη 
φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε 
Γεκνπξάηεζεο. 
Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ 
κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα 
ρξεζηκνπνίεζεο ή κε κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο. 
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά 
πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 
1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα 
εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θιπ πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ 
ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  
1.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ, 
κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ 
απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, 
ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ 
πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  
Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ 
πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο 
απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη 
ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην Ι.Κ.Α., 
ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), 
δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο 
Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξέζηκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο 
απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη 
ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θιπ, ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ 
εηδηθνηήησλ, ππαιιήισλ εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, 
ηερληηψλ ζπλεξγείσλ θιπ.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί 
ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 
1.4 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηαξξχζκηζεο απηψλ, αλέγεξζεο γξαθείσλ, 
εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 
ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ινηπψλ 
απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
1.5 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ θαη απνκάθξπλζήο ηνπο 
κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ 
απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 
1.6 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, εάλ 
πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην 
εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο. 
1.7 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηα-ζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, εθ’ 
φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ 
(ζπαζηεξν-ηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θιπ, ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.  
ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή ησλ 
ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε 
εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ 
πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Έξγν, θαζψο 
θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ 
ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ 
ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  
Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο 
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
(α) Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην. 
(β) Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, αιιά έρεη δνζεί 
πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 
1.8 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα 
κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινηπέο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη 
ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηνπ Έξγνπ. 
1.9 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο θαη ηελ 
ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ 
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θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο 
απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, 
αθηψλ θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο 
αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη κέρξη ηελ 
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  
1.10 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο 
«δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ» πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο 
(κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.) 
1.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 
θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε 
ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, 
βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη 
κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη 
θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο 
(εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.  
Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη ζε 
εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 
1.12 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο θαη 
ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ 
θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε 
κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  
Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη 
ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ  
1.13 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη 
πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 
(α) ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Ο.Κ.Ω. θιπ.),  
(β) ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 
(ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ),  
(γ) ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο 
(ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, ΓΔΤΑx θιπ.),  
(δ) ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,  
(ε) ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ, 
γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλνηγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε 
άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  
(ζη)ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,  
(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε 
αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε 
άιισλ έξγσλ θιπ.). 
1.14 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο ζέζεηο 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 
(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 
θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο  
(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία πεδψλ θαη 
νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε 
ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη 
θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε ζήκαλζεο θαη 
ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη 
δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ 
πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο. 
1.15 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, 
πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ 
θιπ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ 
εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο 
αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, 
νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ 
αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ 
Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]), θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ Έξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ 
ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Έξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ). 
1.16 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην ρψξν ηνπ 
έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο 
ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε εkπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ 
πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία 
πξνο έιεγρν. 
1.17 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε. 
1.18 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ εληνπηδνκέλσλ κε 
εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω.  
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1.19 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο θνίηεο 
πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε 
πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη 
πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα φζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην 
πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 
1.20 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ θαζαξνχ 
θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα 
ηελ απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε 
πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη. 
1.21 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ 
εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
1.22 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα δηάθνξα 
ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ 
εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο 
απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ 
(πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ι.π.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο 
Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 
1.23 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. πνπ 
δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή 
επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη 
κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. 
1.24 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα θάζε 
είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ 
δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, 
εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ, θιπ) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ 
ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 
1.25 Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, ζχκθσλα κε φζα 
αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
1.26 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο δαπάλεο γηα 
ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ 
Έξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή 
βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ 
απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, 
αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε 
ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο 
εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 
1.27 Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή 
αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, δεκηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο 
(πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο 
απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 
1.28 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, ηερληθψλ έξγσλ 
θ.ι.π., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 
1.29 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ απφ ηνλ 
Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο 
ηθξησκάησλ θιπ. 
1.30 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ηελ 
Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην 
ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 
1.31 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 
Αλαδφρνπ ζην Έξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο θαη 
ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο. 
1.32 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη γεληθά φιεο νη 
ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο 
φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ Έξγνπ. 
1.33 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 
ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη 
απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θιπ), ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 
(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 
(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη κέηξα γηα λα 
απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή άιιεο εξγαζίεο. 
1.34 Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή. 
Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη 
Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο 
απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, 
αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ 
θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ. 
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Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή είθνζη νθηψ ηνηο εθαηφ (28%) 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο 
ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 
Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά έλαληη 
παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά φκσο ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ 
λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν 
παξάδεηγκα: 
(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξηψλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ ζθπξφδεκα, 
PVC θιπ 
Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηα 
ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, 
θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ 
ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε 
ην ιφγν: 
     DN / DM  
 
  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 
   DM:  Η ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ 
Σηκνιφγην. 
Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε ππάξρνπζα 
δηάκεηξνο. 
 
(2) Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή αλαιφγνπ 
 
Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο πιάθαο ηνπ 
παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε 
επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην ιφγν:  
 
     DN / 12 
            φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 
 
(3) ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 
 
Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο ηαηλίαο ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε κήθνο 
ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην ιφγν:  
 
     ΒN / 240  
  
            φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 
 

Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ 
 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηηκέο ηνπ θάησζη πίλαθα: 
 

ε αζηηθέο πεξηνρέο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,28   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Δθηόο πόιεσο   

 · οδοί καλήρ βαηόηηηαρ   

 - απφζηαζε < 5 km 0,20   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακήρ βαηόηηηαρ   

 - απφζηαζε < 5 km 0,25   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

 · επγοηαξιακέρ οδοί   

 - απφζηαζε < 3 km 0,22   

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20   

Πξόζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε αλακνλή 
θνξηνεθθόξησζεο (αζθαιηηθά, εθζθαθέο ζεκειίσλ 

θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο εθζθαθέο) 

0,03 
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ΟΜΑΓΑ Α :ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ, ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ 

 
 

Α.Σ. : 1.01 

Άξζξν : ΟΓΟ Ν\Α02.01.1 Γεληθέο  εθζθαθέο, κε ηελ κεηαθνξά  ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε, 
εδαθώλ γαησδώλ θαη εκηβξαρώδσλ νπνηαζδήπνηε ζπζηάζεσο, 
αλεμαξηήησο βάζνπο πιάηνπο θαη θιίζεσο πξαλώλ, κεηά ησλ 
απνμειώζεσλ αζθαιηνηαπήησλ, ζηξώζεσλ νδνζηξσζίαο, 
πιαθνζηξώζεσλ , δαπέδσλ από ζθπξόδεκα, θξαζπεδνξείζξσλ 
θιπ. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΓΟ 1123Α 100% 

 

 

Γεληθέο εθζθαθέο, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, εδαθψλ γαησδψλ θαη 

εκηβξαρψδεσλ νπνηαζδήπνηε ζπζηάζεσο, αλεμαξηήησο βάζνπο πιάηνπο θαη θιίζεσο πξαλψλ 

ζε λέν έξγν ή γηα επέθηαζε ή ζπκπιήξσζε ή δηαπιάηπλζε ππάξρνληνο αλεμαξηήησο ηεο 

ζέζεο εξγαζίαο θαη ησλ δπζρεξεηψλ πνπ πξνθαιεί (θνληά ή καθξηά, ρακειά ή πςειά 

ζρεηηθά κε ην ππάξρνλ έξγν), γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ θαη κε νπνηνδήπνηε εθζθαπηηθφ 

κέζν, ελ μεξψ ή κε παξνπζία λεξψλ, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 02-02-01-00. 

Με ην άξζξν απηφ ηηκνινγνχληαη επίζεο νη αθφινπζεο εθζθαθέο ζε εδάθε αλάινγεο 

ζθιεξφηεηαο: 

- αλνηρηψλ ηάθξσλ γηα ην ηκήκα ηνπο πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m κεηά ηεο 

κφξθσζεο ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπο, 

- γηα ηε δεκηνπξγία αλαβαζκψλ πξνο αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ, 
- ηξηγσληθψλ ηάθξσλ κεηά ηεο κφξθσζεο ησλ πξαλψλ, φηαλ απηέο θαηαζθεπάδνληαη ζηε 

ζπλέρεηα ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ ηεο νδνχ, 
- γηα ηνλ θαζαξηζκφ νρεηψλ χςνπο θαη πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m, 
- ηερληθψλ Cut and Cover κεηά ησλ κέηξσλ πξνζσξηλήο θαη κφληκεο αληηζηήξημεο ησλ 

πξαλψλ ησλ εθζθαθψλ εθφζνλ δελ απνδεκηψλνληαη κε άιιν άξζξν απηνχ ηνπ ηηκνινγίνπ. 
- γηα ηε δεκηνπξγία ζηνκίσλ ζεξάγγσλ θαη Cut and Cover 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

- ε πξνζέγγηζε κεραλεκάησλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ε εθζθαθή κε νπνηνδήπνηε κέζν 

θαη ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, 
- Ζ απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ, ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο, ζηαζεξνπνηεκέλσλ ή κε κε 

ηζηκέλην πιαθνζηξψζεσλ, δαπέδσλ απφ ζθπξφδεκα, θξαζπεδνξείζξσλ θαη ζηεξεψλ 

έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ηνπο, θαζψο θαη πάζεο θχζεσο θαηαζθεπψλ φπσο πεξηθξάμεσλ 

παληφο είδνπο, αξγνιηζνδνκψλ, ειαθξψλ θαηαζθεπψλ, πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ 

πεξηγξάκκαηνο θαη ηνπ φγθνπ ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ 
- ε απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ, ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ, ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα 

ηεο ζθάθεο θαη ν ζρεκαηηζκφο ησλ αλαβαζκψλ 
- ε δηαινγή, θχιαμε, θνξηνεθθφξησζε ζε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν θαη ε κεηαθνξά 

ησλ πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ ζην 

έξγν (π.ρ. θαηαζθεπή επηρσκάησλ) ή γηα απφξξηςε ησλ αθαηάιιεισλ ή πιενλαδφλησλ ζε 

επηηξεπφκελεο ηειηθέο ή πξνζσξηλέο ζέζεηο 
- ε ελαπφζεζε ζε ηειηθέο ή ελδηάκεζεο ζέζεηο, ε επαλαθφξησζε απφ ηηο ζέζεηο ησλ 

πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη ε εθθφξησζε ζε ηειηθέο ζέζεηο, θαζψο θαη ε δηάζηξσζε θαη 

δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ απφζεζεο ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο 
- ε αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ εθζθαθή φπνπ ηπρφλ απηή απαηηείηαη, θαζψο θαη ε 

εθζάκλσζε θνπή, εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε δέλδξσλ, αλεμαξηήησο πεξηκέηξνπ θνξκνχ, 

ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 
- ε αληηκεηψπηζε πάζεο θχζεσο δπζρεξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγρξνλε 

θπθινθνξία, φπσο πεξηνξηζκέλα κέησπα θαη φγθνη εθζθαθψλ θιπ. 
- ε ζπκπχθλσζε ηεο ζθάθεο ησλ νξπγκάησλ θάησ απφ ηε "ζηξψζε έδξαζεο 

νδνζηξψκαηνο" κέρξη ηνπ βάζνπο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο Φέξνπζαο 

Ηθαλφηεηαο Έδξαζεο (Φ.Η.Δ), φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ κειέηε, ζε βαζκφ ζπκπχθλσζεο 

πνπ λα αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 90% ηεο 

ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor 

(Proctor Modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2). 
- νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 
- ε επαλεπίρσζε (κε πξντφληα εθζθαθψλ) ησλ ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ εθηφο ηνπ ζψκαηνο 

ηεο νδνχ, πνπ νη εθζθαθέο ηνπο απνδεκηψλνληαη κε ην άξζξν απηφ, φηαλ δελ ππάξρεη 

απαίηεζε ζπκπχθλσζεο 
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηηκή είλαη γεληθήο εθαξκνγήο αλεμάξηεηα απφ ηελ εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην πξφγξακκα 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή άιινπο ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο. 

 

Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη κέρξη ηα φξηα εθζθαθήο ησλ 
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εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νπδεκία απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν γηα ηηο επί πιένλ 

ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε κειέηε εθζθαθέο εθηφο εάλ έρεη δνζεί εηδηθή εληνιή απφ 

ηελ Τπεξεζία. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 7,90 

(Οινγξάθσο) : ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
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Α.Σ. : 1.02 

Άξζξν : ΟΗΚ Β\20.10 Δπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθώλ, εθβξαρηζκώλ ή θαηεδαθίζεσλ 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2162 100% 

Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ δηακνξθσκέλσλ ρψξσλ ή 

ηκεκάησλ απηψλ, ζε κέζε απφζηαζε απφ ηελ ζέζε εμαγσγήο ησλ άλσ πξντφλησλ έσο 

10,00 m, κε ηελ έθξηςε, δηάζηξσζε θαηά ζηξψζεηο έσο 30 cm, δηαβξνρή θαη 

ζπκπχθλσζε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-07-02-00 "Δπαλεπηρψζεηο 

ζθακκάησλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ". 

 

ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ πξνέιεπζεο δαλεηνζαιάκνπ, εθαξκφδεηαη ν 

αζηεξίζθνο, ν νπνίνο ζε αληίζεηε πεξίπησζε κεδελίδεηαη. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ. 

ΔΤΡΩ   (Αξηζκεηηθά) : 4,00 

(Οινγξάθσο) : ΣΔΔΡΑ 
 

 
Α.Σ. : 1.03 

Άξζξν : ΟΓΟ Α\Α04.1 Γηάλνημε ηάθξνπ ζε έδαθνο γαηώδεο - εκηβξαρώδεο 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΝΟΓΟ 1212 100% 

Γηάλνημε ηάθξνπ ηξηγσληθήο δηαηνκήο, πνπ θαηαζθεπάδεηαη κεκνλσκέλα θαη αλεμάξηεηα 

απφ ηηο γεληθέο εθζθαθέο ηεο νδνχ, ή ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο, θαη γηα ηα ηκήκαηά 

ηεο πιάηνπο κηθξφηεξνπ ή ίζνπ ησλ 5,00 m, ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο, 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνμήισζεο αζθαιηνηαπήησλ, ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο, 

πιαθνζηξψζεσλ, θαζαίξεζεο ζπξκαηνθηβσηίσλ, καλδξφηνηρσλ θιπ, πνπ βξίζθνληαη εληφο 

ηνπ εχξνπο ηεο ηάθξνπ, κεηά ηεο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-01-01-00. 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

- ε εθζθαθή κε νηαδήπνηε κεραληθά κέζα, 
 

- ε δηαινγή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, ε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπο κε ζε 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε, είηε γηα πξνζσξηλή απφζεζε είηε γηα απφξξηςε, ζε πεξίπησζε 

πνπ θξηζνχλ αθαηάιιεια ή πιενλάδνληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηπρφλ ελαπφζεζεο ή 

ησλ ελδηακέζσλ θνξηνεθθνξηψζεσλ. 

 

- ε κφξθσζε ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο ηάθξνπ. 

 

Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη εληφο ησλ νξίσλ εθζθαθήο ησλ 

εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ, ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 7,80 

(Οινγξάθσο) : ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 

 
Α.Σ. : 1.04 

Άξζξν : ΟΓΟ Α\Α05.1 Καζαίξεζε θηηζκάησλ κε θέξνληα  ζηνηρεία από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα γηα 
ύςνο έσο θαη 4,0 m 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2227 100% 

Καηεδάθηζε θηηζκάησλ κνλψξνθσλ ή πνιπψξνθσλ κε θέξνληα ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα (πιάθεο, δνθνί, ηνηρία, θ.ι.π.) ή κε θέξνπζα ηνηρνπνηία απφ 

νπηνπιηζνδνκή ή ιηζνδνκή θαη πιάθεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, κεηά ησλ 

θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη ηεο κεηαθνξάο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε πξνο απφξξηςε, ησλ 

πξντφλησλ θαηεδάθηζεο, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε είδνπο 

εγθαηαιειεηκκέλνο εμνπιηζκφο, είηε βξίζθεηαη εληφο ησλ θηηζκάησλ είηε σο 

πξνζάξηεκα απηψλ. 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

- ε πξνζθφκηζε-απνθφκηζε θαη ρξήζε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ 
 

- ε απνζχλζεζε θαη ν ηεκαρηζκφο πιαθψλ, δνθψλ, ηνηρίσλ θαη ππνζηπισκάησλ απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ιηζνδνκψλ θαη νπηνπιηλζνδνκψλ, ζηεγψλ, ζεκειίσλ απφ 
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νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ηνπ θηίζκαηνο θαη νπνησλδήπνηε άιισλ ζπκπιεξσκαηηθψλ 

θαηαζθεπψλ, φπσο εμσηεξηθψλ θιηκάθσλ θαζψο θαη θάζε είδνπο εγθαηαιειεηκκέλνπ 

εμνπιηζκνχ είηε βξίζθεηαη εληφο ησλ θηηζκάησλ είηε σο πξνζάξηεκα απηψλ θ.ιπ., 

 

- ε επαλεπίρσζε θαη ζπκπχθλσζε ησλ νξπγκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ησλ 

θαηεδαθίζεσλ, 

 

- νη θνξηνεθθνξηψζεηο, ε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ θαηεδάθηζεο θαη ε απφξξηςή ηνπο 

ζε ρψξνπο επηηξεπφκελνπο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 

 

- ε ζηαιία απηνθηλήησλ, κεραλεκάησλ θιπ, 

 

- ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα θάζε είδνπο πιηθά κέρξη ηε ζηάζκε ηνπ θπζηθνχ ή 

δηακνξθσκέλνπ εδάθνπο, 

 

- ε ιήςε κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

 

Δπηκέηξεζε κε βάζε ηνλ εμσηεξηθφ φγθν ηνπ θηίζκαηνο πξηλ ηελ θαηεδάθηζε, ν νπνίνο 

νξίδεηαη απφ ην πεξίγξακκά ηνπ, ρσξίο ηνλ ππνινγηζκφ πξνβφισλ θαη αηζξίσλ, θαη κε 

χςνο ηελ απφζηαζε ηεο άλσ επηθάλεηαο ηεο νξνθήο απφ ην θπζηθφ ή δηακνξθσκέλν 

έδαθνο θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 02-01-01-00. 

 

Γηα χςνο έσο θαη 4,0 m. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 23,80 

(Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 

 
Α.Σ. : 1.05 

Άξζξν : ΟΓΟ Α\Α09 Καζαίξεζε νιόζσκσλ πεξηθξάμεσλ 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2227 100% 

Καζαίξεζε νιφζσκσλ πεξηθξάμεσλ απφ νπιηζκέλν ή άνπιν ζθπξφδεκα, ή απφ 

αξγνιηζνδνκέο ή άιια πιηθά, αλεμαξηήησο πάρνπο θαη χςνπο απφ ην θπζηθφ έδαθνο, 

κεηά ησλ θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ θαηεδάθηζεο ζε 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε πξνο απφξξηςε. 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

- ε απνζχλζεζε θαη ν ηεκαρηζκφο ηεο νιφζσκεο πεξίθξαμεο ,αλσδνκήο θαη ζεκειίσλ, 
 

- ε επαλεπίρσζε θαη ζπκπχθλσζε ησλ ηάθξσλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ιφγσ ησλ 

θαηεδαθίζεσλ, 

 

- νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη ε κεηαθνξά φισλ ησλ θαηεδαθηζζέλησλ πιηθψλ πξνο απφξξηςε 

ζε ρψξνπο επηηξεπφκελνπο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 
 

- νη ηπρφλ πξνζσξηλέο ελαπνζέζεηο θαη επαλαθνξηψζεηο, ε ζηαιία απηνθηλήησλ-

κεραλεκάησλ θιπ, ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα θάζε είδνπο πιηθά κέρξη ηε ζηάζκε 

ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο, ε πξνζθφκηζε-απνθφκηζε θαη ρξήζε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ 

θαη ε δαπάλε γηα ηα κέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 
 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 17,50 

(Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 

 
Α.Σ. : 1.06 

Άξζξν : ΟΓΟ Α\Α12 Καζαίξεζε νπιηζκέλσλ ζθπξνδεκάησλ 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2227 100% 

Καζαίξεζε θνξέσλ, δνθψλ, πιαθψλ, βάζξσλ, πηεξπγνηνίρσλ, ηερληθψλ έξγσλ θαη ηνίρσλ 

απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κε ή ρσξίο ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, κε ηελ κεηαθνξά ησλ 

πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

 

Πεξηιακβάλεηαη ε θαζαίξεζε ησλ ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ε ζπγθέληξσζε, 
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φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη ηεο απνθνκηδήο ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηεο επηινγήο 

ηνπ Αλαδφρνπ, πξνο απφζεζε ή άιιε ρξήζε ζε πεξηνρέο επηηξεπφκελεο απφ ηηο Αξρέο θαη 

χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο απφζεζεο. 

 

Ζ θαηεδάθηζε ζα γίλεη κε άθξα πξνζνρή ψζηε, αλάινγα κε ηε κειέηε ή θαη ηηο εληνιέο 

ηεο Τπεξεζίαο, λα είλαη δπλαηή ε ζπκπιήξσζε ηνπ ππάξρνληνο έξγνπ κε λέν ηκήκα απηνχ. 

ηε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη ε ηπρφλ πξνζσξηλή ελαπφζεζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο, ν 

ρακέλνο ρξφλνο ησλ θνξηνεθθνξηψζεσλ (αλεμάξηεηα απφ ηηο δπζρέξεηεο, πνπ παξνπζηάδεη ε 

εξγαζία απηή) θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πξντφληα θαζαίξεζεο. 

      

        Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηηκή είλαη αλεμάξηεηε απφ ηε ζέζε, πνπ γίλνληαη νη 

εξγαζίεο (καθξηά ή θνληά, πςειά ή ρακειά ζε ζρέζε κε ηελ ππάξρνπζα νδφ θιπ.) θαη φηη 

ν Αλάδνρνο ζα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα απνθεπρζεί ε απφθξαμε ππάξρνληνο θαη 

δηαηεξνχκελνπ νρεηνχ. 

      

        Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν θαζαίξεζεο νπιηζκέλσλ ζθπξνδεκάησλ πνπ κεηξάηαη ζε φγθν 
πξηλ απφ ηελ θαζαίξεζε, κεηά ηεο κεηαθνξάο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 30,50 

(Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΝΣΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 

 
Α.Σ. : 1.07 

Άξζξν : ΟΓΟ Α\Γ02.1 Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 3211Β 100% 

Καηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά 

ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ 

απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", κε ζπκπχθλσζε θαηά ζηξψζεηο κεγίζηνπ ζπκππθλσκέλνπ 

πάρνπο θάζε ζηξψζεο 0,10 m, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο 

επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή ππφγεηα έξγα. 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

- ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο, 

 

- ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 

 

- ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε 

απφ ηελ κειέηε γεσκεηξηθή επηθάλεηα. 

 

 
Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε θαηά δηαηνκέο πξηλ θαη κεηά 

ηελ θαηαζθεπή ηεο ζηξψζεσο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ζπκππθλσκέλεο βάζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 14,70 

(Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 
 
 

ΟΜΑΓΑ Β :ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ, ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ- ΚΡΑΠΔΓΑ- ΔΠΗΣΡΩΔΗ 
 
 

Α.Σ. : 2.01 

Άξζξν : ΟΗΚ Ν\31.02.05.1 Γαξκπηιόδεκα ησλ 250 kg ηζηκέληνπ δηα ιηζνζπληξίκκαηνο (γαξκπίιη) 
δηαζηάζεσλ 0,4 έσο 1 cm θαη πξνζζήθε έγρξσκσλ ςεθίδσλ καξκάξνπ ζε 
πνζνζηό 30% ηεο ζύλζεζήο ηνπ. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 3208 100% 

Γαξκπηιφδεκα ησλ 250 kg ηζηκέληνπ δηά ιηζνζπληξίκκαηνο (γαξκπίιη) δηαζηάζεσλ 0,4 

έσο 1 cm θαη πξνζζήθε έγρξσκσλ ςεθίδσλ καξκάξνπ ζε πνζνζηφ 30% ηεο ζχλζεζήο ηνπ. 

Σν γαξκπηιφδεκα κε ηελ παξαπάλσ ζχλζεζε, απιφ ή νπιηζκέλν, θαηαζθεπάδεηαη ζε 

θάζε ζέζε ηνπ έξγνπ, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε, ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 15cm 

θαη ζε νπνηνδήπνηε χςνο ή βάζoο απφ ηεο επηθαλείαο ηνπ εδάθνπο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ θαη ησλ 

απαηηνπκέλσλ εξγαηηθψλ γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ησλ ζηξψζεσλ ή ζηνηρείσλ απφ 

γαξκπηιφδεκα, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάκημεο, δηάζηξσζεο, ζπκπχθλσζεο θαη ζηξψζεο ζηηο 

πξνβιεπφκελεο ζέζεηο θαη δηαζηάζεηο ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηελ 

ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 159,98 

(Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΟΚΣΩ ΛΔΠΣΑ 
 

 
Α.Σ. : 2.02 

Άξζξν : ΟΗΚ Β\32.02.04 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε 
ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C16/20 κε 25% ιεπθό ηζηκέλην ζηελ ζύλζεζή 
ηνπ, κε ηελ δηάζηξσζε ρσξίο ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 3214 100% 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

θαηεγνξίαο C16/20 κε 25% ιεπθφ ηζηκέλην ζηελ ζχλζεζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε ρσξίο 

ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή / ινηπψλ 

επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, γηα ηελ θαηαζθεπή θιηκάθσλ, δηαρσξηζηηθψλ, 

ζηνηρείσλ εγθηβσηηζκνχ επηζηξψζεσλ ή άιισλ θαηαζθεπψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ 

έξγνπ, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ θαη ηνπ νπιηζκνχ. 

Σν ζχλνιν ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο, ζα γίλεη ζχκθσλα κε 

ηε κειέηε, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά θαη ε απαηηνχκελε εξγαζία γηα ηελ πιήξε 

θαηαζθεπή, δηάζηξσζε, δφλεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, φπσο παξαπάλσ πεξηγξάθεηαη θαη 

θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ην άξζξν ΟΗΚ 32.02.04 ηνπ Σηκνινγίνπ ησλ Οηθνδνκηθψλ 

Δξγαζηψλ. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε 

ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε κειέηε δηαζηάζεηο. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 75,00 

(Οινγξάθσο) : ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ 
 

 
Α.Σ. : 2.03 

Άξζξν : ΟΗΚ Ν\42.11.06 Καηαζθεπή ηνίρσλ από ιηζνδνκή, από ηνπηθή ζρηζηνιηζηθή αθαλόληζηε 
πέηξα, κνξθήο  θαη δηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 4213 100% 

Καηαζθεπή ηνίρσλ απφ ιηζνδνκή, απφ ηνπηθή ζρηζηνιηζηθή αθαλφληζηε πέηξα. 

Οη πέηξεο ζα είλαη αθαλφληζηεο απφ πέηξσκα βξαρψδεο ηεο πεξηνρήο, αλαιφγνπ 

κεγέζνπο, κε θαηάιιειε δηαινγή, ειαθξηά ιάμεπζε φπνπ ρξεηάδεηαη θαη ηνπνζέηεζε κε 

θνλίακα ζπλδεηηθφ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε κεηαμχ ηνπο θαιή έδξαζε θαη ε εμαζθάιηζε 

ησλ απαηηνπκέλσλ δηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. 
Σν ζπλδεηηθφ θνλίακα ζα είλαη ησλ 400 kg/m3 ηζηκέληνπ θαη ζα ιεθζεί κέξηκλα θαηά 

ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ψζηε απηφ λα κελ αγγίδεη ηα άθξα ηεο ιηζνδνκήο ζε απφζηαζε 

αλάινγε, έηζη ψζηε λα πξνθχςεη βαζχο αξκφο κεηαμχ ησλ ιίζσλ ησλ νξαηψλ φςεσλ ηεο 

ιηζνδνκήο, ρσξίο επηπιένλ αξκνιφγεκα. 
Ζ βάζε έδξαζεο ηεο ιηζνδνκήο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη επηθάιπςε ηεο άλσ 

νξηδνληίνπ επηθάλεηάο ηεο απφ νξζνγσληζκέλε ζρηζηνιηζηθή πέηξα, πιεξψλνληαη 

ηδηαίηεξα κε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά, κηθξνυιηθά θαη ε απαηηνχκελε εξγαζία γηα 

ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηνίρσλ απφ ιηζνδνκή ή επελδχζεσλ, νπνηνπδήπνηε πάρνπο, ζε 

νπνηαδήπνηε ζέζε θαη ζηάζκε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ηελ 

ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 85,14 

(Οινγξάθσο) : ΟΓΓΟΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ 
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Α.Σ. : 2.04 

Άξζξν : ΟΗΚ Ν\43.57.01 Δπηθάιπςε-δηακόξθσζε άλσ νξηδνληίνπ επηθάλεηαο ηνίρσλ 
μεξνιηζνδνκήο ή ιηζνδνκήο, κε ηνπηθή ζρηζηνιηζηθή νξζνγσληζκέλε πέηξα 
πιάηνπο 600 mm θαη πάρνπο 60 mm. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7312 100% 

Δπηθάιπςε-δηακφξθσζε άλσ νξηδνληίνπ επηθάλεηαο ηνίρσλ μεξνιηζνδνκήο ή ιηζνδνκήο, κε 

ηνπηθή ζρηζηνιηζηθή νξζνγσληζκέλε πέηξα πιάηνπο 600 mm θαη πάρνπο 60 mm. 
Οη πέηξεο ζα είλαη απφ πέηξσκα βξαρψδεο ηεο πεξηνρήο αλαιφγνπ κεγέζνπο, κε θαηάιιειε 

δηαινγή, κε επίπεδε ηελ άλσ επηθάλεηα θαη δηακνξθσκέλε ζε "θάιηζν" ηεο κίαο ή θαη 

ησλ δχν εμερνπζψλ αθκψλ ηνπο. 
Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηε βάζε έδξαζεο θαη κεηαμχ ηνπο, γίλεηαη κε ζπλδεηηθφ θνλίακα ησλ 

400 kg/m3 ηζηκέληνπ θαη ζα ιεθζεί κέξηκλα, έηζη ψζηε λα πξνθχςεη βαζχο αξκφο κεηαμχ 

ηνπο ρσξίο επηπιένλ αξκνιφγεκα. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά, κηθξνυιηθά θαη ε απαηηνχκελε εξγαζία γηα ηελ 

πιήξε θαηαζθεπή ησλ επηθαιχςεσλ ησλ μεξνιηζνδνκψλ ή ιηζνδνκψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε 

θαη ζηάζκε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη 

ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 138,25 

(Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΣΡΗΑΝΣΑ ΟΚΣΩ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 
 

 
Α.Σ. : 2.05 

Άξζξν : ΟΗΚ Ν\53.44.05.1 Ξύιηλν δάπεδν εμσηεξηθώλ ρώξσλ επί ζθειεηνύ, ζε βάζε από νπιηζκέλν 
ζθπξόδεκα, θαηαζθεπαζκέλν από εκπνηηζκέλε μπιεία, ζύκθσλα κε ηα 
ζρέδηα ιεπηνκεξεηώλ ηεο κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 5321 100% 

Ξχιηλν δάπεδν εμσηεξηθψλ ρψξσλ επί ζθειεηνχ, ζε βάζε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, 

θαηαζθεπαζκέλν απφ εκπνηηζκέλε θαη πιαληζκέλε μπιεία θαηάιιειε γηα εμσηεξηθή 

ρξήζε, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. 

