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     ΠΡΟΣ:  
    Τους Αποδέκτες του Πίνακα 
    ∆ιανοµής 
 
 
 
   ΚΟΙΝ.∆17(2) 

 
 
 
  ΘΕΜΑ: Αναπροσαρµογή και συµπλήρωση των ενιαίων τιµολογίων. 
 
    Σας πληροφορούµε ότι µε την απόφαση αρ. ∆17α/04/114/ΦΝ 

437/3.8.2007(ΦΕΚ 1584Β΄) του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε  εγκρίθηκε 

αναπροσαρµογή και τροποποίηση των ενιαίων τιµολογίων Έργων Οδοποιϊας, 

Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών και Πρασίνου. Με την απόφαση αυτή  

αναπροσαρµόζονται τιµές µονάδος εργασιών στις παραπάνω κατηγορίες 

έργων και συµπληρώνονται άρθρα των περιγραφικών τιµολογίων. Σύµφωνα 

µε την παρ. Β  της απόφασης τα αναπροσαρµοσµένα τιµολόγια εφαρµόζονται 

υποχρεωτικά  στους προϋπολογισµούς όλων των έργων των οποίων η 

διακήρυξη δηµοπράτησης ή η απόφαση ανάθεσης αποσταλεί για δηµοσίευση 

ή υπογραφεί αντίστοιχα, µετά την 20η Οκτωβρίου 2007. 

     Η ανάρτηση των αναπροσαρµοσµένων ενιαίων τιµολογίων στην 

ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων (Γ.Γ.∆.Ε) του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε (ggde. gr) θα γίνει άµεσα (µετά τη δηµοσίευση τους στην 

Εφηµερίδα της Κυβέρνησης) προκειµένου να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες στη  

 

 



 

 

 σύνταξη των προϋπολογισµών δηµοπράτησης αλλά και στον γενικότερο 

προγραµµατισµό  που αφορά την υλοποίηση των έργων τους. 

     Η Εγκύκλιος αυτή να τεθεί υπόψη όλων των υπαλλήλων για ενηµέρωση 

και για άµεση εφαρµογή από τους καθ’ ύλην  αρµόδιους. 

    Επίσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠΕΧΩ∆Ε(ggde.gr) 
για ενηµέρωση παντός ενδιαφεροµένου. 

 

                                                                            Ο   ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
                                                              ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
                                                                     ΚΑΙ  ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
 
                                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΣΟΥΦΛΙΑΣ 
KOINOΠΟΙΗΣΗ 
1. Γραφείο Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 

2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 

3. Γραφείο κ .Γεν. Γραµµατέα της ΓΓ∆Ε 

4. Γραφείο κ .Γεν. Γραµµατέα της ΓΓΣ∆Ε 

5. Γραφείο κ. κ. Γεν. ∆/ντών της ΓΓ∆Ε 

6. ∆/νση  ∆17(10) 

7. ∆/νση Πληροφορικής (µε δισκέτα για 

     ενηµέρωση της ιστοσελίδας) 

                                                            ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
                                                  Η  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 



 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1584
17 Αυγούστου 2007

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ17α/04/114/Φ.Ν. 437
  Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων 

Έργων Οδοποιϊας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομι−
κών και Πρασίνου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του

ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημο−
σίων έργων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 179).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 
98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού.

3. Την υπ’ αριθμ. Δ17α/03/52/ΦΝ437/29.3.2006 απόφασή 
μας με την οποία συστήθηκε Επιτροπή για την συμπλή−
ρωση και επικαιροποίηση των Νέων Ενιαίων Τιμολογίων 
Εργασιών Δημοσίων Εργων.

4. Την υπ’ αριθμ. Δ17α/02/114/ΦΝ437/26.7.2006 απόφασή 
μας με την οποία συμπληρώθηκε η σύνθεση της Επι−
τροπής, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε τις αναπροσαρμογές και συμπληρώσεις 
στα Ενιαία Τιμολόγια Εργασιών, για τις εξής κατηγορίες 
έργων:

1. Τιμολόγιο Εργων Οδοποιίας
α) Πίνακες τιμών μονάδος για έργα συνολικού προ−

ϋπολογισμού: 
α1. Μέχρι 5 εκατ. ευρώ 
α2. Από 5 μέχρι 10 εκατ. ευρώ 
α3. Μεγαλύτερου των 10 εκατ. ευρώ 

Στους ανωτέρω συνολικούς προϋπολογισμούς δεν 
περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ και η αναθεώρηση. Περιλαμβά−
νονται τα κονδύλια ΓΕ και ΟΕ και απροβλέπτων.

β) Το Περιγραφικό Τιμολόγιο και η Τεχνική Συγγρα−
φή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) ισχύουν, όπως έχουν εγκριθεί 
με την υπ’ αριθμ. Δ17α/01/93/ΦΝ.437/1.10.2004 (Β΄ 1556) 
απόφαση.

2. Τιμολόγιο Υδραυλικών Εργων .
α) Περιγραφικό Τιμολόγιο 
β) Πίνακες τιμών μονάδος 
3. Τιμολόγιο Λιμενικών Εργων .
α) Περιγραφικό Τιμολόγιο 
β) Πίνακες τιμών μονάδος: 
4. Τιμολόγιο Οικοδομικών Εργων .
α) Περιγραφικό Τιμολόγιο 
β) Πίνακες τιμών μονάδος
5. Τιμολόγιο Εργων Πρασίνου .
α) Περιγραφικό Τιμολόγιο 
β) Πίνακες τιμών μονάδος 
Β. Τα ανωτέρω ενιαία τιμολόγια εργασιών εφαρμόζο−

νται υποχρεωτικά κατά τη σύνταξη των προϋπολογι−
σμών δημοπράτησης δημοσίων έργων και ισχύουν για 
τα έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης ή η 
απόφαση ανάθεσης (σε περιπτώσεις ανάθεσης χωρίς 
διαγωνισμό), θα αποσταλεί ή υπογραφεί αντίστοιχα 
μετά την 20 Οκτωβρίου 2007. 

Γ. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Δ. Η απόφαση αυτή καθώς και οι εκδόσεις των ενιαίων 
τιμολογίων εργασιών που εγκρίνονται με την παρούσα 
απόφαση να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Αυγούστου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ    
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ΕΥΡΩ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1.1.1 Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο κα−

θορισμός τιμών με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο.
1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που 

αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και 
που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτε−
λεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα 
από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέ−
ρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του 
παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των 
υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.

1.2.2 «Κάθε δαπάνη» γενικά, έστω και αν δεν κατονο−
μάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία 
αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί 
που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των 
μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του ερ−
γατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα 
χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων ή εκρηκτικών 
υλών.

1.2.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του 
όρου «κάθε δαπάνη») οι παρακάτω δαπάνες που περι−
λαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος 
Τιμολογίου.

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα 
υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [πλην 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)] 

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμ−
βάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη 
εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού 
και εφοδίων γενικά του έργου. 

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 26 του κώδικα νόμων για Τελωνειακό Δασμολόγιο 
εισαγωγής και με τις διατάξεις του νόμου 3215/1955 
δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα επο−
πτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, 
η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε 
βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή 
απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους 
φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη 
εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους 
δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή 
απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα.

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων 
των κάθε είδους μεταφορικών μέσων. 

1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους 
τόπους ενσωμάτωσης, αποθήκευσης φύλαξης, επεξερ−
γασίας, προσέγγισης όλων των υλικών, κυρίων και βο−
ηθητικών ενσωματουμένων και μη, που είναι αναγκαία 
για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις 

απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους 
μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις 
μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) 
ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των πλεο−
ναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών ορυγμά−
των και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους 
απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των περιβαλλοντικών 
περιορισμών που ισχύουν.

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, 
ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους 
ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανι−
σμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λπ. 
δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους 
επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, 
του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, ερ−
γοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή 
αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή άλλου 
(εντός και εκτός της Ελλάδος).

1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου 
της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργά−
νωση, διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις 
εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρι−
κού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχε−
τικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, 
σύμφωνα με τους Όρους Δημοπράτησης.

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες 
απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την 
περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου 
σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία.

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση 
εργοταξιακού εργαστηρίου όταν τούτο προβλέπεται 
κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, σύμφωνα με 
όσα αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης.

1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης 
(εων) προκατασκευασμένων στοιχείων, που κατασκευ−
άζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων 
και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, 
κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισμού, 
υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λει−
τουργίας των εγκαταστάσεων κ.λπ. όπως επίσης περι−
λαμβανομένων και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων 
και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων 
μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, 
περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης 
των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και 
αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την 
Υπηρεσία, (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυ−
τές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε 
χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή 
άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή 
των έργων της παρούσας σύμβασης.

1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργα−
σιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού εγκατα−
στάσεων κ.λπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που 
αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους Δημοπράτησης 
έργου.

1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρό−
ληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών 
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πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρί−
των.

1.3.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυ−
τός προσδιορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης, καθώς 
και τα κάθε είδους «δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις, 
δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, απόδοση 
εργασίας, κ.λπ.)

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λει−
τουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, 
που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, ήτοι τα 
μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθή−
κευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση 
λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση 
αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την 
διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για 
οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών μαζί με την 
τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργα−
σιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, 
λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που 
θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο 
και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των 
έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμο−
ποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων 
σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, 
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους Όρους Δη−
μοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπον, ή 
προκύπτει κατά έμμεσο τρόπον, προκειμένου να εξα−
σφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση εργασιών 
που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων, 
ή ακόμη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει 
αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων για την 
εκτέλεση κάποιων εργασιών.

1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με ή χωρίς τις 
προσωρινές αποθέσεις που γίνονται για διευκόλυνση 
του Αναδόχου, και πλάγιες μεταφορές κάθε είδους 
υλικών λατομείων, ορυχείων κ.λπ. μαζί με την εργασία 
εμπλουτισμού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη 
παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων 
υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών 
που θα ισχύουν.

1.3.13 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδο−
σης και μετακινήσεων μηχανημάτων και προσωπικού, 
εκτέλεσης των έργων με μεθοδολογία χαμηλής παρα−
γωγικότητας, λόγω των συναντωμένων εμποδίων στο 
χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, δι−
κτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεμβάσεων των αρμοδίων 
για αυτά τα εμπόδια φορέων (ΥΠ.ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ 
κ.λπ. Ο.Κ.Ω.), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων 
κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εμποδί−
ων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν 
από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχημάτων και 
λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά).

1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης 
συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη παρα−
κώλυσης της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων 
και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην 
περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεα−
ζόμενες περιοχές απ’ αυτά.

1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφή−
σεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων εγκατάστα−

σης χωροσταθμικών ασφαλειών (REPERS) που απαι−
τούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και 
δεν αμείβονται ιδιαίτερα (σύμφωνα με τους λοιπούς 
Όρους Δημοπράτησης), η σύνταξη μελετών εφαρμο−
γής, κατασκευαστικών σχεδίων και συναρμογής με τις 
συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του 
έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και 
οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που 
θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως 
αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, 
δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) σύμφωνα 
με όσα αναφέρονται γενικότερα στα τεύχη δημοπρά−
τησης του έργου.

1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις 
ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων 
και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο 
χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από 
κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη 
(από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των 
επιμετρήσεων που θα τα υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. 
Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί 
τόπου μετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή μορφή.

1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμά−
των οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού οι οποίοι 
θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην 
Υπηρεσία.

1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπι−
ζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση 
εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων, 
καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών 
και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής 
Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν ανα−
φέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων για την 
αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και 
πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιμολογίου.

1.3.20 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα 
βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της Υπηρεσίας. 

1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της 
κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλ−
λαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προ−
ϊόντα εκσκαφών κ.λπ. και η απόδοση, μετά το τέλος 
των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από 
οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια.

1.3.22 Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κα−
τοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων 
κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών.

1.3.23 Οι δαπάνες για την δημιουργία πρόσβασης και 
κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του 
έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και 
γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί 
σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων 
και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή 
τους.

1.3.24 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης 
λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται από 
τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης 
του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προ−
βλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την απο−
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κλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά 
όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του έργου. Οι δαπάνες για την μετατόπιση 
δικτύων και η λήψη ειδικών μέτρων αντιστήριξης για 
τη διατήρηση των ορυγμάτων ανοικτών, βαρύνουν τον 
Κύριο του έργου.

1.3.25 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την απο−
κατάσταση ζημιών σε έργα και εγκαταστάσεις που 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.3.26 Οι δαπάνες διάθεσης εξοπλισμένων γραφείων 
στην Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους 
Όρους Δημοπράτησης.

1.3.27 Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρί−
δας για την κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους 
εργοταξιακών οδών. Επίσης οι δαπάνες εξασφάλισης 
αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση υλικών, εργαλεί−
ων, μηχανημάτων, αχρήστων υλικών. 

1.3.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοι−
χώματα υφιστάμενων φρεατίων αγωγών ή τεχνικών 
έργων, για την σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ’ 
αυτά εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα 
του Τιμολογίου.

1.3.29 Οι δαπάνες των κατασκευαστικών σχεδίων που 
τυχόν προβλέπονται σε άλλα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.30 Οι διαδικασίες και δαπάνες έκδοσης αδειών, για 
λογαριασμό του Κυρίου του έργου κάθε είδους εργασιών 
από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις ή και τους Ορ−
γανισμούς Κοινής Ωφέλείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν 
περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

1.3.31 Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του 
περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που ισχύουν κατά το 
χρόνο δημοπράτησης του έργου.

1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που 
βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους 
υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου.

1.4 Στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου δεν συμπε−
ριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) για 
πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως 
και για Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επι−
στασίας, δαπάνες σήμανσης εργοταξίων και για τις κάθε 
είδους κρατήσεις, φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα, τέλη, 
συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων 
πληρωμών, κ.λπ. για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για 
δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, 
για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους μετακινήσεις 
του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για πρό−
σθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εμποδίων κάθε 
είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων 
κ.λπ. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες 
κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που 
όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, 
συμπεριλαμβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων 
του Αναδόχου.

Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και 
σε οποιαδήποτε θέση των έργων, καθορίζεται σε δέκα 
οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις τιμές του Τιμολο−
γίου 

1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των 
Τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον 
ιδιοκτήτη του Έργου. 

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέ−
ρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της αναγραφόμε−
νης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη 
της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών 
ή προϊόντων.

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυ−
τές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα 
στοιχεία της μελέτης ή/και τις συνθήκες εκτέλεσης 
του έργου.