Ο ζθειεηφο ζηήξημεο θαηαζθεπάδεηαη απφ μχιηλεο δηαηνκέο δηαζηάζεσλ 50Υ80 mm, αλά 

60 cm θαη εγθάξζηα πξνο ηηο πξνεγνχκελεο δηαηνκέο ζηεξεψλνληαη κε ζηξηθψληα 

αλνμείδσηα νη μχιηλεο δηαηνκέο ηνπ δαπέδνπ δηαζηάζεσλ 20Υ100 mm, δεκηνπξγψληαο 

θελφ κεηαμχ ηνπο πιάηνπο 10 mm. 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα επί ηφπνπ φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 

πιηθψλ (ζθειεηνχ, δαπέδνπ, πιηθψλ εμαξηεκάησλ θαη κηθξνυιηθψλ ηνπνζέηεζεο θαη 

ζηεξέσζεο), νη δαπάλεο ιφγσ θζνξψλ θαη απνκεηψζεσλ ησλ πιηθψλ, νη δαπάλεο 

εξγαηηθψλ εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ θαη γεληθά φιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα 

ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κεηά ησλ δηακνξθψζεσλ ηεο 

επηθάλεηαο θαη ησλ ζφθνξσλ, ηνπ εκπνηηζκνχ ησλ μχιηλσλ δηαηνκψλ κε εληνκνθηφλν 

πιηθφ, ηνπ θαζαξηζκνχ ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ή ηκήκα ηνπ 

έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο νδεγίεο 

ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2), πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ 

δαπέδνπ. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 56,93 

(Οινγξάθσο) : ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΞΗ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΣΡΗΑ ΛΔΠΣΑ 
 

 
Α.Σ. : 2.06 

Άξζξν : ΟΗΚ Ν\53.44.07.1 Ξύιηλν θάζηζκα θαζηζηηθώλ επί ζθειεηνύ, ζε βάζε από νπιηζκέλν 
ζθπξόδεκα, θαηαζθεπαζκέλν από εκπνηηζκέλε μπιεία ζύκθσλα κε ηα 
ζρέδηα ιεπηνκεξεηώλ ηεο κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 5321 100% 

Ξχιηλν θάζηζκα θαζηζηηθψλ επί ζθειεηνχ, ζε βάζε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, 

θαηαζθεπαζκέλν απφ εκπνηηζκέλε μπιεία θαηάιιειε γηα εμσηεξηθή ρξήζε, ζχκθσλα κε ηα 

ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. 
Ο ζθειεηφο ζηήξημεο θαηαζθεπάδεηαη απφ μχιηλεο δηαηνκέο δηαζηάζεσλ 50Υ80 mm, αλά 60 

cm θαη εγθάξζηα πξνο ηηο πξνεγνχκελεο δηαηνκέο ζηεξεψλνληαη κε ζηξηθψληα αλνμείδσηα, 

νη μχιηλεο δηαηνκέο ηνπ θαζίζκαηνο δηαζηάζεσλ 20Υ100 mm δεκηνπξγψληαο 
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θελφ κεηαμχ ηνπο πιάηνπο 10 mm. 

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα επί ηφπνπ φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ 

(ζθειεηνχ, θαζίζκαηνο, πιηθψλ εμαξηεκάησλ θαη κηθξνυιηθψλ ηνπνζέηεζεο θαη 

ζηεξέσζεο), νη δαπάλεο ιφγσ θζνξψλ θαη απνκεηψζεσλ ησλ πιηθψλ, νη δαπάλεο εξγαηηθψλ, 

εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ θαη γεληθά φιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη 

έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κεηά ησλ δηακνξθψζεσλ ηεο επηθάλεηαο θαη ησλ ζφθνξσλ, 

ηνπ εκπνηηζκνχ ησλ μχιηλσλ δηαηνκψλ κε εληνκνθηφλν πιηθφ, ηνπ θαζαξηζκνχ ηεο ηειηθήο 

επηθάλεηαο, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ή ηκήκα ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, 

ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2), πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ 

θαζίζκαηνο. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 58,97 

(Οινγξάθσο) : ΠΔΝΖΝΣΑ ΟΚΣΩ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 

 
Α.Σ. : 2.07 

Άξζξν : ΟΗΚ Ν\61.05.02.1 ηδεξέληνο ζθειεηόο δηακόξθσζεο θαη ζηήξημεο πιαθώλ ππνδαπέδηνπ 
ζηληξηβαληνύ, από δηαηνκέο Σ 6 cm αλνμείδσηνπ ράιπβα AISI 316, 
ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 6101 100% 

ηδεξέληνο ζθειεηφο δηακφξθσζεο θαη ζηήξημεο πιαθψλ ππνδαπέδηνπ ζηληξηβαληνχ απφ 

δηαηνκέο Σ 6 cm αλνμείδσηνπ ράιπβα AISI 316, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

Ζ δηάηαμε ησλ κεηαιιηθψλ δηαηνκψλ, νη κεηαμχ ηνπο απνζηάζεηο, ν ηξφπνο έδξαζεο -

ζηήξημεο, πξνζδηνξίδνληαη ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ 

πιηθψλ γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηνπ αλνμείδσηνπ ζθειεηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

φισλ ησλ πιηθψλ, εμαξηεκάησλ, εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη πιηθψλ ζχλδεζεο, ηνπνζέηεζεο θαη 

ζηεξέσζεο (ειαζηηθψλ παξεκβπζκάησλ, πιαθψλ ζηήξημεο, κεραληθψλ αγθπξίσλ, θιπ.), νη 

δαπάλεο ιφγσ θζνξψλ θαη απνκεηψζεσλ ησλ πιηθψλ, νη δαπάλεο εξγαηηθψλ, 
εξγαιείσλ κεραλεκάησλ θαη γεληθά φιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε, άξηηα 

θαη έληερλε θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηνπ ζθειεηνχ, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ή 

ηκήκα ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg), πιήξσο ηνπνζεηεκέλεο θαηαζθεπήο. 

ΔΤΡΩ   (Αξηζκεηηθά) : 11,00 

(Οινγξάθσο) : ΔΝΣΔΚΑ 
 

 
Α.Σ. : 2.08 

Άξζξν : ΟΗΚ Ν\61.14.08.1 Γηακόξθσζε πέξαηνο-ζπλαξκνγήο, επηζηξώζεσλ θπβόιηζσλ, θεπεπηηθνύ 
ρώκαηνο, δηαρσξηζηηθώλ δσλώλ επηζηξώζεσλ, από δηαηνκή 
κνξθνζηδήξνπ γσληαθήο δηαηνκήο δηαζηάζεσλ 100/100/15 mm. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 6111 100% 

Γηακφξθσζε πέξαηνο-ζπλαξκνγήο, επηζηξψζεσλ θπβφιηζσλ, θεπεπηηθνχ ρψκαηνο, 

δηαρσξηζηηθψλ δσλψλ επηζηξψζεσλ, απφ δηαηνκή κνξθνζηδήξνπ γσληαθήο δηαηνκήο 

δηαζηάζεσλ 100/100/15 mm. 

Οη κεηαιιηθέο δηαηνκέο ηνπνζεηνχληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ επηζηξψζεσλ θαη 

ζηεξεψλνληαη επί ηεο ππφβαζεο απφ ζθπξφδεκα, ζηηο ζέζεηο ηνπ έξγνπ πνπ 

ππνδεηθλχνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο 

νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά, κηθξνυιηθά, επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε 

απαηηνχκελε εξγαζία, γηα ηελ πιήξε άξηηα θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 
 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m), πιήξσο ηνπνζεηεκέλεο κεηαιιηθήο δηαηνκήο. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 16,67 

(Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΔΞΗ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ 



Σηµνιφγην Μειέηεο ειίδα   
1212 

 
 

 
 

Α.Σ. : 2.09 

Άξζξν : ΟΗΚ Ν\61.14.08.2 Γηακόξθσζε πέξαηνο  -ζπλαξκνγήο, επηζηξώζεσλ γαξκπηινδέκαηνο θαη 
θεπεπηηθνύ ρώκαηνο, από δηαηνκή κνξθνζηδήξνπ δηαζηάζεσλ 200/15 
mm. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 6111 100% 

Γηακφξθσζε πέξαηνο -ζπλαξκνγήο, επηζηξψζεσλ γαξκπηινδέκαηνο θαη θεπεπηηθνχ 

ρψκαηνο, απφ δηαηνκή κνξθνζηδήξνπ δηαζηάζεσλ 200/15 mm. 

Οη κεηαιιηθέο δηαηνκέο ηνπνζεηνχληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ επηζηξψζεσλ θαη 

ζηεξεψλνληαη επί απηψλ, ζηηο ζέζεηο ηνπ έξγνπ πνπ ππνδεηθλχνληαη ζηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ 

έξγνπ. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά, κηθξνυιηθά, επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 

θαη ε απαηηνχκελε εξγαζία, γηα ηελ πιήξε άξηηα θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο. 

 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m), πιήξσο ηνπνζεηεκέλεο κεηαιιηθήο δηαηνκήο. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 16,67 

(Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΔΞΗ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 

 
Α.Σ. : 2.10 

Άξζξν : ΟΗΚ Ν\61.14.08.3 Γηακόξθσζε πέξαηνο - ζπλαξκνγήο, βαηήο ρσκάηηλεο επηθάλεηαο θαη 
θεπεπηηθνύ ρώκαηνο, από δηαηνκή κνξθνζηδήξνπ δηαζηάζεσλ 300/15 
mm. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 6111 100% 

Γηακφξθσζε πέξαηνο - ζπλαξκνγήο, βαηήο ρσκάηηλεο επηθάλεηαο θαη θεπεπηηθνχ 

ρψκαηνο, απφ δηαηνκή κνξθνζηδήξνπ δηαζηάζεσλ 300/15 mm. 

Οη κεηαιιηθέο δηαηνκέο ηνπνζεηνχληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ επηζηξψζεσλ θαη 

ζηεξεψλνληαη επί απηψλ, ζηηο ζέζεηο ηνπ έξγνπ πνπ ππνδεηθλχνληαη ζηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ 

έξγνπ. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά, κηθξνυιηθά, επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 

θαη ε απαηηνχκελε εξγαζία, γηα ηελ πιήξε άξηηα θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο. 

 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m), πιήξσο ηνπνζεηεκέλεο κεηαιιηθήο δηαηνκήο. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 24,39 

(Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΛΔΠΣΑ 
 

 
Α.Σ. : 2.11 

Άξζξν : ΟΗΚ Ν\73.12.01.1Α Δπηζηξώζεηο δηα ρνλδξνπιαθώλ ηνπηθήο πξνέιεπζεο νξζνγσληζκέλσλ 
δηαζηάζεσλ πιεπξάο 30-50 cm θαη πάρνπο 4-5 cm, ηνπνζεηνπκέλσλ ζε 
ζέζε θαη δηάηαμε ζύκθσλα κε ηα  ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7312 100% 

Δπηζηξψζεηο δηα ρνλδξνπιαθψλ ηνπηθήο πξνέιεπζεο νξζνγσληζκέλσλ δηαζηάζεσλ 

πιεπξάο 30-50 cm θαη πάρνπο 4-5 cm, ηνπνζεηνπκέλσλ ζε ζέζε θαη δηάηαμε ζχκθσλα 

κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

Ζ ηνπνζέηεζεο ησλ ρνλδξνπιαθψλ, ζα γίλεη αθνχ πξνεγεζεί δηαβξνρή ηνπο κε άθζνλν 

λεξφ, επί ππνζηξψκαηνο ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ πάρνπο 2 cm, κε 

αξκνχο πιάηνπο έσο 1 cm. 

Σν αξκνιφγεκα ζα γίλεη κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ησλ αξκψλ απφ ην θνλίακα ζηξψζεο, κε 

ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο πιηθψλ, κηθξνυιηθψλ, επί ηφπνπ ηνπ 

έξγνπ θαη νη δαπάλεο εξγαηηθψλ γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηεο επίζηξσζεο, κεηά ηνπ 

αξκνινγήκαηνο θαη ηνπ θαζαξηζκνχ ηεο επηθάλεηαο, εθηεινχκελε ζχκθσλα κε ηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ 

έξγνπ. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 25,00 

(Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ 
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Α.Σ. : 2.12 

Άξζξν : ΟΗΚ Ν\73.16.02.3 Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε αληηνιηζζεξέο πιάθεο ηζηκέληνπ δηαζηάζεσλ 
40Υ40 cm, κε εηδηθή δηακόξθσζε θαηάιιειε γηα όδεπζε, αιιαγή 
θαηεύζπλζεο θαη επηζήκαλζε θηλδύλνπ αηόκσλ κε πξνβιήκαηα όξαζεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7316 100% 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε αληηνιηζζεξέο πιάθεο ηζηκέληνπ δηαζηάζεσλ 40Υ40 cm, κε 

εηδηθή δηακφξθσζε θαηάιιειε γηα φδεπζε, αιιαγή θαηεχζπλζεο θαη επηζήκαλζε 

θηλδχλνπ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο. 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ, ζα γίλεη ζηηο ζέζεηο ηνπ έξγνπ πνπ ππνδεηθλχνληαη ζηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

Ζ ζηεξέσζε ησλ πιαθψλ γίλεηαη (ρσξίο θνλίακα), ζε ππφζηξσκα απφ θαζαξή άκκν 

πάρνπο 3 cm. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, πιηθά γεληθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο 

πνπ πεξηιακβάλεη: 
δηάζηξσζε ηεο άκκνπ ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη ζπκπχθλσζε κε δνλεηηθή πιάθα ή 

ρεηξνθίλεην θχιηλδξν, ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ ζε δηάηαμε ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα, 

δφλεζε ηεο επηθαλείαο ησλ πιαθψλ, κε ειαθξηά δνλεηηθή πιάθα, κε ιάζηηρν ζηελ 

επηθάλεηά ηεο, γηα ηελ εμίζσζε ησλ πιαθψλ θαη ηελ δεκηνπξγία απφιπηα επίπεδεο 

επηθάλεηαο, ζθφξπηζκα άκκνπ θαη πιήξσζε ησλ αξκψλ κεηαμχ ησλ πιαθψλ ψζηε λα 

γεκίζνπλ νη αξκνί θαη λα εμαζθαιηζζεί ην ακεηαθίλεην ηεο επίζηξσζεο πιήξσο 

πεξαησκέλε εξγαζία κεηά ηνπ θαζαξηζκνχ ηεο επηθάλεηαο ηεο επίζηξσζεο. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2), πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 12,00 

(Οινγξάθσο) : ΓΩΓΔΚΑ 
 

 
Α.Σ. : 2.13 

Άξζξν : ΟΗΚ Ν\73.42.02.1 Δπεμεξγαζία (ιείαλζε)  επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο ή γαξκπηινδέκαηνο, κε 
κεραληθό ηξηβείν. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7341 100% 

Δπεμεξγαζία (ιείαλζε) επηθαλεηψλ ρπηψλ ζηνηρείσλ απφ ζθπξφδεκα ή γαξκπηιφδεκα, 

πνπ πιεξψλνληαη ηδηαίηεξα, κε κεραληθφ ηξηβείν, γηα ηε δεκηνπξγία απφιπηα 

επίπεδεο θαη νκαιήο επηθαλείαο. 

Ζ επεμεξγαζία γίλεηαη ζηηο επηθάλεηεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε 

θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ζχκθσλα κε ηηο επί ηφπνπ ππνδείμεηο ηεο επηβιέςεσο 

ηνπ έξγνπ. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) δηακνξθσκέλεο επηθαλείαο. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 3,06 

(Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΔΞΗ ΛΔΠΣΑ 
 

 
Α.Σ. : 2.14 

Άξζξν : ΟΗΚ Ν\73.62.05.1 Δπεμεξγαζία-δηακόξθσζε άλσ επηθαλείαο δαπέδσλ  από έγρξσκν 
γαξκπηιόδεκα γηα ηε δεκηνπξγία επηκειεκέλεο αληηνιηζζεξήο επηθαλείαο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7341 100% 

Δπεμεξγαζία-δηακφξθσζε άλσ επηθαλείαο δαπέδσλ απφ έγρξσκν γαξκπηιφδεκα γηα ηε 

δεκηνπξγία επηκειεκέλεο αληηνιηζζεξήο επηθαλείαο (ην γαξκπηιφδεκα πιεξψλεηαη κε άιιν 

άξζξν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ). 
Ζ επεμεξγαζία γίλεηαη ζηελ άλσ επηθάλεηα ηνπ γαξκπηινδέκαηνο, εθ φζνλ είλαη απηφ 

είλαη αθφκε λσπφ, κε κπζηξί ή πήρε μχιηλν ή κεηαιιηθφ, γηα επηπεδνπνίεζε ηεο 

επηθάλεηαο θαη ζηελ ζπλέρεηα γίλεηαη πιχζηκν ηεο επηθαλείαο κε λεξφ κέρξη λα 

εκθαληζηνχλ νη ςεθίδεο, ε φιε επεμεξγαζία γίλεηαη θαηφπηλ δείγκαηνο ψζηε λα 

απνδνζεί ην επηδησθφκελν απφ ηε κειέηε απνηέιεζκα, ζηηο ζέζεηο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε 

ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο επί ηφπνπ ππνδείμεηο ηεο επηβιέςεσο. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2), δηακνξθσκέλεο επηθαλείαο. 
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ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 1,73 

(Οινγξάθσο) : ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΣΡΗΑ ΛΔΠΣΑ 
 

 
Α.Σ. : 2.15 

Άξζξν : ΟΗΚ Ν\73.87.01.4 Γηάλνημε νπήο Φ 40 mm, κε εηδηθό θόπηε, ζηηο ρνλδξόπιαθεο ηνπηθήο 
πξνέιεπζεο νξζνγσληζκέλσλ δηαζηάζεσλ 30-50 cm θαη πάρνπο 4-5 cm, 
ηνπ ππνδαπέδηνπ ζηληξηβαληνύ ζηηο ζέζεηο θαη ηελ δηάηαμε πνπ 
πξνζδηνξίδνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7391 100% 

Γηάλνημε νπήο Φ 40 mm, κε εηδηθφ θφπηε, ζηηο ρνλδξφπιαθεο ηνπηθήο πξνέιεπζεο 

νξζνγσληζκέλσλ δηαζηάζεσλ 30-50 cm θαη πάρνπο 4-5 cm, ηνπ ππνδαπέδηνπ ζηληξηβαληνχ 

κεηά απφ ράξαμε, ζηηο ζέζεηο θαη ηελ δηάηαμε πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, γηα ρξήζε θαη θζνξά 

κεραλεκάησλ, ηεο απαηηνχκελεο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ράξαμεο, γηα ηελ 

πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή θαη δηακφξθσζε ησλ νπψλ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) νπήο Φ 40 mm 

ΔΤΡΩ   (Αξηζκεηηθά) : 2,00 

(Οινγξάθσο) : ΓΤΟ 
 

 
Α.Σ. : 2.16 

Άξζξν : ΟΗΚ Ν\79.81.01 Βειηίσζε ζεξκηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ επηδόζεσλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ 
κε επίζηξσζε εγρξώκσλ θπβόιηζσλ, κε ηερλεηή παιαίσζε όςεο, 
πεξηέρνληεο ςπρξά πιηθά (cool materials), δηαζηάζεσλ 200Υ100Υ60 mm,  

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7316 100% 

Βειηίσζε ζεξκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ κε επίζηξσζε 

εγρξψκσλ θπβφιηζσλ βαζηζκέλσλ ζε ηερλνινγία ςπρξψλ πιηθψλ. 

Δπίζηξσζε δαπέδσλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ, κε έγρξσκνπο θπβφιηζνπο κε ηερλεηή παιαίσζε 

φςεο, πεξηέρνληεο ςπρξά πιηθά (cool materials), δηαζηάζεσλ 200Υ100Υ60 mm. 

Σα ςπρξά πιηθά ζα πξέπεη λα ζπληεινχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

ζεξκηθήο λεζίδαο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, λα έρνπλ 

αληίζηαζε ζηα αιθάιηα θαη ζηνπο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο, λα έρνπλ θαηάιιειε 

πδξαηκνδηαπεξαηφηεηα, κνλσηηθή θαη ζηεγαλσηηθή δξάζε, λα πξνζθέξνπλ πξνζηαζία 

έλαληη ηεο εκθάληζεο κνχριαο, λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα γεθχξσζεο ξσγκψλ θαη λα 

έρνπλ κεγάιεο κεραληθέο αληνρέο.  
Λφγσ ησλ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ζρεδίσλ πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα πιηθά 

θαη γηα ηελ δεκηνπξγία πνιιαπιψλ ρξσκαηηθψλ επηινγψλ, νη εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ςπρξψλ ηνπο ηδηνηήησλ ζα ιακβάλνληαη θαη ζα αθνξνχλ ζε 

φζν ην δπλαηφ επίπεδεο, νκνηνγελείο θαη νκνηφκνξθεο πεξηνρέο ηεο επηθάλεηαο ηνπ 

πιηθνχ. 

Σα πιηθά απηήο ηεο θαηεγνξίαο, ζα ζπλνδεχνληαη επίζεο απφ πηζηνπνηεηηθά 

ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 1338. 

Οη εθζέζεηο ησλ ςπρξψλ επηδφζεσλ ησλ πιηθψλ ζα πξνέξρνληαη απφ εξγαζηήξηα πνπ 

δηαζέηνπλ ηελ εκπεηξία θαη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα ηελ κέηξεζε ηεο 

αλαθιαζηηθφηεηαο θαζψο θαη ηνπ ζπληειεζηή εθπνκπήο ζην ππέξπζξν, κε βάζε ηα 

αθφινπζα πξφηππα: ASTM E903-96 ή ASTM G159-98 γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ζπληειεζηψλ αλαθιαζηηθφηεηαο θαη ASTM Δ408-71 ή ASTM C1371 γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ ζπληειεζηή εθπνκπήο ζην ππέξπζξν. 

Οη θπβφιηζνη ηνπνζεηνχληαη επάλσ ζε ππφζηξσκα ακκνθνληάκαηνο ησλ 100 kg 

ηζηκέληνπ, ζε δηάηαμε ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά, κηθξνυιηθά θαη θάζε εξγαζία απαξαίηεηε 

γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηεο επίζηξσζεο, φπσο πξνεγνπκέλσο πεξηγξάθεηαη, ζχκθσλα 

κε ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο 

ηνπ έξγνπ. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

ΔΤΡΩ   (Αξηζκεηηθά) : 35,00 

(Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ 
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Α.Σ. : 2.17 

Άξζξν : ΟΗΚ Ν\79.81.03 Καηαζθεπή βαηήο ρσκάηηλεο επηθάλεηαο, από "ζηαζεξνπνηεκέλν ρώκα" 
ζπλνιηθνύ ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 10 cm, από κίγκα αδξαλώλ κε 
πξόζκημε έγρξσκεο άκκνπ, κε θπζηθό πδξαπιηθό πνδνιαληθό πξόζκηθην 
κε ςπρξέο ηδηόηεηεο, ζε αλαινγία 80-100 kg/m3. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2162 100% 

Καηαζθεπή βαηήο ρσκάηηλεο επηθάλεηαο, απφ "ζηαζεξνπνηεκέλν ρψκα" ζπλνιηθνχ 

ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 10 cm, απφ κίγκα αδξαλψλ κε πξφζκημε έγρξσκεο άκκνπ, κε 

θπζηθφ πδξαπιηθφ πνδνιαληθφ πξφζκηθην κε ςπρξέο ηδηφηεηεο ζε αλαινγία 80-100 

kg/m3. 

 
Σν κίγκα θαηαζθεπήο ηνπ δαπέδνπ πξνέξρεηαη απφ αλάκεημε πνδνιαληθνχ πξφζκηθηνπ 

πιηθνχ, θπζηθή άκκν κε θνθθνκεηξία 0,00/4,00-8,00 mm θαη ζξαπζηή άκκν κε 

θνθθνκεηξία 0,00/4,00 mm. 
 Οη αλαινγίεο αλάκημεο ησλ πιηθψλ είλαη: 
α)θπζηθή άκκνο πξνο ζξαπζηή άκκν     1:1 ζε κέξε φγθνπ 
β)πνδνιαληθφ πξφζκηθην πιηθφ   80-100 kg/m3 
γ)ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ είλαη ηφζε, ψζηε ην κίγκα λα απνθηήζεη ζχζηαζε πγξνχ ρψκαηνο. 

 
Ζ αλάκημε γίλεηαη ζε θνηλή κπεηνληέξα, κέρξη λα απνθηήζεη ην κίγκα ηελ 

ζπληζηψκελε ζχζηαζε. 
Ζ δηάζηξσζε ηνπ κίγκαηνο, γίλεηαη επί ππνβάζεσο απφ ζξαπζηά πιηθά θαη 

γεσυθάζκαηα, ηα νπνία θνζηνινγνχληαη κε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 
Σν κίγκα δηαζηξψλεηαη/ κνηξάδεηαη πξνζεθηηθά κε νκαιή θαηαλνκή ηνπ κίγκαηνο ζε 

πάρνο κεγαιχηεξν θαηά 20 % γηα ηελ παξαιαβή ηεο θαζίδεζεο θαηά ηελ ζπκπχθλσζε 

ζηελ επηθάλεηα ηεο ππφβαζεο, επηπεδψλεηαη θαη ζπκπηέδεηαη. 
Ζ ζπκπχθλσζε γίλεηαη κε έλα πέξαζκα (πάηεκα) ρσξίο δφλεζε αθνινπζεί έλα δηπιφ 

πέξαζκα (πξνο ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο) κε ζπκπίεζε θαη δφλεζε θαη ηέινο γίλεηαη 

έλα πέξαζκα κφλν κε ζπκπίεζε. 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκπίεζεο, ε επηθάλεηα ηνπ "ζηαζεξνπνηεκέλν ρψκαηνο" 

πξνζηαηεχεηαη κε ιεπηφ θχιιν πνιπαηζπιελίνπ γηα 24-48 ψξεο. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ε απαηηνχκελε εξγαζία, γηα 

ηελ πιήξε θαηαζθεπή βαηήο ρσκάηηλεο επηθάλεηαο, ηειηθνχ ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 10 

cm, ζηηο ζέζεηο ηνπ έξγνπ πνπ ππνδεηθλχνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε 

ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή, ηηο πξνδηαγξαθέο εθαξκνγήο ησλ πιηθψλ θαη ηηο επί ηφπνπ 

ππνδείμεηο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ (m2) βαηήο ρσκάηηλεο επηθάλεηαο, απφ "ζηαζεξνπνηεκέλν ρψκα" 

ηειηθνχ ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 10 cm. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 37,49 

(Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΛΔΠΣΑ 
 

 
Α.Σ. : 2.18 

Άξζξν : ΟΗΚ Ν\79.81.04 Καηαζθεπή βαηήο ρσκάηηλεο, από "ζηαζεξνπνηεκέλν ρώκα" ζπλνιηθνύ 
ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 10 cm, από κίγκα αδξαλώλ κε θπζηθό πδξαπιηθό 
πνδνιαληθό πξόζκηθην κε ςπρξέο ηδηόηεηεο, ζε αλαινγία 120 kg/m3 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2162 100% 

Καηαζθεπή βαηήο ρσκάηηλεο, απφ "ζηαζεξνπνηεκέλν ρψκα" ζπλνιηθνχ ζπκππθλσκέλνπ 

πάρνπο 10 cm, απφ κίγκα αδξαλψλ κε θπζηθφ πδξαπιηθφ πνδνιαληθφ πξφζκηθην κε 

ςπρξέο ηδηφηεηεο, ζε αλαινγία 120 kg/m3. 

Σν κίγκα θαηαζθεπήο ηνπ δαπέδνπ πξνέξρεηαη απφ αλάκεημε πιηθνχ πνδνιαληθνχ 

πξφζκηθηνπ, θπζηθή άκκν κε θνθθνκεηξία 0,00/4,00-8,00 mm θαη ζξαπζηή άκκν κε 

θνθθνκεηξία 0,00/4,00 mm. 
Οη αλαινγίεο αλάκημεο ησλ πιηθψλ είλαη: 
α)θπζηθή άκκνο πξνο ζξαπζηή άκκν 1:1 ζε κέξε φγθνπ 
β) πνδνιαληθφ ζπλδεηηθφ πιηθφ  120 kg/m3 
γ) ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ είλαη ηφζε, ψζηε ην κίγκα λα απνθηήζεη ζχζηαζε πγξνχ 

ρψκαηνο. 

 
Ζ αλάκημε γίλεηαη ζε θνηλή κπεηνληέξα, κέρξη λα απνθηήζεη ην κίγκα ηελ 

ζπληζηψκελε ζχζηαζε. 
Ζ δηάζηξσζε ηνπ κίγκαηνο, γίλεηαη επί ππνβάζεσο απφ ζξαπζηά πιηθά θαη 

γεσυθάζκαηα, ηα νπνία θνζηνινγνχληαη κε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 
Σν κίγκα δηαζηξψλεηαη/ κνηξάδεηαη πξνζεθηηθά κε νκαιή θαηαλνκή ηνπ κίγκαηνο ζε 

πάρνο κεγαιχηεξν θαηά 20 % γηα ηελ παξαιαβή ηεο θαζίδεζεο θαηά ηελ ζπκπχθλσζε 

ζηελ 
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επηθάλεηα ηεο ππφβαζεο, επηπεδψλεηαη θαη ζπκπηέδεηαη. 

Ζ ζπκπχθλσζε γίλεηαη κε έλα πέξαζκα (πάηεκα) ρσξίο δφλεζε αθνινπζεί έλα δηπιφ 

πέξαζκα (πξνο ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο) κε ζπκπίεζε θαη δφλεζε θαη ηέινο γίλεηαη έλα 

πέξαζκα κφλν κε ζπκπίεζε. 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκπίεζεο, ε επηθάλεηα ηνπ "ζηαζεξνπνηεκέλν ρψκαηνο" 

πξνζηαηεχεηαη κε ιεπηφ θχιιν πνιπαηζπιελίνπ γηα 24-48 ψξεο. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ε απαηηνχκελε εξγαζία, γηα 

ηελ πιήξε θαηαζθεπή βαηήο ρσκάηηλεο επηθάλεηαο, ηειηθνχ ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 10 

cm, ζηηο ζέζεηο ηνπ έξγνπ πνπ ππνδεηθλχνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε 

ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή, ηηο πξνδηαγξαθέο εθαξκνγήο ησλ πιηθψλ θαη ηηο επί ηφπνπ 

ππνδείμεηο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ (m2) βαηήο ρσκάηηλεο επηθάλεηαο, απφ "ζηαζεξνπνηεκέλν ρψκα" 

ηειηθνχ ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 10 cm. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 33,13 

(Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΝΣΑ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ ΛΔΠΣΑ 
 

 
Α.Σ. : 2.19 

Άξζξν : ΟΗΚ Β\38.02 Ξπιόηππνη ρπηώλ κηθξνθαηαζθεπώλ 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 3811 100% 

Ξπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ γεληθψο δελ απαηηνχλ ηθξηψκαηα γηα ηελ 

δηακφξθσζή ηνπο (π.ρ. θξεαηίσλ, επηζηέςεσλ ηνίρσλ, βαζκίδσλ, πεξηδσκάησλ 

εκβαδνχ κέρξη 0,30 m2 θιπ), ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε ππφ ή ππέξ ην έδαθνο, 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00 "Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ 

ζθπξφδεκα (ηχπνη)". 
 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ 

πιηθψλ, ε εξγαζία αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ 

θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

δηακφξθσζή ηνπ. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλαπηχγκαηνο επηθαλείαο. 

ΔΤΡΩ   (Αξηζκεηηθά) : 20,00 

(Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ 
 

 
Α.Σ. : 2.20 

Άξζξν : ΟΗΚ Β\79.16.01 Φξάγκαηα πδξαηκώλ από ζπλζεηηθά πιηθά κε θύιια πνιπαηζπιελίνπ 
πάρνπο 0,40 mm 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7914 100% 

Γεκηνπξγία θξάγκαηνο πδξαηκψλ κε δηάζηξσζε θχιισλ ζπλζεηηθψλ πιηθψλ, ζε 

νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ έξγνπ. 

 

Με θχιια πνιπαηζπιελίνπ πάρνπο 0,40 mm. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) θαιππηφκελεο επηθαλείαο. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 0,50 

(Οινγξάθσο) : ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 

 
Α.Σ. : 2.21 

Άξζξν : ΟΓΟ Β\Β29.2.1 Καηαζθεπή ξείζξσλ, ηάθξσλ θιπ. κε ζθπξόδεκα C12/15, άνπιν 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 2531 100% 

Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ 

ζθπξφδεκα πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε 

ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θφθθνπ, 

ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζφηεηαο, σο θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία 

ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξφζκηθηα. 

 

ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη: 

- ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ 
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παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε 

ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο, 

 

- ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ 

πάζεο θχζεσο απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ (επηπέδσλ, θακπχισλ 

ή ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), θαζψο θαη εηδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ 

απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, πξνψζεζεο, πξνβνινδφκεζεο , 

αλαξξηρφκελνη ζηδεξφηππνη θιπ), 

 

- ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, 

άληιεζε, αλχςσζε, θαηαβηβαζκφ, αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
 

- ε δηακφξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηχπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνψζεζε θαη 

πξνβνινδφκεζε θαζψο 

 

- ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ησλ ζσκάησλ δηακφξθσζεο θηβσηηνκφξθσλ, θπιηλδξηθψλ ή 

άιιεο κνξθήο θελψλ, 

 

- ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ 

 

- ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θιπ.) 

κέρξη ηε ζθιήξπλζή ηνπ 
 

Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλνηγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο: 

- νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο, 
 

- νη δαπάλεο ησλ κειεηψλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζφδνπ, ησλ βνεζεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο 

κεζφδνπο πξνβνινδφκεζεο, πξνψζεζεο θαη πξνσζνχκελσλ απηνθεξφκελσλ δνθψλ), 

 

- ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ, 

 

- νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα 

γεθπξψλ δηαζηάζεσλ 4,50 x 10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο 

 

- ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθπξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ηχπν ηνπ 

επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο 

θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο αδξαλψλ, 

πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ). 

 

Ζ επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε 

πξαγκαηηθνχο φγθνπο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ 

ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελψλ 

δηέιεπζεο αγσγψλ, ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ 

επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο κέρξη 5 cm, αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ θελψλ πνπ 

δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

 

Ζ επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα 

γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν 

ηπρφλ επηπιένλ φγθνο πνπ δηαζηξψζεθε ιφγσ έιιεηςεο μπινηχπσλ. 

 

Όπνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην χςνο απφ ην έδαθνο, λνείηαη ην χςνο 

ηνπ θάησ πέικαηνο ηνπ θνξέα απφ ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη φρη ηελ ηπρφλ 

δηακνξθνχκελε κεηά απφ εθζθαθή. 

 

Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο 

εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο απηψλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη 

δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, 

ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 

 

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε 

αθνξά ηνλ θάζε ηχπν θαηαζθεπήο: 

 

01-01-01-00: Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο 

01-01-02-00: Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-03-00: πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 
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01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 
01-03-00-00: Ηθξηψκαηα 
01-04-00-00: Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 
01-05-00-00: Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε 

επηρξηζκάησλ 
 

Καηαζθεπή ζηεξεψλ έδξαζεο ξείζξσλ θαη θξαζπέδσλ, επελδεδπκέλσλ ηάθξσλ θάζε είδνπο 

(ηξαπεδνεηδψλ, ηξηγσληθψλ θιπ), ξακπψλ πξφζβαζεο ζε παξφδηεο ηδηνθηεζίεο, ρπηψλ 

βάζεσλ ππιψλσλ νδνθσηηζκνχ, ζηξψζεηο πξνζηαζίαο ζηεγάλσζεο γεθπξψλ θιπ απφ άνπιν 

ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 79,00 

(Οινγξάθσο) : ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΝΝΔΑ 
 

 
Α.Σ. : 2.22 

Άξζξν : ΟΓΟ Β\Β29.3.2 Καηαζθεπή ηνίρσλ, πεδνδξνκίσλ γεθπξώλ, επέλδπζεο παζζαινζηνηρηώλ 
θ.ι.π. από ζθπξόδεκα C16/20 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 2532 100% 

Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ 

ζθπξφδεκα πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε 

ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θφθθνπ, 

ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζφηεηαο, σο θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία 

ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξφζκηθηα. 

 

ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη: 

- ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ 

παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε 

ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο, 
 

- ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ 

πάζεο θχζεσο απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ (επηπέδσλ, θακπχισλ 

ή ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), θαζψο θαη εηδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ 

απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, πξνψζεζεο, πξνβνιν-δφκεζεο, 

αλαξξηρφκελνη ζηδεξφηππνη θιπ), 

 

- ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, 

άληιεζε, αλχςσζε, θαηαβηβαζκφ, αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
 

- ε δηακφξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηχπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνψζεζε θαη 

πξνβνινδφκεζε θαζψο 

 

- ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ησλ ζσκάησλ δηακφξθσζεο θηβσηηφκνξθσλ, θπιηλδξηθψλ ή 

άιιεο κνξθήο θελψλ, 

 

- ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ 

 

- ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.) 

κέρξη ηε ζθιήξπλζή ηνπ 
 

Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλνηγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο: 

- νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο, 
 

- νη δαπάλεο ησλ κειεηψλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζφδνπ, ησλ βνεζεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο 

κεζφδνπο πξνβνινδφκεζεο, πξνψζεζεο θαη πξνσζνπκέλσλ απηνθεξνκέλσλ δνθψλ), 

 

- ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ, 

 

- νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα 

γεθπξψλ δηαζηάζεσλ 4,50 x 10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο 

 

- ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθπξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, 
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ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ηχπν ηνπ 

επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο 

θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο αδξαλψλ, 

πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ). 

 

Ζ επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε 

πξαγκαηηθνχο φγθνπο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ 

ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελψλ 

δηέιεπζεο αγσγψλ, ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ 

επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο κέρξη 5 cm, αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ θελψλ πνπ 

δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

 

Ζ επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα 

γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν 

ηπρφλ επηπιένλ φγθνο πνπ δηαζηξψζεθε ιφγσ έιιεηςεο μπινηχπσλ. 

 

Όπνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην χςνο απφ ην έδαθνο, λνείηαη ην χςνο 

ηνπ θάησ πέικαηνο ηνπ θνξέα απφ ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη φρη ηελ ηπρφλ 

δηακνξθνχκελε κεηά απφ εθζθαθή. 

 

Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο 

εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο απηψλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη 

δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, 

ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 

 

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε 

αθνξά ηνλ θάζε ηχπν θαηαζθεπήο: 

 

01-01-01-00: Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο 

01-01-02-00: Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-03-00: πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 
01-03-00-00: Ηθξηψκαηα 
01-04-00-00: Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 
01-05-00-00: Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε 

επηρξηζκάησλ 
 

Καηαζθεπή νπιηζκέλσλ ηνίρσλ (ζεκέιηα θαη αλσδνκή), πεδνδξνκίσλ γεθπξψλ, επέλδπζεο 

παζζαινζηνηρηψλ θιπ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 95,00 

(Οινγξάθσο) : ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ 
 

 
Α.Σ. : 2.23 

Άξζξν : ΟΓΟ Β\Β30.2 Υαιύβδηλνο νπιηζκόο ζθπξνδεκάησλ, ράιπβαο νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο 
B500C 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 2612 100% 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο πάζεο 

θχζεσο θαηαζθεπψλ, κνξθήο δηαηνκψλ θαη θαηεγνξίαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, 

δηακφξθσζή ηνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε 

νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε 

εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ" 

 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή 

ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 

 

Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα, αλά θαηεγνξία 

νπιηζκνχ (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ 

Οπιηζκνχ. 



Σηµνιφγην Μειέηεο ειίδα   
2020 

 
 

 

Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα 

ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο 

έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ. 

 

Οη Πίλαθεο ζα ζπληάζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ 

ιεπηνκεξψο ηηο δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο 

ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα 

επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ 

βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα 

ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ 

νπιηζκψλ. 

 

Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 

3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακία πεξίπησζε δελ 

γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη 

δπγνινγίνπ. 
 

|        |          Πεδίν εθαξκνγήο                   |                     | 

|        |                                             |                    | 
| Ολνκ.  |       | Κνπινχξεο θαη |Ζιεθηξνζπγθνιιεκέλα | Ολνκ.  |  Ολνκ.  | 
|δηάκεηξνο| Ράβδνη |επζπγξακκηζκέλα |  πιέγκαηα θαη    |δηαηνκή | κάδα/κέηξν| 
| (mm)   |       |   πξντφληα   |   δηθηπψκαηα     | (mm2)  | (Kg/m)  | 
|        |       |               |                   |        |          | 
|        | B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C  |        |          | 
|        |       |       |      |        |         |        |          | 
| 5,0 |  | λ |  | λ |  | 19,6 | 0,154 | 
| 5,5 |  | λ |  | λ |  | 23,8 | 0,187 | 
| 6,0 | λ | λ | λ | λ | λ | 28,3 | 0,222 | 
| 6,5 |  | λ |  | λ |  | 33,2 | 0,260 | 
| 7,0 |  | λ |  | λ |  | 38,5 | 0,302 | 
| 7,5 |  | λ |  | λ |  | 44,2 | 0,347 | 
| 8,0 | λ | λ | λ | λ | λ | 50,3 | 0,395 | 
| 10,0 | λ |  | λ |  | λ | 78,5 | 0,617 | 
| 12,0 | λ |  | λ |  | λ | 113 | 0,888 | 
| 14,0 | λ |  | λ |  | λ | 154 | 1,21 | 
| 16,0 | λ |  | λ |  | λ | 201 | 1,58 | 
| 18,0 | λ |  |  |  |  | 254 | 2,00 | 
| 20,0 | λ |  |  |  |  | 314 | 2,47 | 
| 22,0 | λ |  |  |  |  | 380 | 2,98 | 
| 25,0 | λ |  |  |  |  | 491 | 3,85 | 
| 28,0 | λ |  |  |  |  | 616 | 4,83 | 
| 32,0 | λ |  |  |  |  | 804 | 6,31 | 
| 40,0 | λ |  |  |  |  | 1257 | 9,86  

 

ηηο επηκεηξνχκελεο κνλάδεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, 

δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλνηγκέλα ηα αθφινπζα: 
- Ζ ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη 

φρη ελαιιάμ, κε ζχξκα πάρνπο αλάινγα κε ηε δηάκεηξν θαη ηε ζέζε ηνπ νπιηζκνχ 
ή κε ειεθηξνζπγθφιιεζε ζηελ πεξίπησζε έγρπησλ παζζάισλ. 

 

- Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο. 

 

- Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ κειέηε πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, θαζψο θαη 

αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2). 

 

- Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην 

δάπεδν εξγαζίαο 

 

- Ζ ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ 

αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά) 

 

- Ζ απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία. 

 

Υάιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο B500C 

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν ζηδεξνχ νπιηζκνχ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 



Σηµνιφγην Μειέηεο ειίδα   
2121 

 
 

 
ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 1,05 

(Οινγξάθσο) : ΔΝΑ ΚΑΗ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 
 

Α.Σ. : 2.24 

Άξζξν : ΟΓΟ Β\Β30.3 Υαιύβδηλνο νπιηζκόο ζθπξνδεκάησλ, ραιύβδηλν δνκηθό πιέγκα  B500C 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 7018 100% 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο πάζεο 

θχζεσο θαηαζθεπψλ, κνξθήο δηαηνκψλ θαη θαηεγνξίαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, 

δηακφξθσζή ηνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε 

νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε 

εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ". 

 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή 

ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 

 

Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα, αλά θαηεγνξία 

νπιηζκνχ (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ 

Οπιηζκνχ. 

 

Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα 

ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο 

έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ. 

 

Οη Πίλαθεο ζα ζπληάζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ 

ιεπηνκεξψο ηηο δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο 

ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα 

επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ 

βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα 

ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ 

νπιηζκψλ. 

 

Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 

3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακία πεξίπησζε δελ 

γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη 

δπγνινγίνπ. 
 

|        |          Πεδίν εθαξκνγήο                   |                     | 

|        |                                             |                    | 
| Ολνκ.  |       | Κνπινχξεο θαη |Ζιεθηξνζπγθνιιεκέλα | Ολνκ.  |  Ολνκ.  | 
|δηάκεηξνο| Ράβδνη |επζπγξακκηζκέλα |  πιέγκαηα θαη    |δηαηνκή | κάδα/κέηξν| 
| (mm)   |       |   πξντφληα   |   δηθηπψκαηα     | (mm2)  | (Kg/m)  | 
|        |       |               |                   |        |          | 
|        | B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C  |        |          | 
|        |       |       |      |        |         |        |          | 
| 5,0 |  | λ |  | λ |  | 19,6 | 0,154 | 
| 5,5 |  | λ |  | λ |  | 23,8 | 0,187 | 
| 6,0 | λ | λ | λ | λ | λ | 28,3 | 0,222 | 
| 6,5 |  | λ |  | λ |  | 33,2 | 0,260 | 
| 7,0 |  | λ |  | λ |  | 38,5 | 0,302 | 
| 7,5 |  | λ |  | λ |  | 44,2 | 0,347 | 
| 8,0 | λ | λ | λ | λ | λ | 50,3 | 0,395 | 
| 10,0 | λ |  | λ |  | λ | 78,5 | 0,617 | 
| 12,0 | λ |  | λ |  | λ | 113 | 0,888 | 
| 14,0 | λ |  | λ |  | λ | 154 | 1,21 | 
| 16,0 | λ |  | λ |  | λ | 201 | 1,58 | 
| 18,0 | λ |  |  |  |  | 254 | 2,00 | 
| 20,0 | λ |  |  |  |  | 314 | 2,47 | 
| 22,0 | λ |  |  |  |  | 380 | 2,98 | 
| 25,0 | λ |  |  |  |  | 491 | 3,85 | 
| 28,0 | λ |  |  |  |  | 616 | 4,83 | 
| 32,0 | λ |  |  |  |  | 804 | 6,31 | 
| 40,0 | λ |  |  |  |  | 1257 | 9,86  

 

ηηο επηκεηξνχκελεο κνλάδεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, 

δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλνηγκέλα ηα αθφινπζα: 
- Ζ ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο 



Σηµνιφγην Μειέηεο ειίδα   
2222 

 
 

 

θαη φρη ελαιιάμ, κε ζχξκα πάρνπο αλάινγα κε ηε δηάκεηξν θαη ηε ζέζε ηνπ νπιηζκνχ 

ή κε ειεθηξνζπγθφιιεζε ζηελ πεξίπησζε έγρπησλ παζζάισλ. 

 

- Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο. 

 

- Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ κειέηε πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, θαζψο θαη 

αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2) 

 

- Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην 

δάπεδν εξγαζίαο 

 

- Ζ ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ 

αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά) 

 

- Ζ απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία. 

 

Υαιχβδηλν δνκηθφ πιέγκα B500C 

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν ζηδεξνχ νπιηζκνχ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 1,05 

(Οινγξάθσο) : ΔΝΑ ΚΑΗ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 
 

 
Α.Σ. : 2.25 

Άξζξν : ΟΓΟ Β\Β64.2 Γεσύθαζκα δηαρσξηζκνύ 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7914 100% 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε κε πθαληνχ γεσπθάζκαηνο απφ ίλεο 

πνιππξνππιελίνπ γηα ηνλ δηαρσξηζκφ εδαθηθψλ ζηξψζεσλ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 

αλάκημε ησλ πιηθψλ, βάξνπο >= 280 gr/m2, εθειθπζηηθήο αληνρήο >= 15 kΝ/m (θαηά 

ΔΛΟΣ EN ISO 10319), επηκήθπλζεο ζε ζξαχζε 50% (+-20%) θαηά ΔΛΟΣ EN ISO 10319, 

αληνρήο ζε δηάηξεζε >= 3000N (θαηά ΔΛΟΣ EN ISO 12236 θαη πάρνπο 1,25 mm (θαηά ΔΝ 

ΗSO 9864). 

 

ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

- ε πξνκήζεηα ηνπ γεσπθάζκαηνο επί ηφπνπ θαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ηνπ 
 

- ην πξνζσπηθφ, ν εμνπιηζκφο θαη ηα κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ 

 

- ε εθηχιημε, ηάλπζε θαη πξνζσξηλή ζηεξέσζε ηνπ γεσπθάζκαηνο 

 

- ε επηθάιπςε ησλ παξαθεηκέλσλ θχιισλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 20 cm θαη ε ζπξξαθή 

 

Δπηζεκαίλεηαη ε αλάγθε ρξήζεο θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ θαη κέζσλ, ψζηε λα 

απνθεπρζνχλ ηπρφλ θζνξέο ζην γεσχθαζκα. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν επηθάλεηαο δηαρσξηζκνχ κε γεσχθαζκα. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 1,65 

(Οινγξάθσο) : ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 
 
 

ΟΜΑΓΑ Γ:ΑΦΑΛΔΗΑ-ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
 

Α.Σ. : 3.01 

Άξζξν : ΟΗΚ Ν\32.06.01.1 Πιήξεο θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θαζηζηηθνύ πάγθνπ κήθνπο 3,50 m από 
πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία από νπιηζκέλν εηδηθό ζθπξόδεκα 
θαηεγνξίαο C25/30 παξαγόκελα ζε δηαηνκέο θαη δηαζηάζεηο, ζύκθσλα κε 
ην ζρέδην  ΛΕ 17γ ιεπηνκεξεηώλ ηεο κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 3215 100% 

Πιήξεο θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θαζηζηηθνχ πάγθνπ κήθνπο 3,50 m απφ 

πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν εηδηθφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C25/30 

παξαγφκελα ζε δηαηνκέο θαη δηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ην ζρέδην ΛΕ17γ ιεπηνκεξεηψλ 

ηεο κειέηεο. 



Σηµνιφγην Μειέηεο ειίδα   
2323 

 
 

 

Σν ζθπξφδεκα ζα είλαη θαηεγνξίαο C25/30, κε ςηιφ ζχληξηκκα (γαξκπίιη) έσο 3 mm 

θαη 20 % ξεηίλε. Ο νπιηζκφο ζα είλαη B500C απφ ραιχβδηλεο δηαηνκέο ζχκθσλα κε ηε 
κειέηε. 

 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζηνηρείσλ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί κεηαιιφηππνο θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλνο κε θξηηήξην ηελ απφδνζε σο ηειηθφ απνηέιεζκα απφιπηα ιείσλ 

επηθαλεηψλ επζπγξάκκσλ αθκψλ, κε εληαίεο επηθάλεηεο ρσξίο ίρλε απφ καηίζεηο θαη 

ππεξρείιηζε ζθπξνδέκαηνο ζηηο ελψζεηο, κε δηακνξθσκέλεο αθκέο θαη εγθνπέο γηα 

ηελ ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο ζχκθσλα κε ηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

 

Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ πάγθνπ, ζα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε ε άλσ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ 

πάγθνπ λα έρεη δηακφξθσζε κε ειαθξηά θιίζεο πξνο ζηηο δχν επηκήθεο πιεπξέο ηνπ, 

γηα ηελ απνξξνή ησλ νκβξίσλ. 

 

O πάγθνο ζηεξίδεηαη ζην έλα άθξν επί βάζεο έδξαζεο απφ ζθπξφδεκα C12/15 θαη ζε έ 

λα άιιν ζεκείν ζε ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλν Φ 120 mm επί πξνθαηαζθεπαζκέλνπ 

ζηνηρείνπ απφ εηδηθφ ζθπξφδεκα ην νπνίν εδξάδεηαη ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα C12/15. 

 

Γηα ηελ ζηεξέσζε ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ επί ησλ βάζεσλ έδξαζεο ηνπο, 

ζα δεκηνπξγεζνχλ ζε πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο εγθνπέο θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο, 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο. Ζ ζηήξημε ησλ ζηνηρείσλ επί ησλ βάζεσλ 

έδξαζεο, ζα γίλεη κε επνμεηδηθφ ζηφθν θαη ηζηκεληνθνλίακα. 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο εξγαζίαο, πιηθψλ, 

κηθξνυιηθψλ, επηκειεκέλσλ κεηαιινηχπσλ, κε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε 

πξφζζεηεο δηαηνκέο γηα ηελ δεκηνπξγία αθκψλ, εγθνπψλ, ζθνηηψλ θ.ι.π. ε παξαγσγή 

ε επηκειήο θχιαμε θαη ε κεηαθνξά ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ επί ηφπνπ, ε 

δαπάλε ρξήζεο κεηαθνξηθψλ ή αλπςσηηθψλ κέζσλ, ε ζπλαξκνιφγεζε θαη ζηεξέσζε ησλ 

ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπο θαη θάζε άιιε δαπάλε απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε 

θαηαζθεπή ηνπ ζπλφινπ ηεο θαηαζθεπήο κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε 

ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηε παξνχζα ηηκή, νη δαπάλεο παξνρήο, εγθαηάζηαζεο ξεχκαηνο 

θαη θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, νη νπνίεο ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ πάγθνπ, κήθνπο 3,50 m 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 285,31 

(Οινγξάθσο) : ΓΗΑΚΟΗΑ ΟΓΓΟΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ 
 

 
Α.Σ. : 3.02 

Άξζξν : ΟΗΚ Ν\32.06.01.2 Πιήξεο θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θαζηζηηθνύ πάγθνπ κήθνπο 5,15 m από 
πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία από νπιηζκέλν εηδηθό ζθπξόδεκα 
θαηεγνξίαο C25/30 παξαγόκελα ζε δηαηνκέο θαη δηαζηάζεηο, ζύκθσλα κε 
ην ζρέδην ΛΕ 17β ιεπηνκεξεηώλ ηεο κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 3215 100% 

Πιήξεο θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θαζηζηηθνχ πάγθνπ κήθνπο 5,15 m απφ 

πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν εηδηθφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C25/30 

παξαγφκελα ζε δηαηνκέο θαη δηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ην ζρέδην ΛΕ17β ιεπηνκεξεηψλ 

ηεο κειέηεο. 

 

Σν ζθπξφδεκα ζα είλαη θαηεγνξίαο C25/30, κε ςηιφ ζχληξηκκα (γαξκπίιη) έσο 3 mm 

θαη 20 % ξεηίλε. Ο νπιηζκφο ζα είλαη B500C απφ ραιχβδηλεο δηαηνκέο ζχκθσλα κε ηε 

κειέηε. 
 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζηνηρείσλ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί κεηαιιφηππνο θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλνο κε θξηηήξην ηελ απφδνζε σο ηειηθφ απνηέιεζκα απφιπηα ιείσλ 

επηθαλεηψλ επζπγξάκκσλ αθκψλ, κε εληαίεο επηθάλεηεο ρσξίο ίρλε απφ καηίζεηο θαη 

ππεξρείιηζε ζθπξνδέκαηνο ζηηο ελψζεηο, κε δηακνξθσκέλεο αθκέο θαη εγθνπέο γηα 

ηελ ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο ζχκθσλα κε ηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο 

 

Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ πάγθνπ, ζα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε ε άλσ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ 

πάγθνπ λα έρεη δηακφξθσζε κε ειαθξηά θιίζεο πξνο ζηηο δχν επηκήθεο πιεπξέο ηνπ, 

γηα ηελ απνξξνή ησλ νκβξίσλ. 

 

O πάγθνο ζηεξίδεηαη ζην έλα άθξν επί βάζεο έδξαζεο απφ ζθπξφδεκα C12/15 θαη ζε έ 

λα άιιν ζεκείν ζε ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλν Φ 120 mm επί πξνθαηαζθεπαζκέλνπ 



Σηµνιφγην Μειέηεο ειίδα   
2424 

 
 

ζηνηρείνπ απφ εηδηθφ ζθπξφδεκα ην νπνίν εδξάδεηαη ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα 

C12/15. 

 

Γηα ηελ ζηεξέσζε ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ επί ησλ βάζεσλ έδξαζεο ηνπο, 

ζα δεκηνπξγεζνχλ ζε πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο εγθνπέο θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο, 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο. Ζ ζηήξημε ησλ ζηνηρείσλ επί ησλ βάζεσλ 

έδξαζεο, ζα γίλεη κε επνμεηδηθφ ζηφθν θαη ηζηκεληνθνλίακα. 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο εξγαζίαο, πιηθψλ, 

κηθξνυιηθψλ, επηκειεκέλσλ κεηαιινηχπσλ, κε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε 

πξφζζεηεο δηαηνκέο γηα ηελ δεκηνπξγία αθκψλ, εγθνπψλ, ζθνηηψλ θ.ι.π. ε παξαγσγή 

ε επηκειήο θχιαμε θαη ε κεηαθνξά ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ επί ηφπνπ, ε 

δαπάλε ρξήζεο κεηαθνξηθψλ ή αλπςσηηθψλ κέζσλ, ε ζπλαξκνιφγεζε θαη ζηεξέσζε ησλ 

ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπο θαη θάζε άιιε δαπάλε απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε 

θαηαζθεπή ηνπ ζπλφινπ ηεο θαηαζθεπήο κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε 

ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηε παξνχζα ηηκή, νη δαπάλεο παξνρήο, εγθαηάζηαζεο ξεχκαηνο 

θαη θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, νη νπνίεο ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ πάγθνπ, κήθνπο 5,15 m 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 378,88 

(Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΟΚΣΩ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΟΚΣΩ ΛΔΠΣΑ 
 

 
Α.Σ. : 3.03 

Άξζξν : ΟΗΚ Ν\32.06.01.3 Πιήξεο θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θαζηζηηθνύ πάγθνπ κήθνπο 6,827 m 
από πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία από νπιηζκέλν εηδηθό ζθπξόδεκα 
θαηεγνξίαο C25/30 παξαγόκελα ζε δηαηνκέο θαη δηαζηάζεηο, ζύκθσλα κε 
ην ζρέδην ΛΕ 17α ιεπηνκεξεηώλ ηεο κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 3215 100% 

Πιήξεο θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θαζηζηηθνχ πάγθνπ κήθνπο 6,827m απφ 

πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν εηδηθφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C25/30 

παξαγφκελα ζε δηαηνκέο θαη δηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ην ζρέδην ΛΕ17α ιεπηνκεξεηψλ 

ηεο κειέηεο. 

 

Σν ζθπξφδεκα ζα είλαη θαηεγνξίαο C25/30, κε ςηιφ ζχληξηκκα (γαξκπίιη) έσο 3 mm 

θαη 20 % ξεηίλε. Ο νπιηζκφο ζα είλαη B500C απφ ραιχβδηλεο δηαηνκέο ζχκθσλα κε ηε 

κειέηε. 
 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζηνηρείσλ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί κεηαιιφηππνο θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλνο κε θξηηήξην ηελ απφδνζε σο ηειηθφ απνηέιεζκα απφιπηα ιείσλ 

επηθαλεηψλ επζπγξάκκσλ αθκψλ, κε εληαίεο επηθάλεηεο ρσξίο ίρλε απφ καηίζεηο θαη 

ππεξρείιηζε ζθπξνδέκαηνο ζηηο ελψζεηο, κε δηακνξθσκέλεο αθκέο θαη εγθνπέο γηα 

ηελ ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο ζχκθσλα κε ηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

 

Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ πάγθνπ, ζα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε ε άλσ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ 

πάγθνπ λα έρεη δηακφξθσζε κε ειαθξηά θιίζεο πξνο ζηηο δχν επηκήθεο πιεπξέο ηνπ, 

γηα ηελ απνξξνή ησλ νκβξίσλ. 

 

O πάγθνο ζηεξίδεηαη ζην έλα άθξν επί βάζεο έδξαζεο απφ ζθπξφδεκα C12/15 θαη ζε έ 

λα άιιν ζεκείν ζε ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλν Φ 120 mm επί πξνθαηαζθεπαζκέλνπ 

ζηνηρείνπ απφ εηδηθφ ζθπξφδεκα ην νπνίν εδξάδεηαη ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα C12/15. 

 

Γηα ηελ ζηεξέσζε ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ επί ησλ βάζεσλ έδξαζεο ηνπο, 

ζα δεκηνπξγεζνχλ ζε πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο εγθνπέο θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο, 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο. Ζ ζηήξημε ησλ ζηνηρείσλ επί ησλ βάζεσλ 

έδξαζεο, ζα γίλεη κε επνμεηδηθφ ζηφθν θαη ηζηκεληνθνλίακα. 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο εξγαζίαο, πιηθψλ, 

κηθξνυιηθψλ, επηκειεκέλσλ κεηαιινηχπσλ, κε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε 

πξφζζεηεο δηαηνκέο γηα ηελ δεκηνπξγία αθκψλ, εγθνπψλ, ζθνηηψλ, θιπ, ε παξαγσγή, 

ε επηκειήο θχιαμε θαη ε κεηαθνξά ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ επί ηφπνπ, ε 

δαπάλε ρξήζεο κεηαθνξηθψλ ή αλπςσηηθψλ κέζσλ, ε ζπλαξκνιφγεζε θαη ζηεξέσζε ησλ 

ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπο θαη θάζε άιιε δαπάλε απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε 

θαηαζθεπή ηνπ ζπλφινπ ηεο θαηαζθεπήο κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε 

ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 



Σηµνιφγην Μειέηεο ειίδα   
2525 

 
 

 

Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηε παξνχζα ηηκή, νη δαπάλεο παξνρήο, εγθαηάζηαζεο ξεχκαηνο 

θαη θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, νη νπνίεο ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ πάγθνπ, κήθνπο 6,827 m 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 498,77 

(Οινγξάθσο) : ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΟΚΣΩ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 

 
Α.Σ. : 3.04 

Άξζξν : ΟΓΟ Ν\Δ04.1 Οξζνζηάηεο (ζηύινο), πεξίθξαμεο από ράιπβα γαιβαληζκέλν πάρνπο 10 
mm νξζνγσληθήο δηαηνκήο δηαζηάζεσλ 200Υ200 mm, πιήξσο 
ηνπνζεηεκέλνο θαη βακκέλνο, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηώλ ηεο 
κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 6402 100% 

Οξζνζηάηεο (ζηχινο), πεξίθξαμεο απφ ράιπβα γαιβαληζκέλν πάρνπο 10 mm νξζνγσληθήο 

δηαηνκήο δηαζηάζεσλ 200Υ200 mm, ηνπνζεηεκέλνο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 

ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. 

Ο νξζνζηάηεο ζηεξίδεηαη ζε βάζε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, (ε βάζε ηηκνινγείηαη 

ηδηαίηεξα), ζε αλακνλέο 4Φ16 εκθαλνχο χςνπο 30 cm, νη νπνίεο έρνπλ πξνβιεθηεί 

θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο βάζεο ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο. 