1.  ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ − ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑ−
ΤΑΣΚΕΥΕΣ

Άρθρο 1.01 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541
Για την προμήθεια, την αρχική τοποθέτηση, την απο−

μάκρυνση και την επανατοποθέτηση σε νέες θέσεις, καθ’ 
όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ενός τεμαχίου 
ρυθμιστικής πινακίδας ή αναγγελίας κινδύνου μεσαίου 
μεγέθους, σε κίτρινο πλαίσιο, που χρησιμοποιείται για 
την προσωρινή εργοταξιακή σήμανση, με υλικά ανακλα−
στικότητας τύπου II και κατά τα λοιπά, όπως στο τεύχος 
προδιαγραφών εργοταξιακής σήμανσης.

Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας (τεμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν τριάντα
 Αριθμητικώς: 130,00
Άρθρο 1.02 Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαί−

ων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό.
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 108
Για ένα μέτρο μήκους εγκατάστασης, συντήρησης και 

απομάκρυνσης σπό το έργο αμφίπλευρου εργοταξιακού 
στηθαίου (φορητού), τύπου NEW JERSEY κατασκευα−
σμένου από πολυαιθυλένιο, σε χρώμα εναλλάξ λευκό−
κόκκινο, πλάτους βάσης 0,40 m, πλάτους στέψης 0,14 
m, ύψους 0,60 m, ιδίου βάρους 8−10 kg, με κατάλληλα 
διαμορφούμενη εξοχή και υποδοχή εκατέρωθεν (κατά 
μήκος), για την εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρ−
μολόγηση αυτού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τα 
στηθαία θα ευρίσκονται στην περιοχή του έργου, και, 
είτε θα χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τις ανάγκες του 
έργου και τις εντολές της Υπηρεσίας, είτε θα ευρίσκο−
νται αποθηκευμένα στην περιοχή του έργου, με δυνα−
τότητα αμέσου τοποθέτησης, σύμφωνα με τις ανάγκες 
του έργου.

Καθ’ όλη αυτή την περίοδο κατασκευής, τα ως άνω 
στηθαία θεωρούνται δεσμευμένο είδος επί τόπου έργου, 
ακόμη και αν δεν είναι αναγκαία η χρησιμοποιίησή τους 
επί ορισμένο(−α) χρονικό(−α) διάστημα(−τα) στο έργο. Περί 
το πέρας της περιόδου κατασκευής και ύστερα από αί−
τηση του Αναδόχου και αντίστοιχη έγκριση − εντολή που 
θα δοθεί στον ανάδοχο από την Υπηρεσία, σε κατάλλη−
λη χρονική στιγμή πριν από την έκδοση της βεβαίωσης 
προσωρινής παραλαβής του συνόλου των εργασιών, 
τα ως άνω εργοταξιακά στηθαία, θα απελευθερωθούν 
(σταδιακά ή στο σύνολο τους) από το έργο, αποτελού−
ντα Ιδιοκτησία του Αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται με 
δαπάνες του να τα απομακρύνει από το έργο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η τιμή και πληρωμή του 
παρόντος Άρθρου αναφέρεται σε χρήση των εργο−
ταξιακών στηθαίων στο έργο, περιλαμβανομένης της 
συντήρησης και των οποιωνδήποτε μετακινήσεων σε 
νέα(−ες) θέση(−εις) χρειασθούν, σύμφωνα με τις ανάγκες 
των έργων.
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Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμμία ευθύνη για τυχόν 
απώλειες των στηθαίων από φθορές, κλοπή ή άλλους 
λόγους, με εξαίρεση την καταστροφή λόγω αυτοκινη−
τιστικών ατυχημάτων, για τις οποίες ο ανάδοχος θα 
πληρώνεται για το κατεστραμμένο και, αναπληρούμενο 
με νέο, μήκος εργοταξιακών στηθαίων.

Η αναπλήρωση απωλειών / φθορών θα γίνεται το πολύ 
σε μία (1) εργάσιμη ημέρα, πράγμα που συνεπάγεται 
την ανάγκη προμήθειας πρόσθετης ποσότητας από τον 
Ανάδοχο ίσης κατ’ ελάχιστον προς το ένα στα εκατό 
(1%) του προμηθευόμενου μήκους (η οποία ποσότητα 
δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως), για την εξασφάλιση των 
αναγκαίων εφεδρειών.

Επισημαίνεται ότι αστοχία του Αναδόχου να ανταπο−
κριθεί στις παραπάνω απαιτήσεις άμεσης αποκατάστα−
σης απωλειών / φθορών επισύρει τις επαπειλούμενες 
κυρώσεις, σχετικά με την εργοταξιακή σήμανση, που 
αναφέρονται στους ειδικούς όρους Δημοπράτησης.

Στην τιμή και πληρωμή περιλαμβάνεται η πολλαπλή 
χρήση των στηθαίων (με τις οποιεσδήποτε αναγκαί−
ες εκτροπές σε νέες θέσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες 
της μελέτης εξασφάλισης της κυκλοφορίας κατά την 
κατασκευή, για τις ανάγκες εκτροπών κυκλοφορίας), 
συμπεριλαμβανομένης της φορτοεκφόρτωσης, μετα−
φοράς, τοποθέτησης και συντήρησής των.

Η πληρωμή του παρόντος στηθαίου θα γίνεται κατά 
το εβδομήντα στα εκατό (70%) αυτής, με την προσκό−
μιση και τοποθέτηση στην πρώτη θέση των στηθαίων 
που απαιτούνται για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας 
κατά την κατασκευή, σύμφωνα με τη μελέτη ή/και τις 
εντολές της Υπηρεσίας Τα προσκομιζόμενα εργοτα−
ξιακά στηθαία θα είναι άριστης ποιότητας, καινουργή 
και αμεταχείριστα.

Το υπόλοιπο τριάντα στα εκατό (30%) της πληρωμής, 
θα καταβληθεί στον Ανάδοχο μετά την αποκόμιση αυ−
τών από το εργοτάξιο, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν 
παραπάνω, χωρίς να προβλέπεται καμμία ενδιάμεση 
πληρωμή, ανεξάρτητα από τις οσεσδήποτε μετακινή−
σεις μεσολαβήσουν μεταξύ της πρώτης προσκόμισης 
και τοποθέτησης αυτών μέχρι την αποκόμιση τους από 
το έργο

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ) εργοταξιακού στηθαίου 
τύπου NEW JERSEY από σκληρό πλαστικό σύμφωνα με 
τα παραπάνω

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα έξη
 Αριθμητικώς: 36,00
Άρθρο 1.03 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κιν−

δύνου
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 108
Για την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση ενός φανού 

σε ειδική βάση, μετακίνησή του, και λειτουργία τουλά−
χιστον εννιακοσίων (900) ωρών, δηλαδή η δαπάνη για 
την αγορά του φανού και την αγορά των απαιτουμένων 
μπαταριών υπολογίζοντας την διάρκεια της μπαταρίας 
σε τριακόσιες (300) ώρες.

Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα 
 Αριθμητικώς: 40,00
Άρθρο 1.04 Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό παλ−

λόμενο βέλος παράκαμψης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541
Για την προμήθεια μεταφορά και λειτουργία, καθ’ όλη 

την διάρκεια των έργων, μιας πλήρους διάταξης προ−

σωρινής σήμανσης αποτελούμενης από ένα ρυμουλ−
κούμενο στοιχείο με φωτεινό παλλόμενο βέλος παρά−
καμψης, ανεξάρτητη τροφοδοσία για λειτουργία ημέρα 
και νύχτα, με όλα τα συνοδευτικά στοιχεία σήμανσης 
φορητού τύπου (πινακίδες έργων, όρια ταχύτητας, βέλη 
παράκαμψης, βάσεις πινακίδων, αυτοκόλλητες ταινίες 
οριζόντιας σήμανσης οδοστρωμάτων, κινητά στοιχεία 
περίφραξης των έργων, στοιχεία προστασίας οχημάτων 
και εργαζομένων τύπου new− jersey κ.λπ.), σύμφωνα με 
την μελέτη εργοταξιακής σήμανσης.

Μετά το πέρας των εργασιών η διάταξη σήμανσης 
παραμένει στην κυριότητα της Υπηρεσίας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι δαπάνες προμή−
θειας και επαναφόρτισης των απαιτούμενων για την 
λειτουργία της σήμανσης ηλεκτρικών συσωρευτών 
(μπαταρίες).

Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα χιλιάδες οκτακόσια
 Αριθμητικώς: 10.800,00
Άρθρο 1.05 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για 

την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6802
Προσωρινή γεφύρωση με ξυλοκατασκευή σκαμμάτων 

ή τάφρων ή χανδάκων για τη διευκόλυνση της κυκλο−
φορίας των πεζών.

Για ένα m3 χρησιμοποιούμενης ξυλείας, για την κα−
τασκευή γεφυρώσεων, που θα κατασκευασθούν βάσει 
εγκεκριμένων τύπων ή ειδικών μελετών που πληρούν 
τους κανονισμούς ασφαλείας, σε οποιοδήποτε ύψος από 
τον πυθμένα του σκάμματος. Το δάπεδο κυκλοφορίας 
των γεφυρώσεων θα είναι ομαλό και αντιολισθηρό, θα 
φέρουν δε εκατέρωθεν ανθεκτικές κουπαστές.

Επιμέτρηση σε m3 χρησιμοποιηθείσας ξυλείας, οποι−
ασδήποτε διατομής, συμπεριλαμ−βανομένης της απο−
μείωσης και φθοράς και των απαραιτήτων μεταλλικών 
συνδέσμων για την ασφαλή και ανθεκτική διαμόρφωση 
της διαβάθρας.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα δύο
 Αριθμητικώς: 82,00
2. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ − ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής 

γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την με−
ταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6071
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή 

ημιβραχωδών εδαφών και αμμοχαλίκων, με την σταλία 
του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Για ένα κυβικό μέτρο φορτοεκφορτώσεως 
και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής πάσης φύσεως πλην 
βραχωδών, καθώς και αμμοχαλίκων, με επιμέτρηση βά−
σει όγκου ορύγματος ή συμπυκνωμένου επιχώματος, 
περιλαμβανομένης της σταλίας του αυτοκινήτου και 
της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,35 [*]
Άρθρο 2.02 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή 

καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6072
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος 

οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέ−ματος και σταλία αυτο−
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κινήτου. Για ένα κυβικό μέτρο φορτοεκφορτώσεως βρα−
χωδών προϊόντων εκσκαφής, ή προϊόντων καθαιρέσεως 
οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος, με επιμέτρηση 
βάσει όγκου ορύγματος, καθαιρεθείσας κατασκευής 
ή συμπυκνωμένου επιχώματος, περιλαμβανομένης της 
σταλίας του αυτοκινήτου και της μεταφοράς σε οποι−
αδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,40 [*]
3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ
Άρθρο 3.01 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη 

γαιώδη − ημιβραχώδη
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη − ημι−

βραχώδη (μη απαιτούντα διατρητικά μηχανήματα ή εκρη−
κτικά), ανά m3 εκσκαφής, με οποιοδήποτε πλάτος πυθμέ−
νος ή βάθος εκσκαφής, με όλες τις συναφείς εργασίες 
(εκρίζωση φυτειών, εναπόθεση, χονδρική μόρφωση κ.λπ.), 
βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα με τις 
γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη. 

3.01.01 Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων 
εκσκαφών

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6053
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,50
3.01.02 Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκι−

νήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρ−
ριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6054
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,80 [*]
Άρθρο 3.02 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη 

βραχώδη με χρήση εκρηκτικών
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6055
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη βραχώδη 

με χρήση εκρηκτικών υλών ανά m3 εκσκαφής, με την 
χονδική μόρφωση των πρανών και του πυθμένα, βάσει 
αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα με τις γραμ−
μές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη. 

3.02.01 Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων 
εκσκαφών

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 3,50
3.02.02 Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκι−

νήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρ−
ριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα
 Αριθμητικώς: 4,00 [*]
Άρθρο 3.03 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη 

βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6055
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη βραχώδη με 

χρήση υδραυλικής σφύρας ή αερόσφυρας (χωρίς χρήση 
εκρηκτικών), με την χονδική μόρφωση των πρανών και 
του πυθμένα, ανά m3 εκσκαφής βάσει αρχικών και τελι−
κών διατομών και σύμφωνα με τις γραμμές πληρωμής 
που καθορίζονται από την μελέτη. 

3.03.01 Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων 
εκσκαφών

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα έξη
 Αριθμητικώς: 16,00
3.03.02 Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκι−

νήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρ−
ριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα οκτώ
 Αριθμητικώς: 18,00 [*]
Άρθρο 3.04 Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επέν−

δυση. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6059
Πρόσθετη αποζημίωση, διά ένα τετραγωνικό μέτρο 

μορφώσεως γαιώδους επιφανείας, προκειμένου να κα−
τασκευασθεί η επένδυση διωρύγων, δεξαμενών ημερη−
σίας εξισώσεως ή άλλου τεχνικού έργου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,45
Άρθρο 3.05 Μόρφωση βραχωδών επιφανειών για επέν−

δυση. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6060
Πρόσθετη αποζημίωση, διά ένα τετραγωνικό μέτρο 

μορφώσεως βραχώδους επιφανείας, προκειμένου να 
κατασκευασθεί η επένδυση διωρύγων, δεξαμενών ημε−
ρησίας εξισώσεως ή άλλου τεχνικού έργου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και εβδομήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 2,70
Άρθρο 3.06 Εκβαθύνσεις − διαπλατύνσεις κοιτών πο−

ταμών ή ρεμμάτων με χρήση οιουδήποτε μηχανικού 
εξοπλισμού

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6058
Εκτέλεση εκβαθύνσεων και διαπλατύνσεων κοίτης 

ποταμών ή ρεμμάτων (έργα διευθετήσεων) με χρήση 
οιουδήποτε μηχανικού εξοπλισμού. 

3.06.01 Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων 
εκσκαφών

Επιμέτρηση σε σωρούς στην όχθη ή το ανάχωμα.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,70
3.06.02 Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινή−

του και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρρι−
ψης σε οποιαδήποτε απόσταση

Επιμέτρηση επί αυτοκινήτου, με αναγωγή σε συμπυ−
κνωμένο όγκο διά διαιρέσεως με τον συμβατικό συντε−
λεστή επιπλήσματος 1,25.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα λεπτά 
 Αριθμητικώς: 0,90 [*]
Άρθρο 3.10 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες 

ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή 
Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβρα−

χώδες περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 
υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή στρώσεων από 
σκυρόδεμα, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κα−
τάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία.

Για ένα κυβικό μέτρο εκσκαφής ορυγμάτων όπως 
παραπάνω που θα εκτελείται με οποιοδήποτε τρόπο 
(μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) 
εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά, με στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση. 
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Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών 
στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά με 
αρμοκόφτη.

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

Στην τιμή περιλαμβάνονται η μόρφωση των παρειών 
και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες δι−
ατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων 
για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση ανάλο−
γα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής καθώς και τα 
τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 
(οριζόντιες ή κατακόρυφες). Κατά δε τα λοιπά έχουν 
εφαρμογή οι ισχύουσες προδιαγραφές. 