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηχινπ, ην θελφ ηεο δηαηνκήο ηνπ, γεκίδεη κε ζθπξφδεκα 

C 16/20. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά, κηθξνυιηθά θαη ε απαηηνχκελε εξγαζία γηα 

ηελ πιήξε θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηνπ νξζνζηάηε ηεο πεξίθξαμεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ ζηξαληδαξίζκαηνο, γαιβαλίζκαηνο, αληηζθσξηαθήο 

πξνζηαζίαο θαη βαθήο φισλ ησλ επηθαλεηψλ, θαζψο θαη ηεο δαπάλεο πιήξσζεο ηνπ 

θελνχ κε ζθπξφδεκα, ζε φπνηα ζέζε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο, ζχκθσλα κε ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή 

θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Tηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ηνπνζεηεκέλνπ νξζνζηάηε πεξίθξαμεο. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 5,98 

(Οινγξάθσο) : ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΟΚΣΩ ΛΔΠΣΑ 
 

 
Α.Σ. : 3.05 

Άξζξν : ΟΓΟ Ν\Δ04.2 Μεηαιιηθέο δηαηνκέο δηακόξθσζεο πιαηζίσλ θαη επίζηεςεο πεξίθξαμεο, 
από γαιβαληζκέλεο θαη βακκέλεο ραιύβδηλεο δηαηνκέο, κνξθήο θαη 
δηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηώλ ηεο κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 6402 100% 

Μεηαιιηθέο δηαηνκέο δηακφξθσζεο πιαηζίσλ θαη επίζηεςεο πεξίθξαμεο, απφ 

γαιβαληζκέλεο θαη βακκέλεο ραιχβδηλεο δηαηνκέο, κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα 

ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. 
-Ζ επίζηεςε ηεο πεξίθξαμεο είλαη δηαηνκή ζρήκαηνο Πη 300/100/100 πάρνπο 20mm 
-Σα πιαίζηα ζηήξημεο είλαη δηαηνκή ζρήκαηνο Πη 200/40/40 πάρνπο 20 mm 
Οη κεηαιιηθέο δηαηνκέο ζηεξίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ζηα παξαθείκελα ζηνηρεία ηεο 

πεξίθξαμεο, κε ζπγθνιιήζεηο θαη εηδηθά ηεκάρηα ζηήξημεο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 

ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά, κηθξνυιηθά θαη ε απαηηνχκελε εξγαζία γηα 

ηελ πιήξε θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ κεηαιιηθψλ δηαηνκψλ κεηαμχ ηνπο 

θαη ζηα παξαθείκελα ζηνηρεία ηεο πεξίθξαμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ γηα 

γαιβάληζκα θαη βαθή ησλ ζηδεξψλ δηαηνκψλ, ζε φπνηα ζέζε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη απφ 

ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο, ηελ ηερληθή 

πεξηγξαθή θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Tηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ηνπνζεηεκέλσλ κεηαιιηθψλ δηαηνκψλ πεξίθξαμεο. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 5,90 

(Οινγξάθσο) : ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
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Α.Σ. : 3.06 

Άξζξν : ΟΓΟ Ν\Δ04.3 Ξύιηλε πεξζίδα ηνπνζεηεκέλε ζε θάηλσκα πεξίθξαμεο από 
πιαληζκέλε μπιεία, εκπνηηζκέλε θαη βεξληθσκέλε, ύςνπο 3,90 m 
ζπλνιηθήο δηαηνκήο 200Υ50 mm, ηνπνζεηεκέλε ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα 
ιεπηνκεξεηώλ ηεο κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 5521 100% 

Ξχιηλε πεξζίδα ηνπνζεηεκέλε ζε θάηλσκα πεξίθξαμεο απφ πιαληζκέλε μπιεία γηα 

εμσηεξηθή ρξήζε, εκπνηηζκέλε θαη βεξληθσκέλε, χςνπο 3,90 m ζπλνιηθήο δηαηνκήο 

200Υ50 mm, ηνπνζεηεκέλε ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. 

Ζ θάζε μχιηλε πεξζίδα, απνηειείηαη απφ δχν μχιηλεο δηαηνκέο 200Υ25 mm, νη νπνίεο 

θέξνπλ δχν γιπθέο ε θάζε κία θαζ‟ φιν ην χςνο αλαιφγσλ δηαζηάζεσλ γηα λα 

ππνδερζνχλ δχν ζηδεξέο ξάβδνπο Φ16. Οη δχν μχιηλεο δηαηνκέο ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο κε βίδεο ζε ηξία ζεκεία αλά 50 cm θαζ‟ χςνο. 

Ζ μχιηλε πεξζίδα ζηεξίδεηαη κέζσ ησλ δχν ζηδεξψλ ξάβδσλ Φ 16, νη νπνίεο 

δηαπεξλνχλ ην ζψκα ηεο ζε φιν ην χςνο ηεο, (κέζσ δηακνξθσκέλσλ γιπθψλ ζηηο δχν 

μχιηλεο δηαηνκέο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πεξζίδα), ζηε βάζε επί ηνπ κεηαιιηθνχ 

πιαηζίνπ κε ζπγθφιιεζε θαη ζηελ επίζηεςε ηεο πεξίθξαμεο κε βίδεο. 

Οη δηαηνκέο ηνπ πιαηζίνπ ζηήξημεο ησλ πεξζίδσλ θαη ηεο επίζηεςεο, ηηκνινγνχληαη 

ηδηαίηεξα, κε άιιν άξζξν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά, κηθξνυιηθά θαη ε απαηηνχκελε εξγαζία γηα 

ηελ πιήξε θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηεο μχιηλεο πεξζίδαο πεξίθξαμεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ γηα εκπνηηζκφ θαη βεξλίθσκα ηεο μχιηλεο δηαηνκήο 

ζε φπνηα ζέζε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηηο 

θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο νδεγίεο ηεο 

επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Tηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) ηνπνζεηεκέλεο πεξζίδαο. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 58,42 

(Οινγξάθσο) : ΠΔΝΖΝΣΑ ΟΚΣΩ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ 
 

 
Α.Σ. : 3.07 

Άξζξν : ΟΓΟ Ν\Δ04.4 Πεξίθξαμε από πεξαζηή εζράξα από δνκηθό ράιπβα ΔΝ 10025, 
γαιβαληζκέλα "ελ ζεξκώ" θαηά ISO 1461. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 6402 100% 

Πεξίθξαμε απφ πεξαζηή εζράξα απφ δνκηθφ ράιπβα ΔΝ 10025, γαιβαληζκέλα "ελ ζεξκψ" 

θαηά ISO 1461. 
Ζ πεξίθξαμε απνηειείηαη απφ εζράξα ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ 1300Υ1992 mm, κε ιάκεο 

ζηήξημεο 25/3 mm, νξηδφληηα πεξαζηή ξάβδν Φ5 mm (ζην θέληξν ηεο ιάκαο ζηήξημεο), 

βξνρίδα 50Υ100 mm θαη πιεπξηθέο ιάκεο ζχλδεζεο 25/5 mm. 
Ζ εζράξα ηνπνζεηείηαη επί ησλ κεηαιιηθψλ νξζνζηαηψλ (ζηχισλ) ηεο πεξίθξαμεο ( νη 

ζηχινη ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα) θαη ζηεξεψλνληαη επί απηψλ κε κεηαιιηθέο γσλίεο 

γαιβαληζκέλεο θαη βακκέλεο. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά, κηθξνυιηθά θαη ε απαηηνχκελε εξγαζία γηα 

ηελ πιήξε θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηεο πεξίθξαμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πιηθψλ ζηήξημεο κε ην γαιβάληζκα θαη ηε βαθή ηνπο, ζε φπνηα ζέζε ηνπ έξγνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηηο θαηαζθεπαζηηθέο 

ιεπηνκέξεηεο, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Tηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) ηνπνζεηεκέλεο πεξίθξαμεο. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 147,17 

(Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΑΡΑΝΣΑ ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ 
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Α.Σ. : 3.08 

Άξζξν : ΟΓΟ Ν\Δ04.5 Κηγθιηδώκαηα αζθαιείαο, απνηεινύκελα από νξζνζηάηεο από δύν 
γαιβαληζκέλεο ζηδεξέο δηαηνκέο θεθιηκέλεο γσληαθήο κνξθήο, ζηδεξέο 
ξάβδνπο θαη μύιηλεο ζαλίδεο ζην ελδηάκεζν θελό θαη μύιηλε θνππαζηή, 
κεηά ηνπ ρξσκαηηζκνύ, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηώλ ηεο 
κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 6402 100% 
Κηγθιηδψκαηα αζθαιείαο, απνηεινχκελα απφ νξζνζηάηεο απφ δχν γαιβαληζκέλεο 

ζηδεξέο δηαηνκέο θεθιηκέλεο γσληαθήο κνξθήο δηαηνκήο 60Υ12 mm, ζην ελδηάκεζν 

θελφ 8 ξάβδνη Φ 10 mm θαη ηξεηο μχιηλεο ζαλίδεο ζηε βάζε δηαηνκήο 20Υ100 mm θαη 

μχιηλε θνππαζηή ζπλνιηθήο δηαηνκήο 300Υ50 mm ε νπνία εδξάδεηαη ζε ζπλερή ζηδεξά 

δηαηνκή 200Υ10 mm ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηνπο νξζνζηάηεο, κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ 

ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. 

Ζ ζηήξημε ησλ νξζνζηαηψλ επί ησλ ζηνηρείσλ απφ ζθπξφδεκα γίλεηαη κέζσ δχν ζίδεξν 

γσληψλ δηαζηάζεσλ 700Υ15 mm θαη εθηνλνχκελσλ κεηαιιηθψλ αγθπξίσλ (βιήηξσλ) Μ16 

(θαηάιιεισλ γηα εθαξκνγέο ζηελ ζιηβφκελε δψλε ηνπ ζθπξνδέκαηνο). 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά, κηθξνυιηθά θαη ε απαηηνχκελε εξγαζία γηα 

ηελ πιήξε θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ θηγθιηδσκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ γηα γαιβάληζκα θαη βαθή ησλ ζηδεξψλ δηαηνκψλ 

θαη γηα εκπνηηζκφ ησλ μχιηλσλ δηαηνκψλ, ζε φπνηα ζέζε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη απφ 

ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο, ηελ ηερληθή 

πεξηγξαθή θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

 

Tηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) θνππαζηήο ηνπνζεηεκέλνπ θηγθιηδψκαηνο. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 146,19 

(Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΑΡΑΝΣΑ ΔΞΗ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΔΝΝΔΑ ΛΔΠΣΑ 
 

 
Α.Σ. : 3.09 

Άξζξν : ΟΓΟ Ν\Δ20.2 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κπάξαο (εκπόδην ζηάζκεπζεο ηξνρνθόξσλ), 
δηαζηάζεσλ Φ 10 cm, ύςνπο 100 cm από ράιπβα 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 6101 100% 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κπάξαο (εκπφδην ζηάζκεπζεο ηξνρνθφξσλ), δηαζηάζεσλ Φ 10 

cm, χςνπο 100 cm απφ ράιπβα κε αληηνμεηδσηηθή βαθή. 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ εκπνδίσλ γίλεηαη ζε βάζεηο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ε θαηαζθεπή 

ησλ βάζεσλ ηηκνινγείηαη ηδηαίηεξα κε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ εκπνδίσλ, γίλεηαη ζηηο ζέζεηο ηνπ έξγνπ πνπ ππνδεηθλχνληαη ζηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα επί ηφπνπ φισλ πιηθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ, εμαξηεκάησλ, κηθξνυιηθψλ ζχλδεζεο θαη 

ηνπνζέηεζεο, νη δαπάλεο εξγαηηθψλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θαη γεληθά φιεο νη 

απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εγθαηάζηαζε ησλ εκπνδίσλ, ζε 

νπνηαδήπνηε ζέζε ή ηκήκα ηνπ έξγνπ, εθηφο ησλ βάζεσλ ζηήξημεο απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) κπάξαο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλεο. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 94,16 

(Οινγξάθσο) : ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΔΞΗ ΛΔΠΣΑ 
 

 
Α.Σ. : 3.10 

Άξζξν : ΟΓΟ Ν\Δ20.2.1 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζπώκελεο κπάξαο (εκπόδην ζηάζκεπζεο 
ηξνρνθόξσλ κε δπλαηόηεηα αθαίξεζεο), δηαζηάζεσλ Φ 10 cm, ύςνπο 100 
cm από ράιπβα επί αηζάιηλεο βάζεο 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 6101 100% 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζπψκελεο κπάξαο (εκπφδην ζηάζκεπζεο ηξνρνθφξσλ κε 

δπλαηφηεηα αθαίξεζεο), δηαζηάζεσλ Φ 10 cm, χςνπο 100 cm απφ ράιπβα κε 

αληηνμεηδσηηθή βαθή, επί αηζάιηλεο βάζεο. 
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Ζ κπάξα εθαξκφδεηαη ζε αηζάιηλε βάζε δηαζηάζεσλ 18Υ18Υ16 cm πνπ παθηψλεηαη ζην 

έδαθνο. Ζ βάζε δηαζέηεη κεραληζκφ θιεηδψκαηνο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα απφζπαζεο ηεο 

κπάξαο. 
Ζ ηνπνζέηεζε ησλ εκπνδίσλ γίλεηαη ζε βάζεηο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ε θαηαζθεπή 

ησλ βάζεσλ ηηκνινγείηαη ηδηαίηεξα κε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 
Ζ ηνπνζέηεζε ησλ εκπνδίσλ, γίλεηαη ζηηο ζέζεηο ηνπ έξγνπ πνπ ππνδεηθλχνληαη ζηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα επί ηφπνπ φισλ πιηθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ, εμαξηεκάησλ, κηθξνυιηθψλ ζχλδεζεο θαη ηνπνζέηεζεο, 

νη δαπάλεο εξγαηηθψλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θαη γεληθά φιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο 

γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εγθαηάζηαζε ησλ εκπνδίσλ, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ή ηκήκα 

ηνπ έξγνπ, εθηφο ησλ βάζεσλ ζηήξημεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) κπάξαο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλεο. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 337,05 

(Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 
 

 
Α.Σ. : 3.11 

Άξζξν : ΟΓΟ Ν\Δ20.3 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο (stand) γηα ην ρώξν 
ζηάζκεπζεο θαη θύιαμεο πνδειάησλ. 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο (stand) γηα ην ρψξν ζηάζκεπζεο θαη 

θχιαμεο πνδειάησλ. Σν stand δηαζηάζεσλ 1600Υ395Υ530 mm έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

ηνπνζέηεζεο ηεζζάξσλ πνδειάησλ θαη είλαη βακκέλν γθξη κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή. 

Σν stand βηδψλεηαη επί ηνπ εδάθνπο. 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ stands, γίλεηαη ζηηο ζέζεηο ηνπ έξγνπ πνπ ππνδεηθλχνληαη ζηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα επί ηφπνπ φισλ πιηθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ, εμαξηεκάησλ, κηθξνυιηθψλ ζχλδεζεο θαη ηνπνζέηεζεο, 

νη δαπάλεο εξγαηηθψλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θαη γεληθά φιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο 

γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εγθαηάζηαζε ησλ stands, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ή ηκήκα 

ηνπ έξγνπ. 
 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) stand, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 280,00 

(Οινγξάθσο) : ΓΗΑΚΟΗΑ ΟΓΓΟΝΣΑ 
 

 
Α.Σ. : 3.12 

Άξζξν : ΟΓΟ Ν\Δ20.4Α Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θαζηζηηθώλ πάγθσλ 
ρσξίο  πιάηε, από ζθπξόδεκα κε εληζρπκέλν ηζηκέλην θαη κεηαιιόηππν 
δηαζηάζεσλ 200Υ50 cm ύςνπο 45 cm. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 3215 100% 

 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θαζηζηηθψλ πάγθσλ ρσξίο πιάηε, 

δηαζηάζεσλ 200Υ50 cm χςνπο 45cm. Οη πάγθνη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ζθπξφδεκα 

πςειήο αληνρήο θαη θαινππσκέλνη ζε κεηαιιφηππν  κε πξνζεθηηθά επηιεγκέλα αδξαλή 

πιηθά ελψ ζα δηαζέηνπλ νπιηζκφ απφ ραιχβδηλν πιέγκα. Οη πάγθνη ζα είλαη επηθαζήκελνη 

ζην έδαθνο. 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ πάγθσλ, γίλεηαη ζηηο ζέζεηο ηνπ έξγνπ πνπ ππνδεηθλχνληαη ζηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ 

έξγνπ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα, 

κεηαθνξά θαη πιήξε ηνπνζέηεζε ησλ πάγθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο 

εηδηθψλ κεηαθνξηθψλ ή αλπςσηηθψλ κέζσλ θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε, απαξαίηεηε 

γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ησλ πάγθσλ. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ πάγθνπ. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 888,10 

(Οινγξάθσο) : ΟΚΣΑΚΟΗΑ ΟΓΓΟΝΣΑ ΟΚΣΩ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ 



Σηµνιφγην Μειέηεο ειίδα   
2929 

 
 

 
 

Α.Σ. : 3.13 

Άξζξν : ΟΓΟ Ν\Δ20.5.1Α Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε, θάδνπ απνξξηκκάησλ από ραιύβδηλε 
ιακαξίλα ρσξεηηθόηεηαο 60 lt. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 6239 100% 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε, θάδνπ απνξξηκκάησλ απφ δηάηξεηε ραιχβδηλε ιακαξίλα πάρνπο 

2mm ρσξεηηθφηεηαο 60 lt. 

Ο θάδνο είλαη θπιηλδξηθήο κνξθήο γαιβαληζκέλνο κε κηα ζηξψζε πνιπεζηεξηθήο βαθήο 

θνχξλνπ θαη είλαη ζηεξηγκέλνο επί ζηχινπ. 
Ζ ηνπνζέηεζε ησλ θάδσλ, γίλεηαη ζηηο ζέζεηο ηνπ έξγνπ πνπ ππνδεηθλχνληαη ζηα ζρέδηα 

ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα επί ηφπνπ φισλ πιηθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ, εμαξηεκάησλ, κηθξνυιηθψλ ζχλδεζεο θαη ηνπνζέηεζεο, 

νη δαπάλεο εξγαηηθψλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θαη γεληθά φιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο 

γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εγθαηάζηαζε ησλ θάδσλ, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ή ηκήκα ηνπ 

έξγνπ. 

 

Σηκή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ) πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θάδνπ. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 133,75 

(Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΣΡΗΑΝΣΑ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 
 

 
Α.Σ. : 3.14 

Άξζξν : ΟΓΟ Ν\Δ20.6Α Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε βξύζεο κε εζράξα, από νξείραιθν 
(κπξνύηδν). 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 6239 100% 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε, βξχζεο κε εζράξα, απφ νξείραιθν (κπξνχηδν). 
Ζ βξχζε έρεη δηαζηάζεηο 160Υ160 mm θαη χςνο 1000 mm θαη ε εζράξα 420Υ354 mm. Ζ 

βξχζε παθηψλεηαη ζην έδαθνο κε ηζηκέλην. 

Σν ζψκα ηεο βξχζεο είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ κπξνχηδν πάρνπο 4 mm θαη είλαη βακκέλν 

κε αληηνμεηδσηηθή βαθή. 

 
Ζ ηνπνζέηεζε ηεο βξχζεο, γίλεηαη ζηηο ζέζεηο ηνπ έξγνπ πνπ ππνδεηθλχνληαη ζηα ζρέδηα 

ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα επί ηφπνπ φισλ πιηθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ, εμαξηεκάησλ, κηθξνυιηθψλ ζχλδεζεο θαη ηνπνζέηεζεο, 

νη δαπάλεο εξγαηηθψλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θαη γεληθά φιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο 

γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εγθαηάζηαζε ηεο βξχζεο κε ηελ εζράξα, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε 

ή ηκήκα ηνπ έξγνπ. ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ησλ πδξαπιηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ (παξνρήο θαη απνρέηεπζεο λεξνχ). 

 

Σηκή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ) πιήξσο ηνπνζεηεκέλεο βξχζεο κε εζράξα. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 636,65 

(Οινγξάθσο) : ΔΞΑΚΟΗΑ ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΞΗ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 
 

 
Α.Σ. : 3.15 

Άξζξν : ΖΛΜ Ν\80.10.01.1 Καηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε Ζ/Μ δηθηύσλ (παξνρήο-απνρέηεπζεο, 
αληιηώλ, ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ) κεηά ησλ εμαξηεκάησλ θαη 
κεραληζκώλ, πξνο πιήξε ιεηηνπξγία Τπνδαπέδηνπ ηληξηβαληνύ, κε 6 
πίδαθεο θαη 20 θσηηζηηθά ζώκαηα, κε ελαιιαζζόκελα πδάηηλα ζρήκαηα, 
κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 7 100% 

Καηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε Ζ/Μ δηθηχσλ (παξνρήο-απνρέηεπζεο, αληιηψλ, ειεθηξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ) κεηά ησλ εμαξηεκάησλ θαη κεραληζκψλ, πξνο πιήξε ιεηηνπξγία 

Τπνδαπέδηνπ ηληξηβαληνχ, κε 6 πίδαθεο θαη 20 θσηηζηηθά ζψκαηα, κε ελαιιαζζφκελα 

πδάηηλα ζρήκαηα (Compact systems), κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 

ηεο κειέηεο. 

 

Σν ζχζηεκα πεξηιακβάλεη: 

1.ΤΓΑΣΗΝΟ ΥΖΜΑ κε 6 πίδαθεο, ην νπνίν εμαζθαιίδεη ζηαζεξά ελαιιαζζφκελα πδάηηλα 

ζρήκαηα θαη θσηηζκφ LED ιεπθνχ ρξψκαηνο. 



Σηµνιφγην Μειέηεο ειίδα   
3030 

 
 

 

Απνηειείηαη απφ 6 COMPACT SYSTEMS κε ελζσκαησκέλν αθξνθχζην θαη αληιία ζε 

αζχκκεηξε δηάηαμε κε θαηαθφξπθε δέζκε θαη χςνο ζηήιεο 1,50-2.00 m. 

Σν ζχζηεκα είλαη θαηαζθεπαζκέλν εμ νινθιήξνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 θαη 

πεξηιακβάλεη φια ηα Ζ/Μ κέξε δεκηνπξγίαο ηνπ πίδαθα, ζηεξηδφκελν ζε κία εηδηθή 

θαηαζθεπή απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304. 
Tν θάζε COMPACT SYSTEM ζα πεξηιακβάλεη: 
-Μηα (1) εηδηθή θαηαζθεπή απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304, ην νπνίν ζα εδξάδεηαη 

ζηελ αξρηθή θαηαζθεπή ηεο ιεθάλεο ψζηε λα είλαη αζθαιήο θαη εχθνιε ε 

απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ πζηήκαηνο. 
-Έλα (1) Αθξνθχζην Lange Jet , κε δηαηνκή εμφδνπ 16 mm θαη παξνρή 1 
ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304, εζσηεξηθά ηνπ αθξνθπζίνπ 

ζα ππάξρεη εηδηθφο δηαρπηήο λεξνχ. 
-Έλα (1) SWIV ROTOR γηα ηελ επζπγξάκκηζε ηνπ Αθξνθπζίνπ 15%, ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304. 
-Μία (1) ππνβξχρηα αληιία θαηαζθεπαζκέλε εμνινθιήξνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 

304, ε νπνία γηα ιφγνπο αζθαιείαο ζα ιεηηνπξγεί κε ρακειή ηάζε ιεηηνπξγίαο 110V 

θαη ηζρχο 0,30 KW. 
-Έλα (1) θπιηλδξηθφ θίιηξν απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304. 
-Έλα (1) ξπζκηζηή χςνπο πηδάθσλ. 
-Σα ζπζηήκαηα έρνπλ ιείεο επηθάλεηεο, γηα λα κελ επηθάζνληαη εχθνια άιαηα θαη 

ζθνππίδηα θαη γεληθά ε ζπληήξεζε ηνπο θαη ν θαζαξηζκφο λα είλαη εχθνινο. 

 

2.ΤΠΟΒΡΤΥΗΟΤ ΠΡΟΒΟΛΔΗ 

-Οη πξνβνιείο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη εμ νινθιήξνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 

304 αληηκαγλεηηθφ θαη είλαη εηδηθήο θαηαζθεπήο γηα ππνβξχρην θσηηζκφ ηληξηβαληψλ. 
-Θα είλαη ηειείσο ζηεγαλνί θαη ζα ιεηηνπξγνχλ ζε γιπθφ, πθάικπξν θαη ρισξησκέλν 

λεξφ. 
-Βαζκφο ζηεγαλφηεηαο IP 68. 
-Θα απνηεινχληαη απφ 3 HIGH POWER LED COMPACT (cree) ηζρχο 8-10Watt. 
-Θα ιεηηνπξγνχλ κε ρακειή ηάζε 12-24VDC. 
-Θα έρνπλ κεγάιν φξην δσήο (50.000 ψξεο) ρσξίο κείσζε παξαγσγήο θσηηζκνχ. 
-Σα LED ζα βξίζθνληαη εληαία επάλσ ζε έλα LED MODUL ηα νπνία ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα κε ζχγρξνλα ηερλνινγηθά STANDARD. 
-Θα έρνπλ εηδηθφ ζηππηνζιίπηε ΗΡ 68 θαη ιάζηηρα γηα ηελ ζηεγαλνπνίεζε ηνπ θαισδίνπ 

παξνρήο. 
-Θα έρνπλ εηδηθά θαιψδηα γηα ην λεξφ Δπξσπατθψλ πξνδ/θψλ θαη θαηαζθεπήο ΖΟ7RN-F 

Γεξκαλίαο. 
-Σν θέιπθνο θαη ην ζηεθάλη ζηεγαλνπνίεζεο ηνπ πξνβνιέα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 

αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 κε γπαιηζηεξή θαη ιεία επηθάλεηα, απνηεινχκελα απφ δπν 

(2) κέξε. 
-Οη βίδεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη αλνμείδσηεο κε ζπείξσκα Μ4 AISI 304. 
-Σα ειαζηηθά ζηεγαλφηεηαο, ζα είλαη απφ εηδηθή ειαζηηθή ζχλζεζε SILICON πςειήο 

ζεξκνθξαζίαο θαη αληνρήο ζηηο ελαιιαγέο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζην λεξφ. 
-Θα έρεη θξχζηαιιν δηαθαλέο, αζθαιείαο, κεγάιεο ζεξκνκεραληθήο αληνρήο, εηδηθήο 

επεμεξγαζίαο ηχπνπ SECURIT πάρνο 5mm, ην νπνίν αληέρεη ζηηο κεηαβνιέο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο, ηνπ λεξνχ θαη ζηηο κεραληθέο θξνχζεηο. 
-Θα είλαη βηνκεραλνπνηεκέλεο θαηαζθεπήο. 
-Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε βηνκεραληθή εμέιαζε (πξέζα) ρσξίο ζπγθνιιήζεηο. 

 

Οη πξνβνιείο ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνη βάζε Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ κε ζήκαλζε CE θ IP 

68, πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία ζα πξνζθνκηζζνχλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 

3.ΦΩΣΗΜΟ LED 

-Γηα ηνλ θσηηζκφ ηνπ ηληξηβαληνχ θαη πεξηκεηξηθά ζα ηνπνζεηεζνχλ ζπλνιηθά ηξηάληα 

πέληε (35) ππνβξχρηνη πξνβνιείο ΗP68 D=115 mm ηχπνπ FLAT θαηαζθεπαζκέλνη 

εμνινθιήξνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 ηχπνπ HIGH POWER LED COMPACT ιεπθνχ 

θσηηζκνχ COOL WHITE, ηζρχο θάζε πξνβνιέα 8-10Watt κε ρακειή ηάζε ιεηηνπξγίαο 12- 

24 VDC κε κεγάιν φξην δσήο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο-νηθνλνκίαο κε βάζεηο 

ζηήξημεο θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304. 
-Σα LED ζα βξίζθνληαη εληαία επάλσ ζε έλα LED MODUL ην νπνίν ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν κε ζχγρξνλα ηερλνινγηθά STANDARD (CREE Ακεξηθήο). 
ηε κηα πιεπξά ζα ππάξρνπλ ηα LED, microcontrollers, ειεθηξνληθέο κνλάδεο θαη 

κνλάδεο απηνπξνζηαζίαο θαη ζηελ άιιε πιεπξά ζα ππάξρεη κεηαιιηθή επηθάλεηα 

κεγάιεο ζεξκναπαγσγήο γηα ηελ απφξξηςε ηεο ζεξκνθξαζίαο κε κεγάιν φξην δσήο. 
Σν LED MODUL ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε απηνπξνζηαζία, απφ ππεξζέξκαλζε θαη έιεγρν 

ξεχκαηνο θαζψο θαη δηαρείξηζε ςχμεο. 
Οη πξνβνιείο LED ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνη βάζε Δπξσπατθψλ νδεγηψλ κε ζήκαλζε CE 

θαη IP 68, πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία ζα πξνζθνκηζζνχλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 
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Οη πξνβνιείο LED ζα δηαζέηνπλ βαζκίδα πνπ ζα δηαζθαιίδεη ίδηα ηζρχ θσηηζκνχ απφ 

ην πξψην έσο θαη ηνλ ηειεπηαίν πξνβνιέα. 

 

4.ΦΑΚΟΗ LED 

-Γηα ηελ απφδνζε ησλ LED θαη ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο θσηεηλήο απφδνζεο ζα –ππάξρεη 

πξφζζεηνο θαθφο κεγάιεο απφδνζεο δεκηνπξγίαο δέζκεο 20-22 κνηξψλ. Θα θαηαηεζνχλ 

ζηνηρεία θαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ LED κε ηα DATA SHEET ησλ LED θαη ηα 

DATA SHEET ησλ LENSES. 
 