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των πα−
ρειών που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m ανά 20,0 m ορύγ−
ματος. Λοιπές αντιστηρίξεις καλύπτονται από ιδιαίτερα 
άρθρα του τιμολογίου σύμφωνα με την μελέτη και τα 
λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

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

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

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

3.10.01.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι και τριάντα λεπτά 
 Αριθμητικώς: 6,30
3.10.01.02Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα και πενήντα λεπτά 
 Αριθμητικώς: 9,50
3.10.01.03Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα και πενήντα λεπτά 
 Αριθμητικώς: 12,50
3.10.01.04 Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.4
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα πέντε και πενήντα λεπτά 
 Αριθμητικώς: 15,50 
3.10.02 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρ−

τωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποια−
δήποτε απόσταση.

3.10.02.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι και ογδόντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 6,80 [*]
3.10.02.02Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα και τριάντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 10,30 [*]
3.10.02.03 Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τρία και ογδόντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 13,80 [*]

3.10.02.04 Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.4
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα επτά και τριάντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 17,30 [*]
3.10.03 Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με 

την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής
3.10.03.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6083.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και είκοσι λεπτά
 Αριθμητικώς: 4,20
3.10.03.02 Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6083.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά
 Αριθμητικώς: 7,00
3.10.03.03 Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6083.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 9,50
3.10.03.04 Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6083.4
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έντεκα και είκοσι λεπτά
 Αριθμητικώς: 11,20
3.10.04 Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με 

την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινή−
του, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση.

3.10.04.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6083.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 4,50 [*]
3.10.04.02 Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6083.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά και σαράντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 7,40 [*]
3.10.04.03 Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6083.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα και τριάντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 10,30 [*]
3.10.04.04 Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6083.4
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 12,50 [*]
3.10.05 Με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 m, με 

την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής
3.10.05.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6085.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 2,50
3.10.05.02 Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6085.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και είκοσι λεπτά
 Αριθμητικώς: 4,20
3.10.05.03 Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6085.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξη
 Αριθμητικώς: 6,00
3.10.05.04 Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6085.4
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά και εβδομήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 7,70
3.10.06 Με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 m, 

με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκι−
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νήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση.

3.10.06.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6085.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και εβδομήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 2,70 [*]
3.10.06.02 Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6085.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και εξήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 4,60 [*]
3.10.06.03 Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6085.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξη και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 6,50 [*]
3.10.06.04 Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6085.4
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτώ και σαράντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 8,40 [*]
Άρθρο 3.11 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες 

σε κατοικημένη περιοχή
Για ένα κυβικό μέτρο εκσκαφής ορυγμάτων σε βραχώδη 

πετρώματα κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων και των 
συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς τσιμεντωμένων 
κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή 
ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, 
με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας 
ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών 
(τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και περιορισμένη χρήση 
εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), 
όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά 
την διάρκεια της εκσκαφής, όσο και και κατά την δι−
άρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος 
και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η μόρφωση των παρειών 
και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες δια−
τομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για 
τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση ανάλογα με 
τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής καθώς και τα τυχόν 
απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περι−
λαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζό−
ντιες ή κατακόρυφες) εντός του ορύγματος. Κατά δε τα 
λοιπά έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες προδιαγραφές. 

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των πα−
ρειών που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m ανά 20,0 m ορύγ−
ματος. Λοιπές αντιστηρίξεις καλύπτονται από ιδιαίτερα 
άρθρα του τιμολογίου σύμφωνα με την μελέτη και τα 
λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις 
γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη, 
το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και 
την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών, σύμφωνα με 
τα καθοριζόμενα στην συνέχεια:

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

3.11.01.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα ένα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 31,50
3.11.01.02 Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα πέντε και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 35,50
3.11.01.03 Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα εννέα
 Αριθμητικώς: 39,00
3.11.01.04 Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.4
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα τρία
 Αριθμητικώς: 43,00
3.11.02 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρ−

τωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποια−
δήποτε απόσταση.

3.11.02.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα δύο
 Αριθμητικώς: 32,00 [*]
3.11.02.02 Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα έξη
 Αριθμητικώς: 36,00 [*]
3.11.02.03 Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα 
 Αριθμητικώς: 40,00 [*]
3.11.02.04 Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.4
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα τέσσερα
 Αριθμητικώς: 44,00 [*]
3.11.03 Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την 

πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής
3.11.03.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6084.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι τέσσερα
 Αριθμητικώς: 24,00
3.11.03.02 Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6084.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι επτά
 Αριθμητικώς: 27,00
3.11.03.03 Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6084.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα
 Αριθμητικώς: 30,00
3.11.03.04 Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6084.4
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα τρία
 Αριθμητικώς: 33,00
3.11.04 Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με 

την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινή−
του, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση.

3.11.04.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6084.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι τέσσερα
 Αριθμητικώς: 24,00 [*]
3.11.04.02 Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6084.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι επτά
 Αριθμητικώς: 27,00 [*]
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3.11.04.03 Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6084.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα
 Αριθμητικώς: 30,00 [*]
3.11.04.04 Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6084.4
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα τέσσερα
 Αριθμητικώς: 34,00 [*]
3.11.05 Με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 m, με 

την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής
3.11.05.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6086.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα
 Αριθμητικώς: 12,00
3.11.05.02 Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6086.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τέσσερα
 Αριθμητικώς: 14,00
3.11.05.03 Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6086.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα πέντε 
 Αριθμητικώς: 15,00
3.11.05.04 Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6086.4
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα επτά και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 17,50
3.11.06 Με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 m, 

με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκι−
νήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση.

3.11.06.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6086.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα
 Αριθμητικώς: 12,00 [*]
3.11.06.02 Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6086.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τέσσερα 
 Αριθμητικώς: 14,00 [*]
3.11.06.03 Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6086.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα έξη
 Αριθμητικώς: 16,00 [*]
3.11.06.04 Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6086.4
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα οκτώ
 Αριθμητικώς: 18,00 [*]
Άρθρο 3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6087
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκ−

σκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από αγωγό Εται−
ρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόμενο/ 
αντιστηριζόμενο ή μή, ανά μέτρο μήκους συναντωμένου 
αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε διεύθυνση. 

Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων 
μέσα σ΄ αυτό κατά το μεγαλύτερο μέρος της διατομής 
του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί 
περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο με άξονα τον 
άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m 
θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω 
από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλ−
λεται ακόμη μία φορά η τιμή αυτή. 

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται η αξία για μικροϋλικά, 
φθορά ξυλείας και εργασίας υποστήριξης ή αντιστή−
ριξης καθώς και η πρόσθετη τιμή λόγω της εν γένει 
δυσχέρειας της εκσκαφής. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντωμένου αγωγού 
που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και είκοσι λεπτά
 Αριθμητικώς: 4,20
Άρθρο 3.13 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για εκτέ−
λεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως υπό συνθήκες περι−
ορισμένου χώρου, όταν δηλαδή η εργασία πρέπει υπο−
χρεωτικός να εκτελεσθεί επί πεζοδρομίου ή ερείσματος 
οδού χωρίς κατάληψη του καταστρώματος, χειρονακτι−
κώς με χρήση αεροσφυρών και με ή χωρίς υποβοήθηση 
μικροεκσκαφέων (mini excavators) πλάτους έως 1,50 m 
και χωρητικότητος κάδου έως 0,25 m3, αποκλειομένης 
της υποβοήθησης των εργασιών από μεγαλυτέρου με−
γέθους μηχανικό εξοπλισμό. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή για πλάτος πυθμένα 
ορύγματος έως 1,00 m και βάθος έως 4,00 m, μετά από 
πλήρη τεκμηρίωση της αναγκαιότητος εφαρμογής της 
υπόψη μεθοδολογίας στην μελέτη του έργου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) oρύγματος.
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και είκοσι λεπτά
 Αριθμητικώς: 4,20
Άρθρο 3.14 Εφαρμογή τεχνικών δονητικής διείσδυσης 

για την διέλευση δικτύων χωρίς τομή του εδάφους
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1
Εφαρμογή τεχνικών δονητικής διείσδυσης για την δι−

έλευση δικτύων χωρίς τομή, σε κατάλληλα προς τού−
το εδάφη, χωρίς την αξία των σωλήνων (τεχνική pipe 
jacking).

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης 
των φρεάτων προσπέλασης, η μεταφορά επί τόπου και 
εγκατάσταση του ειδικού εξοπλισμού προχώρησης και 
των κινητηρίων διατάξεών του (γενήτριες υδραυλικές 
αντλίες κ.λπ.), η συλλογή και αποκόμιση των προϊόντων 
εκσκαφών, η αποσυναρμολόγηση και αποκινητοποίηση 
του εξοπλισμού και η επενεπίχωση των φρεάτων προ−
σπέλασης μετα την ολοκλήρωση των σωληνουργικών 
εργασιών του δικτύου.

Επιμέτρηση σε τρέχοντα μέτρα (μμ) τοποθετηθέντος 
με την μεθοδολογία αυτή δικτύου, μεταξύ των κόμβων 
αρχής και πέρατος αυτού. Οι τοποθετούμενοι σωλήνες 
επιμετρώνται ιδιαίτερα, με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου.

3.14.01 Για διάνοιξη οπής Φ 200 mm
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν είκοσι πέντε
 Αριθμητικώς: 125,00
3.14.02 Για διάνοιξη οπής Φ 250 mm
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εξήντα
 Αριθμητικώς: 160,00
3.14.03 Για διάνοιξη οπής Φ 400 mm
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια
 Αριθμητικώς: 200,00
Άρθρο 3.15 Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος σε 
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κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη (εκτός κατοικη−
μένων περιοχών) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6065
Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα σωληνώσεως σε 

έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες εκτός κατοικημένων πε−
ριοχών. Για 1m3 εκσκαφής χάνδακα για την τοποθέτηση 
σωληνώσεως σε έδαφος οποιασδήποτε φύσεως πλην 
βραχώδους εκτός κατοικημένων περιοχών και την επα−
ναπλήρωση του χάνδακα. Επιμέτρηση ανά m3 ορύγμα−
τος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και εξήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 1,60
Άρθρο 3.16 Διάστρωση προιόντων εκσκαφής. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6070
Για 1m3 διαστρώσεως ασυμπιέστων γαιωδών ή ημιβρα−

χωδών προϊόντων εκσκαφής που έχουν προσκομισθεί 
στον χώρο απόθεσης. Τιμή ανά m3 όγκου διαστρώσεως 
σε όγκο ορύγματος ή επί αυτοκινήτου, αναγόμενο σε 
όγκο ορύγματος (διαίρεση διά του συμβατικού συντε−
λεστή αναγωγής 1,25 λόγω επιπλήσματος).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τέσσερα λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,14
Άρθρο 3.17 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε 

έδαφος γαιώδες−ημιβραχώδες
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6054
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαι−

ώδες−ημιβραχώδες, χωρίς χρήση κρουστικού εξοπλι−
σμού, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση σύμφωνα με την 
θεωρητική διατομή της μελέτης (οι τυχόν υπερεκσκαφές 
δεν συνυπολογίζονται).

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται αντλήσεις των υδά−
των, εφ’ όσον το ύψος τους στον πυθμένα του ορύγ−
ματος δεν υπερβαίνει τα 30 cm (άλλως επιμετρώνται 
ιδιαιτέρως), καθώς και τυχόν απαιτούμενες σποραδικές 
αντιστηρίξεις.

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των πα−
ρειών που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 μμ ανά 20,0 μμ ορύγ−
ματος. Λοιπές αντιστηρίξεις καλύπτονται από ιδιαίτερα 
άρθρα του τιμολογίου σύμφωνα με την μελέτη και τα 
λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενα και ογδόντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 1,80 € + [*]
Άρθρο 3.18 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε 

έδαφος βραχώδες
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6055
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος που 

απαιτεί την χρήση κρουστικού εξοπλισμού (αεροσφυρών 
ή υδραυλικής σφύρας) ή/και χρήση εκρηκτικών υλών. 
Επιμέτρηση σύμφωνα με την θεωρητική διατομή της 
μελέτης. Συμπεριλαμβάνεται η φόρτωση επί αυτοκινή−
του και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση καθώς 
και τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις, ήτοι 
έως 2,00 m ανά 20 m ορύγματος.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω
3.18.01 Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρου−

στικό εξοπλισμό)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα εννέα
 Αριθμητικώς: 19,00 €
3.18.02 Με χρήση εκρηκτικών υλών σε περιορισμένη 

ή μη κλίμακα ή/και χρήση διογκωτικών υλικών χαλά−
ρωσης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε 
 Αριθμητικώς: 5,00 €
4.  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ − ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ − ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ − 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 4.01 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή 

τμηματων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1
Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα (χωρίς πρόκληση ζημιών στο απομένον τμή−
μα), με την μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης 
φύσεως απαιτούμενες προσωρινές αντιστηρίξεις−υπο−
στηλώσεις, ο τεμεχισμός των αποκοπτομένων στοι−
χείων, ο έλεγχος και αντιμετώπιση της παραγόμενης 
κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο πλήρης 
καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από 
τα προϊόντα της καθαίρεσης.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως αποκοπτο−
μένων στοιχείων.

4.01.01 Με χρήση αεροσυμπιεστών κ.λπ. συμβατικών 
μέσων (εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία, 
υδραυλικές σφήνες κ.λπ.)

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν οκτώ
 Αριθμητικώς: 108,00
4.01.02 Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας και χρήση 

ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέμα−
τος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, 
υδατοκοπή)

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν ογδόντα
 Αριθμητικώς: 180,00
Άρθρο 4.02 Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων 

από φερτά υλικά, ή απορρίμματα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6054
Kαθαρισμοί κοίτης ποταμων ή ρεμμάτων με χρήση 

συνήθων χωματουργικών μηχανημάτων (εκσκαφέων, 
φορτωτών, προωθητών), κινουμένων στις όχθες ή/και 
την κοίτη, εν ξηρώ ή παρουσία υδάτων. 

4.02.01 Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων 
εκσκαφών

Επιμέτρηση σε σωρούς στην όχθη ή το ανάχωμα.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,45
4.02.02 Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκι−

νήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρ−
ριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

Επιμέτρηση επί αυτοκινήτου. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα δύο λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,72 [*]
Άρθρο 4.03 Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων 

από αυτοφυή βλάστηση 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6054
Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή 

βλάστηση (καλαμιές κ.λπ.) χωρίς αφαίρεση εδαφικού 
υλικού, με την φόρτωση των προϊόντων καθαρισμού 
και τη μεταφορά τους προς οριστική απόθεση σε οποι−
αδήποτε απόσταση, σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις 
αρμόδιες Αρχές. 
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Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) πλήρως ολοκληρωθέντος κα−
θαρισμού, σύμφωνα με την μελέτη και τα λοιπά τεύχη 
δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτακόσια πενήντα
 Αριθμητικώς: 750,00
Άρθρο 4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρο−

μίων. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6807
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων με την 

υπόβασή τους, με χρήση αεροσφυρών με ή χωρίς υπο−
βοήθηση μηχανικού εξοπλισμού, με την φόρτωση επί 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε από−
σταση. 