5.ΜΟΝΑΓΔ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ησλ LED 

-Ζιεθηξνληθή κνλάδα ηξνθνδνζίαο SWITCHING POWER SUPPLY LED. 
-Πξνζηαζία απφ ηηο αλσκαιίεο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ. 
-Κπκαηλφκελε νλνκαζηηθή ηάζε εηζφδνπ θαη εμφδνπ. 
-Πξνζηαζία απφ βξαρπθχθισκα, ππέξηαζε, ππεξθφξησζε. 
-ηαζεξνπνηεκέλε ηάζε εμφδνπ. 
-Θα θαηαηεζνχλ ηα DATA SHEET θαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

6.ΑΝΣΛΖΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ ΜΟΝΟΒΑΘΜΗΑ 

-Ζ αλαθπθινθνξία ηνπ λεξνχ ζα γίλεηαη κε ππνβξχρηεο αληιίεο θνξπθαίαο ηερλνινγίαο, 

αλαγλσξηζκέλεο εηαηξείαο κε πηζηνπνίεζε ISO 9001 θαη πηζηνπνίεζε CE. 
-Θα ηνπνζεηεζνχλ ππνβξχρηεο αληιίεο θαηαζθεπαζκέλεο εμ νινθιήξνπ απφ αλνμείδσην 

ράιπβα AISI 304, θαηάιιειεο γηα ιεηηνπξγία ζε ηληξηβάληα θαη ζα πξνζηαηεχνληαη 

απφ αλνμείδσηα θίιηξα γηα ηελ απνθπγή κηθξναληηθεηκέλσλ ζηελ θηεξσηή ηεο αληιίαο. 
-Θα έρεη ελζσκαησκέλε ζεξκηθή απηνπξνζηαζία ηνπ θηλεηήξα θαη ρακειφ ξεχκα 

εθθίλεζεο. 
-Αζθαινχο θαη εμειηγκέλεο ηερλνινγίαο. 
-Αζφξπβεο ιεηηνπξγίαο. 
-Μεραληθφ ζηππηνζιίπηε. 
-Δηδηθά θαιψδηα NEOPREN HO-7RNF. 
-Μεγάιν βαζκφ απφδνζεο. 
-Δλζσκαησκέλε πεξηθεξεηαθή ςχμε ειεθηξνθηλεηήξα. 
-Καηάιιειε γηα απεξηφξηζην αξηζκφ εθθηλήζεσλ αλά ιεπηφ κέζσ ειεθηξνληθψλ εληνιψλ 
-Θεξκνθξαζία αληινχκελνπ λεξνχ 0-35oC. 
-Πηεξχγηα θαηαζθεπαζκέλα απφ ηζρπξφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304. 
-Θεξκνθξαζία αληινχκελνπ λεξνχ γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα +90oC. 
-Κιάζε κφλσζεο F. 
-Υακειή ηάζε ιεηηνπξγίαο 110V. 
-Ηζρχο 0,30KW- Q max 10m3/h αλαι. καλνκεηξηθνχ. 
-Γπλαηφηεηα πνιχσξεο ιεηηνπξγίαο. 
-Βαζκφο ζηεγαλφηεηαο IP 68. 
-Βάζεηο ζηήξημεο θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304. 
-Ζ πεξηέιημε ηεο αληιίαο είλαη εγθισβηζκέλε εξκεηηθά κέζα ζε έλα ζηεγαλφ θέιπθνο 

 

7.ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΑΘΜΖ ΝΔΡΟΤ 

-Θα είλαη ειεθηξνληθήο θαηαζθεπήο θαη ζα απνηειείηαη απφ κηα εμεηδηθεπκέλε 

ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ ζηάζκεο λεξνχ ησλ ηληξηβαληψλ, πξνζηαζία ησλ 

κεραλεκάησλ απφ μεξά ιεηηνπξγία, δπν (2) επηπέδσλ ζηάζκεο λεξνχ, κε ζχζηεκα 

απηφκαηεο ζπκπιήξσζεο, κε ελζσκαησκέλεο ρξνλνθαζπζηεξήζεηο πξνζαξκνγήο ζηελ 

ιεθάλε ηνπ ζηληξηβαληνχ. Θα έρεη πξνγξακκαηηζκέλνπο αλεμάξηεηνπο ειέγρνπο 

ζηάζκεο θαη ζα ιεηηνπξγεί ζε επηθάλεηα λεξνχ κε θπκαηηζκφ ρσξίο πξνβιήκαηα, ε 

νπνία ηνπνζεηείηαη εληφο ηνπ πίλαθα. 

 

8.ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΑΗΘΖΣΖΡΗΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΑΘΜΖ, STAINLESS STEEL AISI 304 

-Θα είλαη έλα (1) εηδηθφ αηζζεηήξην πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν θαη πξνζηαηεπκέλν 

κέζα ζε εκηζθαίξην ζφιν (θνπηί) κε θιηκαθνχκελε βάζε γηα ηελ ξχζκηζε αθξηβείαο 

ζηελ ζηάζκε ηνπ λεξνχ θαη εμνκάιπλζε ηνπ θπκαηηζκνχ. 
Όιν ην ζχζηεκα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ Stainless Steel AISI 304 ην δε 

αηζζεηήξην ζα είλαη εηδηθήο θαηαζθεπήο ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ ρσξίο κεηαιιηθέο 

αθίδεο. 
Ζ ζπζθεπή ζα ειέγρεη ηελ ζηάζκε ηνπ λεξνχ φηαλ παξνπζηαζηεί έιιεηςε απφ εμάηκηζε 

ή απψιεηα λεξνχ θαη ζα δηαθφπηεη απηνκάησο ηελ ιεηηνπξγία ησλ πξνβνιέσλ θαη ησλ 

αληιηψλ γηα λα κελ θαηαζηξαθνχλ. 

 

9.ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΝΔΡΟΤ 

-Γηα ηελ Απηφκαηε ζπκπιήξσζε λεξνχ ηεο ιεθάλεο ζα ηνπνζεηεζεί εηδηθή νξεηράιθηλε 

ειεθηξνβάλα 1, ρακειήο ηάζεο ιεηηνπξγίαο 24V, ζα απηνηξνθνδνηείηαη απφ 

κεηαζρεκαηηζηή αζθαιείαο θαη ζα ιεηηνπξγεί κε εληνιή απφ ηνλ Ζιεθηξνληθφ 

Δπηηεξεηή ηάζκεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ λεξνχ φηαλ ζα ππάξρεη έιιεηςε ή απψιεηα. 
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10.ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΓΗΑΚΟΠΣΖ ΑΝΣΗΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Fi 30 mA 

-Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο βάζεη Γηεζλψλ Καλνληζκψλ αζθαιείαο. 
-Θα είλαη έλα ζχζηεκα ην νπνίν καο εμαζθαιίδεη ηελ απφιπηε πξνζηαζία ηεο 

θαηαζθεπήο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. 
-Με ηελ ππεξεπαηζζεζία πνπ έρεη ζηελ αλίρλεπζε ηεο ηάζεο δελ ζα αθήλεη πεξηζψξηα 

ζηελ δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ ή θηλδχλσλ, δηφηη ζα δηαθφπηεη ην θχθισκα ηξνθνδνζίαο 

ηάζεσο αζηξαπηαία. 
-Θα εμαζθαιίδεη πξνζηαζία ζε νιφθιεξε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Ζι. πίλαθα. 
-Θα δηαθφπηεη αθαξηαία ηελ ιεηηνπξγία ζε πεξίπησζε βιάβεο ζε ρξφλν αληίδξαζεο 

40ms. 
-Γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ρξεηάδεηαη απφιπηα θαιή γείσζε ηεο παξνρήο. 
-Θα πξνζθέξεη πξνζηαζία ελαιιαζζφκελσλ εκηηνλνεηδψλ θαη παικηθψλ ξεπκάησλ. 

 

11.ΤΠΟΒΡΤΥΗΑ ΚΟΤΣΗΑ ΓΗΑΚΛΑΓΩΔΩΝ IP 68 

-Σα ππνβξχρηα θνπηηά δηαθιαδψζεσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα εμ νινθιήξνπ απφ 

αληηκαγλεηηθφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 θαη ζα είλαη ζρεδηαζκέλα γηα 

ππνβξχρηεο ειεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο θαισδίσλ πνπ ζα αθνξνχλ ηηο ππνβξχρηεο 

αληιίεο, ηνπο ππνβξχρηνπο πξνβνιείο, ηα αηζζεηήξηα θηι. κε 4-6 ζηππηνζιίπηεο 

ζηεγαλνχ ηχπνπ IP 68 θαη ειαζηηθά ζηεγαλφηεηαο SILICON ηα νπνία ζα εμαζθαιίδνπλ 

απφιπηε ζηεγαλφηεηα. 

 

12.ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΠΗΣΖΡΖΣΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΜΟΤ-ΑΝΔΜΟΜΔΣΡΟ 

-Θα είλαη κηα εμεηδηθεπκέλε κνλάδα πξνζηαζίαο ηνπ ζηληξηβαληνχ απφ ην δπλαηφ 

άλεκν, κεγάιεο επαηζζεζίαο ειέγρνπ ηεο έληαζεο ηνπ αλέκνπ κε 2 αλεμάξηεηα επίπεδα 

ειέγρνπ θαζψο θαη ε κνλάδα έρεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο επηινγψλ. 
-Θα δηαθφπηεη απηφκαηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζηληξηβαληνχ εάλ εκθαληζηεί δπλαηφο 

άλεκνο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζηληξηβαληνχ θαη παξαζχξεη ηα λεξά έμσ απφ ηελ 

ιεθάλε. 
-Θα απνηειείηαη απφ έλα εηδηθφ πεξηζηξνθηθφ αηζζεηήξην κεγάιεο επαηζζεζίαο θαη 

κηα ειεθηξνληθή κνλάδα πνπ έρεη ξπζκηδφκελε θιίκαθα γηα ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ 

θαη δελ ζα επεξεάδεηαη απφ απφηνκεο θαη κηθξήο δηάξθεηαο απμνκεηψζεηο ηεο έληαζεο 

ηνπ αέξα. 
-Ζ ζέζε ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδνο ζα είλαη εληφο ηνπ πίλαθα. Σν αηζζεηήξην ζα 

ηνπνζεηεζεί ζε έλα ζσιήλα απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 χςνπο 3 m, πεξίπνπ δίπια 

ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα. 
Ζ θαηαζθεπή ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη αλά πάζα 

ζηηγκή ην αλεκφκεηξν. 
 

13.ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΣΖ ΔΝΑΛΛΑΟΜΔΝΩΝ ΤΓΑΣΗΝΩΝ ΥΖΜΑΣΩΝ 

-Ο ειεθηξνληθφο πξνγξακκαηηζηήο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απηφκαηε αιιαγή πδάηηλσλ 

ζρεκάησλ ζηνπο πίδαθεο. 
Θα έρεη ξπζκηζηή γηα ηνλ ρξφλν αιιαγήο SLOW θαη FAST κε πεξηνδηθή ελαιιαγή 

πδάηηλσλ ζρεκάησλ κε δηαθφπηε παγψκαηνο ηνπ επηζπκεηνχ ζπλδπαζκνχ. 

 

14.ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ 

-Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηληξηβαληνχ ζα ηνπνζεηεζεί εηδηθφο πίλαθαο πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ ζπλερή ιεηηνπξγία θαη 

πξνζηαζία ησλ αληιηψλ θαη ησλ πξνβνιέσλ. 
Σν ζηληξηβάλη ζα ιεηηνπξγεί κε Απηφκαηε θαη ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία. 
Ο Ζι. πίλαθαο ζα είλαη κεηαιιηθφο, ζηεγαλφο, εμσηεξηθνχ ρψξνπ ΗΡ 66 θαη ζα πιεξεί 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαηάμεηο ιεηηνπξγίαο θαη πξνζηαζίαο ησλ κεραλεκάησλ. 
Θα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κνλάδεο ρεηξηζκνχ θαη ειέγρνπ ησλ αληιηψλ θαη ησλ 

πξνβνιέσλ. Ο πίλαθαο θαη ην ειεθηξνινγηθφ πιηθφ ζα θαιχπηνληαη κε CE Δπξψπεο. 

 

Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο, ζα έρεη θχξηα ραξαθηεξηζηηθά: 

-Μεηαιιηθφ θηβψηην ηχπνπ PILLAR κε εηδηθή αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία βακκέλν κε 

ειεθηξνζηαηηθή, επνμηθή βαθή πνιιψλ επηζηξψζεσλ κε απφρξσζε RAL 7032 ησλ 

ειεθηξηθψλ πηλάθσλ θαλνληζκνχ ηεο Δ.Δ., θαηάιιειν γηα εμσηεξηθφ ρψξν ΗΡ 66. 
-Άλνηγκα πφξηαο 120 κνίξεο. 
-Κιεηδαξηέο αζθαιείαο κε εζσηεξηθνχο κεληεζέδεο ζηελ πφξηα κε νμεηδσκέλνπο. 
-Αθξνδέθηεο γείσζεο ζα πξνζηαηεχεη ηελ πφξηα. 
-Σα ειεθηξνινγηθά πιηθά πνπ ζα πεξηιακβάλεη ν πίλαθαο είλαη θαηαζθεπαζκέλα βάζεη 
-Πηζηνπνηήζεσλ CE Δπξσπατθψλ Δξγνζηαζίσλ. 
Θα πεξηιακβάλεη: 
-Γεληθφ δηαθφπηε 4x40A. 
-Γεληθέο αζθάιεηεο 3x32A. 
-Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο (παξνρήο ξεχκαηνο). 
-Απηφκαην δηαθφπηε αληηειεθηξνπιεμίαο Fi 30mA 4x40A. 
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-Ζιεθηξνληθή κνλάδα επηηήξεζεο ζηάζκεο. 

-Ζιεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ ειεθηξνβάλαο 24V. 
-Ζιεθηξνληθή κνλάδα επηηήξεζεο αλέκνπ. 
-Γχν (2) Υξνλνδηαθφπηεο αληιηψλ θαη θσηηζκνχ κε εθεδξεία 100h. 
-Ρειέ ηζρχνο αληιηψλ θαη θσηηζκνχ. 
-Ζιεθηξνληθφο πξνγξακκαηηζηήο. 
-Απηφκαηεο αζθάιεηεο αληιηψλ. 
-Απηφκαηεο αζθάιεηεο θσηηζκνχ. 
-Σξνθνδνηηθά Switching power supply. 
-Μεηαζρεκαηηζηήο ρακειήο ηάζεο αληιηψλ. 
-Γηάθνξα κηθξνυιηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηνπ ει. Πίλαθα. 
 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά, κηθξνυιηθά, εμαξηήκαηα, κεραληζκνί, 

κεραλήκαηα θαη ε απαηηνχκελε εξγαζία, γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε 

ησλ Ζ/Μ δηθηχσλ (παξνρήο-απνρέηεπζεο, αληιηψλ, ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ) κεηά 

ησλ εμαξηεκάησλ θαη κεραληζκψλ, πξνο πιήξε ιεηηνπξγία Τπνδαπέδηνπ ηληξηβαληνχ, 

ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. 
 

 

Σηκή θαη απνθνπή (1 ηεκ.) 

ΔΤΡΩ     (Αξηζκεηηθά) : 29.500,00 

(Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΔΝΝΔΑ ΥΗΛΗΑΓΔ ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ 
 
 
 

ΟΜΑΓΑ Γ: ΑΡΓΔΤΖ 
 
 

Α.Σ.   : 4.01  

Άξζξν: Ζ1.1.1 σιήλεο από πνιπαηζπιέλην ΡΔ 6 atm Φ 16 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8 100% 
 
σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDΡΔ) Φ-16, πίεζεο ιεηηνπξγίαο 6 atm 

(SDR 21), θαηά EN 12201-2, ή πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE) θαηά DIN 8072 
(SF = ζπληειεζηήο αζθαιείαο = 1,25  ή 1,40) γηα δηαηνκέο έσο Φ32 mm. ηελ ηηκή 
κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ πάζεο θχζεσο εμαξηεκάησλ θαη 

κηθξνυιηθψλ (θαλλάβη, ηεθιφλ θιπ), ε κεηαθνξά, ε πξνζέγγηζε, θαη ε εγθαηάζηαζε 
επηθαλεηαθά ή ζε ηάθξν, θαζψο θαη νη ζπλδέζεηο, ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο, ζχκθσλα κε 
ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 

 

Σηκή αλά κέηξν ζσιήλα. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 0,30 

(Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 

 
 

Α.Σ.   : 4.02  

Άξζξν: Ζ1.1.3 σιήλεο από πνιπαηζπιέλην ΡΔ 6 atm Φ 25 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8 100% 
 
σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDΡΔ) Φ-25, πίεζεο ιεηηνπξγίαο 6 atm 
(SDR 21), θαηά EN 12201-2, ή πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE) θαηά DIN 8072 
(SF = ζπληειεζηήο αζθαιείαο = 1,25  ή 1,40) γηα δηαηνκέο έσο Φ32 mm. ηελ ηηκή 

κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ πάζεο θχζεσο εμαξηεκάησλ θαη 
κηθξνυιηθψλ (θαλλάβη, ηεθιφλ θιπ), ε κεηαθνξά, ε πξνζέγγηζε, θαη ε εγθαηάζηαζε 
επηθαλεηαθά ή ζε ηάθξν, θαζψο θαη νη ζπλδέζεηο, ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο, ζχκθσλα κε 

ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 
 

Σηκή αλά κέηξν ζσιήλα. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 0,45 

(Οινγξάθσο) : ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 
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Α.Σ.   : 4.03  

Άξζξν: Ζ1.1.5 σιήλεο από πνιπαηζπιέλην ΡΔ 6 atm Φ 40 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8 100% 
 
σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDΡΔ) Φ-40, πίεζεο ιεηηνπξγίαο 6 atm 
(SDR 21), θαηά EN 12201-2, ή πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE) θαηά DIN 8072 

(SF = ζπληειεζηήο αζθαιείαο = 1,25  ή 1,40) γηα δηαηνκέο έσο Φ32 mm. ηελ ηηκή 
κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ πάζεο θχζεσο εμαξηεκάησλ θαη 
κηθξνυιηθψλ (θαλλάβη, ηεθιφλ θιπ), ε κεηαθνξά, ε πξνζέγγηζε, θαη ε εγθαηάζηαζε 

επηθαλεηαθά ή ζε ηάθξν, θαζψο θαη νη ζπλδέζεηο, ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο, ζχκθσλα κε 
ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 
 

Σηκή αλά κέηξν ζσιήλα. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 0,85 

(Οινγξάθσο) : ΟΓΓΟΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 
 
 
 

Α.Σ.   : 4.04  

Άξζξν: Ζ1.1.6 σιήλεο από πνιπαηζπιέλην ΡΔ 6 atm Φ 50 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8 100% 
 
σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDΡΔ) Φ-50, πίεζεο ιεηηνπξγίαο 6 atm 

(SDR 21), θαηά EN 12201-2, ή πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE) θαηά DIN 8072 
(SF = ζπληειεζηήο αζθαιείαο = 1,25 ή 1,40) γηα δηαηνκέο έσο Φ32 mm. ηελ ηηκή 
κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ πάζεο θχζεσο εμαξηεκάησλ θαη 

κηθξνυιηθψλ (θαλλάβη, ηεθιφλ θιπ), ε κεηαθνξά, ε πξνζέγγηζε, θαη ε εγθαηάζηαζε 
επηθαλεηαθά ή ζε ηάθξν, θαζψο θαη νη ζπλδέζεηο, ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο, ζχκθσλα κε 
ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 

 

Σηκή αλά κέηξν ζσιήλα. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 1,15 

(Οινγξάθσο) : ΔΝΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 
 
 
 

Α.Σ.   : 4.05  

Άξζξν: Ζ2.1.3 σιήλεο από PVC 4 atm Φ 50 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8 100% 
 
Πιαζηηθφο ζσιήλαο απφ ζθιεξφ PVC Φ-50, θαηά ΔΛΟΣ 1256, νλνκαζηηθήο πίεζεο 4 atm, 

κε θεθαιή ζχλδεζεο, εγθαηεζηεκέλνο ζε ππφγεηεο δηαβάζεηο, ζχκθσλα κε ηελ 
θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε 
πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ κηθξνυιηθψλ 

ζχλδεζεο, ηνπ νδεγνχ απφ γαιβαληζκέλν ζχξκα (φηαλ απαηηείηαη) θαη ε εξγαζία 
εγθαηάζηαζεο ζε ππφγεηεο δηαβάζεηο ζσιήλσλ άξδεπζεο ή θαισδίσλ. Γελ πεξηιακβάλεηαη 
ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ. 

 

Σηκή αλά κέηξν ζσιήλα. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 1,60 

(Οινγξάθσο) : ΔΝΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 
 
 

Α.Σ.   : 4.06  

Άξζξν: Ζ8.2.7.1 ηαιαθηεθόξνη Φ16 ή Φ17 mm από ΡΔ κε απηνξπζκηδόκελνπο 
ζηαιάθηεο κε απνζηάζεηο ζηαιαθηώλ 33cm θαη ξηδναπσζεηηθό γηα 
ππόγεηα ηνπνζέηεζε 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8 100% 

 
ηαιαθηεθφξνη Φ16 ή Φ17 mm απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ), κε ελζσκαησκέλνπο ζηαιάθηεο κε 

ιαβχξηλζν καθξάο δηαδξνκήο θαη ζάιακν απηνξχζκηζεο, κε νκνηνκνξθία ζηελ παξνρή απφ 
0,8 έσο 4,00 atm ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO 9261 γηα 
ζηαιάθηεο  θαηεγνξίαο  A', θαηάιιεινη γηα ππφγεηα ηνπνζέηεζε, κε ελζσκαησκέλν ή 
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εμσηεξηθφ ζχζηεκα απνηξνπήο ηεο εηζφδνπ ησλ ξηδψλ (ελζσκαησκέλν ξηδναπσζεηηθφ, 
θίιηξν κε ξηδναπσζεηηθφ, εμσηεξηθφο εθγρπηήξαο θιπ) θαη ζχζηεκα αληηζηξάγγηζεο. 

 

Πξνκήζεηα ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ, κεηαθνξά, πξνζέγγηζε θαη εξγαζία πιήξνπο 
εγθαηάζηαζεο ζε ηάθξν ή επηθαλεηαθά, ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ γηα πιήξε 

ιεηηνπξγία. 
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ξηδναπσζεηηθνχ ζπζηήκαηνο (νπνηνπδήπνηε), γηα 

δηάζηεκα 5 εηψλ, δει. ε εξγαζία θαη ηα αλαιψζηκα πιηθά (αληαιιαθηηθά θίιηξσλ, 
θπηνθάξκαθα θιπ.  Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε εθζθαθήο θαη επίρσζεο ηεο ηάθξνπ.  
 

Σηκή αλά κέηξν ζσιήλα. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 1,05 

(Οινγξάθσο) : ΔΝΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 
 
 
 
 

Α.Σ.   : 4.07  

Άξζξν: Ζ5.1.3 θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm Φ-1’’ 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 11 100% 
 
θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, Φ-1‟‟, PN 16 atm. Πξνκήζεηα επί ηφπνπ 

ηνπ έξγνπ κε ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά, εξγαζία ηνπνζέηεζεο, 
ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-
08-01-00. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) θξνπλνχ. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 9,80 

(Οινγξάθσο) : ΔΝΝΔΑ ΔΤΡΩ ΚΑ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 
 
 

Α.Σ.   : 4.08  

Άξζξν: Ζ5.11.3 Βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο (θιαπέ)  κε ειαηήξην ή άιιν κεραληζκό Φ-1’’ 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 11 100% 
 
Βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο (θιαπέ) κε ειαηήξην ή άιιν κεραληζκφ, νξεηράιθηλεο, Φ-1‟‟, 
ΡΝ 16 atm. Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ηα 
κηθξνυιηθά, εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ 

θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 
 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) βαιβίδαο. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 7,50 

(Οινγξάθσο) : ΔΠΣΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 
 
 

Α.Σ.   : 4.09  

Άξζξν: Ζ7.1 Φίιηξν γξακκήο ζήηαο ή δίζθσλ, πιαζηηθό 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8  100% 
 
Φίιηξν γξακκήο ζήηαο ή δίζθσλ, πιαζηηθφ, δηαηνκήο 3/4 ή 1''. Πξνκήζεηα επί ηφπνπ 
ηνπ έξγνπ κε ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά, εξγαζία ηνπνζέηεζεο, 
ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 

10-08-01-00. 
 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) θίιηξνπ. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 4,00 

(Οινγξάθσο) : ΣΔΔΡΑ ΔΤΡΩ 

 

 

 



Σηµνιφγην Μειέηεο ειίδα   
3636 

 

Α.Σ.   : 4.10  

Άξζξν: Ζ5.12.3 Μεησηέο πίεζεο ΡΝ 16 Atm 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 11 100% 
 
Μεησηέο πίεζεο, κε ζψκα νξεηράιθηλν, ξνδέια θαη ειαηήξην ζηεγαλνπνίεζεο 
αλνμείδσηα, νλνκ. πίεζεο, Φ-1‟‟, ΡΝ 16 atm. Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε ηα 

εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά, εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ 
θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 
 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) κεησηή. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 45,00 

(Οινγξάθσο) : ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ  ΔΤΡΩ 

 

 

Α.Σ.   : 4.11  

Άξζξν: Ζ5.8 Απηόκαηε βαιβίδα εμαεξηζκνύ, πιαζηηθή ή κεηαιιηθή 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 12 100% 
 
Απηφκαηε βαιβίδα εμαεξηζκνχ, πιαζηηθή ή κεηαιιηθή, θπιηφκελνπ δηαθξάγκαηνο, ΡΝ 16 

atm, δηαηνκήο 1''. Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ηα 
κηθξνυιηθά, εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ 
θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) βαιβίδαο. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 75,00 

(Οινγξάθσο) : ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ  ΔΤΡΩ 

 

 

Α.Σ.   : 4.12  

Άξζξν: Ζ5.4.1 Τδξόκεηξα νξεηράιθηλα, πνιιαπιήο ξηπήο 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 11 100% 
 
Τδξφκεηξα νξεηράιθηλα, Φ-1‟‟, ΡΝ 16 atm, πνιιαπιήο ξηπήο, μεξνχ ηχπνπ, κε 
δπλαηφηεηα ειεθηξηθήο εμφδνπ. Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε ηα εμαξηήκαηα 

ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά, εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ 
,ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 
 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πδξνκέηξνπ. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 70,00 

(Οινγξάθσο) : ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ  ΔΤΡΩ 

 

 

 

 

Α.Σ.   : 4.13  

Άξζξν: Ζ9.1.1.6 Βάλεο ειέγρνπ άξδεπζεο (ειεθηξνβάλεο), ΡΝ 10 atm, πιαζηηθέο ,κε 
κεραληζκό ξύζκηζεο πίεζεο, Φ-1’’ 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8  100% 

 
Βάλεο ειέγρνπ άξδεπζεο (ειεθηξνβάλεο), πιαζηηθέο, νλνκ. πίεζεο 10 atm, Φ-1‟‟ 
πεξηνρήο ιεηηνπξγίαο απφ 0,7 κέρξη 10 atm, κε ή ρσξίο κεραληζκφ ξχζκηζεο παξνρήο 

(flow controller), εζσηεξηθήο εθηφλσζεο, κε πελίν (actuator) 24 V / AC θαη 
δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο.  
 

Πξνκήζεηα βαλψλ θαη κηθξνυιηθψλ, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο, 
ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
10-08-01-00. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) ειεθηξνβάλαο. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 95,00 

(Οινγξάθσο) : ΔΝΝΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ 
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Α.Σ.   : 4.14  

Άξζξν: Ζ9.1.4.1 Πελία ειεθηξνβαλώλ 24V-AC 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8  100% 
 
Πξνκήζεηα πελίνπ ειεθηξνβάλαο κε ηα παξειθφκελά ηνπ, ζχλδεζή ηνπ απφ εηδηθεπκέλν 
ηερλίηε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο ειεθηξνβάλαο θαη εθηέιεζε 

δνθηκψλ ιεηηνπξγίαο.  
 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πελίνπ. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 10,00 

(Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΔΤΡΩ 

 

 

Α.Σ.   : 4.15  

Άξζξν: Ζ8.1.1 ηαιάθηεο απηνξπζκηδόκελνο, επηζθέςηκνο 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8  100% 
 
ηαιάθηεο επηθαζήκελνο, απηνξπζκηδφκελνο, απηνθαζαξηδφκελνο, επηζθέςηκνο, γηα 

πίεζε ιεηηνπξγίαο απφ 0,6 έσο 4,00 atm. Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε ηα 
εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά, εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ 
θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) ζηαιάθηε. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 0,22 

(Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ 

 

 

Α.Σ.   : 4.16  

Άξζξν: Ζ9.2.5.1 Οηθηαθόο πξνγξακκαηηζηήο ξεύκαηνο εμσηεξηθνύ ρώξνπ γηα έιεγρν 4-
6 Ζιεθηξνβαλώλ 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 52 100% 

 
Οηθηαθφο πξνγξακκαηηζηήο άξδεπζεο, γηα έιεγρν 4-6 Ζιεθηξνβαλψλ ξεχκαηνο, 
εμσηεξηθνχ ρψξνπ, 3 ηνπιάρηζηνλ αλεμάξηεησλ πξνγξακκάησλ γηα θάζε ειεγρφκελε 

ειεθηξνβάλα (Ζ/Β), κε 3 ηνπιάρηζηνλ εθθηλήζεηο αλά εκέξα θαη πξφγξακκα, κε έμνδν 
εληάζεσο ηνπιάρηζηνλ 0,5 A αλά ζηάζε, κε δπλαηφηεηα εθθίλεζεο αληιίαο ή θεληξηθήο 
ειεθηξνβάλαο θαη κε ελζσκαησκέλν κεηαζρεκαηηζηή ηξνθνδνζίαο.  

 
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ πξνγξακκαηηζηή κε ηα πάζεο θχζεσο εμαξηήκαηα ηνπ 
θαζψο θαη εξγαζία ζχλδεζεο ηνπνζέηεζεο, πξνγξακκαηηζκνχ, ειέγρνπ, ξπζκίζεσλ, 

δνθηκψλ θιπ. ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 
 
 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πξνγξακκαηηζηή. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 200,00 

(Οινγξάθσο) : ΓΗΑΚΟΗΑ ΔΤΡΩ 

 

 

Α.Σ.   : 4.17  

Άξζξν: Ζ9.2.14.1.5 ηεγαλό θνπηί γηα πξνγξακκαηηζηέο, κεηαιιηθό, δηαζηάζεσλ 
60x50x25/1,2(mm) 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8  100% 

 
ηεγαλφ θνπηί πξνγξακκαηηζηψλ, κεηαιιηθφ, γηα ηνπνζέηεζε πξνγξακκαηηζηψλ ή θαη 
θεθαιψλ άξδεπζεο θιπ,  κε πφξηα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,2 mm, κε αληηζθσξηαθή βαθή, 
κε εζσηεξηθή πιάθα ζηήξημεο εμαξηεκάησλ, κε ζηεγαλνπνηεηηθά παξεκβχζκαηα ζηελ 

πφξηα θαη ζηηο δηειεχζεηο θαισδίσλ, βαζκνχ πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ ΗΡ 65, κε 
θιεηδαξηά αζθαιείαο, κε δπλαηφηεηα αλνίγκαηνο ηεο πφξηαο δεμηά ή αξηζηεξά ή κε δχν 
πφξηεο, κε φια ηα εμαξηήκαηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία  ηνπνζέηεζεο. 



Σηµνιφγην Μειέηεο ειίδα   
3838 

 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) θνπηηνχ. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 100,00 

(Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟ ΔΤΡΩ 

 

 

Α.Σ.   : 4.18  

Άξζξν: Ζ9.2 Υεηξσλαθηηθή εθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε ηάθξσλ ππνγείνπ 
αξδεπηηθνύ δηθηύνπ  ζε βάζνο 20-40cm 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΠΡ 2111 100% 

 
Υεηξσλαθηηθή εθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε ηάθξσλ γηα ππφγεηα ηνπνζέηεζε αξδεπηηθνχ 

δηθηχνπ ζε ραιαξά, γαηψδε ή γαηψδε-εκηβξαρψδε εδάθε. 
 