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προ−
κειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό θραυομένων 
πλακών κατά την αποξήλωση.

Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα στοι−
βάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της 
πλακόστρωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα και ογδόντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 10,80
Άρθρο 4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6808
Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αερο−

σφυρών με ή χωρίς υποβοήθηση μηχανικού εξοπλισμού, 
με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προ−
κειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό θραυομένων 
κρασπέδων κατά την αποξήλωση.

Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα 
στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμέ−
νου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση 
του πεζοδρομίου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και εβδομήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 2,70
Άρθρο 4.06 Αποξήλωση καναλέττων άρδευσης. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6807
Αποξήλωση καναλέττων άρδευσης παντός τύπου με 

χρήση αεροσφυρών ή εργαλείων χειρός και φόρτωση 
επί αυτοκινήτου και μεταφορά στον χώρο απόθεσης 
ή απόρριψης που καθορίζεται από την Υπηρεσία (σε 
οποιαδήποτε απόσταση).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και είκοσι πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 2,25
Άρθρο 4.07 Προμήθεια αμμοχαλίκου επίστρωσης 

αγροτικών οδών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6251
Για ένα κυβικό μέτρο (m3) προμήθειας αμμοχαλίκου 

επίστρωσης αγροτικών οδών, με την φορτοεκφόρ−
τωση, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά 
επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, με 
επιμέτρηση στο αυτοκίνητο ή σε σωρούς. Ο μέγιστος 
κόκκος του προσκομιζομένου υλικού δεν θα υπερβαίνει 
τα 10 cm. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την οικεία τεχνική 
προδιαγραφή.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και είκοσι πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 2,25 [*]

Άρθρο 4.08 Επιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμο−
χαλικώδη υλικά 

Κωδικός Αναθεώρησης YΔΡ 6253
Για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίστρωσης αγροτικών οδών 

με αμμοχαλικώδη υλικά που έχουν προσκομισθεί επί 
τόπου για την βελτίωση της βατότητάς τους.

Συνπεριλαμβάνεται η εργασία διάστρωσης, διαβροχής 
(με την δαπάνη μεταφοράς του νερού διαβροχής από 
οποιαδήποτε απόσταση) και συμπύκνωσης με χρήση 
οδοστρωτήρα.

Επιμέτρηση με βάση τα παραληφθέντα επί τόπου αμ−
μοχαλικώδη υλικά επίστρωσης.

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την οικεία τεχνική προ−
διαγραφή.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επιστρωθέντων και
συμπυκνωθέντων αμμοχαλίκων
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,90
Άρθρο 4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρω−

μάτων.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4521Β
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετρα−

γωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώ−
ματος, ήτοι:

1. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με 
αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 
m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των 
έργων, σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο−150.

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

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

4. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, πα−
ρασκευαζόμενο εν θερμώ, σε μόνιμη εγκατάσταση, συ−
μπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην 
Π.Τ.Π Α−260 ορίζεται.

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

Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαμβάνεται η δαπάνη 
προμήθειας επί τόπου των έργων όλων των απαιτούμε−
νων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λπ.), με τη στα−
λία αυτοκινήτου και τη μεταφορά των αδρανών υλικών 
και του ασφαλτομίγματος στη θέση ενσωμάτωσης και 
διάστρωσης στον τόπο των έργων, η εργατική δαπάνη 
και η δαπάνη απασχόλησης του απαιτουμένου μηχανι−
κού εξοπλισμού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατά−
στασης οδοστρώματος.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα έξη και είκοσι λεπτά
 Αριθμητικώς: 16,20
Άρθρο 4.10 Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομί−

ου νησίδας ή πλατείας από τσιμεντόπλακες
Κωδικός Αναθεώρησης YΔΡ 6804
Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου με επικά−

λυψη τσιμεντοπλακών ή τσιμεντοπλακιδίων διαφόρων 
διαστάσεων, επί βάσης οπλισμένου με πλέγμα σκυρο−
δέματος κατηγορίας C10/12, πάχους τουλάχιστον 7,0 
cm, ή οποιοδήποτε άλλου υλικού απαιτηθεί (κυβόλιθοι, 
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μάρμαρα, πλάκες κ.λπ.) έτσι ώστε το πεζοδρόμιο να 
επανέλθει στην προτέρα κατάσταση. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται:
α. Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών, την φορ−

τοεκφόρτωση, την σταλία του αυτοκινήτου κατά την 
φορτοεκφόρτωση, τη μεταφορά από οποιαδήποτε από−
σταση στον τόπο του έργου όλων των απαιτουμένων 
υλικών και μηχανημάτων για την πλήρη κατασκευή της 
ως άνω βάσης από σκυρόδεμα, καθώς και του απαιτού−
μενου πλέγματος για τον οπλισμό του σκυροδέματος.

β. Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών, την φορ−
τοεκφόρτωση, την σταλία του αυτοκινήτου κατά την 
φορτοεκφόρτωση και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση όλων των απαιτουμένων υλικών (τσιμεντό−
πλακες ή πλακίδια κάθε είδους και διαστάσεων, μάρ−
μαρα, κυβόλιθοι, πλάκες Καρύστου, κ.λπ.) από τις εγκα−
ταστάσεις παραγωγής τους μέχρι τη θέση διάστρωσής 
τους στο έργο.

γ. Η δαπάνη των εργασιών για την πλήρη ανακατα−
σκευή και επαναφορά πεζοδρομίου κατά τα ανωτέρω, 
έτσι ώστε το πεζοδρόμιο να επανέλθει στην προτέρα 
κατάσταση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους ανακατα−
σκευής και επαναφοράς πεζοδρομίου 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι δύο και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 22,50
Άρθρο 4.11 Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου 

από άοπλο σκυρόδεμα πάχους 10 cm
Κωδικός Αναθεώρησης YΔΡ 6804
Aνακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου από άο−

πλο σκυρόδεμα C10/12, πάχους 10 cm
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
α. Η δαπάνη και οι εργασίες για την προμήθεια, τη 

φορτοεκφόρτωση, τη σταλία του αυτοκινήτου κατά 
την φορτοεκφόρτωση, τη μεταφορά από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου όλων των απαιτουμέ−
νων υλικών και μηχανημάτων για την πλήρη κατασκευή 
του πεζοδρομίου σύμφωνα με την αντίστοιχη τεχνική 
προδιαγραφή.

β. Η δαπάνη και οι εργασίες για την πλήρη ανακα−
τασκευή και επαναφορά του πεζοδρομίου από άοπλο 
σκυρόδεμα C10/12, πάχους 10 cm σύμφωνα με την αντί−
στοιχη τεχνική προδιαγραφή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους ανακατα−
σκευής και επαναφοράς πεζοδρομίου 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξη και τριάντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 6,30
Άρθρο 4.12 Άρση καταπτώσεων
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6120 
Άρση καταπτώσεων, κατολισθήσεων, προσχώσεων, 

λόγω βροχοπτώσεων ή άλλης αιτίας, οποιασδήποτε 
φύσης γαιωδών ή βραχωδών προϊόντων και σε οποι−
οδήποτε βάθος είτε σε όρυγμα είτε σε στοά, με τη 
μόρφωση του πυθμένα και των πρανών και τη μεταφορά 
των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση 
μεταφοράς και σε θέσεις ευρισκόμενες με δαπάνη και 
μέριμνα της αναδόχου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) βάσει αρχικών και τελικών 
διατομών.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα λεπτά 
 Αριθμητικώς: 0,90 
Άρθρο 4.13 Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1

Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος, σε οποιαδήποτε 
θέση και στάθμη από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους απαιτουμένων 
ικριωμάτων και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση πα−
ρακειμένων κατασκευών.

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορ−
τώσεις, οι σταλίες των αυτοκινήτων και η μεταφορά 
και απόρριψη σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις Αρ−
χές, εξευρισκόμενες με μέριμνα και με δαπάνη του 
Αναδόχου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαι−
ρουμένης κατασκεής, με βάση αναλυτική επιμέτρηση.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα πέντε 
 Αριθμητικώς: 35,00 
Άρθρο 4.14 Καθαίρεση λιθοδομιών ή πλινθοδομών
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1
Καθαίρεση κάθε είδους λιθοδομών ή πλινθοδομών, 

σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη από το έδαφος ή 
το δάπεδο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κάθε 
είδους απαιτούμενων ικριωμάτων και αντιστηρίξεων για 
την εξασφάλιση παρακείμενων κατασκευών.

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώ−
σεις, οι σταλίες των αυτοκινήτων και η μεταφορά και 
απόρριψη σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις Αρχές, εξευ−
ρισκόμενες με μέριμνα και με δαπάνη του Αναδόχου, 
καθώς και η μεταφορά και αποθήκευση των χρησίμων 
υλικών σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαι−
ρουμένης κατασκεής, με βάση αναλυτική επιμέτρηση.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα 
 Αριθμητικώς: 10,00 
Άρθρο 4.15 Λιθεπενδύσεις πρανών
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6155
Λιθεπενδύσεις πρανών ελάχιστου πάχους 0,30 m, δο−

μούμενων με τσιμεντοκονίαμα σε ακανόνιστο πολυγω−
νικό σύστημα (ανώμαλο μωσαϊκό) και αρμολόγημα με 
τσιμεντοκονίαμα των 650 kg τσιμέντου, σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το δάπεδο εργασίας.

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται η αξία όλων των υλι−
κών και η μεταφορά τους στον τόπο των έργων από 
οποιαδήποτε απόσταση, η σταλία του αυτοκινήτου 
καθώς και κάθε απαραίτητη εργασία για την προετοι−
μασία της επιφάνειας έδρασης και την κατασκευή της 
λιθεπένδυσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας λιθε−
πένδυσης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι 
 Αριθμητικώς: 20,00 [*]
Άρθρο 4.16 Αρμολόγημα λιθεπενδύσεων πρανών
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6156
Αρμολόγημα λιθεπενδύσεων πρανών ή ορατών επι−

φανειών ξηρολιθοδομών με τσιμεντοκονία των 650 kg 
τσιμέντου.

Για ένα τετραγωνικό μέτρο αρμολογήματος λιθεπενδύ−
σεων πρανών ή ορατών επιφανειών ξηρολιθοδομών, με 
τσιμεντοκονίαμα των 650 kg τσιμέντου σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με συμπληρωματική 
κατεργασία των λίθων όπου απαιτείται, διαμόρφωση 
των αρμών μέχρι βάθους 3 cm, πλήρωση με τσιμεντο−
κονία, συμπίεση και μόρφωση επιφανείας αρμών. Στην 
τιμή συμπεριλαμβάνεται η αξία της τσιμεντοκονίας, τα 
τυχόν απαιτούμενα ικριώματα και η δαπάνη προσωπικού 
και μέσων για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας αρμο−
λογούμενης λιθεπένδυσης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έντεκα 
 Αριθμητικώς: 11,00
5. ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ − ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ
Άρθρο 5.01 Κατασκευή συμπυκνωμένου επιχώματος 

από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6079
Για την κατασκευή επιχώματος (αναχώματος) συμπυ−

κνωμένου από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου 
και με την επί τόπου αξία του νερού διαβροχής. Περι−
λαμβάνεται η δαπάνη μιας τουλάχιστον δοκιμασίας ανά 
1.000 m3 συμπυκνωμένου όγκου και πάντως μιας σε κάθε 
αυτοτελές έργο, για την εξακρίβωση της συμπυκνώσε−
ως που έχει επιτευχθεί. Ο βαθμός συμπυκνώσεως δεν 
πρέπει να είναι κατώτερος από 95%. (Τροποποιημένη 
δοκιμασία PROCTOR).

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγρα−
φές.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) ετοίμου συμπυκνω−
μένου επιχώματος βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών 
διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,55
Άρθρο 5.02 Κατασκευή συμπιεσμένου επιχώματος από 

υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6080
Για την κατασκευή επιχώματος συμπιεσμένου ή για 

την επίχωση τεχνικών έργων από υλικά που έχουν προ−
σκομισθεί επί τόπου και με την επί τόπου αξία του νερού 
διαβροχής. Περιλαμβάνεται η δαπάνη μιας τουλάχιστον 
δοκιμασίας ανά 1.000 m3 συμπιεσμένου όγκου και πά−
ντως μιας σε κάθε αυτοτελές έργο για την εξακρίβωση 
της συμπυκνώσεως που έχει επιτευχθεί. 

Ο βαθμός συμπυκνώσεως δεν πρέπει να είναι κατώ−
τερος από 90%. (Τροποποιημένη δοκιμασία PROCTOR). 
Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγρα−
φές.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) ετοίμου συμπιεσμέ−
νου επιχώματος βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών 
διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,45
Άρθρο 5.03 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκα−

φών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6066
Απλή επίχωση κάθε είδους ορύγματος με προϊόντα 

εκσκαφής χωρίς ή με υποτυπώδη συμπύκνωση (κοπά−
νισμα, διαβροχή κ.λπ.), με απλή έκκριψη που γίνεται με 
μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση, 
συμπεριλαμβανομένης της διάστρωσης για την εξομά−
λυνση της τελικής επιφάνειας.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πληρούμενου όγκου ορύγ−
ματος.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,35
Άρθρο 5.04 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκα−

φών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6067
Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων, σε κατοικημένες 

περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών αξόνων, με 

κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δάνεια χώματα (αν 
τούτο απαιτείται) σε στρώσεις μέχρι 25 cm, μεταφερό−
μενων από οποιαδήποτε απόσταση. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται πέραν της δαπάνης με−
ταφοράς, η δαπάνη προμήθειας, οι απαιτούμενες φορ−
τοεκφορτώσεις, η σταλία των μεταφορικών μέσων, οι 
τυχόν απαιτούμενες προσωρινές εναποθέσεις, η έκκρι−
ψη, η διάστρωση, οι πλάγιες μεταφορές, το κοπάνισμα 
ή η χρησιμοποίηση των δονητικών, αλλά όχι επιβλαβών 
για την ασφάλεια των τεχνικών έργων μέσων ή άλλων 
ειδικών συμπυκνωτών, η επί τόπου αξία του νερού δια−
βροχής καθώς και η δαπάνη των απαιτούμενων δοκιμών 
για την εξακρίβωση του βαθμού συμπύκνωσης .