Σηκή αλά κέηξν εθζθαθήο. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 1,00 

(Οινγξάθσο) : ΔΝΑ ΔΤΡΩ 

 

 

 

Α.Σ.   : 4.19  

Άξζξν: ΑΣΖΔ Ν8054.11.5 Πώκα (ηάπα) από P.V.C. βηδσηό, δηακέηξνπ 50ΜΜ 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8  100% 
 
Πψκα (ηάπα) θαζαξηζκνχ πιαζηηθφ απφ P.V.C. βηδσηφ, δηακέηξνπ 50ΜΜ, πιήξεο, κε ηα 
κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία γηα πιήξε ηνπνζέηεζε ζε ζσιήλα πξνζηαζίαο δηθηχσλ 

άξδεπζεο. 
 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πψκαηνο. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 2,91 

(Οινγξάθσο) : ΓΤΟ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ 

 

 

Α.Σ.   : 4.20  

Άξζξν: Ζ9.2.13.1 Πιαζηηθό θξεάηην ειεθηξνβαλώλ 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8  100% 
 
Πιαζηηθφ θξεάηην κε θαπάθη 6'', γηα ππφγεηα ηνπνζέηεζε κίαο ειεθηξνβάλαο (Ζ/Β), κε 
ηα πιηθά εγθηβσηηζκνχ θαη ζηεγαλνπνίεζεο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο 

(άλνηγκα ηνπ ιάθθνπ, δηακφξθσζε ησλ ηνκψλ γηα ην πέξαζκα ησλ ζσιήλσλ, ηνπνζέηεζε 
άκκνπ ιαηνκείνπ ζηνλ ππζκέλα ηνπ ιάθθνπ γηα ηελ ζηξάγγηζε, πξνζαξκνγή ηνπ θξεαηίνπ 
ζηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο, επίρσζε ηνπ ιάθθνπ θαη θάζε άιιε απαξαίηεηε εξγαζία). 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) θξεαηίνπ. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 8,50 

(Οινγξάθσο) : ΟΚΣΩ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

 

Α.Σ.   : 4.21  

Άξζξν: Ζ9.2.15.7 Καιώδην  ηύπνπ JIVV-U  (πξώελ ΝΤΤ) δηαηνκήο 2x2,5mm2 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 47 100% 
 
Καιψδην ηχπνπ JIVV-U  (ΝΤΤ) θαη κηθξνυιηθά (θνιάξα, θιέκκεο θιπ) επί ηφπνπ ηνπ 
έξγνπ, κε ηελ εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο ζε ηάθξν ή ζσιήλεο δηέιεπζεο θαισδίσλ, 
δηακφξθσζεο, ζχλδεζεο θαη  ειέγρνπ. 

 

Σηκή αλά κέηξν θαισδίνπ. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 0,55 

(Οινγξάθσο) : ΠΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 

 



Σηµνιφγην Μειέηεο ειίδα   
3939 

 

 

Α.Σ.   : 4.22  

Άξζξν: Ζ9.2.11 Αηζζεηήξαο βξνρήο 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 62 100% 
 
Αηζζεηήξαο βξνρήο (rain sensor) κε ηα θαιψδηα θαη ινηπά εμαξηήκαηα ζχλδεζεο, ην 
εγρεηξίδην ρξήζεσο/ ιεηηνπξγίαο, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνο θαη δνθηκαζκέλνο. 
 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) αηζζεηήξα. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 80,00 

(Οινγξάθσο) : ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΤΡΩ 

 

 

Α.Σ.   : 4.23  

Άξζξν: ρεη. Ζ5.9 Απηόκαηε βαιβίδα θαζαξηζκνύ ½’’ 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 12 100% 
 
Απηφκαηε βαιβίδα θαζαξηζκνχ, Φ1-1/2'', πιαζηηθή ή κεηαιιηθή. Πξνκήζεηα επί ηφπνπ 

ηνπ έξγνπ κε ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά, εξγαζία ηνπνζέηεζεο, 
ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ θαη παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηελ 
θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) βαιβίδαο. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 124,00 

(Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ ΣΔΔΡΑ ΔΤΡΩ 

 

 

 

Α.Σ.   : 4.24  

Άξζξν: ΤΓΡ – 12.13.01.01 Αγσγνί ππό πίεζε από ζσιήλεο  PVC-U, Φ50 6 ΑΣΜ 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ-6620.1 100% 
 
Αγσγνί ππφ πίεζε κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπιν-ρισξίδην (PVC-U), 
ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1452-2, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-

06-02-01 "Γίθηπα ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο PVC-U". 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
α. Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ θαη φισλ ησλ 

απαηηνπκέλσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ PVC ηεο αληίζηνηρεο νλνκαζηηθήο πίεζεο, 
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ (γηα δηάβαζε εκπνδίσλ, 
νξηδνληηνγξαθηθέο θαη κεθνηνκηθέο αιιαγέο ηεο ράξαμεο θιπ). 

β. Οη πιάγηεο κεηαθνξέο ζην εξγνηάμην, ε πξνζέγγηζε, ε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε 
ηνπ αγσγνχ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ απηνχ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ ζχκθσλα κε 
ηελ ΔΣΔΠ 08-06-02-01. 

γ. Ζ ηνπνζέηεζε ζην φξπγκα πιαζηηθήο ηαηλίαο ζήκαλζεο, ηνπ ρξψκαηνο πνπ ζα 
θαζνξίζεη ε Τπεξεζία, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ08-06-08-01 "Σαηλίεο ζεκάλζεσο 
ππνγείσλ δηθηχσλ"  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε ζχλδεζεο ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ ζσιήλεο PVC-U κε 
πθηζηάκελν δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο 

κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη 

ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ, νη αγθπξψζεηο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ 
ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο 
Σηκνινγίνπ. 

 
Σηκή ελφο κέηξνπ (κκ) σθέιηκνπ αμνληθνχ κήθνπο, PVC Φ50 6 ΑΣΜ αλά δηάκεηξν αγσγνχ 
θαη αλά θαηεγνξία νλνκαζηηθήο πίεζεο, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, θαη έηνηκνπ γηα ηελ πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 1,70 

(Οινγξάθσο) : ΔΝΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

 

Α.Σ.   : 4.25  

Άξζξν: ΤΓΡ – 12.13.01.02 Αγσγνί ππό πίεζε από ζσιήλεο  PVC-U, Φ63 6 ΑΣΜ 



Σηµνιφγην Μειέηεο ειίδα   
4040 

 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ-6620.1 100% 

 
Οκνίσο κε ην άξζξν ΖΜ-24 

 
Σηκή αλά κέηξν πξαγκαηηθνχ αμνληθνχ κήθνπο εγθαηεζηεκέλνπ πιαζηηθνχ ζσιήλα PVC-U 
Φ63 6 ΑΣΜ. 

 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 2,00 

(Οινγξάθσο) : ΓΤΟ ΔΤΡΩ 

 

 

Α.Σ.   : 4.26  

Άξζξν: ΤΓΡ – 12.13.01.05 Αγσγνί ππό πίεζε από ζσιήλεο  PVC-U, Φ110 6 ΑΣΜ 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ-6620.1 100% 
 
Οκνίσο κε ην άξζξν ΖΜ-24 
 

Σηκή αλά κέηξν πξαγκαηηθνχ αμνληθνχ κήθνπο εγθαηεζηεκέλνπ πιαζηηθνχ ζσιήλα PVC-U 

Φ110 6 ΑΣΜ. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 5,50 

 (Οινγξάθσο) : ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ Δ: ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟ 

 

Α.Σ.   : 5.01  

Άξζξν: ρεη.1 ΖΛΜ–60.10.85.02 Φξεάηην έιμεο θαη ζύλδεζεο θαισδίσλ 53,5x53,5εθ από  ζθπξόδεκα 
δίπια ζηε βάζε ηζηνύ θσηηζκνύ κε πξνθαηαζθεπαζκέλν ζηεγαλό 
θάιπκκα 40x40εθ κε θιεηδί από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΓΟ-2548  100% 

 
Καηαζθεπή θξεαηίνπ έιμεο θαη ζχλδεζεο θαισδίσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15, 

νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Β500C, κε ηνηρψκαηα ειαρίζηνπ πάρνπο 10 cm γηα ηα 
θξεάηηα έιμεο θαη 15 cm γηα ηα θξεάηηα ζχλδεζεο θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηα 
ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο 
 ε επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζε, ή ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπ 

θξεαηίνπ 
 ε δηακφξθσζε ησλ νπψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ζσιελψζεσλ δηέιεπζεο ησλ θαισδίσλ  
 ζηεγαλφ πξνθαηαζθεπαζκέλν θάιπκκα κε θιεηδί απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα 

θαηάιιειν γηα ρξήζε κε ην πιηθφ ηεο ηειηθήο επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ θαηεγνξίαο 
θφξηηζεο Β-125. 

 ε επηζήκαλζε ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε  

 
Σηκή αλά πιήξεο θξεάηην θαισδίσλ. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 92,00 

(Οινγξάθσο) : ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΓΤΟ ΔΤΡΩ 

 

 

Α.Σ.   : 5.02  

Άξζξν: ρεη. ΖΛΜ–60.10.85.01 Φξεάηην έιμεο θαη ζύλδεζεο θαισδίσλ 43,5x43,5εθ από  ζθπξόδεκα 
δίπια ζηε βάζε ηζηνύ θσηηζκνύ κε πξνθαηαζθεπαζκέλν ζηεγαλό 
θάιπκκα 30x30εθ κε θιεηδί από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΓΟ-2548  100% 

 
Καηαζθεπή θξεαηίνπ έιμεο θαη ζχλδεζεο θαισδίσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15, 

νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Β500C, κε ηνηρψκαηα ειαρίζηνπ πάρνπο 10 cm γηα ηα 
θξεάηηα έιμεο θαη 15 cm γηα ηα θξεάηηα ζχλδεζεο θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηα 
ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο 



Σηµνιφγην Μειέηεο ειίδα   
4141 

 

 ε επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζε, ή ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπ 
θξεαηίνπ 

 ε δηακφξθσζε ησλ νπψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ζσιελψζεσλ δηέιεπζεο ησλ θαισδίσλ  

 ζηεγαλφ πξνθαηαζθεπαζκέλν θάιπκκα κε θιεηδί απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα 
θαηάιιειν γηα ρξήζε κε ην πιηθφ ηεο ηειηθήο επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ θαηεγνξίαο 

θφξηηζεο Β-125. 
 ε επηζήκαλζε ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε  

 

Σηκή αλά πιήξεο θξεάηην θαισδίσλ. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 75,00 

(Οινγξάθσο) : ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ 

 

 

Α.Σ.   : 5.03  

Άξζξν: ρεη.2 ΖΛΜ–60.10.85.02 Φξεάηην έιμεο θαη ζύλδεζεο θαισδίσλ 73,5x53,5εθ από ζθπξόδεκα 
δίπια ζηε βάζε ηζηνύ θσηηζκνύ κε πξνθαηαζθεπαζκέλν ζηεγαλό 
θάιπκκα 60x40εθ κε θιεηδί από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΓΟ-2548  100% 

 
Καηαζθεπή θξεαηίνπ έιμεο θαη ζχλδεζεο θαισδίσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15, 
νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Β500C, κε ηνηρψκαηα ειαρίζηνπ πάρνπο 10 cm γηα ηα 
θξεάηηα έιμεο θαη 15 cm γηα ηα θξεάηηα ζχλδεζεο θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηα 

ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο 

 ε επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζε, ή ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπ 
θξεαηίνπ 

 ε δηακφξθσζε ησλ νπψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ζσιελψζεσλ δηέιεπζεο ησλ θαισδίσλ  

 ζηεγαλφ πξνθαηαζθεπαζκέλν θάιπκκα κε θιεηδί απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα 
θαηάιιειν γηα ρξήζε κε ην πιηθφ ηεο ηειηθήο επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ θαηεγνξίαο 
θφξηηζεο Β-125. 

 ε επηζήκαλζε ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε  
 
Σηκή αλά πιήξεο θξεάηην θαισδίσλ. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 150,00 

(Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΤΡΩ 

 

 

 

Α.Σ.   : 5.04  

Άξζξν: ρεη.3 ΖΛΜ–60.10.85.02 Φξεάηην έιμεο θαη ζύλδεζεο θαισδίσλ 113,5x93,5εθ από  ζθπξόδεκα 
δίπια ζηε βάζε ηζηνύ θσηηζκνύ κε πξνθαηαζθεπαζκέλν ζηεγαλό 
θάιπκκα 100x80εθ κε θιεηδί από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΓΟ-2548  100% 

 
Καηαζθεπή θξεαηίνπ έιμεο θαη ζχλδεζεο θαισδίσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15, 
νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Β500C, κε ηνηρψκαηα ειαρίζηνπ πάρνπο 10 cm γηα ηα 

θξεάηηα έιμεο θαη 15 cm γηα ηα θξεάηηα ζχλδεζεο θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηα 
ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο 
 ε επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζε, ή ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπ 

θξεαηίνπ 

 ε δηακφξθσζε ησλ νπψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ζσιελψζεσλ δηέιεπζεο ησλ θαισδίσλ  
 ζηεγαλφ πξνθαηαζθεπαζκέλν θάιπκκα κε θιεηδί απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα 

θαηάιιειν γηα ρξήζε κε ην πιηθφ ηεο ηειηθήο επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ θαηεγνξίαο 

θφξηηζεο Β-125. 
 ε επηζήκαλζε ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε  

 

Σηκή αλά πιήξεο θξεάηην θαισδίσλ. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 200,00 

(Οινγξάθσο) : ΓΗΑΚΟΗΑ ΔΤΡΩ 
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Α.Σ.   : 5.05  

Άξζξν: ρεη. ΖΛΜ–60.20.40.11 σιήλεο από πνιπαηζπιέλην (HDPE) δηέιεπζεο θαισδίσλ δηακέηξνπ 
Φ40 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ-5 100% 

 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζσιήλσλ πξνζηαζίαο ππνγείσλ 

θαισδίσλ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ-40, απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE), 
δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ EN 50086-1 , ΔΛΟΣ EN 50086-2-4 θαη ΔΛΟΣ EN 61386 
«πζηήκαηα ζσιελψζεσλ γηα δηαρείξηζε θαισδίσλ», θνξηίνπ παξακφξθσζεο 5% > 400 Ν/m, 

κε ελζσκαησκέλε αηζαιίλα, παξαδηδνκέλσλ ζε θνπινχξα ή επζχγξακκα ηκήκαηα.  
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ, 

ε εθηχιημε θαη ε επζπγξάκκηζε δίπια ζην φξπγκα ηνπνζέηεζεο, ε θνπή ζηα κήθε πνπ 
απαηηνχληαη, ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (κνχθεο), ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθήο ηαηλίαο 
επηζήκαλζεο ηεο ζσιελνγξακκήο, ε πξφζδεζε ησλ ζσιήλσλ ζε δέζκεο (φηαλ πξνβιέπεηαη) 

θαη ε ηνπνζέηεζε θαη ζπλαξκνγή ηνπ ζσιήλα ζηα θξεάηηα έιμεο θαη ζχλδεζεο θαισδίσλ 
πνπ παξεκβάιινληαη. 
 

Ζ εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ 

ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 

Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο ζσιελνγξακκήο 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 3,10 

 (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ 

 

 

Α.Σ.   : 5.06  

Άξζξν: ρεη. ΖΛΜ–60.20.40.11 σιήλεο από πνιπαηζπιέλην (HDPE) δηέιεπζεο θαισδίσλ δηακέηξνπ 
Φ50 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ-5 100% 

 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζσιήλσλ πξνζηαζίαο ππνγείσλ 
θαισδίσλ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ-50, απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE), 

δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ EN 50086-1 , ΔΛΟΣ EN 50086-2-4 θαη ΔΛΟΣ EN 61386 

«πζηήκαηα ζσιελψζεσλ γηα δηαρείξηζε θαισδίσλ», θνξηίνπ παξακφξθσζεο 5% > 400 Ν/m, 
κε ελζσκαησκέλε αηζαιίλα, παξαδηδνκέλσλ ζε θνπινχξα ή επζχγξακκα ηκήκαηα.  
 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ, 
ε εθηχιημε θαη ε επζπγξάκκηζε δίπια ζην φξπγκα ηνπνζέηεζεο, ε θνπή ζηα κήθε πνπ 
απαηηνχληαη, ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (κνχθεο), ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθήο ηαηλίαο 

επηζήκαλζεο ηεο ζσιελνγξακκήο, ε πξφζδεζε ησλ ζσιήλσλ ζε δέζκεο (φηαλ πξνβιέπεηαη) 
θαη ε ηνπνζέηεζε θαη ζπλαξκνγή ηνπ ζσιήλα ζηα θξεάηηα έιμεο θαη ζχλδεζεο θαισδίσλ 
πνπ παξεκβάιινληαη. 

 
Ζ εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ 
ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

 
Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο ζσιελνγξακκήο 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 5,60 

 (Οινγξάθσο) : ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

 

Α.Σ.   : 5.07  

Άξζξν: ρεη. ΖΛΜ–60.20.40.12 σιήλεο από πνιπαηζπιέλην (HDPE) δηέιεπζεο θαισδίσλ δηακέηξνπ 
Φ90 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ-5 100% 

 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζσιήλσλ πξνζηαζίαο ππνγείσλ 
θαισδίσλ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ-90, απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE), 

δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ EN 50086-1 , ΔΛΟΣ EN 50086-2-4 θαη ΔΛΟΣ EN 61386 
«πζηήκαηα ζσιελψζεσλ γηα δηαρείξηζε θαισδίσλ», θνξηίνπ παξακφξθσζεο 5% > 400 Ν/m, 
κε ελζσκαησκέλε αηζαιίλα, παξαδηδνκέλσλ ζε θνπινχξα ή επζχγξακκα ηκήκαηα.  

 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ, 
ε εθηχιημε θαη ε επζπγξάκκηζε δίπια ζην φξπγκα ηνπνζέηεζεο, ε θνπή ζηα κήθε πνπ 
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απαηηνχληαη, ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (κνχθεο), ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθήο ηαηλίαο 
επηζήκαλζεο ηεο ζσιελνγξακκήο, ε πξφζδεζε ησλ ζσιήλσλ ζε δέζκεο (φηαλ πξνβιέπεηαη) 

θαη ε ηνπνζέηεζε θαη ζπλαξκνγή ηνπ ζσιήλα ζηα θξεάηηα έιμεο θαη ζχλδεζεο θαισδίσλ 

πνπ παξεκβάιινληαη. 
 

Ζ εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ 
ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 

Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο ζσιελνγξακκήο 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 7,50 

 (Οινγξάθσο) : ΔΠΣΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

 

Α.Σ.   : 5.08  

Άξζξν: ΝΑΟΓΟ Α\Β-59 ηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνη δηέιεπζεο θαισδίσλ DN-100 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ-5 100% 
 
Καηαζθεπή ζσιελψζεσλ δηέιεπζεο θαισδίσλ ππφ ην νδφζηξσκα ή ζηηο ζέζεηο ηερληθψλ κε 
γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο κε ξαθή θαη ζπείξσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10255, απφ ράιπβα 

S195T, θιάζεσο L (πξάζηλε εηηθέηα), νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN100 mm (ζπείξσκα, 
threadsize = 4‟‟, dεμ = 114,3 mm, πάρνο ηνηρψκαηνο 3,6mm). 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ, ηνπ ζχξκαηνο έιμεο 
θαισδίσλ, ησλ γαιβαληζκέλσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ, εμαξηεκάησλ θαη ζηεξηγκάησλ,  

 ε ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ,  
 ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζχξκαηνο έιμεο θαισδίσλ, ε επηζήκαλζε ησλ ζσιήλσλ θαζψο  
 ε ζπγθξφηεζε δέζκεο ζσιήλσλ, φπνπ πξνβιέπεηαη. 

Ζ εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ 

ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 
Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο ζσιελνγξακκήο 

 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 25,00 

 (Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ 

 

 

Α.Σ.   : 5.09  

Άξζξν: ΖΛΜ-60.10.80.03 Πίιιαξ νδνθσηηζκνύ είθνζη αλαρσξήζεσλ 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 52 100% 
 
ηεγαλά κεηαιιηθά θηβψηηα ειεθηξνδφηεζεο ηζηψλ νδνθσηηζκνχ (πίιιαξ), βαζκνχ 
πξνζηαζίαο ΗΡ55 γηα ηνπνζέηεζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν, κε ηελ βάζε έδξαζεο ηνπο απφ 

ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ05-07-01-00 „Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ‟‟. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ ζηεγαλνχ κεηαιιηθνχ θηβσηίνπ (πίιιαξ) κε 
δίξηρηε ζηέγε κε πεξηθεξεηαθή πξνεμνρή 5 cm γηα απνξξνή ησλ oκβξίσλ, απφ 
ιακαξίλα ςπρξάο εμειάζεσο πάρνπο 2 mm, γαιβαληζκέλνπ ελ ζεξκψ εζσηεξηθά θαη 
εμσηεξηθά, κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ, κε ειάρηζηε αλάισζε ςεπδαξγχξνπ 400 g/m2 

(50 κm), βακκέλνπ κε δηπιή ζηξψζε επνμεηδηθήο βαθήο πάρνπο μεξνχ πκέλα 
(εθάζηεο) 125 κm, κε ειαζηηθά παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο ηεο ζπξίδαο, αλνμείδσηε 

θιεηδαξηά αζθαιείαο, θιεηδηά εληαία γηα φια ηα πίιιαξ ηνπ έξγνπ θαη πηλαθίδα 

επηζήκαλζεο κε ηα ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ 
 ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο ηεο βάζεο έδξαζεο ηνπ πίιιαξ ε βάζε ηνπ 

πίιιαξ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ρπηή επί ηφπνπ ή πξνθαηαζθεπαζκέλε, νχησο 

ψζηε ην πίιιαξ λα εδξάδεηαη ζε ζηάζκε +40 cm απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, κε 
θεληξηθή νπή δηέιεπζεο ησλ ππνγείσλ θαισδίσλ.  

 Οη ράιθηλνη αγσγνί γείσζεο  θαη ε πιάθα γείσζεο. 
 Οη αθξνδέθηεο ησλ αγσγψλ γείσζεο. 
 ε ζηεγαλή δηαλνκή εληφο ηνπ πίιιαξ κε ηα φξγαλα δηαθνπήο θαη πξνζηαζίαο ησλ 

θπθισκάησλ θσηηζκνχ, απνηεινχκελε απφ πίλαθα πξνζηαζίαο ΗΡ 44 θαηαζθεπαζκέλν 

απφ βακκέλε ιακαξίλα ή άθαπζην ζεξκνπιαζηηθφ, επαξθψλ δηαζηάζεσλ ψζηε λα 
ρσξνχλ άλεηα φια ηα φξγαλα, ν νπνίνο ζα θέξεη νπέο κε ηνπο θαηάιιεινπο 
ζηππηνζιήπηεο γηα ηελ είζνδν ηνπ θαισδίνπ παξνρήο, ηνπ θαισδίνπ ηειερεηξηζκνχ 

θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ έμνδν ησλ θαισδίσλ πξνο ην δίθηπν. 
 ηα πάζεο θχζεσο φξγαλα ηνπ θηβσηίνπ: γεληθφ δηαθφπηε θνξηίνπ, γεληθέο 

αζθάιεηεο, απηφκαηνπο καγλεηνζεξκηθνχο δηαθφπηεο θαη ειεθηξνλφκνπο ηζρχνο 

ηειερεηξηζκνχ (αλά θχθισκα θσηηζκνχ), ξειέ κείσζεο λπθηεξηλνχ θσηηζκνχ (φηαλ 
πξνβιέπεηαη), ρξνλνδηαθφπηε αθήο, ρξνλνδηαθφπηε κείσζεο λπθηεξηλνχ θσηηζκνχ 
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(φηαλ πξνβιέπεηαη), πξίδα ζνχθν 16Α, ιπρλία λπθηεξηλήο εξγαζίαο ζε ζηεγαλή 
«θαξαβνρειψλα» θαη θιεκνζεηξέο ζχλδεζεο ησλ θαισδίσλ (ζην θάησ κέξνο ηνπ 

θηβσηίνπ). 

 ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηηο ζπλδέζεηο 
θαη ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο 

 
Σηκή αλά ηεκάρην πίιιαξ ειεθηξνδφηεζεο νδνθσηηζκνχ. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 3.250,00 

 (Οινγξάθσο) : ΣΡΔΗ ΥΗΛΗΑΓΔ ΓΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΤΡΩ 

 

 

Α.Σ.   : 5.10  

Άξζξν: ρεη. ΖΛΜ-60.10.80.05 Ρπζκηζηήο – ηαζεξνπνηεηήο Σάζεο 380V/50Hz, ηζρύνο 33KVA, εληόο 
ζηεγαλνύ ΗΡ-54 θηβσηίνπ Πίιιαξ. 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 52 100% 

 
Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη πιήξε εγθαηάζηαζε ελφο Ρπζκηζηή –ηαζεξνπνηεηή 

ηάζεο 380V/50Hz, ηζρχνο 33KVA, εληφο ζηεγαλνχ ΗΡ-54 θηβσηίνπ  Πίιιαξ γηα ηε 
ξχζκηζε θαη δηαρείξηζε ηεο εγθαηάζηαζεο  ειεθηξνθσηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 

θαη ηελ ΔΣΔΠ05-07-01-00 „Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ‟‟. 
ηεγαλά κεηαιιηθά θηβψηηα ειεθηξνδφηεζεο ηζηψλ νδνθσηηζκνχ (πίιιαξ), βαζκνχ 
πξνζηαζίαο ΗΡ55 γηα ηνπνζέηεζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν, κε ηελ βάζε έδξαζήο ηνπο απφ 

ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ05-07-01-00 „Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ‟. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ ζηεγαλνχ κεηαιιηθνχ θηβσηίνπ (πίιιαξ) κε 
δίξηρηε ζηέγε κε πεξηθεξεηαθή πξνεμνρή 5 cm γηα απνξξνή ησλ oκβξίσλ, απφ 
ιακαξίλα ςπρξάο εμειάζεσο πάρνπο 2 mm, γαιβαληζκέλνπ ελ ζεξκψ εζσηεξηθά θαη 
εμσηεξηθά, κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ, κε ειάρηζηε αλάισζε ςεπδαξγχξνπ 400 g/m2 

(50 κm), βακκέλνπ κε δηπιή ζηξψζε επνμεηδηθήο βαθήο πάρνπο μεξνχ πκέλα 
(εθάζηεο) 125 κm, κε ειαζηηθά παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο ηεο ζπξίδαο, αλνμείδσηε 
θιεηδαξηά αζθαιείαο, θιεηδηά εληαία γηα φια ηα πίιιαξ ηνπ έξγνπ θαη πηλαθίδα 

επηζήκαλζεο κε ηα ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ 
 ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο ηεο βάζεο έδξαζεο ηνπ πίιιαξ 
 ε βάζε ηνπ πίιιαξ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ρπηή επί ηφπνπ ή πξνθαηαζθεπαζκέλε, 

νχησο ψζηε ην πίιιαξ λα εδξάδεηαη ζε ζηάζκε +40 cm απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, 

κε θεληξηθή νπή δηέιεπζεο ησλ ππνγείσλ θαισδίσλ.  
 Οη ράιθηλνη αγσγνί γείσζεο  θαη ε πιάθα γείσζεο. 
 Οη αθξνδέθηεο ησλ αγσγψλ γείσζεο. 
 ηελ ηξηθαζηθή είζνδν ηνπ ξπζκηζηή ηάζεο ζα ηνπνζεηεζεί έλαο ηεηξαπνιηθφο 

απαγσγφο θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ ηχπνπ Σ2. 

 ηνλ ζηαζεξνπνηεηή– ξπζκηζηή ζα ελζσκαησζεί αζηξηθφο ρξνλνδηαθφπηεο γηα ηελ αθή 
θαη ζβέζε ηνπ θσηηζκνχ.  

 

 ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Σάζε εηζφδνπ 3x230V 3ph+N 

Γηαθχκαλζε ηάζεο εηζφδνπ απφ 183 έσο 253 Volt 

Ολνκαζηηθή ηάζε εμφδνπ 230V RMS ζηαζεξνπνηεκέλε 

Γηαθχκαλζε ηάζεο εμφδνπ ±1% 

Γηαθχκαλζε θνξηίνπ 0 - 100% 

Σαρχηεηα ζηαζεξνπνίεζεο 40 ms/Volt 

Σαρχηεηα ξχζκηζεο ηάζεο 6 Volt/min 

πληειεζηήο ηζρχνο θνξηίνπ νπνηνζδήπνηε 

Σάζε έλαπζεο ιακπηήξα επηιεγφκελε απφ 202 έσο 230 Volt 

ειεγρφκελε κέζσ επεμεξγαζηή 

Παξάκεηξνη 
πξνγξακκαηηδφκελνη απφ ηνλ 

ρξήζηε 

 Διάρηζηεο / κέγηζηεο ηηκέο γηα ηελ 
εθθίλεζε / δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ 

θπθισκάησλ ηζρχνο εμφδνπ (κέγηζηνο 
αξηζκφο θπθισκάησλ ηζρχνο: έμη (6)) 

 Σάζε έλαπζεο ιακπηήξα 

 Σάζε ιεηηνπξγίαο ζε ιεηηνπξγία 
εμνηθνλφκεζεο 

 Σάζε ιεηηνπξγίαο ζε θαλνληθή 

ιεηηνπξγία 
 Γηάξθεηα θχθινπ έλαπζεο 
 Αληηζηάζκηζε ηεο πηψζεο ηάζεο 

Παξακφξθσζε θπκαηνκνξθήο <0,2% 

Απφδνζε >97% 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο -20 έσο +35°C 

Φχμε Δμαλαγθαζκέλε 
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Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο -40 έσο +75°C 

Βαζκφο πξνζηαζίαο IP-54 αλάινγα ηελ έθδνζε 

Κιάζε κφλσζεο 1 

ήκαλζε CE 

 
 ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ: 

 4-πνιηθφο δηαθφπηεο εηζφδνπ κε πελίν δηαθνπήο 
 Γηαθφπηεο εηζφδνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπθιψκαηνο ειέγρνπ 
 Γηαθφπηεο εηζφδνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ 

 Ρειέ γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ θνξηίνπ 
 Υεηξνθίλεην by-pass 
 Απηφκαην by-pass 

 Κχθισκα γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ θχθινπ έλαπζεο κεηά απφ δηαθνπή δηάξθεηαο 
>5ms 

 Πξνεηνηκαζία γηα εγθαηάζηαζε πξνζηαζηψλ εμφδνπ 

 Πξνεηνηκαζία γηα εγθαηάζηαζε πξνζηαζηψλ ππέξηαζεο 
 Δπηθνηλσλία RS232 γηα ζχλδεζε κέζσ modem ζε ζχζηεκα απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο 
 Απεηθνλίζεηο ζηελ νζφλε ζε ηέζζεξηο γιψζζεο: 

o ηάζε εηζφδνπ θαη εμφδνπ 
o ξεχκα ιεηηνπξγίαο 

o ελεξγφο θαη θαηλφκελε ηζρχο αλά θάζε 

o cos θ 
o ζπλνιηθέο ψξεο ιεηηνπξγίαο 
o ψξεο ιεηηνπξγίαο ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζε ιεηηνπξγία εμνηθνλφκεζεο 

θαη ζε ιεηηνπξγία by-pass 
o ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψζεθε 
o ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ εμνηθνλνκήζεθε 

o ελέξγεηα πνπ εμνηθνλνκήζεθε ζε θάζε έλα απφ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 
o ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψζεθε ζε θάζε έλα απφ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

 Alarms. Καηάζηαζε ησλ ζθαικάησλ ηα νπνία έρνπλ σο απνηέιεζκα  ηελ ελεξγνπνίεζε 

ησλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο¨ 
o ηάζε εμφδνπ εθηφο νξίσλ 
o ειάρηζην cosθ εθηφο νξίσλ  

o ξεχκα εμφδνπ εθηφο νξίσλ 
o ζεξκνθξαζία εθηφο νξίσλ 
o βιάβε θπθιψκαηνο ειέγρνπ 

 Δλδείμεηο ζε LEDs 
o παξνπζία ηάζεο εηζφδνπ 

o ξπζκηζηήο ζε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία  

o ζθάικα 
o ξπζκηζηήο ζε απηφκαηε ιεηηνπξγία 
o βιάβε θπθιψκαηνο ειέγρνπ 

o ιεηηνπξγία by pass 
o θχθισκα ειέγρνπ 

 Δλδείμεηο ζε μεξέο επαθέο: 

o ιεηηνπξγία εμνηθνλφκεζεο ή θαλνληθή ιεηηνπξγία 
o ιεηηνπξγία by pass 
o ζθάικα 

 Ο ξπζκηζηήο κπνξεί λα δερηεί εληνιέο κέζσ μεξψλ επαθψλ ξειέ γηα: 
o ελεξγνπνίεζε ηνπ θχθινπ έλαπζεο 
o ελεξγνπνίεζε ιεηηνπξγία ζε νλνκαζηηθή ηάζε 

o ελεξγνπνίεζε ιεηηνπξγίαο ζε εμνηθνλφκεζε 
o ελεξγνπνίεζε – απελεξγνπνίεζε 

 Δμσηεξηθέο αλαινγηθέο εληνιέο: 

o 0-20 mA 
o 4-20 mA 

o 0-10 V 

 Πξνγξακκαηηζκφο: 
Δβδνκαδηαία ζπρλφηεηα. Έμη δηαθνξεηηθά εβδνκαδηαία πξνγξάκκαηα κε δηαθνξεηηθά 
εκεξήζηα πξνγξάκκαηα θαη΄ έηνο. 

 ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηηο ζπλδέζεηο 
θαη ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη επίζεο ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ζηνλ 
ηφπν ελζσκάησζεο ηνπ ηαζεξνπνηεηή _Ρπζκηζηή θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ, 
θαισδίσλ θαη ησλ κηθξνυιηθψλ ζπλδέζεσλ θιπ., ε δαπάλε ηεο εθζθαθήο θαη 

επαλεπίρσζεο ηεο βάζεο, ε δαπάλε ηεο εξγαζίαο πιήξνπο θαηαζθεπήο θαη ζχλδεζεο, κε 
ηηο εηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο γξακκέο, ε δαπάλε ζχλδεζεο ηεο γείσζεο ε δαπάλε 
ειέγρσλ, πξνγξακκαηηζκνχ δνθηκψλ θαη ξπζκίζεσλ θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθψλ θαη 

εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα παξάδνζε ηεο θαηαζθεπήο ζε πιήξε θαη θαλνληθή 
ιεηηνπξγία, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 
 

Σηκή αλά ηεκάρην Ρπζκηζηή – ηαζεξνπνηεηή Σάζεο 380V/50Hz, ηζρχνο 33KVA, εληφο 
ζηεγαλνχ ΗΡ-54 θηβσηίνπ Πίιιαξ. 
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ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 11.200,00 

 (Οινγξάθσο) : ΔΝΣΔΚΑ ΥΗΛΗΑΓΔ ΓΗΑΚΟΗΑ ΔΤΡΩ 

 

 

 

Α.Σ.   : 5.11  

Άξζξν: ΑΣΖΔ Ν.3318.5.1 Γηέιεπζε δξόκνπ κε δύν ζσιήλεο, ΡΔ Φ90 
 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΚΩΓ. Α.Σ. ΑΝΑΘ. : 42%ΟΓΟ-2531 + 12%ΤΓΡ-
7018 + 46%ΗΛΜ-5 

  
Γηέιεπζε δξφκνπ κε δχν ζσιήλεο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ησλ ιεπηνκεξεηψλ, δειαδή 

ζσιήλεο απφ ΡΔ Φ90, πξνζηαζία ησλ ζσιήλσλ κε ζθπξφδεκα Β15 κε νπιηζκφ ST IV, κε 
φια ηα κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία. 
 

Σηκή αλά κέηξν 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 29,28 

 (Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΔΝΝΔΑ  ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΟΚΣΩ ΛΔΠΣΑ 

 

 

Α.Σ.   : 5.12  

Άξζξν: ΑΣΖΔ Ν.3318.5.2 Διέλεςζη δπόμος με ηπειρ ζωλήνερ ΡΕ Φ90 
 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΚΩΓ. Α.Σ. ΑΝΑΘ. : 40%ΟΓΟ-2531 + 12%ΤΓΡ-
7018 + 48%ΗΛΜ-5 

 
Γηέιεπζε δξφκνπ κε ηξεηο ζσιήλεο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ησλ ιεπηνκεξεηψλ, δειαδή 

ζσιήλεο απφ ΡΔ Φ90, πξνζηαζία ησλ ζσιήλσλ κε ζθπξφδεκα Β15 κε νπιηζκφ ST IV, κε 
φια ηα κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία. 
 

Σηκή αλά κέηξν 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 42,96 

 (Οινγξάθσο) : ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΔΝΝΔΝΖΣΑ ΔΞΗ ΛΔΠΣΑ 

 

 

Α.Σ. : 5.13  

Άξζξν: ρεηηθό. ΖΛΜ-
60.20.40.21 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειεθηξνδίνπ γείσζεο από ράιθηλε πιάθα 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 45 100% 

 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνπνζέηεζε πιάθαο γείσζεο απφ 

ειεθηξνιπηηθφ ραιθφ δηαζηάζεσλ 500x500 mm θαη πάρνπο ειάζκαηνο 3mm. ην θέληξν 
βάξνπο απηήο ζα είλαη ζπγθνιιεκέλα ην έλα άθξν ράιθηλνπ πνιχθισλνπ αγσγνχ ησλ 
35mm2, κήθνπο 5 m, ελψ ην άιιν άθξν ζα θέξεη αθξνδέθηε ησλ 35mm2, ζπγθνιιεκέλν. 

 
ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ 
ιάθθνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ παξαπάλσ ειεθηξνδίνπ, νχηε ε ελδερφκελα απαηηνχκελε 

εμπγίαλζε ηνπ επηρψκαηνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αγσγηκφηεηαο πξνο γελ ηνπ 
ειεθηξνδίνπ ιφγσ βξαρψδνπο εδάθνπο.  
 

Σηκή αλά ηεκάρην ηνπνζεηεκέλεο πιάθαο γείσζεο. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 120,00 

 (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ  ΔΤΡΩ 

 

 

Α.Σ.   : 5.14  

Άξζξν: ΑΣΖΔ – Ν.9347 ύλδεζε κεηξεηνύ ΓΔΖ 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 52 100% 
 
χλδεζε κεηξεηνχ ΓΔΖ δειαδή πιηθά εξγαζία ρσξίο ηελ θαηαβνιή ζηε ΓΔΖ ηεο ζρεηηθήο 

δαπάλεο ζπλδέζεσο, αλαγφκελα ζε εξγαζία γηα ηελ ζχλδεζε ελφο κεηξεηνχ ηεο ΓΔΖ.   
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(1 ηεκ. ) Σεκάρην 

 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 295,00 

 (Οινγξάθσο) : ΓΗΑΚΟΗΑ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ 

 

 

Α.Σ.   : 5.15  

Άξζξν: ΑΣΖΔ – Ν.8845.4 Σξίγσλν γείσζεο 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 45 100% 
 
Σξίγσλν γείσζεο απνηεινχκελν απφ ηξία ειεθηξφδηα xάιθηλα κε xαιχβδηλε ςχxε 
δηακέηξνπ S/8 ins κε ηνπο εηδηθνχο ζπλδεηήξεο αγσγψλ, ηνλ xάιθηλν πνιχθισλν αγσγφ 
ζχλδεζεο δηαηνκήο 16 η.x. κέζα ζε γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα 3/4 ins θαη ηα ηξία 

θξεάηηα κε ηα θαιχκκαηά ηνπο δηαζηάζεσλ 20 x 20 cm γηα ηελ επηζεψξεζε ησλ 
ζπλδέζεσλ, δειαδή πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ θαη εξγαζία 
έκπεμεο ειεθηξνδίσλ ζηηο θνξπθέο ηζφπιεπξνπ ηξηγψλνπ πιεπξάο 3 m ζχλδεζήο ηνπο κε 

ηνλ xάιθηλν αγσγφ θαηαζθεπήο ησλ θξεαηίσλ θαη δνθηκψλ γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη 

θαλνληθή ιεηηνπξγία. Με ειεθηξφδηα κήθνπο 3.0 κ 
 

( 1 ηεκ. )Σεκάρην 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 720,00 

 (Οινγξάθσο) : ΔΠΣΑΚΟΗΑ ΔΗΚΟΗ ΔΤΡΩ 

 
 
 

Α.Σ.   : 5.16  

Άξζξν: ΑΣΖΔ – Ν.9999.44 ύλδεζκνο ράιθηλνο ζπκπηεζηνύ ηύπνπ C 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 45 100% 
 
χλδεζκνο ράιθηλνο ζπκπηεζηνχ ηχπνπ C γηα δηαζηαχξσζε αγσγψλ 6mm θαη 25mm, κε ηα 
πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζχλδεζεο, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνο θαη έηνηκνο πξνο ιεηηνπξγία. 

 

( 1 ηεκ. )Σεκάρην 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 25,00 

 (Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ 

 
 
 

Α.Σ.   : 5.17  

Άξζξν: ΑΣΖΔ–Ν.8973.5.8 ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΣΔΓΑΝΟ ΦΩΣΗΣΗΚΟ ΗP68 ΜΔ ΛΑΜΠΣΖΡΑ ΦΘΟΡΗΜΟΤ 
Σ5/830FH (HIGH EFFICIENCY) 35W. 
 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 103 100% 

 
Γηα ηελ πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε εηδηθνχ γξακκηθνχ ζηεγαλνχ ΗΡ-68 
θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, πιήξνπο (ΣΔΓΑΝΧΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ, ΣΟ ΣΔΓΑΝΟ ΚΤΣΗΟ ΔΓΚΗΒΧΣΗΜΟΤ ΣΟΤ 

ΦΧΣΗΣΗΚΟΤ, ΠΑΡΔΜΒΤΜΑ ΗΛΗΚΟΝΖ. Λακπηήξεο, φξγαλα αθήο θιπ), κε ιακπηήξα 

θζνξηζκνχ Σεο5/830FH (high efficiency) 35W, ιπρληνιαβή G5 θαη ειεθηξνληθφ ballast 
Qti intelligen κε δπλαηφηεηα dimming 1-10V θαηάιιεισλ γηα επηθαλεηαθή εγθαηάζηαζε 
θάησ απφ παγθάθη, ζχκθσλα κε ηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ηελ Σ..Τ. θαη ηα ινηπά 

ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα: 

 
α. ην ιακπηήξα  
β. ηα θαιψδηα ηξνθνδφηεζεο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ηχπνπ ΝΤΤ δηαηνκήο 3x1,5ριζη2 ή 
4x1,5ριζη2 ή 5x1,5ριζη2 ή  3x2,5ριζη2 ή 4x2,5ριζη2, ή 5x2,5ριζη2, ηνπνζεηεκέλα είηε 
κε ζσιελψζεηο ΡΔ Φ40 ή Φ50 ησλ 6-αηκ. ζην έξεηζκα θαη ζην ζψκα ηεο πιαηείαο, είηε 
κε ζσιελψζεηο απφ ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλν Φ2΄΄-4΄ “πξάζηλε εηηθέηα” φπνπ 

απαηηείηαη κεραληθή πξνζηαζία, είηε ζε ζσιήλα CB κέζα ζην ζθπξφδεκα, 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθζθαθήο ησλ ηάθξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιελψζεσλ, ηεο 
πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο, ηνπνζέηεζεο θαη ζχλδεζεο ησλ ζσιελψζεσλ, ηνπ εγθηβσηηζκνχ 

ησλ ζσιήλσλ κε ζθπξφδεκα θαζψο θαη ηεο επαλεπίρσζεο ησλ ηάθξσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ησλ κηθξνυιηθψλ ζηήξημεο-πξνζηαζίαο ησλ θαισδίσλ, ησλ 
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ζπξκαηνδεγψλ έιμεο ησλ θαισδίσλ, κέρξη ην θσηηζηηθφ ζψκα, απφ ην πίιιαξ (ή ην 
πξνεγνχκελν θσηηζηηθφ ή ην πξνεγνχκελν θξεάηην), κέρξη ην θσηηζηηθφ, πιήξσο 

εγθαηεζηεκέλν ζε ππφγεην δίθηπν ή επίηνηρν κέζα ζε ζσιήλα 

γ. φια ηα πιηθά θαη εμαξηήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θσηηζηηθνχ 
(αθξνθηβψηηα, ζηεγαλά θνπηηά, αζθάιεηεο θιπ)  

 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ηεο ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απφ νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ κε ηεο θνξηνεθθνξηψζεηο θιπ. φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 

πιηθψλ, θαισδίσλ θαη κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, ε δαπάλε ηεο εξγαζίαο 
εγθαηάζηαζεο φισλ ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, ε δαπάλε ηνπνζέηεζεο θαη ζχλδεζεο ησλ ηεο 
ηξνθνδνηηθέο γξακκέο, ε δαπάλε ηεο γείσζεο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, ησλ δνθηκψλ, 

ησλ ειέγρσλ θαη ξπζκίζεσλ θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθνχ θαη εξγαζίαο γηα ηελ 
έγθαηξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ παξάδνζή ηεο ζε πιήξε θαη 
θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηεο Πξνδηαγξαθέο, ηελ Σ..Τ. θαη ηα εγθεθξηκέλα 

ζρέδηα. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, ηα εμαξηήκαηα θαη ην ιακπηήξα θζνξηζκνχ 

Σεο5/830FH (high efficiency) 35W, ηα ζηεξίγκαηα, ηε ιπρληνιαβή G5 θαη ειεθηξνληθφ 
ballast Qti intelligen κε δπλαηφηεηα dimming 1-10V 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 225,00 

 (Οινγξάθσο) : ΓΗΑΚΟΗΑ ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ 

 

 

 

Α.Σ.   : 5.18  

Άξζξν: ΑΣΖΔ–Ν.8973.133.1 Φσηηζηηθό ηύπνπ πξνβνιέα αλάδεημεο, ζηελήο δέζκεο, ζηεγαλό, 
πξνζηαζίαο ΗΡ65 κε ιακπηήξα αινγνληδίσλ κεηάιισλ HIT-CE 70W, κε 
θσηεηλή δέζκε 25

Ο
 κεηά ηνπ αληηζακβσηηθνύ γείζνπ ρξώκαηνο αζεκί. 

 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 59 100% 
 
Φσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ πξνβνιέα αλάδεημεο ζηελήο δέζκεο 25Ο, ζηεγαλφ πξνζηαζίαο ΗΡ65, 
κεηά ηνπ ιακπηήξα κεηαιιηθψλ αινγνληδίσλ HIT-CE 70W, κε ελζσκαησκέλν ζχζηεκα 

έλαπζεο, κε πιήξε ειεθηξνινγηθή εμάξηεζε, ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη 
Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά (ζηξαγγαιηζηηθά πελία, 

ιπρληνιαβέο ιακπηήξσλ, ιακπηήξεο, εθθηλεηέο, ππθλσηέο, θιπ) επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 

θαη εξγαζία γηα πιήξε εγθαηάζηαζε. 
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα:  

α. ην ιακπηήξα metal halide 
β. ηα θαιψδηα ηξνθνδφηεζεο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ηχπνπ ΝΤΜ δηαηνκήο 3Υ1,5 ριζη2, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηθξνυιηθψλ ζηήξημεο-πξνζηαζίαο ησλ θαισδίσλ, απφ ην 

αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ κέρξη ην θσηηζηηθφ ζψκα. 
Γ. Σν αλνμείδσην αληηζακβσηηθφ γείζν 
δ. φια ηα πιηθά θαη εμαξηήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζηήξημε ηνπ θσηηζηηθνχ ζηνλ 
ηζηφ 
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απφ νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ κε ηεο θνξηνεθθνξηψζεηο θιπ. φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 
πιηθψλ, θαισδίσλ θαη κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, ε δαπάλε ηεο εξγαζίαο 
εγθαηάζηαζεο φισλ ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, ε δαπάλε ηνπνζέηεζεο θαη ζχλδεζεο ησλ ηεο 

ηξνθνδνηηθέο γξακκέο, ε δαπάλε ηεο γείσζεο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, ησλ δνθηκψλ, 
ησλ ειέγρσλ θαη ξπζκίζεσλ θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθνχ θαη εξγαζίαο γηα ηελ 

έγθαηξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ παξάδνζή ηεο ζε πιήξε θαη 

θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηεο Πξνδηαγξαθέο, ηελ Σ..Τ. θαη ηα εγθεθξηκέλα 
ζρέδηα. 
 

Σηκή αλά ηεκάρην θσηηζηηθνχ ζψκαηνο κε ηα εμαξηήκαηα θαη ιακπηήξα κεηαιιηθψλ 
αινγνληδίσλ Ηζρχνο 70W. 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 425,00 

 (Οινγξάθσο) : ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ 

 

 

 

Α.Σ.   : 5.19  

Άξζξν: ρεηηθό.1 ΖΛΜ-
60.10.01.01 

Ηζηόο ειεθηξνθσηηζκνύ ύςνπο 3,00κ γηα ηνπνζέηεζε πξνβνιέσλ 
αλάδεημεο, ύςνπο 3,0m θαηαζθεπαζκέλνο ηεο ραιπβδνζσιήλα 
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Φ102ρ3mm, κε ζπξίδα δηαθιάδσζεο θαη  πιάθα έδξαζεο Φ-
310mmρ10mm γαιβαληζκέλνο ελ ζεξκώ κε .& βακκέλνο 
ειεθηξνζηαηηθά κε ηξία ρέξηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή θνύξλνπ ζε 
ρξώκα RAL-9006. 
 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 101 100% 

 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε γαιβαληζκέλσλ ραιπβδίλσλ ηζηψλ γηα 
ηνπνζέηεζε πξνβνιέσλ αλάδεημεο, θαηαζθεπαζκέλσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 40-5 „‟ηχινη 

θσηηζκνχ - Μέξνο 5: Απαηηήζεηο γηα ραιχβδηλνπο ηζηνχο θσηηζκνχ‟‟ θαη ζχκθσλα κε 
ηηο ΔΣΔΠ 05-07-01-00 "Τπνδνκή Οδνθσηηζκνχ" θαη 05-07-02-00 "Ηζηνί νδνθσηηζκνχ θαη 
θσηηζηηθά ζψκαηα". 

 
ηελ ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη θαη νη εμήο επηκέξνπο εξγαζίεο/ πιηθά:  
 

 Ζ εθζθαθή ηάθξσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο θαη ε επαλεπίρσζε ηνπο. 
 Οη ζσιήλεο δηέιεπζεο θαισδίσλ κε ην ελζσκαησκέλν ζχξκα νδεγφ (HDPE θαηά ΔΛΟΣ EN 

61386 "πζηήκαηα ζσιελψζεσλ γηα δηαρείξηζε θαισδίσλ" ή γαιβαληζκέλνπο 

ζηδεξνζσιήλεο θαηά ΔΛΟΣ EN 10255). 
 Ζ πξνζηαζία ησλ ζσιήλσλ δηέιεπζεο θαισδίσλ είηε κε ζθπξφδεκα είηε κε άκκν 

ιαηνκείνπ, κε βάζε ηελ ηππηθή δηαηνκή ηεο κειέηεο. 

 Σα εηδηθά θξεάηηα έιμεο θαη επίζθεςεο θαισδίσλ κε ην θάιπκκά ηνπο θαηά ΔΛΟΣ EN 
124 πιήξσο ηνπνζεηεκέλα. 

 Οη ράιθηλνη αγσγνί γείσζεο θαη ην αλαινγνχλ πνζνζηφ ησλ πιαθψλ γείσζεο. 
 Οη αθξνδέθηεο ησλ αγσγψλ γείσζεο. 
 Όια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ κειέηε θαιψδηα ηξνθνδνζίαο ηνπ ηζηνχ. 
 H πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ ραιχβδηλνπ ηζηνχ θαη ηεο 

πξνθαηαζθεπαζκέλεο βάζεο ηνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κε ελζσκαησκέλν θισβφ 
αγθχξσζεο απφ γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ ξάβδνπο θαη θξεάηην έιμεο θαισδίσλ κε 
ρπηνζίδεξν θάιπκκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124, δηακνξθσκέλεο ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα 

Καηαζθεπήο Έξγσλ (ΠΚΔ). 
 Tν αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ, κνλφ ή πνιιαπιφ, κε ηελ ζπξίδα θαη ηελ δηάηαμε 

καλδάισζήο ηεο.  

 H αλέγεξζε θαη ζηεξέσζε ηνπ ηζηνχ ζηνπο θνριίεο αγθχξσζεο κε νθηψ πεξηθφριηα, 
επάλσ θαη θάησ, κε ρξήζε θαηαιιήινπ αλπςσηηθνχ εμνπιηζκνχ (ηα θάησ είλαη 
πεξηθφριηα θαηαθνξχθσζεο θαη ηα άλσ πεξηθφριηα αζθαιείαο, ηχπνπ Νyloc).  

 H πιήξσζε ηνπ θελνχ θάησ απφ ηελ βάζε ηνπ ηζηνχ κε κε ζπξηθλνχκελε 
ηζηκεληνθνλία, κεηά ην αιθάδηαζκα θαη ηελ ζχζθηγμε ησλ θνριηψλ. 

 Oη απαηηνχκελεο ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο. 
 

Σηκή αλά εγθαηεζηεκέλν ραιχβδηλν ηζηφ ηνπνζέηεζεο πξνβνιέσλ, χςνπο 3,00m 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 716,00 

 (Οινγξάθσο) : ΔΠΣΑΚΟΗΑ ΓΔΚΑ ΔΞΗ ΔΤΡΩ 

 

 

Α.Σ.   : 5.20  

Άξζξν: ρεη.2 ΖΛΜ-60.10.01.01 Ηζηόο ειεθηξνθσηηζκνύ νδώλ εμσηεξηθνύ ρώξνπ ζηεγαλόο ΗΡ-65 κε 
δπλαηόηεηα ζπλαξκνιόγεζεο δηαθνξεηηθώλ θσηηζηηθώλ ζηνηρείσλ 
ζηελ ζηέςε, θνξκό θαη ηε βάζε ηνπ θπιηλδξηθό από 
ρπηνπξεζζαξηζηό αινπκίλην δηακέηξνπ 180mm θαη δπλαηόηεηα 
πεξηζηξνθήο 360°, ζπλνιηθνύ ύςνπο 6m θαη κήθνπο εγθηβσηηζκνύ-
αγθύξσζεο 0,8m, ρξώκαηνο RAL 9006. 
 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 101 100% 

 
Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο θαη 

πιήξε εγθαηάζηαζε ηζηνχ χςνπο 6,00κ θαηά ηε ζπλαξκνιφγεζε κε δπλαηφηεηα 
ζπλαξκνιφγεζεο δηαθνξεηηθψλ θσηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ ζηέςε, θνξκφ θαη βάζε ηνπ 
απφ θπιηλδξηθφ ρπηνπξεζζαξηζηφ αινπκίλην δηακέηξνπ 180mm κε δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο 

360° ζπλνιηθνχ χςνπο 6m θαη κήθνπο εγθηβσηηζκνχ-αγθχξσζεο 0,8m, ρξψκαηνο RAL 9006 
θαηαζθεπαζκέλσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 40-5 „‟ηχινη θσηηζκνχ - Μέξνο 5: Απαηηήζεηο γηα 
ραιχβδηλνπο ηζηνχο θσηηζκνχ‟‟ θαη ζχκθσλα κε ηηο ΔΣΔΠ 05-07-01-00 "Τπνδνκή 

Οδνθσηηζκνχ" θαη 05-07-02-00 "Ηζηνί νδνθσηηζκνχ θαη θσηηζηηθά ζψκαηα". 
 
ηελ ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη θαη νη εμήο επηκέξνπο εξγαζίεο/ πιηθά:  

 
 Ζ εθζθαθή ηάθξσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο θαη ε επαλεπίρσζε ηνπο. 
 Οη ζσιήλεο δηέιεπζεο θαισδίσλ κε ην ελζσκαησκέλν ζχξκα νδεγφ (HDPE θαηά ΔΛΟΣ EN 

61386 "πζηήκαηα ζσιελψζεσλ γηα δηαρείξηζε θαισδίσλ" ή γαιβαληζκέλνπο 
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ζηδεξνζσιήλεο θαηά ΔΛΟΣ EN 10255). 
 Ζ πξνζηαζία ησλ ζσιήλσλ δηέιεπζεο θαισδίσλ είηε κε ζθπξφδεκα είηε κε άκκν 

ιαηνκείνπ, κε βάζε ηελ ηππηθή δηαηνκή ηεο κειέηεο. 

 Σα εηδηθά θξεάηηα έιμεο θαη επίζθεςεο θαισδίσλ κε ην θάιπκκά ηνπο θαηά ΔΛΟΣ EN 
124 πιήξσο ηνπνζεηεκέλα. 

 Οη ράιθηλνη αγσγνί γείσζεο θαη ην αλαινγνχλ πνζνζηφ ησλ πιαθψλ γείσζεο. 
 Οη αθξνδέθηεο ησλ αγσγψλ γείσζεο. 
 Όια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ κειέηε θαιψδηα ηξνθνδνζίαο ηνπ ηζηνχ. 
 H πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ ραιχβδηλνπ ηζηνχ θαη ηεο 

πξνθαηαζθεπαζκέλεο βάζεο ηνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κε ελζσκαησκέλν θισβφ 
αγθχξσζεο απφ γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ ξάβδνπο θαη θξεάηην έιμεο θαισδίσλ κε 

ρπηνζίδεξν θάιπκκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124, δηακνξθσκέλεο ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα 
Καηαζθεπήο Έξγσλ (ΠΚΔ). 

 Tν αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ, κνλφ ή πνιιαπιφ, κε ηελ ζπξίδα θαη ηελ δηάηαμε 
καλδάισζήο ηεο.  

 H αλέγεξζε θαη ζηεξέσζε ηνπ ηζηνχ ζηνπο θνριίεο αγθχξσζεο κε νθηψ πεξηθφριηα, 
επάλσ θαη θάησ, κε ρξήζε θαηαιιήινπ αλπςσηηθνχ εμνπιηζκνχ (ηα θάησ είλαη 

πεξηθφριηα θαηαθνξχθσζεο θαη ηα άλσ πεξηθφριηα αζθαιείαο, ηχπνπ Νyloc).  
 H πιήξσζε ηνπ θελνχ θάησ απφ ηελ βάζε ηνπ ηζηνχ κε κε ζπξηθλνχκελε 

ηζηκεληνθνλία, κεηά ην αιθάδηαζκα θαη ηελ ζχζθηγμε ησλ θνριηψλ. 

 Oη απαηηνχκελεο ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο. 
 

Σηκή αλά εγθαηεζηεκέλν ηζηφ νδνθσηηζκνχ, χςνπο 6,00m 

 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 1.147,00 

 (Οινγξάθσο) : ΥΗΛΗΑ ΔΚΑΣΟ ΑΡΑΝΣΑ ΔΠΣΑ ΔΤΡΩ 

 

 

Α.Σ.   : 5.21  

Άξζξν: ρεηηθό ΖΛΜ-
60.10.01.02 

Ηζηόο ειεθηξνθσηηζκνύ νδώλ εμσηεξηθνύ ρώξνπ ζηεγαλόο ΗΡ-65 κε 
δπλαηόηεηα ζπλαξκνιόγεζεο δηαθνξεηηθώλ θσηηζηηθώλ ζηνηρείσλ 
ζηελ ζηέςε, θνξκό θαη ηε βάζε ηνπ θπιηλδξηθό από 
ρπηνπξεζζαξηζηό αινπκίλην δηακέηξνπ 230mm θαη δπλαηόηεηα 
πεξηζηξνθήο 360°, ζπλνιηθνύ ύςνπο 9m θαη κήθνπο εγθηβσηηζκνύ-
αγθύξσζεο 1,2m, ρξώκαηνο RAL 9006 
 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 101 100% 

 
Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο θαη 
πιήξε εγθαηάζηαζε ηζηνχ χςνπο 9,00κ κε δπλαηφηεηα ζπλαξκνιφγεζεο δηαθνξεηηθψλ 
θσηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ ζηέςε, θνξκφ θαη ηε βάζε ηνπ, θπιηλδξηθφ απφ 

ρπηνπξεζζαξηζηφ αινπκίλην δηακέηξνπ 230mm θαη δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο 360°, 
ζπλνιηθνχ χςνπο 9m θαη κήθνπο εγθηβσηηζκνχ-αγθχξσζεο 1,2m, ρξψκαηνο RAL 9006 
θαηαζθεπαζκέλσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 40-5 „‟ηχινη θσηηζκνχ - Μέξνο 5: Απαηηήζεηο γηα 

ραιχβδηλνπο ηζηνχο θσηηζκνχ‟‟ θαη ζχκθσλα κε ηηο ΔΣΔΠ 05-07-01-00 "Τπνδνκή 
Οδνθσηηζκνχ" θαη 05-07-02-00 "Ηζηνί νδνθσηηζκνχ θαη θσηηζηηθά ζψκαηα". 
 

ηελ ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη θαη νη εμήο επηκέξνπο εξγαζίεο/πιηθά:  
 

 Ζ εθζθαθή ηάθξσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο θαη ε επαλεπίρσζε ηνπο. 
 Οη ζσιήλεο δηέιεπζεο θαισδίσλ κε ην ελζσκαησκέλν ζχξκα νδεγφ (HDPE θαηά ΔΛΟΣ EN 

61386 "πζηήκαηα ζσιελψζεσλ γηα δηαρείξηζε θαισδίσλ" ή γαιβαληζκέλνπο 
ζηδεξνζσιήλεο θαηά ΔΛΟΣ EN 10255). 

 Ζ πξνζηαζία ησλ ζσιήλσλ δηέιεπζεο θαισδίσλ είηε κε ζθπξφδεκα είηε κε άκκν 
ιαηνκείνπ, κε βάζε ηελ ηππηθή δηαηνκή ηεο κειέηεο. 

 Σα εηδηθά θξεάηηα έιμεο θαη επίζθεςεο θαισδίσλ κε ην θάιπκκά ηνπο θαηά ΔΛΟΣ EN 
124 πιήξσο ηνπνζεηεκέλα. 

 Οη ράιθηλνη αγσγνί γείσζεο θαη ην αλαινγνχλ πνζνζηφ ησλ πιαθψλ γείσζεο. 
 Οη αθξνδέθηεο ησλ αγσγψλ γείσζεο. 
 Όια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ κειέηε θαιψδηα ηξνθνδνζίαο ηνπ ηζηνχ. 
 H πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ ραιχβδηλνπ ηζηνχ θαη ηεο 

πξνθαηαζθεπαζκέλεο βάζεο ηνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κε ελζσκαησκέλν θισβφ 

αγθχξσζεο απφ γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ ξάβδνπο θαη θξεάηην έιμεο θαισδίσλ κε 
ρπηνζίδεξν θάιπκκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124, δηακνξθσκέλεο ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα 
Καηαζθεπήο Έξγσλ (ΠΚΔ). 

 Tν αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ, κνλφ ή πνιιαπιφ, κε ηελ ζπξίδα θαη ηελ δηάηαμε 
καλδάισζήο ηεο.  

 H αλέγεξζε θαη ζηεξέσζε ηνπ ηζηνχ ζηνπο θνριίεο αγθχξσζεο κε νθηψ πεξηθφριηα, 
επάλσ θαη θάησ, κε ρξήζε θαηαιιήινπ αλπςσηηθνχ εμνπιηζκνχ (ηα θάησ είλαη 
πεξηθφριηα θαηαθνξχθσζεο θαη ηα άλσ πεξηθφριηα αζθαιείαο, ηχπνπ Νyloc).  