Ο βαθμός συμπύκνωσης δεν πρέπει να είναι κατώτε−
ρος από 95% (τροποποιημένη δοκιμασία PROCTOR).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου 
επίχωσης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και ογδόντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 1,80 [*]
Άρθρο 5.05 Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός 

πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο−150
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6068
Για ένα κυβικό μέτρο επίχωσης κάθε είδους ορυγμά−

των εντός πόλεως με θραυστό αμμοχάλικο της Π.Τ.Π. 
Ο−150 σε στρώσεις πάχους μέχρι 25 cm με την έκριψη, 
διάστρωση, πλάγιες μεταφορές, το κοπάνισμα ή την 
χρησιμοποίηση δονητικών αλλ’ όχι επιβλαβών για την 
ασφάλεια των τεχνικών έργων μέσων ή άλλων ειδικών 
συμπυκνωτών, την επί τόπου αξία του νερού διαβροχής, 
με τη δαπάνη μιας τουλάχιστον δοκιμασίας ανά 1.000 m3 
συμπυκνωμένου όγκου και πάντως μιας σε κάθε αυτοτε−
λές έργο για την εξακρίβωση της συμπύκνωσης που έχει 
επιτευχθεί. Ο βαθμός συμπύκνωσης δεν πρέπει, να είναι 
κατώτερος από 95% (τροποποιημένη δοκιμασία Proctor). 
Περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του υλικού και 
της μεταφοράς του από οποιαδήποτε απόσταση. Κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις 
εντολές της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επί−
χωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του ορύγματος 
που καθορίζονται στην μελέτη.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξη και τριάντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 6,30 [*]
Άρθρο 5.06 Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός 

πόλεως με θραυστό αμμοχάλικο σταθεροποιημένου 
τύπου

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6068.1
Για ένα κυβικό μέτρο επίχωσης κάθε είδους ορυγμά−

των εντός πόλεως με θραυστό αμμοχάλικο σταθεροποι−
ημένου τύπου σε στρώσεις πάχους μέχρι 25 cm με την 
έκριψη, διάστρωση, πλάγιες μεταφορές, το κοπάνισμα 
ή την χρησιμοποίηση δονητικών αλλ’ όχι επιβλαβών για 
την ασφάλεια των τεχνικών έργων μέσων ή άλλων ει−
δικών συμπυκνωτών, την επί τόπου αξία του νερού δια−
βροχής, με τη δαπάνη μιας τουλάχιστον δοκιμασίας ανά 
1.000 m3 συμπυκνωμένου όγκου και πάντως μιας σε κάθε 
αυτοτελές έργο για την εξακρίβωση της συμπύκνωσης 
που έχει επιτευχθεί. Ο βαθμός συμπύκνωσης δεν πρέ−
πει, να είναι κατώτερος από 95% (τροποποιημένη δο−
κιμασία Proctor). Περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας 
του υλικού και της μεταφοράς του από οποιαδήποτε 
απόσταση. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της 
μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας.
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επί−
χωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του ορύγματος 
που καθορίζονται στην μελέτη.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε και σαράντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 5,40 [*]
Άρθρο 5.07 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με 

άμμο λατομείου.
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069
Για ένα κυβικό μέτρο έδρασης − εγκιβωτισμού − επικά−

λυψης σωλήνων με άμμο λατομείου, εκτελούμενης εντός 
ή εκτός κατοικημένης περιοχής σύμφωνα με τους όρους 
της αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής.

Στην τιμή περιλαμβάνεται:
α. Η προμήθεια της άμμου λατομείου 
β. Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από 

οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, 
μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκ−
φόρτωση.

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

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

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά και είκοσι λεπτά
 Αριθμητικώς: 7,20 [*]
Άρθρο 5.08 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με 

άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069.1
Για ένα κυβικό μέτρο έδρασης − εγκιβωτισμού − επικά−

λυψης σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου, εκτε−
λούμενης εκτός κατοικημένης περιοχής σύμφωνα με 
τους όρους της αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής.

Στην τιμή περιλαμβάνεται:
α. Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα 

κ.λπ.) 
β. Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από 

οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, 
μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκ−
φόρτωση.

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

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

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 4,50 [*]
Άρθρο 5.09 Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη 

υλικά
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6067
Εξυγιάνσεις εδάφους με αμμοχαλικώδη υλικά, με την 

προμήθεια και μεταφορά τους επί τόπου του έργου από 
οποιαδήποτε απόσταση.

Το αμμοχαλικώδες υλικό θα είναι σύμφωνα με την 
κοκκομετρική διαβάθμιση που προβλέπεται από την 
μελέτη.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, διάστρωση και συμπύ−
κνωση στο προβλεπόμενο από την μελέτη πάχος και 

αριθμό στρώσεων.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη δι−

ατομών.
5.09.01 Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλι−

κα
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και πενήντα
 Αριθμητικώς: 3,50 € + [*]
5.09.02 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λα−

τομείου
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξη
 Αριθμητικώς: 6,00 €  + [*]
6. ANTIMETΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
Άρθρο 6.01 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συ−

γκροτημάτων
Για την άντληση υδάτων που εκτελείται από πλήρες 

αντλητικό συγκρότημα, ήτοι για τις δαπάνες μισθωμά−
των, επισκευών, μεταφορικών και φθορών του αντλη−
τικού συγκροτήματος (αντλίας, κινητήρα, σωληνώσεων 
και λοιπών εξαρτημάτων) αποζημιώσεως προσωπικού, 
προμηθείας καυσίμων ή ηλεκτρικής ενεργείας και λι−
παντικών, αποζημιώσεως για ημεραργίες του συγκρο−
τήματος, διαμορφώσεως προσωρινής ανοικτής τάφρου, 
επεκτάσεως σωληνώσεων για την απαγωγή του νερού 
μακριά από τα έργα μέχρι τη θέση που θα αποχετευ−
θούν, καθαρισμού των σωληνώσεων, μετακινήσεων του 
συγκροτήματος, σταλίας του συγκροτήματος καθώς και 
για κάθε άλλη δαπάνη που χρειάζεται για την πλήρη 
λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος.

Τιμή για κάθε ώρα (h) πραγματικής και πλήρους λει−
τουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που πραγμα−
τοποιείται μετά από την έγγραφη εντολή της Υπηρεσί−
ας, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

6.01.01 Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. 
6.01.01.01 Ισχύος έως 1,0 ΗΡ
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6106
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και εξήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 3,60
6.01.01.02 Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6107
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 4,50
6.01.01.03 Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6108
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε και σαράντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 5,40
6.01.01.04 Ισχύος 5,0 έως 10,0 ΗΡ
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6109
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα
 Αριθμητικώς: 9,00
6.01.01.05 Ισχύος 10,0 έως 20,0 ΗΡ
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6110
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα οκτώ
 Αριθμητικώς: 18,00
6.01.02 Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα. 
6.01.02.01 Ισχύος έως 1,0 kW
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6106
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 4,50
6.01.02.02 Ισχύος 1,0 έως 2,5 kW
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6107
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε και σαράντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 5,40
6.01.02.03 Ισχύος 3,0 έως 5,0 kW
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Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6108
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά και είκοσι λεπτά
 Αριθμητικώς: 7,20
6.01.02.04 Ισχύος 5,0 έως 7,5 kW
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6109
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα
 Αριθμητικώς: 9,00
6.01.02.05 Ισχύος 8,0 έως 10,0 kW
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6110
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα και ογδόντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 10,80
Άρθρο 6.02 Εργασίες υποβιβασμού στάθμης υδάτων 

με εφαρμογή συστήματος well − point, ανά ημέρα, βάσει 
ημερολογίου απασχόλησης.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6110
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προσκόμιση επί τόπου 

του απαιτουμένου εξοπλισμού (αντλίες, σωληνώσεις, γενή−
τριες κ.λπ.), η εγκατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
από την μελέτη και τις οδηγίες του κατασκευαστού του 
εξοπλισμού, η αδιάλλειπτη λειτουργία κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με το εγκεκριμένο από 
την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα και η πλήρης αποξήλωση 
και μεταφορά εκτός εργοταξίου όλου του εξοπλισμού 
μετά την ολοκλήρωση των προβλεπομένων εργασιών.

Στην τιμή μονάδος συμπεριλαμβάνονται τα καύσιμα (ή 
ηλεκτρική ενέργεια) και η απασχόληση του προσωπικού 
εγκατάστασης, ελέγχου και συντήρησης. 

Τιμή ανά ημέρα λειτουργίας (ΗΔ) του συγκροτήματος 
(συνεχή ή διακεκομμένη), σύμφωνα με τις εντολές της 
Υπηρεσίας.

6.02.01 με βάση την ημερήσια δαπάνη 
6.02.01.01 συγκροτήματος 4 στοιχείων
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια εξήντα
 Αριθμητικώς: 360,00
6.02.01.02 συγκροτήματος 8 στοιχείων
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτακόσια είκοσι
 Αριθμητικώς: 720,00
6.02.02 με βάση την εγκατεστημένη ισχύ
6.02.02.01 συγκροτήματος ισχύος 20 kW
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια εξήντα
 Αριθμητικώς: 360,00
6.02.02.02 συγκροτήματος ισχύος 50 kW
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτακόσια είκοσι
 Αριθμητικώς: 720,00
7. ANTIΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
Άρθρο 7.01 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6100
Αντιστήριξη πρανών ή παρειών τάφρων, με ξυλοζεύγ−

ματα, σανιδώματα, μαδέρια ή παρεμφερούς τύπου με−
θοδολογία σε οποιοδήποτε πλάτος ή βάθος σκάμματος, 
ύστερα από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, με τα απαι−
τούμενα υλικά και συνδέσμους καθώς και την εργασία 
πλήρους κατασκευής, αποσύνδεσης και απομάκρυνσης 
των υλικών για επανα−χρησιμοποίηση.

Στο πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών της 
αναγραφόμενης ποσότητας αντιστήριξης, θα σημειώ−
νεται απαραιτήτως ο χαρακτηρισμός εδάφους που έχει 
καθοριστεί για το επιμετρούμενο σκάμμα, προκειμένου 
να πιστοποιηθεί η αναφερόμενη εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας αντιστή−
ριξης σε επαφή με τις παρειές του σκάμματος.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και εβδομήντα πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 1,75

Άρθρο 7.02 Προμήθεια χαλυβδίνων πασσαλοσανί−
δων.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6102
Για την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων 

χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων αναγνωρισμένου τύπου 
για την κατασκευή κιβωτίων ή φραγμάτων, η οποία διε−
νεργείται σύμφωνα με την εγκεκριμένη Τεχνική Μελέτη, 
δηλαδή για την προμήθεια των πασσαλοσανίδων, τύπου 
καθοριζόμενου από την εγκεκριμένη μελέτη, ή από την 
Υπηρεσία, την φορτοεκφόρτωση, τον απολυμένο χρόνο 
φορτοεκφόρτωσης και την μεταφορά στον τόπο των 
έργων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) χαλυβδίνων πασσαλοσανί−
δων επί τόπου των έργων

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,80
Άρθρο 7.03 Χρήση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων.
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6103
Για τη χρήση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων, συμπε−

ριλαμβανομένης της δαπάνης απομείωσης λόγω φθο−
ρών και γενικής απόσβεσης των πασσαλοσανίδων, της 
φορτοεκφόρτωσης, του απολυμένου χρόνου φορτοεκ−
φόρτωσης, της μεταφοράς των πασσαλοσανίδων στον 
τόπο των έργων και της απομάκρυνσης αυτών μετά την 
περαίωση των εργασιών.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) χρησιμοποιουμένων πασ−
σαλοσανίδων.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,15
Άρθρο 7.04 Εμπηξη χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων.
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6104
Για την έμπηξη ενός τετραγωνικού μέτρου χαλυβδίνων 

πασσαλοσανίδων, συμπερι−λαμβανομένης της δαπάνης 
προσέγγισης των πασσαλοσανίδων, της έμπηξης, της 
στεγανοποίησης, των αναγκαίων ικριωμάτων και των 
λοιπών βοηθητικών κατασκευών καθώς και της ενδεχο−
μένης κατασκευής βοηθητικών διαβαθρών κ.λπ.

Επίσης συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες προσκό−
μισης, λειτουργίας, μετακινήσεων και αποκόμισης του 
πασσαλόπηκτου, οι εργασίες προσωρινής αντιστήριξης 
των πασσάλων κατά την έμπηξή τους (απασχόληση προ−
σωπικού και χρήση−φθορά−απομείωση υλικών) καθώς 
και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και 
έντεχνη περαίωση της εργασίας, συμπεριλαμβανομένης 
της δαπάνης άντλησης τυχόν υπάρχοντος νερού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) έμπηξης μέσα στο 
έδαφος των πασσαλοσανίδων. 

Η επιφάνεια θα μετράται με προβολή σε κατακόρυφο 
επιπέδο.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα πέντε
 Αριθμητικώς: 15,00
Άρθρο 7.05 Εξόλκυση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων.
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6105
Για την εξόλκυση ενός τετραγωνικού μέτρου χαλυ−

βδίνων πασσαλοσανίδων, συμπερι−λαμβανομένης της 
δαπάνης διάλυσης των ικριωμάτων και των πάσης φύσε−
ως βοηθητικών κατασκευών, χρησιμοποίησης των κάθε 
είδους απαιτουμένων μηχανικών μέσων, ικριωμάτων, 
βοηθητικών κατασκευών, εργατοτεχνικού προσωπικού 
κ.λπ. για την εκτέλεση των εργασιών καθώς και της 
δαπάνης απομάκρυνσης των πασσαλοσανίδων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας τοπο−
θετημένων πασσαλοσανίδων που εξολκούνται (της 
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αποδεκτής από την Υπηρεσία επιφανείας που έχει 
εμπηχθεί). 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά
 Αριθμητικώς: 7,00
Άρθρο 7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με με−

ταλλικά πετάσματα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6103
Μεταλλικές αντιστηρίξεις πρανών εκσκαφών ορυγ−

μάτων, προσωρινού χαρακτήρα, ενδεικτικού τύπου 
KRINGS ή ισοδυνάμου, προσαρμοσμένου στις ειδικές 
συνθήκες του έργου και τις τυχόν πλευρικές επιφορ−
τίσεις από μόνιμα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας αυ−
τοκινήτων ή μηχανημάτων έργων. Η τοποθέτηση των 
αντιστηρίξεων θα γίνεται ταυτόχρονα με την εκσκαφή 
και η αφαίρεσή τους ταυτόχρονα με την επίχωση του 
ορύγματος.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται η αποζημίωση για 
την χρήση του εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτουμένων αντηρίδων, συνδέσμους κ.λπ.) η φθορά, η 
προσκόμιση και αποκόμιση και οι μετακινήσεις από θέση 
σε θέση του εξοπλισμού, η εργασία συναρμολόγησης 
και αποσυναρμολόγησης.

Επίσης στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η απασχό−
ληση των πάσης φύσης απαιτουμένων μηχανημάτων για 
τη σταδιακή καταβίβαση των πετασμάτων στο προς 
εκσκαφή όρυγμα και την τυχόν απαιτούμενη βοηθητική 
έμπηξη, την σταδιακή εξόλκηση κατά την επίχωση και 
κάθε άλλη σχετική εργασία και δαπάνη για την πλήρη 
και έντεχνη περάτωση των εργασιών.

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) 
επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή με τις παρειές του 
σκάμματος, επιμετρούμενης μόνο της μίας παρειάς του 
σκάμματος αυτού και για οποιοδήποτε βάθος και πλά−
τος ορύγματος που πραγματοποιείται μετά από έγγρα−
φη εντολή της Υπηρεσίας. Επιμετράται μόνο το τμήμα 
των αντιστηρίξεων πάνω από την στάθμη εκσκαφής του 
πυθμένα του ορύγματος και μέχρι 20 cm πάνω από την 
στάθμη του εδάφους.

Tιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) αντιστήριξης.
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα Δύο
 Αριθμητικώς: 32,00
Άρθρο 7.07 Αντιστηρίξεις με την μέθοδο Βερολίνου
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6103
Για την τοποθέτηση πασσάλων μήκους έως 20,0 m, 

διαμορφωμένων με δύο διατομές (προφίλ) μορφοχά−
λυβα U220 συγκολλημένες μεταξύ τους με χαλύβδινες 
πλάκες, εντός οπών διαμέτρου 450 mm που έχουν δια−
νοιχθεί με διατρητικό μηχάνημα πασσάλων.

Συμπεριλαμβάνεται η εισκόμιση και αποκόμιση του 
διατρητικού εξοπλισμού και των χαλυβδίνων στοιχείων, 
η διάνοιξη της οπής, η αποκόμιση των προϊόντων εκ−
σκαφής, η επιτόπου συναρμολόγηση ή συγκόλληση και 
καταβιβασμός των πασσάλων στην οπή και η πλήρωση 
της οπής με σκυρόδεμα κατηγοριας C16/20.

Η επιμέτρηση προς πληρωμή των πασσάλων της με−
θόδου Βερολίνου θα γίνεται σε μέτρα μήκους διδύμου 
U220, πλήρως εγκιβωτισμένου στο σκυρόδεμα, σύμφωνα 
με τα σχέδια της μελέτης και τις εντολές της Υπηρε−
σίας.

Για ένα μέτρο μήκους (μμ) πασσάλου κατά τα ανω−
τέρω.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια δέκα
 Αριθμητικώς: 210,00

8. ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ
Άρθρο 8.01 Κατασκευή φατνών συρματοκιβωτίων ή 

συρματοκυλίνδρων (gabions)
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6151
Κατασκευή φατνών συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίν−

δρων, ήτοι προμήθεια συρματο−πλέγματος και γαλβανι−
σμένου σύρματος ενίσχυσης−πρόσδεσης αι μεταφορά 
τους επί τόπου του έργου, κατασκευή της φάτνης στις 
από την μελέτη καθοριζόμενες διαστάσεις και τοποθέ−
τηση−πρόσδεση των φατνών στις προβλεπόμενες θέσεις 
των έργων προστασίας προκειμένου να ερματισθούν.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και για τα προκατα−
σκευασμένα συρματοκιβώτια βιομηχανικής προέλευσης 
και τις στρωμνές τύπου RENO.

Τα προσκομιζόμενα επί τόπου υλικά θα συνοδεύονται 
από πιστοποιητικά αναγνωρισμένου εργαστηρίου για 
την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του γαλβανίσματος 
του σύρματος.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως διαμορφωμένης 
φάτνης σύμφωνα με την μελέτη.

8.01.01 Mε γαλβανισμένο συρματόπλεγμα διπλής πλέ−
ξης.

Κατασκευή συρματοκιβωτίων με γαλβανισμένο εν θερ−
μώ (κατά BS 443/82) συρματόπλεγμα διπλής πλέξης 
κατασκευασμένου από σύρμα βαρέως τύπου Φ 3,00 mm, 
με εξαγωνικό βρόγχο 8x10 cm, συμπεριλαμβανομένου 
τού γαλβανισμένου σύρματος πρόσδεσης − ενίσχυσης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και δέκα λεπτά
 Αριθμητικώς: 2,10
8.01.02 Με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα με επικάλυ−

ψη εποξειδικού υλικού
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και είκοσι λεπτά
 Αριθμητικώς: 2,20
8.01.03 Με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα με κράμα 

ψευδαργύρου − αλουμινίου
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 2,50
Άρθρο 8.02 Πλήρωση συρματοκιβωτίων και συρμα−

τοκυλίνδρων
Προμήθεια υλικού πλήρωσης συρματοκιβωτίων και 

συρματοκυλίνδρων ασβεστολιθικής σύνθεσης, μεταφο−
ρά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόστα−
ση και πλήρωση των φατνών με ή χωρίς υποβοήθηση 
μηχανικών μέσων.

Το υλικό θα προέρχεται από υγιή πετρώματα, η δε 
διαβάθμισή του θα είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στην μελέτη.

Τιμή ανα κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένων συρματο−
κιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων.

8.02.01 Με θραυστό υλικό, λατομικής προέλευσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6154
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα έξη
 Αριθμητικώς: 16,00
8.02.02 Με συλλεκτά υλικά, (κροκάλλες χειμάρρων)
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6153
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα
 Αριθμητικώς: 10,00
Άρθρο 8.03 Τoποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρμα−

τοκυλίνδρων, εντός ύδατος 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6152
Πρόσθετη τιμή για την τoποθέτηση συρματοκιβωτίων 

ή συρματοκυλίνδρων, ετοίμων με το υλικό πληρώσεως, 
εντός ύδατος με χρήση μηχανικών μέσων.
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Το παρόν άρθρο συνδυάζεται με τα λοιπά άρθρα 
περί κατασκευής και τοποθέτησης συρματοκιβωτίων 
και συρματοκυλίνδρων του παρόντος τιμολογίου.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα
 Αριθμητικώς: 10,00
Άρθρο 8.04 Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρα−

νών
Προμήθεια υλικού λιθορριπών προστασίας ασβεστο−

λιθικής σύνθεσης, μεταφορά του επί τόπου του έργου 
από οποιαδήποτε απόσταση και τοποθέτησή του στις 
προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις με ή χωρίς υπο−
βοήθηση μηχανικών μέσων.

Το υλικό θα προέρχεται από υγιή πετρώματα, η δε 
διαβάθμισή του θα είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στην μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), βάσει διατομών. Επισημαί−
νεται ότι δεν επιμετρώνται προς πληρωμή πάχη λιθορ−
ριπών μεγαλύτερα των προβλεπομένων στην μελέτη.

8.04.01 Με λίθους συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg 
(κροκάλες)

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6157.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα
 Αριθμητικώς: 9,00
8.04.02 Με λίθους λατομείου, βάρους 5 έως 20 kg 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6157 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 12,50
8.04.03 Με λίθους λατομείου βάρους 100 − 200 kg 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6158
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τέσσερα και πενήντα 

λεπτά
 Αριθμητικώς: 14,50
8.04.04 Με λίθους λατομείου βάρους 200 − 500 kg 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6158
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα έξη
 Αριθμητικώς: 16,00
9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Άρθρο 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επι−

φανειών
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301
Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων 

επιφανειών αγωγών ορθογωνικής διατομής σε ευθυ−
γραμμία ή καμπύλη, καθώς και καλούπια οποιωνδήποτε 
γενικά έργων όπως βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων 
κ.λπ. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το 
δάπεδο εργασίας.

Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σα−
νιδωμάτων, μεταλλικών πλαισίων κ.λπ. στοιχείων του 
καλουπιού και του ικριώματος θα είναι τέτοιας αντοχής 
ώστε να μπορούν να παραλαμβάνουν όλα τα επενερ−
γούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς οποιαδήποτε 
παραμόρφωση και υποχώρηση του καλουπιού.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εργασία αποξήλωσης 
του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επι−
φάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 4,50
Άρθρο 9.02 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επι−

φανειών
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6302

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (γενικώς μεταλλότυποι) 
αγωγών καμπύλων επιφανειών απλής καμπυλότητος 
υπονόμων κυκλικής, ωοειδούς ή σκουφοειδούς διατο−
μής, κυκλικών φρεατίων και λοιπών κατασκευών από 
σκυρόδεμα, σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από 
το δάπεδο εργασίας.

Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σα−
νιδωμάτων, μεταλλικών πλαισίων κ.λπ. στοιχείων του 
καλουπιού και του ικριώματος θα είναι τέτοιας αντοχής 
ώστε να μπορούν να παραλαμβάνουν όλα τα επενερ−
γούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς οποιαδήποτε 
παραμόρφωση και υποχώρηση του καλουπιού.

Οι τιμές μονάδος των καλουπιών κατασκευών από 
σκυρόδεμα συμπεριλαμβάνουν:

− Την προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των 
απαιτουμένων υλικών για την διαμόρφωση των κα−
λουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που 
εφαρμόζεται)

− Τις εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, 
μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και συνδυσμού αυτών), 
ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε 
προς σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμε−
νες απο την μελέτη διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις 
επιφανειακών τελειωμάτων.

− Την ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και 
βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται για την υπο−
στήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.

− Την διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών 
και διαβαθρών για την ευχερή και ασφαλή διακίνηση 
του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης

− Την επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης 
της αποκόλλησης

− Την πλήρη αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά 
την παρέλευση του καθοριζομένου από την μελέτη χρό−
νου παραμονής τους, την συγκέντρωση, συσκευασία, 
φόρτωση και μεταφορά των υλικών.

− Το πλήρη καθαρισμό των επιφανειών του σκυροδέ−
ματος από προεξέχοντα στοιχεία πρόσδεσης (τζαβέτες, 
καρφιά, σύρματα κ.λπ.).

− Την αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτό−
μενες επιφάνεις του σκυροδέματος με τσιμεντοκονία ή 
τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
μελέτη ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης.

− Το πλήρη καθαρισμό του εργοταξίου από πάσης 
φύσεως υπολείματα υλικών κατασκευής ικριωμάτων και 
καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής 
των αχρήστων καρφοβελονών.

− Την φθορά και απομείωση των πάσης φύσεως υλι−
κών κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών. Σε καμμία 
περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων υλικών 
(ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κ.λπ.) 

− Την δαπάνη του ειδικευμένου ή μή προσωπικού για 
την συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των ικρι−
ωμάτων και καλουπιών, καθώς και όλων των απαιτου−
μένων μέσων, εργαλείων, συσκευών ή/και μηχανημάτων 
για την εκτέλεση των εργασιών.

− Την δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών 
εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς μηχανικά μέσα

− Την δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, 
σύνδεσης πάσης φύσεως

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε ευθειογενείς κα−
μπύλες επιφάνειες και δεν εφαρμόζεται όταν χρησιμο−
ποιούνται πνευματικοί τύποι (φουσκωτά καλούπια).
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επι−
φάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα επτά
 Αριθμητικώς: 17,00
Άρθρο 9.03 Καλούπια επιφανειών διπλής καμπυλότη−

τας ή στρεβλών επιφανειών
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6302
Ξυλότυποι, σιδηρότυποι ή πλαστικότυποι ή/και συν−

δυασμός αυτών για την διαμόρφωση μή ευθειογενών 
επιφανειών στοιχείων από σκυρόδεμα, η διαμόργωση 
των οποίων απαιτεί ειδική ξυλουργική ή μηχανουργική 
επεξεργασία.

Οι τιμές μονάδος των καλουπιών κατασκευών από 
σκυρόδεμα συμπεριλαμβάνουν:

− Την προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των 
απαιτουμένων υλικών για την διαμόρφωση των κα−
λουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που 
εφαρμόζεται)

− Τις εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, 
μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και συνδυσμού αυτών), 
ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε 
προς σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμε−
νες απο την μελέτη διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις 
επιφανειακών τελειωμάτων.

− Την ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και 
βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται για την υπο−
στήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.

− Την διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών 
και διαβαθρών για την ευχερή και ασφαλή διακίνηση 
του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης

− Την επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης 
της αποκόλλησης

− Την πλήρη αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά 
την παρέλευση του καθοριζομένου από την μελέτη χρό−
νου παραμονής τους, την συγκέντρωση, συσκευασία, 
φόρτωση και μεταφορά των υλικών.

− Το πλήρη καθαρισμό των επιφανειών του σκυροδέ−
ματος από προεξέχοντα στοιχεία πρόσδεσης (τζαβέτες, 
καρφιά, σύρματα κ.λπ.).

− Την αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτό−
μενες επιφάνεις του σκυροδέματος με τσιμεντοκονία ή 
τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
μελέτη ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης.

− Το πλήρη καθαρισμό του εργοταξίου από πάσης 
φύσεως υπολείματα υλικών κατασκευής ικριωμάτων και 
καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής 
των αχρήστων καρφοβελονών.

− Την φθορά και απομείωση των πάσης φύσεως υλι−
κών κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών. Σε καμμία 
περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων υλικών 
(ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κ.λπ.) 

− Την δαπάνη του ειδικευμένου ή μή προσωπικού για 
την συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των ικρι−
ωμάτων και καλουπιών, καθώς και όλων των απαιτου−
μένων μέσων, εργαλείων, συσκευών ή/και μηχανημάτων 
για την εκτέλεση των εργασιών.

− Την δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών 
εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς μηχανικά μέσα

− Την δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, 
σύνδεσης πάσης φύσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επι−
φάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα
 Αριθμητικώς: 30,00
Άρθρο 9.04 Πνευματικοί τύποι (φουσκωτά καλούπια)
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6303
Εφαρμογή πνευματικών τύπων (φουσκωτών καλουπι−

ών) ως εσωτερικών τύπων αγωγών. Στην τιμή συμπερι−
λαμβάνεται η προσκόμιση και στερέωση του τύπου με 
κατάλληλους συνδετήρες από χάλυβα οπλισμού πακτω−
μένους στην κοιτόστρωση του αγωγού, η πλήρωση με 
πεπιεσμένο αέρα και η αφαίρεση και απομάκρυνση του 
τύπου μετά την απόκτηση της προβλεπόμενης αντοχής 
του σκυροδετηθέντος στοιχείου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επι−
φάνειας καλουπιου σε επαφή με το σκυρόδεμα.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και ενενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 2,90
Άρθρο 9.05 Παραμένοντες ξυλότυποι 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6302
Ξυλότυποι που δεν μπορούν να αφαιρεθούν μετά την 

σκυροδέτηση και παραμένουν στην κατασκευή, μετά 
από εντολή της Υπηρεσίας, ή σχετική πρόβλεψη της 
μετέτης κατά δε τα λοιπά όπως στα άρθρα 9.01, 9.02, 
9.03 κατά περίπτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επι−
φάνειας καλουπιου σε επαφή με το σκυρόδεμα.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα και ογδόντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 10,80
Άρθρο 9.06 Πρόσθετη τιμή για την διαμόρφωση επιμε−

λημένων τελειωμάτων επιφανειών σκυροδέματος 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6304
Πρόσθετη τιμή για την διαμόρφωση επιφανειακού τε−

λειώματος σκυροδέματος σε επαφή με ξυλότυπο, όπως 
λεπτομερώς περιγράφεται η εργασία στην μελέτη και 
τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου.