 H πιήξσζε ηνπ θελνχ θάησ απφ ηελ βάζε ηνπ ηζηνχ κε κε ζπξηθλνχκελε 
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ηζηκεληνθνλία, κεηά ην αιθάδηαζκα θαη ηελ ζχζθηγμε ησλ θνριηψλ. 
 Oη απαηηνχκελεο ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο. 

Σηκή αλά εγθαηεζηεκέλν ηζηφ νδνθσηηζκνχ, χςνπο 9,00m  

 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 4.600,00 

 (Οινγξάθσο) : ΣΔΔΡΗ ΥΗΛΗΑΓΔ ΔΞΑΚΟΗΑ ΔΤΡΩ 

 

 

Α.Σ.   : 5.22  

Άξζξν: ρεη.ΖΛΜ-60.10.20.03 Φσηηζηηθό ζηνηρείν κήθνπο 900mm κε ιακπηήξα αινγνληδίσλ 
κεηάιισλ HIT-CE-150W κε ζπκκεηξηθή ή αζύκκεηξε εθπνκπή 
δέζκεο, θαηάιιειν γηα πξνζαξκνγή ζηελ θνξπθή ηζηνύ 
ειεθηξνθσηηζκνύ νδώλ εμσηεξηθνύ ρώξνπ κε δπλαηόηεηα 
ζπλαξκνιόγεζεο δηαθνξεηηθώλ θσηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ζηελ ζηέςε, 
θνξκό θαη βάζε ηνπ, δηακέηξνπ 230mm ζπλνιηθνύ ύςνπο 9m, 
ρξώκαηνο RAL 9006 
 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 103 100% 

 
Γηα ηελ πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε εηδηθνχ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, πιήξνπο 

(ιπρληνιαβέο, ιακπηήξεο, φξγαλα αθήο θιπ), κε ιακπηήξα Metal halide, θαηάιιεινπ 

γηα εγθαηάζηαζε ζηελ θνξπθή ηζηνχ θσηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-

07-02-00 "Ηζηνί νδνθσηηζκνχ θαη θσηηζηηθά ζψκαηα". 

ηελ  ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο (πιήξνπο κε ηα φξγαλα αθήο) 

 ε πξνκήζεηα ηνπ ιακπηήξα metal halide ηζρχνο 150W ηνπ ηχπνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ 

ηελ κειέηε 

 ε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζηελ θνξπθή ηνπ ηζηνχ  

 ηα θαιψδηα ηξνθνδφηεζεο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ηχπνπ Α05VV-U (ΝΤΜ κνλφθισλα) 

δηαηνκήο 3x1,5 mm2 (απφ ην αθξνθηβψηην κέρξη ην θσηηζηηθφ) θαη ε ζχλδεζή ηνπο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απφ νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο θιπ. φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 

πιηθψλ, θαισδίσλ θαη κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, ε δαπάλε ηεο εξγαζίαο 

εγθαηάζηαζεο φισλ ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, ε δαπάλε ηνπνζέηεζεο θαη ζχλδεζεο ησλ πξνο 

ηηο ηξνθνδνηηθέο γξακκέο, ε δαπάλε ηεο γείσζεο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, ησλ 

δνθηκψλ, ησλ ειέγρσλ θαη ξπζκίζεσλ θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθνχ θαη εξγαζίαο 

γηα ηελ έγθαηξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ παξάδνζή ηεο ζε πιήξε 

θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο, ηελ Σ..Τ. θαη ηα 

εγθεθξηκέλα ζρέδηα. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην θσηηζηηθνχ ζηνηρείνπ κήθνπο 900mm κε ιακπηήξα αινγνληδίσλ 

κεηάιισλ HIT-CE-150W κε ζπκκεηξηθή ή αζχκκεηξε εθπνκπή δέζκε. 

 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 1.271,00 

 (Οινγξάθσο) : ΥΗΛΗΑ ΓΗΑΚΟΗΑ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΝΑ ΔΤΡΩ 

 

 

Α.Σ.   : 5.23  

Άξζξν: ρεηηθό 1 ΖΛΜ-
60.10.20.01 

Φσηηζηηθό ζηνηρείν κήθνπο 800mm κε ιακπηήξα αινγνληδίσλ 
κεηάιισλ HIT-CE-70W κε ζπκκεηξηθή ή αζύκκεηξε εθπνκπή 
δέζκεο, θαηάιιειν γηα πξνζαξκνγή ζηελ θνξπθή ηζηνύ 
ειεθηξνθσηηζκνύ νδώλ εμσηεξηθνύ ρώξνπ κε δπλαηόηεηα 
ζπλαξκνιόγεζεο δηαθνξεηηθώλ θσηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ζηελ ζηέςε, 
θνξκό θαη βάζε ηνπ, δηακέηξνπ 180mm ζπλνιηθνύ ύςνπο  6m, 
ρξώκαηνο RAL 9006 
 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 103 100% 

 
Γηα ηελ πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε εηδηθνχ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, πιήξνπο 

(ιπρληνιαβέο, ιακπηήξεο, φξγαλα αθήο θιπ), κε ιακπηήξα Meatal halide, θαηάιιεινπ 
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γηα εγθαηάζηαζε ζηελ θνξπθή ηζηνχ θσηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-

07-02-00 "Ηζηνί νδνθσηηζκνχ θαη θσηηζηηθά ζψκαηα". 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο (πιήξνπο κε ηα φξγαλα αθήο) 

 ε πξνκήζεηα ηνπ ιακπηήξα metal halide ηζρχνο 70W ηνπ ηχπνπ  πνπ πξνβιέπεηαη απφ 

ηελ κειέηε 

 ε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζηελ θνξπθή ηνπ ηζηνχ  

 ηα θαιψδηα ηξνθνδφηεζεο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ηχπνπ Α05VV-U (ΝΤΜ κνλφθισλα) 

δηαηνκήο 3x1,5 mm2 (απφ ην αθξνθηβψηην κέρξη ην θσηηζηηθφ) θαη ε ζχλδεζή ηνπο 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απφ νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο θιπ. φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 

πιηθψλ, θαισδίσλ θαη κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, ε δαπάλε ηεο εξγαζίαο 

εγθαηάζηαζεο φισλ ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, ε δαπάλε ηνπνζέηεζεο θαη ζχλδεζεο ησλ πξνο 

ηηο ηξνθνδνηηθέο γξακκέο, ε δαπάλε ηεο γείσζεο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, ησλ 

δνθηκψλ, ησλ ειέγρσλ θαη ξπζκίζεσλ θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθνχ θαη εξγαζίαο 

γηα ηελ έγθαηξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ παξάδνζή ηεο ζε πιήξε 

θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο, ηελ Σ..Τ. θαη ηα 

εγθεθξηκέλα ζρέδηα. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην θσηηζηηθνχ ζηνηρείνπ κήθνπο 800mm κε ιακπηήξα αινγνληδίσλ 

κεηάιισλ HIT-CE-70W κε ζπκκεηξηθή ή αζχκκεηξε εθπνκπή δέζκε. 

 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 1.271,00 

 (Οινγξάθσο) : ΥΗΛΗΑ ΓΗΑΚΟΗΑ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΝΑ ΔΤΡΩ 

 

 

Α.Σ.   : 5.24  

Άξζξν: ρεηηθό 2 ΖΛΜ-
60.10.20.01 

Φσηηζηηθό ζηνηρείν κήθνπο 300mm κε ιακπηήξα αινγνληδίσλ 
κεηάιισλ HIT-CE-70W κε θσηεηλή εθπνκπή 55Ο γηα θσηηζκό 
όςεσλ θηηξίσλ, θαηάιιειν γηα πξνζαξκνγή ζηνλ θνξκό ηζηνύ 
ειεθηξνθσηηζκνύ νδώλ εμσηεξηθνύ ρώξνπ κε δπλαηόηεηα 
ζπλαξκνιόγεζεο δηαθνξεηηθώλ θσηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ζηελ ζηέςε, 
θνξκό θαη βάζε ηνπ, δηακέηξνπ 230mm ζπλνιηθνύ ύςνπο 9m, 
ρξώκαηνο RAL 9006 
 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 103 100% 

 
Γηα ηελ πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε εηδηθνχ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, πιήξνπο 

(ιπρληνιαβέο, ιακπηήξεο, φξγαλα αθήο θιπ), κε ιακπηήξα Meatal halide, θαηάιιεινπ 

γηα πξνζαξκνγή ζηνλ θνξκφ ηζηνχ θσηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-

07-02-00 "Ηζηνί νδνθσηηζκνχ θαη θσηηζηηθά ζψκαηα". 

ηελ  ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο (πιήξνπο κε ηα φξγαλα αθήο) 

 ε πξνκήζεηα ηνπ ιακπηήξα metal halide ηζρχνο 70W ηνπ ηχπνπ  πνπ πξνβιέπεηαη απφ 

ηελ κειέηε 

 ε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζηελ θνξπθή ηνπ ηζηνχ  

 ηα θαιψδηα ηξνθνδφηεζεο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ηχπνπ Α05VV-U (ΝΤΜ κνλφθισλα) 

δηαηνκήο 3x1,5 mm2 (απφ ην αθξνθηβψηην κέρξη ην θσηηζηηθφ) θαη ε ζχλδεζή ηνπο 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απφ νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο θιπ. φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 

πιηθψλ, θαισδίσλ θαη κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, ε δαπάλε ηεο εξγαζίαο 

εγθαηάζηαζεο φισλ ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, ε δαπάλε ηνπνζέηεζεο θαη ζχλδεζεο ησλ πξνο 

ηηο ηξνθνδνηηθέο γξακκέο, ε δαπάλε ηεο γείσζεο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, ησλ 

δνθηκψλ, ησλ ειέγρσλ θαη ξπζκίζεσλ θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθνχ θαη εξγαζίαο 

γηα ηελ έγθαηξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ παξάδνζή ηεο ζε πιήξε 

θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο, ηελ Σ..Τ. θαη ηα 

εγθεθξηκέλα ζρέδηα. 
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Σηκή αλά ηεκάρην θσηηζηηθνχ ζηνηρείνπ κήθνπο 300mm κε πξνβνιέα αινγνληδίσλ 

κεηάιισλ HIT-CE-70W κε θσηεηλή εθπνκπή 55Ο γηα θσηηζκφ φςεσλ θηηξίσλ. 

 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 1.271,00 

 (Οινγξάθσο) : ΥΗΛΗΑ ΓΗΑΚΟΗΑ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΝΑ ΔΤΡΩ 

 

 

Α.Σ.   : 5.25  

Άξζξν: ρεηηθό 3 ΖΛΜ-
60.10.20.01 

Φσηηζηηθό ζηνηρείν κήθνπο 400mm κε πξνβνιέα αινγνληδίσλ 
κεηάιισλ HIT-CE-35W κε θσηεηλή εθπνκπή 55Ο γηα θσηηζκό 
όςεσλ θηηξίσλ, θαηάιιειν γηα πξνζαξκνγή ζηνλ θνξκό ηζηνύ 
ειεθηξνθσηηζκνύ νδώλ εμσηεξηθνύ ρώξνπ κε δπλαηόηεηα 
ζπλαξκνιόγεζεο δηαθνξεηηθώλ θσηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ζηελ ζηέςε, 
θνξκό θαη βάζε ηνπ, δηακέηξνπ 180mm ζπλνιηθνύ ύςνπο 6m, 
ρξώκαηνο RAL 9006 
 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 103 100% 

 
Γηα ηελ πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε εηδηθνχ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, πιήξνπο 

(ιπρληνιαβέο, ιακπηήξεο, φξγαλα αθήο θιπ), κε ιακπηήξα Meatal halide, θαηάιιεινπ 

γηα πξνζαξκνγή ζηνλ θνξκφ  ηζηνχ θσηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-

07-02-00 "Ηζηνί νδνθσηηζκνχ θαη θσηηζηηθά ζψκαηα". 

ηελ  ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο (πιήξνπο κε ηα φξγαλα αθήο) 

 ε πξνκήζεηα ηνπ ιακπηήξα metal halide ηζρχνο 70W ηνπ ηχπνπ  πνπ πξνβιέπεηαη απφ 

ηελ κειέηε 

 ε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζηελ θνξπθή ηνπ ηζηνχ  

 ηα θαιψδηα ηξνθνδφηεζεο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ηχπνπ Α05VV-U (ΝΤΜ κνλφθισλα) 

δηαηνκήο 3x1,5 mm2 (απφ ην αθξνθηβψηην κέρξη ην θσηηζηηθφ) θαη ε ζχλδεζή ηνπο 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απφ νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο θιπ. φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 

πιηθψλ, θαισδίσλ θαη κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, ε δαπάλε ηεο εξγαζίαο 

εγθαηάζηαζεο φισλ ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, ε δαπάλε ηνπνζέηεζεο θαη ζχλδεζεο ησλ πξνο 

ηηο ηξνθνδνηηθέο γξακκέο, ε δαπάλε ηεο γείσζεο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, ησλ 

δνθηκψλ, ησλ ειέγρσλ θαη ξπζκίζεσλ θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθνχ θαη εξγαζίαο 

γηα ηελ έγθαηξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ παξάδνζή ηεο ζε πιήξε 

θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο, ηελ Σ..Τ. θαη ηα 

εγθεθξηκέλα ζρέδηα. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην θσηηζηηθνχ ζηνηρείνπ κήθνπο 400mm κε πξνβνιέα αινγνληδίσλ 

κεηάιισλ HIT-CE-35W κε θσηεηλή εθπνκπή 55Ο γηα θσηηζκφ φςεσλ θηηξίσλ 

 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 1.271,00 

 (Οινγξάθσο) : ΥΗΛΗΑ ΓΗΑΚΟΗΑ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΝΑ ΔΤΡΩ 

 

 

Α.Σ.   : 5.26  

Άξζξν: ρεηηθό ΖΛΜ-
60.10.80.01 

ηεγαλόο ειεθηξηθόο πίλαθαο ΗΡ-65, ΗΚ-10 δηαζηάζεσλ 
205mm(Π)ρ220mm(Τ)ρ140mm(Β) κε 4 ζηεξίγκαηα γηα επίηνηρε 
ηνπνζέηεζε, θιεηδαξηά, πξνηξππεκέλεο θιάληδεο εηζόδνπ-εμόδνπ 
θαισδίσλ θαη ζηππηνζιίπηεο εκπνηηζκέλνπο κε ξεηίλε, πνπ θέξεη 
1-3 κηθξναπηόκαηνπο 6Α/6ΚΑ, ραξαθηεξηζηηθήο C, ηνπνζεηεκέλνο 
εληόο θξεαηίνπ γηα ηελ ηξνθνδόηεζε ησλ γξακκηθώλ θσηηζηηθώλ 
ζηα παγθάθηα 
 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 52 100% 
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Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη πιήξε εγθαηάζηαζε ζηεγαλνχ ειεθηξηθνχ πίλαθα 

ειεθηξνδφηεζεο ειεθηξνθσηηζκνχ , ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ05-07-01-00 

„Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ‟. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ην πιαζηηθφ εξκάξην κε ην θιεηδί 

 ηα ζηεξίγκαηα γηα επίηηρε ηνπνζέηεζε 

 νη θιάηδεο εηζφδνπ – εμφδνπ ησλ θαισδίσλ θαη νη ζηππηνζιίπηεο εκπνηηζκέλνη κε 

ξεηίλε 

 1-3 κηθξναπηφκαηνη 6Α/6ΚΑ, ραξαθηεξηζηηθήο C. 

 ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηηο ζπλδέζεηο 

θαη ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη επίζεο ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ζηνλ 

ηφπν ελζσκάησζεο ηνπ πίλαθα θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ, θαισδίσλ θαη ησλ 

κηθξνυιηθψλ ζπλδέζεσλ θιπ., ε δαπάλε ηεο εξγαζίαο πιήξνπο θαηαζθεπήο θαη ζχλδεζεο, 

κε ηηο εηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο γξακκέο, ε δαπάλε ζχλδεζεο ηεο γείσζεο, ε 

δαπάλε ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη ξπζκίζεσλ θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθψλ θαη εξγαζίαο πνπ 

απαηηείηαη γηα παξάδνζε ηεο θαηαζθεπήο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα 

θαη κε ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην ζηεγαλνχ ειεθηξηθνχ πίλαθα. 

 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 215,00 

 (Οινγξάθσο) : ΓΗΑΚΟΗΑ ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ 
 
 
 

Α.Σ.   : 5.27  

Άξζξν: ΑΣΖΔ-Ν.8973.5.9 Γξακκηθό ζηεγαλό θσηηζηηθό ΗP67 κε ηαηλία led 10W/24VDC, κήθνπο 
1080mm, θηληξίζκαηνο rust red. 
 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 103 100% 

 
Γηα ηελ πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε εηδηθνχ γξακκηθνχ ζηεγαλνχ ΗΡ-67 

θσηηζηηθνχ ζψκαηνο κε ηαηλία led 10W/24VDC, κήθνπο 1080mm, θηληξίζκαηνο rust red., 

πιήξνπο (ηεξκαηηθά ζηεγαλά ΗΡ-68, δχν ή ηξηψλ ζέζεσλ, γσλίεο ζηήξημεο γηα ηελ 

έδξαζε ηνπ θσηηζηηθνχ, ζχλδεζκνη γηα end to end ηνπνζέηεζε, ιακπηήξεο, φξγαλα αθήο 

θιπ), κε ηαηλία led 10W/24VDC θαηάιιεισλ γηα επηδαπέδηα ηνπνζέηεζε, ζχκθσλα κε ηηο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ηελ Σ..Τ. θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα: 

 

α. ην ιακπηήξα  

β. ηα θαιψδηα ηξνθνδφηεζεο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ηχπνπ ΝΤΤ δηαηνκήο 3ρ1,5ριζη2 ή 

4ρ1,5ριζη2 ή 5ρ1,5ριζη2 ή 3ρ2,5ριζη2, ή 4ρ2,5ριζη2ή 5ρ2,5ριζη2 ηνπνζεηεκέλα είηε 

κε ζσιελψζεηο ΡΔ Φ40 ή Φ50 ησλ 6-αηκ. ζην έξεηζκα θαη ζην ζψκα ηεο πιαηείαο, είηε 

κε ζσιελψζεηο απφ ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλν Φ2΄΄-4΄΄ “πξάζηλε εηηθέηα” φπνπ 

απαηηείηαη κεραληθή πξνζηαζία, είηε ζε ζσιήλα CB κέζα ζην ζθπξφδεκα, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθζθαθήο ησλ ηάθξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιελψζεσλ, ηεο 

πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο, ηνπνζέηεζεο θαη ζχλδεζεο ησλ ζσιελψζεσλ, ηνπ εγθηβσηηζκνχ 

ησλ ζσιήλσλ κε ζθπξφδεκα θαζψο θαη ηεο επαλεπίρσζεο ησλ ηάθξσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ επίζεο ησλ κηθξνυιηθψλ ζηήξημεο-πξνζηαζίαο ησλ θαισδίσλ, ησλ 

ζπξκαηνδεγψλ έιμεο ησλ θαισδίσλ, κέρξη ην θσηηζηηθφ ζψκα, απφ ην πίιιαξ (ή ην 

πξνεγνχκελν θσηηζηηθφ ή ην πξνεγνχκελν θξεάηην ή ην ηξνθνδνηηθφ), κέρξη ην 

θσηηζηηθφ, πιήξσο εγθαηεζηεκέλν ζε ππφγεην δίθηπν ή επίηνηρν κέζα ζε ζσιήλα 

γ. ε θαηαζθεπή ππφβαζεο απφ ζθπξφδεκα πιάηνπο 10εθ θαη χςνπο 15εθ γηα ηελ έδξαζε 

θαη ζηήξημε ησλ θσηηζηηθψλ. 

δ. φια ηα πιηθά θαη εμαξηήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θσηηζηηθνχ 

(ζηεξίγκαηα, ηεξκαηηθά, αθξνθηβψηηα, ζηεγαλά θνπηηά, αζθάιεηεο θιπ)  

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απφ νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο θιπ. φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 
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πιηθψλ, θαισδίσλ θαη κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, ε δαπάλε ηεο εξγαζίαο 

εγθαηάζηαζεο φισλ ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, ε δαπάλε ηνπνζέηεζεο θαη ζχλδεζεο ησλ πξνο 

ηηο ηξνθνδνηηθέο γξακκέο, ε δαπάλε ηεο γείσζεο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, ησλ 

δνθηκψλ, ησλ ειέγρσλ θαη ξπζκίζεσλ θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθνχ θαη εξγαζίαο 

γηα ηελ έγθαηξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ παξάδνζή ηεο ζε πιήξε 

θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο, ηελ Σ..Τ. θαη ηα 

εγθεθξηκέλα ζρέδηα. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, ηα εμαξηήκαηα, ηελ ηαηλία led 10W/24VDC, ην 

ηξνθνδνηηθφ, ηα ζηεξίγκαηα, ηα ηεξκαηηθά θιπ 

 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 350,00 

 (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΤΡΩ 
 
 

 

Α.Σ.   : 5.28  

Άξζξν: ΑΣΖΔ-Ν.8951.21.1 Σξνθνδνηηθό 220V-24Vdc ζηεγαλό ΗΡ-65 ηζρύνο 150W . 

 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 56 100% 
 
Γηα ηελ πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε εηδηθνχ ζηεγαλνχ ΗΡ-65 ηξνθνδνηηθνχ 

220V-24Vdc ηζρχνο 150W πιήξνπο (κε ηα ζηεξίγκαηα, ζηεγαλά θνπηηά γηα ηνπνζέηεζε ζε 

θξεάηην ή πίιιαξ), ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ηελ Σ..Τ. θαη ηα ινηπά 

ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

(1 ηεκ. ) Σεκάρην 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 190,00 

 (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΔΝΔΝΝΖΝΣΑ ΔΤΡΩ 
 

 
 

Α.Σ.   : 5.29  

Άξζξν: ΑΣΖΔ-Ν.8951.21.2 Σξνθνδνηηθό 220V-24Vdc ζηεγαλό ΗΡ-65 ηζρύνο 240W . 

 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 56 100% 
 
Γηα ηελ πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε εηδηθνχ ζηεγαλνχ ΗΡ-65 ηξνθνδνηηθνχ 

220V-24Vdc ηζρχνο 240W πιήξνπο (κε ηα ζηεξίγκαηα, ζηεγαλά θνπηηά γηα ηνπνζέηεζε ζε 

θξεάηην ή πίιιαξ), ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ηελ Σ..Τ. θαη ηα ινηπά 

ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

(1 ηεκ. ) Σεκάρην 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 270,00 

 (Οινγξάθσο) : ΓΗΑΚΟΗΑ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΤΡΩ 
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ΟΜΑΓΑ Σ: ΠΡΑΗΝΟ 
 
 
 
 

Α.Σ.   : 6.01  

Άξζξν: Δ4.4 Γηάλνημε ιάθθσλ δηαζηάζεσλ 1,20*1,20*1,20 κε ρξήζε ζθαπηηθνύ 
κεραλήκαηνο 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΠΡ 5110 100% 

 
Άλνηγκα ιάθθσλ κε ρξήζε εθζθαπηηθνχ κεραλήκαηνο, θαζψο θαη θαζαξηζκφο θαη 

απνθνκηδή ησλ ππνιεηκκάησλ ξηδψλ θαη ησλ αρξήζησλ πιηθψλ. ηελ ηηκή 

πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

εξγαιείσλ θαη κέζσλ γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 5,00 

 (Οινγξάθσο) : ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ 
 

 
 

Α.Σ.   : 6.02  

Άξζξν: Δ1.2 Γηάλνημε ιάθθσλ δηαζηάζεσλ 0,50*0,50*0,50 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΠΡ 5120 100% 
 
Άλνηγκα ιάθθσλ ζε ραιαξφ έδαθνο, κε εξγαιεία ρεηξφο, θαζψο θαη θαζαξηζκφο θαη 

απνθνκηδή ησλ ππνιεηκκάησλ ξηδψλ θαη ησλ αρξήζησλ πιηθψλ. ηελ ηηκή 

πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

εξγαιείσλ θαη κέζσλ γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 1,50 

 (Οινγξάθσο) : ΔΝΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 
 
 

 

Α.Σ.   : 6.03  

Άξζξν: Γ1.5 Γέληξα θαηεγνξίαο Γ5  
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΠΡ 5210 100% 
 
Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ δέλδξσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη 

κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην 

θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο 

δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη 

φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε 

κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 45,00 

 (Οινγξάθσο) : ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ 
 

 
 

Α.Σ.   : 6.04  

Άξζξν: Γ1.4 Γέληξα θαηεγνξίαο Γ4  
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΠΡ 5210 100% 
 
Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ δέλδξσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη 

κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην 
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θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο 

δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη 

φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε 

κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 25,00 

 (Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ 
 
 
 

Α.Σ.   : 6.05  

Άξζξν: Γ1.3 Γέληξα θαηεγνξίαο Γ3  
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΠΡ 5210 100% 
 
Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ δέλδξσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη 

κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην 

θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο 

δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη 

φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε αξίζηε 

θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 12,50 

 (Οινγξάθσο) : ΓΩΓΔΚΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 
 
 

 

Α.Σ.   : 6.06  

Άξζξν: Γ2.1 Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ1  
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΠΡ 5210 100% 
 
Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ ζάκλσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη 

κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην 

θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο 

δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη 

φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ζάκλσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε 

κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 2,30 

 (Οινγξάθσο) : ΓΤΟ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 

 

 

Α.Σ.   : 6.07  

Άξζξν: Γ3.3 Θάκλνη αλαξξηρεηηθά θαηεγνξίαο Α3  
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΠΡ 5220 100% 
 
Πξνκήζεηα αλαξξηρψκελσλ θπηψλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη 

κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην 

θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, 

θνξηνεθθφξησζε, απνζήθεπζε θαη θχιαμε, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ 

θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ 

δηαηήξεζε ησλ αλαξξηρνκέλσλ θπηψλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
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ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 7,00 

 (Οινγξάθσο) : ΔΠΣΑ ΔΤΡΩ 
 

 
 

Α.Σ.   : 6.08  

Άξζξν: Δ9.4 Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο από 2,00 έσο 4,00 lit 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΠΡ 5210 100% 
 
Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 2,00 - 4,00 lt, δειαδή: θχηεπζε κε ζσζηή 

ηνπνζέηεζε ηνπ θπηνχ ζην ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηεο ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη 

ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, πάηεκα ηνπ ρψκαηνο κέζα ζην ιάθθν θχηεπζεο, ιίπαλζε θαη 

ζρεκαηηζκφο ιεθάλεο άξδεπζεο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη 

ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε 

θχηεπζε, πέηξεο, ζαθνχιεο (πέηξεο, ζαθνχιεο, δνρεία θιπ). 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 1,10 

 (Οινγξάθσο) : ΔΝΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ 
 
 
 

Α.Σ.   : 6.09  

Άξζξν: Δ9.5 Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο από 4,50 έσο 12,00 lit 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΠΡ 5210 100% 
 
Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 4,50 - 12,00 lt, δειαδή: θχηεπζε κε ζσζηή 

ηνπνζέηεζε ηνπ θπηνχ ζην ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηεο ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη 

ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, πάηεκα ηνπ ρψκαηνο κέζα ζην ιάθθν θχηεπζεο, ιίπαλζε θαη 

ζρεκαηηζκφο ιεθάλεο άξδεπζεο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη 

ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε 

θχηεπζε, πέηξεο, ζαθνχιεο (πέηξεο, ζαθνχιεο, δνρεία θιπ). 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 1,30 

 (Οινγξάθσο) : ΔΝΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 
 

 

Α.Σ.   : 6.10  

Άξζξν: Δ9.6 Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο από 12,50 έσο 22,00 lit 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΠΡ 5210 100% 
 
Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 12,50 - 22,00 lt, δειαδή: θχηεπζε κε ζσζηή 

ηνπνζέηεζε ηνπ θπηνχ ζην ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηεο ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη 

ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, πάηεκα ηνπ ρψκαηνο κέζα ζην ιάθθν θχηεπζεο, ζρεκαηηζκφο 

ιεθάλεο άξδεπζεο θαη κηα άξδεπζε ηνπ κε θαηάθιηζε ηεο ιεθάλεο. ηελ ηηκή 

πεξηιακβάλνληαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο φισλ 

ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε θχηεπζε (πέηξεο, ζαθνχιεο, δνρεία θιπ). 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 3,00 

 (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑ ΔΤΡΩ 
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Α.Σ.   : 6.11  

Άξζξν: Δ9.7 Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο από 23,00 έσο 40,00 lit 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΠΡ 5210 100% 
 
Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 23 - 40 lt, δειαδή: θχηεπζε κε ζσζηή 

ηνπνζέηεζε ηνπ θπηνχ ζην ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηεο ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη 

ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, πάηεκα ηνπ ρψκαηνο κέζα ζην ιάθθν θχηεπζεο, ιίπαλζε θαη 

ζρεκαηηζκφο ιεθάλεο άξδεπζεο θαη κηα άξδεπζε ηνπ κε θαηάθιηζε ηεο ιεθάλεο. ηελ 

ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο 

φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε θχηεπζε (πέηξεο, ζαθνχιεο, δνρεία θιπ). 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 4,00 

 (Οινγξάθσο) : ΣΔΔΡΑ ΔΤΡΩ 
 
 

 

Α.Σ.   : 6.12  

Άξζξν: Σ1.1 ρεκαηηζκόο ιεθάλεο πνηίζκαηνο θπηώλ κε δηάκεηξν κέρξη 0,60 m 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΠΡ 5330 100% 
 
ρεκαηηζκφο ιεθάλεο άξδεπζεο, ζε έδαθνο νπνηαζδήπνηε θιίζεσο, κε εθζθαθή ηνπ 

εδάθνπο γχξσ απφ ηνλ θνξκφ ηνπ θπηνχ ζε βάζνο 10 cm θαη εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε 

ηπρφλ δηδαλίσλ. Πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 0,40 

 (Οινγξάθσο) : ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 

 
 

Α.Σ.   : 6.13  

Άξζξν: Σ3.1 Λίπαλζε θπηώλ κε ηα ρέξηα 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΠΡ 5340 100% 
 
Ζ εξγαζία ιίπαλζεο πεξηιακβάλεη ηελ αμία 100 g ιηπάζκαηνο θαη ηελ εξγαζία 

δηαζπνξάο ηνπ ζην ιάθθν ηνπ θπηνχ. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 0,10 

 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ 
 
 

 

Α.Σ.   : 6.14  

Άξζξν: Σ2.1.1 Άξδεπζε θπηώλ κε Βπηίν 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΠΡ 5311 100% 
 
Άξδεπζε θπηνχ κε βπηίν κε ηελ αμία, ηελ κεηαθνξά ηνπ λεξνχ επί ηφπνπ, ηελ ζηαιία 

ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ην πφηηζκα κε ιάζηηρν θαηάιιειεο δηαηνκήο ζε πνζφηεηα 15 lt 

αλά ζάκλν θαη 30 lt ή πεξηζζφηεξν αλά δέλδξν. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 0,125 

 (Οινγξάθσο) : ΓΩΓΔΚΑ ΚΑΗ ΜΗΟ ΛΔΠΣΑ 
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Ρέζπκλν, Οθηψβξηνο  2013  
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