Στην παρούσα τιμή μονάδος, η οποία εφαρμόζεται 
παράλληλα με τις λοιπές τιμές καλουπιών του Τιμολο−
γίου, περιλαμβάνονται όλες οι επιπλέον δαπάνες των 
εργασιών και χρησιμοποιουμένων υλικών που απαιτού−
νται για την επίτευξη της προδιαγραφόμενης υψηλής 
ποιότητας επιφανειακού τελειώματος.

Τιμή (πρόσθετη) ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) έτοιμου 
επιφανειακού τελειώματος σκυροδέματος 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε και σαράντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 5,40
Άρθρο 9.10 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύ−

κνωση και συντήρηση σκυροδέματος 
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του 

έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), του Ε.Κ.Ω.Σ. και τις 
απαιτήσεις της Μελέτης και των λοιπών συμβατικών 
τευχών του Eργου με την διάστρωση και συμπύκνω−
ση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών 
υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε από−

σταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέμα−
τος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η 
προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων 
υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή 
του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζε−
ται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες 



 

 

 
των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυ−
ροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά 
του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέ−
ματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαι−
τούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 
προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου 
κ.λπ.) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση 
των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση 
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσι−
μέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών 
και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της 
ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος 
καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητι−
κών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως 
επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας 
και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτου−
μένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με 
τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με 
την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη στα−
λίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βα−
ρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και 
επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλ−
λογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων 
σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία 
διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιο−
μηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατα−
σκευές από σκυρόδεμα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοι−
χείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
από την μελέτη διαστάσεις.

9.10.01 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C8/10 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6323
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα τρία
 Αριθμητικώς: 53,00
9.10.02 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C10/12 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6325
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα επτά
 Αριθμητικώς: 57,00
9.10.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C12/16 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6326
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα τρία
 Αριθμητικώς: 63,00
9.10.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C16/20 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6327
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα
 Αριθμητικώς: 70,00
9.10.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C20/25 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6329
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα έξι
 Αριθμητικώς: 76,00

9.10.06 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C25/30 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6329
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα δύο
 Αριθμητικώς: 82,00
9.10.07 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C30/37 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6331
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα
 Αριθμητικώς: 90,00
Άρθρο 9.11 Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής επενδύσε−

ων διωρύγων και δεξαμενών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6351
Πορώδες σκυρόδεμα των 120 kg τσιμέντου ανά m3, 

επί τόπου του έργου, για τη διαμόρφωση του υποστρώ−
ματος πυθμένος ή οποποιασδήποτε κλίσεως πρανών 
διωρύγων ή δεξαμενών. 

Στην τιμή συμπειλαμβάνονται η προμήθεια των αδρα−
νών προελεύσεως λατομείου με κατάλληλη κοκκομε−
τρική διαβάθμιση, η προμήθεια του τσιμέντου, οι μετα−
φορές από οποιαδήποτε απόσταση, η παρασκευή του 
μίγματος, η διάστρωση και συμπύκνωση στα πάχη που 
προβλέπονται από την μελέτη και η τοποθέτηση των 
τύπων διαμορφώσεως των προβλεπομένων αρμών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε
 Αριθμητικώς: 45,00
Άρθρο 9.12 Κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (RCC: roller 

compacted concrete).
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6351
Κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (RCC: roller compacted 

concrete), παραγόμενο σε συγκρότημα συνεχούς ροής 
οριζοντίου άξονα, ύφυγρο, μεταφερόμενο με φορτηγά 
ανατρεπόμενα επί τόπου του έργου.

Στην τιμή μονάδος συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά 
των αδρανών υλικών και του τσιμέντου στην θέση του 
συγκροτήματος παραγωγής, ο συνεχής έλεγχος της 
ποιότητος του παρασκευαζομένου μίγματος, η μετα−
φορά στην θέση διάστρωσης, η απόθεση σε σειράδια, 
η διάστρωση και η συμπύκνωση, σύμφωνα με τα καθο−
ριζόμενα στην μελέτη. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα πέντε
 Αριθμητικώς: 35,00
Άρθρο 9.13 Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών 

απομακρυσμένων τεχνικών έργων.
Κωδικός Αναθεώρησης: κατ’ αναλογία με τα άρθρα 

9.10.xx
Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων για μικρά απομα−

κρυσμένα τεχνικά έργα, στα οποία το σκυρόδεμα, λόγω 
αποστάσεως από τις μονάδες παραγωγής πρέπει να 
παρασκευασθεί επί τόπου με μπετονιέρα τροφοδοτού−
μενη με τσιμέντο σε σάκκους. 

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μετά από πλήρη τεκ−
μηρίωση των επι τόπου συνθηκών και μόνον για σκυ−
ροδέματα κατηγορίας μέχρι C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σκυροδέματος, ανεξαρ−
τήτως ποιότητος.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα πέντε
 Αριθμητικώς: 15,00
Άρθρο 9.14 Λιθόδεμα από σκυρόδεμα C8/10
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6321
Λιθόδεμα για θεμελιώσεις ή χυτές κατασκευές ανωδο−
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μών σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, 
από σκυρόδεμα C8/10 με αδρανή προελεύσεως λατομεί−
ου, και λίθους λατομείου, σε αναλογία 70% σκυρόδεμα 
και 30% λίθοι (φαινόμενος όγκος), χωρίς τη δαπάνη 
των τύπων, για οποιαδήποτε απόσταση μεταφοράς των 
υλικών, με την παρασκευή και διάστρωση και τα ανα−
γκαία ικριώματα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) έτοιμης κατασκευής από 
λιθόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα
 Αριθμητικώς: 50,00
Άρθρο 9.20 Προκατασκευασμένοι οπλισμένοι σπόνδυ−

λοι ορθογωνικής διατομής 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6329
Για την πλήρη κατασκευή ενός μέτρου αξονικού μή−

κους αγωγού από προκατασκευασμένα κιβωτιοειδή 
στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος, με απολήξεις σύν−
δεσης τύπου μούφας με ελαστικό δακτύλιο, ωφέλιμου 
μήκους 1,00 έως 2,00 m, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
και τα σχέδια της μελέτης.

Στην τιμή και πληρωμή περιλαμβάνονται όλες οι δα−
πάνες προμήθειας των κιβωτίων με τον οπλισμό τους 
και τον ελαστικό δακτύλιο σύνδεσης καθώς και η με−
ταφορά αυτών από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
του έργου.

Το εργοστάσιο παραγωγής των κιβωτίων θα πρέπει 
να διαθέτει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις παραγωγής 
και συντήρησης των προϊόντων, πλήρεις εγκαταστάσεις 
εργαστηρίου για όλες τις εργαστηριακές δοκιμές και 
έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό ενώ η ποιότητα 
των παραγόμενων κιβωτίων όσο και οι διαδικασίες πα−
ραγωγής και ελέγχου θα διασφαλίζονται με πιστοποι−
ητικό ISO 9002.

Στις κατωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται η προσέγγι−
ση, ο καταβιβασμός στο διανοιχθέν όρυγμα, ανεξάρτη−
τα από το βάθος της τάφρου και ανεξάρτητα από το 
μήκος των τεμαχίων και το πλήθος των απαιτούμενων 
συνδέσεων για την διαμόρφωση του αγωγού.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού (μμ) από 
προκατασκευασμένα ορθογωνικά στοιχεία, με την αξία 
του σιδηροπλισμού και του ελαστικού δακτυλίου.

9.20.01 Για οχετό διαστάσεων 1,00 x 1,00 m
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια εβδομήντα
 Αριθμητικώς: 270,00
9.20.02 Για οχετό διαστάσεων 1,00 x 1,50 m
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια σαράντα
 Αριθμητικώς: 340,00
9.20.03 Για οχετό διαστάσεων 1,00 x 2,00 m
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια ενενήντα
 Αριθμητικώς: 390,00
9.20.04 Για οχετό διαστάσεων 2,00 x 1,50 m
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια πενήντα
 Αριθμητικώς: 450,00
9.20.05 Για οχετό διαστάσεων 2,00 x 2,00 m
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια ενενήντα
 Αριθμητικώς: 590,00
9.20.06 Για οχετό διαστάσεων 3,00 x 2,00 m
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννιακόσια
 Αριθμητικώς: 900,00
9.20.07 Για οχετό διαστάσεων 4,00 x 2,50 m
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια τριακόσια πενήντα
 Αριθμητικώς: 1.350,00

Άρθρο 9.21 Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων με 
χρήση μηχανήματος συνεχούς διαστρώσεως 

Κωδικός Αναθεώρησης: κατ’ αναλογία με τα άρθρα 
9.10.xx

Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων με χρήση μη−
χανήματος συνεχούς διαστρώσεως (slip form paver 
ενδεικτικού τύπου Gomaco ή παρεμφερούς), ανά m3 
κατασκευής επιμετρούμενης βάσει των θεωρητικών 
γραμμών. 

Το άρθρο έχει εφαρμογή στην κατασκευή επενδεδυ−
μένων τριγωνικών ή τραπεζοειδών τάφρων υδραυλικής 
διατομής έως 1,00 m2, αόπλων ορθογωνικών διωρύγων, 
τοιχίων από σκυρόδεμα, διαχωριστικών στηθαίων και εν 
γένει γραμμικών στοιχείων σκυροδέματος ύψους έως 
0,80 m και διατομής που δεν υπερβαίνει το 1,00 m2.

Η παρούσα τιμή συνδυάζεται με το αντίστοιχο άρθρο 
9.10.xx του παρόντος τιμολογίου (αναλόγως της κατη−
γορίας διαστρωνομένου σκυροδέματος). 

Επισημαίνεται ότι όταν εφαρμόζεται το παρόν άρθρο 
δεν καταβάλλεται ουδεμία αποζημίωση για την κατα−
σκευή καλουπιών. 

Το παρόντος άρθρο εφαρμόζεται όταν το μήκος των 
γραμμικών στοιχείων υπερβαίνει τα 500 m ανά τυπική 
διατομή. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σκυροδέματος ανεξαρτή−
τως ποιότητος.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά και είκοσι λεπτά
 Αριθμητικώς: 7,20
Άρθρο 9.22 Επενδύσεις διωρύγων με σκυρόδεμα
Κωδικός Αναθεώρησης: κατ’ αναλογία με τα άρθρα 

9.10.xx
Η παρούσα τιμή συνδυάζεται με το αντίστοιχο Άρθρο 

9.10.xx του παρόντος τιμολογίου (αναλόγως της κατη−
γορίας διαστρωνομένου σκυροδέματος). 

Επισημαίνεται ότι όταν εφαρμόζεται το παρόν άρ−
θρο δεν καταβάλλεται αποζημίωση για την κατασκευή 
καλουπιών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σκυροδέματος επένδυσης, 
βάσει του αναπτύγματος της επενδεδυμένης επιφανείας 
και του θεωρητικού πάχους επένδυσης.

9.22.01 Με χρήση ειδικού εξοπλισμού συνεχούς διά−
στρωσης (finisher)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά και είκοσι λεπτά
 Αριθμητικώς: 7,20
9.22.02 Χωρίς χρήση ειδικού μηχανικού εξοπλισμού 

(όταν δεν το επιτρέπουν οι επί τόπου συνθήκες, λόγω 
εγκαρσίων έργων κ.λπ.)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα και ογδόντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 10,80
Άρθρο 9.23 Προμήθεια και προσθήκη προσθέτων στο 

σκυρόδεμα 
Οι απαιτήσεις ενσωμάτωσης προσθέτων στο σκυρό−

δεμα καθορίζονται από την μελέτη του έργου, οι δε 
αναλογίες ανάμιξής τους στο σκυρόδεμα αποτελούν 
αντικείμενο της μελέτης συνθέσεως των σκυροδεμάτων 
τού έργου. 

Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσθέτων:
− επιβραδυντές πήξεως σκυροδέματος
− επιταχυντές σκλήρυνσης
− ρευστοποιητές
− πρόσθετα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο
− στεγανοποιητικά μάζης 
− αερακτικά
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− ίνες πολυπροπυλενίου
− χαλύβδινες ίνες
Από τα πρόσθετα αυτά, όσα συντελούν στην επίτευξη 

του απαιτουμένου εργασίμου ή κάθισης του σκυρο−
δέματος (επιβραδυντές, ρευστοποιητές κ.λπ.) θεωρού−
νται ανηγμένα στην δαπάνη του ετοίμου σκυροδέματος 
(εργοστασιακού ή εργοταξιακού) και δεν επιμετρώνται 
ιδιαιτέρως προς πληρωμή. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg), με βάση τις εγκεκριμένες 
μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες δια−
στρωθέντος σκυροδέματος.

9.23.01 Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέματος
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6320.5
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,90
9.23.02 Πρόσθετα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέ−

ντο
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6320.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,65
9.23.03 Πρόσθετα προστασίας έναντι παγετού (αε−

ρακτικά)
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6320.6
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,45
9.23.04 Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6320.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,35
9.23.05 Ίνες πολυπροπυλενίου 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6361
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε και σαράντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 5,40
9.23.06 Μεταλλικές ίνες ενδεικτικού τύπου Dramix ή 

αναλόγου 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6313
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και εξήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 1,60
Άρθρο 9.24 Ράβδοι οπλισμού από ανοξείδωτο χάλυ−

βα
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6313
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, 

κοπή, διαμόρφωση και τοποθέτηση οπλισμού σκυροδε−
μάτων από ανοξείδωτους χάλυβες (της κατηγορίας που 
προβλέπεται από την μελέτη του έργου).

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετημένου οπλισμού
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και εξήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 3,60
Άρθρο 9.25 Ψεκασμός επιφανειών νωπού σκυροδέ−

ματος με συνθετικά υλικά επιβράδυνσης της πρώϊμης 
αφυδάτωσης (curing)

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6361
Ψεκασμός επιφανειών νωπού σκυροδέματος με συν−

θετικά υλικά επιβράδυνσης της πρώϊμης αφυδάτωσης 
(curing) της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημο−
πράτησης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και δέκα πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 1,15
Άρθρο 9.26 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλι−

σμού S 500 σκυροδεμάτων 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6311

Για ένα χιλιόγραμμο χάλυβα οπλισμού σκυροδεμάτων 
S500, δηλαδή για την προμήθεια, φορτοεκφορτώσεις 
και μεταφορά οπλισμού επί τόπου των έργων, για την 
κοπή, κατεργασία, διαμόρφωση των ράβδων στις απαι−
τούμενες μορφές και διαστάσεις, τοποθέτηση στο έργο, 
φθορά, απομείωση και με τα σύρματα πρόσδεσης, την 
ανηγμένη ανά χιλιόγραμμο οπλισμού δαπάνη για υπο−
θέματα (αναβολείς) και τυχόν αρμοκλείδες, όπως και 
για κάθε άλλη δαπάνη για πλήρη εργασία. Η επιμέτρη−
ση θα γίνει για τον πραγματικό αριθμό χιλιογράμμων 
με βάση τους αναλυτικούς πίνακες σιδηρού οπλισμού 
που υπάρχουν στα σχέδια της μελέτης. Οι πίνακες θα 
συνταχθούν με βάση τα σχέδια και θα περιλαμβάνουν 
τις διαστάσεις, τις διαμέτρους, τις θέσεις κάλυψης, τα 
ολικά μήκη κ.λπ., τα βάρη ανά μ.μ. και διάμετρο. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετημένου οπλισμού
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,90
10. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ − ΑΡΜΟΙ − ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Άρθρο 10.01 Κοπή αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα 

με αρμοκόφτη
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370
Διαμόρφωση αρμών και ψευδαρμών επί επιφανειών 

σκληρυνθέντος σκυροδέματος της προβλεπόμενης από 
την μελέτη διάταξης (κανάβου και βάθους) με χρήση δι−
σκοφόρου αρμοκόπτη καταλλήλου τύπου και ισχύος.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) διανοιγομένου αρμού ή 
ψευδαρμού, χωρίς την δαπάνη προμηθείας και εφαρ−
μογής των υλικών πληρώσεως.

10.01.01 Κοπή αρμών συστολοδιαστολής
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και εξήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 3,60
10.01.02 Κοπή ψευδαρμών
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και ογδόντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 1,80
Άρθρο 10.02 Ταινίες στεγανοποίησης αρμών τύπου 

Waterstop
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6373
Ταινίες στεγανοποίησης αρμών τύπου waterstop, από 

σκληρό PVC, Neopren ή ελαστικό, ενσωματουμένου ή 
επιφανειακού τύπου, πλήρως στερεωμένες και διατε−
ταγμένες σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της 
μελέτης.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η ειδική διαμόρφωση του 
ξυλοτύπου για την συγκράτηση της ταινίας στην θέση 
της κατά την σκυροδέτηση, οι ενώσεις με παράθεση ή 
ψυχρό βουλκανισμό, τα πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια 
και κάθε άλλη εργασία για την ακριβή τοποθέτηση και 
προστασία των ταινιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 08−05−02−02.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) πλήρους εργασίας.
10.02.01 Για ταινίες πλάτους 160 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα
 Αριθμητικώς: 12,00 €
10.02.02 Για ταινίες πλάτους 240 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα έξι 
 Αριθμητικώς: 16,00 €
10.02.03 Για ταινίες πλάτους 300 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι 
 Αριθμητικώς: 20,00 €
Άρθρο 10.03 Σφράγιση αρμών με ελαστομερές υλικό
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6373
Σφράγιση αρμών επενδύσεων διωρύγων, ορθογωνικών 
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διατομών τεχνικών και πάσης φύσεως στοιχείων κατα−
σκευών από σκυρόδεμα με χρήση ελαστομερούς υλικού 
με υψηλή αντοχή στις συνθήκες περιβάλλοντος.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η διαμόρφωση των πα−
ρειών του αρμού, ο πλήρης καθαρισμός τους από χαλα−
ρά υλικά, η τοποθέτηση εμφρακτικού παρεμβύσματος 
(κορδόνι αρμού), η εφαρμογή υποστρώματος (primer) και 
η προμήθεια και εφαρμογή του ελαστομερούς υλικού. 
Ανάμειξη και εφαρμογή των συστατικών σύμφωνα με 
τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) πλήρους εργασίας, σύμ−
φωνα με την ΠΕΤΕΠ 08−05−02−05. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα
 Αριθμητικώς: 10,00 €
Άρθρο 10.04 Προμήθεια και τοποθέτηση στεγανωτικών 

ταινιών από ανοξείδωτο χάλυβα πλάτους 23 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6311
Τιμή ανά μέτρο (μμ) για προμήθεια και τοποθέτηση 

στεγανωτικών ταινιών από ανοξείδωτο χάλυβα πλάτους 
23 cm, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τρία
 Αριθμητικώς: 13,00
Άρθρο 10.05 Προμήθεια και τοποθέτηση στεγανωτικών 

ταινιών από ανοξείδωτο χάλυβα πλάτους 30 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6311
Τιμή ανά μέτρο (μμ) για προμήθεια και τοποθέτηση 

στεγανωτικών ταινιών από ανοξείδωτο χάλυβα πλάτους 
30 cm, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα έξι
 Αριθμητικώς: 16,00
Άρθρο 10.06 Προμήθεια και τοποθέτηση στεγανωτικών 

ταινιών από χαλκό 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 7
Τιμή ανά μέτρο (μμ) για προμήθεια και τοποθέτηση 

στεγανωτικών ταινιών από χαλκό, όπως λεπτομερώς 
περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα και εξήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 12,60
Άρθρο 10.07 Προμήθεια και τοποθέτηση υλικού πλή−

ρωσης αρμών εύκαμπτου τύπου
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) για προμήθεια και 

τοποθέτηση υλικού πλήρωσης αρμών εύκαμπτου τύπου, 
ενδεικτικού τύπου Flexcell ή αναλόγου, όπως λεπτομε−
ρώς περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα και εξήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 12,60
Άρθρο 10.08 Προμήθεια και εφαρμογή υλικού σφρά−

γισης και στεγάνωσης αρμών
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6371
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) για την προμήθεια και 

εφαρμογή υλικού σφράγισης και στεγάνωσης αρμών, 
ελαστομερούς βάσεως, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, 
σύμφωνα με την μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπρά−
τησης. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά και είκοσι λεπτά
 Αριθμητικώς: 7,20
Άρθρο 10.09 Προμήθεια και τοποθέτηση υλικού επά−

λειψης για διακοπή της συνάφειας
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6401
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) για προμήθεια και 

τοποθέτηση υλικού επάλειψης για διακοπή της συνά−
φειας, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την 
μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και είκοσι λεπτά
 Αριθμητικώς: 3,20
Άρθρο 10.10 Προμήθεια και τοποθέτηση υλικού προ−

στασίας από την υγρασία 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6401
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) για προμήθεια και 

τοποθέτηση υλικού προστασίας από την υγρασία, της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη και 
τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα και εξήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 12,60
Άρθρο 10.11 Αντισυρρικνωτικό έτοιμο κονίαμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6320.2
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) για αντισυρρικνωτικό έτοι−

μο κονίαμα, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με 
την μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξακόσια τριάντα
 Αριθμητικώς: 630,00
Άρθρο 10.12 Εύκαμπτες θερμοπλαστικές υδροφραγές 

από PVC (waterbars) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.1
Εύκαμπτες θερμοπλαστικές υδροφραγές από PVC 

(waterbars) για το σφράγισμα διαστολικών και κατα−
σκευαστικών αρμών σε κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί 
τόπου του έργου, η τοποθέτηση τους στις θέσεις που 
προβλέπονται από την μελέτη, και η θερμική συγκόλλη−
ση αυτών ώστε η σφράγιση να είναι συνεχής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο πλήρως περαιωμένης εργα−
σίας (μμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα
 Αριθμητικώς: 9,00
Άρθρο 10.13 Ειδικά γωνιακά τεμάχια εύκαμπτων υδρο−

φραγών από PVC (θερμοπλαστικών waterbars)
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.1
Ειδικά γωνιακά τεμάχια εύκαμπτων υδροφραγών από 

PVC (θερμοπλαστικών waterbars) για το σφράγισμα δι−
αστολικών και κατασκευαστικών αρμών σε κατασκευές 
από σκυρόδεμα. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια 
του υλικού επί τόπου του έργου, η τοποθέτηση τους 
στις θέσεις που προβλέπονται από την μελέτη, και η 
θερμική συγκόλληση αυτών ώστε η σφράγιση να είναι 
συνεχής.

Τιμή ανά τοποθετημένο ειδικό τεμάχιο (τεμ).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα έξη
 Αριθμητικώς: 36,00
Άρθρο 10.14 Σφράγιση αρμών δαπέδου με σφραγιστικό 

τροποποιημένης ασφάλτου
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370
Σφράγιση αρμών δαπέδου με σφραγιστικό τροποποι−

ημένης ασφάλτου (πλαστοελαστικό μίγμα ασφαλτικού 
καουτσούκ) για σφράγιση αρμών σε κατασκευές από 
σκυρόδεμα, κατάλληλο για πόσιμο νερό, σύμφωνα με 
την μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού 
επί τόπου του έργου, ο καθαρισμός της επιφάνειας 
που θα σφραγισθεί ώστε να είναι καθαρή και χωρίς 
ψαθυρά τμήματα, η θέρμανση του υλικού σφράγισης 
και η εφαρμογή του σύμφωνα με τις οδηγίες του πα−
ραγωγού του υλικού. 
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο αρμού (μμ).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 1,50
Άρθρο 10.15 Σφράγιση αρμών διακοπής με εξελάσιμο 

υδροδιογκούμενο στεγανωτικό υλικό σε ρευστή μορ−
φή

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370
Εφαρμογή εξελάσιμου υδροδιογκούμενου στεγανω−

τικού υλικού σε ρευστή μορφή, στις ενώσεις παλαιών 
και νέων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα κα−
τάλληλης για πόσιμο νερό σύμφωνα με την μελέτη και 
τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί 
τόπου του έργου, ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα 
σφραγισθεί ώστε να είναι καθαρή και χωρίς ψαθυρά 
τμήματα και η εφαρμογή του σύμφωνα με τις οδηγίες 
του παραγωγού του υλικού. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο αρμού (μμ).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και είκοσι λεπτά
 Αριθμητικώς: 3,20
Άρθρο 10.16 Στεγάνωση αρμών κατασκευής σκυροδέ−

ματος με κορδόνι από αφρώδες εξηλασμένο πολυαι−
θυλένιο και σφράγιση του αρμού με μαστίχη πολυου−
ρεθανικής βάσης

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370
Στεγάνωση αρμών κατασκευής σκυροδέματος με 

κορδόνι από αφρώδες εξηλασμένο πολυαιθυλένιο και 
την σφράγιση του αρμού με πολυουρεθανικής βάσης 
μαστίχη. Χρήση σε οποιαδήποτε θέση κατασκευής 
από σκυρόδεμα, όπου απαιτείται στεγάνωση, της όλης 
εργασίας εκτελούμενης σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια 
της μελέτης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Ήτοι προ−
μήθεια υλικών γενικά, στερέωση και εργασία πλήρους 
κατασκευής. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών 
από παλαιό υλικό σφράγισης, η προετοιμασία της επι−
φάνειας ώστε να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς σαθρά 
μέρη και η προεπάλειψη με κατάλληλο υλικό (ενισχυτικό 
πρόσφυσης).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο αρμού (μμ).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα οκτώ
 Αριθμητικώς: 18,00
Άρθρο 10.17 Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος με 

πίεση 500 bar
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370
Υδροβολή των επιφανειών σκυροδέματος με μηχά−

νημα υψηλής πίεσης (500 bar) προκειμένου να γίνει 
καθαρισμός των επιφανειών από παλιές επιστρώσεις, 
ενανθρακωμένο σκυρόδεμα, σαθρά μέρη, άλατα, σκόνες 
κ.λπ., σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή εργασιών. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά του μηχανήμα−
τος επί τόπου του έργου, και όλη η εργασία πλήρους 
καθαρισμού των επιφανειών σκυροδέματος σύμφωνα 
με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως 
περαιωμένης

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και είκοσι λεπτά
 Αριθμητικώς: 3,20
Άρθρο 10.18 Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος με 

πίεση 150 − 200 bar
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370
Υδροβολή με μηχάνημα πίεσης 150 έως 200 bar σ’ όλες 

τις επιφάνειες σκυροδέματος στις οποίες έχει προοη−
γηθεί εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης, προκειμένου να 
γίνει στεγάνωση των μεν τοιχωμάτων και υποστυλωμά−
των με στεγανοποιητικό εύκαμπτο τσιμεντοειδές, της δε 
οροφής εφαρμογή κονιάματος φινιρίσματος σύμφωνα 
με την Τεχνική Περιγραφή εργασιών. Στην τιμή περι−
λαμβάνεται η μεταφορά του μηχανήματος επί τόπου 
του έργου, και όλη η εργασία πλήρους καθαρισμού των 
επιφανειών σκυροδέματος σύμφωνα με τις οδηγίες της 
επίβλεψης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως 
περαιωμένης

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και είκοσι πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 2,25 
Άρθρο 10.19 Προστασία διαβρωμένου οπλισμού και 

αποκατάσταση του ενανθρακωμένου σκυροδέματος
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370
Προστασία διαβρωμένου οπλισμού και αποκατάσταση 

του ενανθρακωμένου σκυροδέματος σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή και τις οδηγίες της Επίβλεψης που 
περιλαμβάνει:

• την τοπική καθαίρεση του σκυροδέματος σε ικανό 
πλάτος εκατέρωθεν της περιοχής επέμβασης

• τον μηχανικό καθαρισμό της επιφάνειας στην οποία 
θα εφαρμοσθεί η επισκευαστική κονία προστασίας του 
οπλισμού

• επικάλυψη του οπλισμού με τσιμεντοειδές κονίαμα 
προστασίας και ενίσχυσης της πρόσφυσης σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του υλικού

• επικάλυψη της διαβρωμένης επιφάνειας σκυροδέ−
ματος (περιοχή ενανθράκωσης) με επισκευαστικό κο−
νίαμα πάχους 1 cm σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
υλικού

• εξομάλυνση και σφράγιση πορώδους με τσιμεντο−
ειδές πάχους 1,5 mm σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του υλικού

Πλήρης περαιωμένη εργασία καθαίρεσης, καθαρισμού, 
επικάλυψης και εξομάλυνσης σύμφωνα με τις οδηγίες 
της επίβλεψης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως 
περαιωμένης

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε
 Αριθμητικώς: 45,00
Άρθρο 10.20 Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης σε 

στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6320.3
Προμήθεια και εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης σε 

στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με 
την μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως 
περαιωμένης

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 12,50
Άρθρο 10.21 Πλαστοελαστική προστατευτική βαφή για 

στεγάνωση σκυροδέματος
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370
Πλαστοελαστική προστατευτική βαφή για στεγάνωση 

σκυροδέματος σε οποιαδήποτε θέση, σε δύο στρώ−
σεις, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ήτοι 
αστάρωμα των επιφανειών με primer σε μία στρώση και 
διάστρωση δύο στρώσεων με πλαστοελαστική βαφή. 
Εκτέλεση της εργασίας με υλικό της εγκρίσεως της 
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Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη και τα λοιπά τεύχη 
δημοπράτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως 
περαιωμένης

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τέσσερα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 14,50
Άρθρο 10.22 Στεγάνωση στοιχείων οπλισμένου σκυρο−

δέματος με στεγανοποιητικό εύκαμπτο τσιμεντοειδές,
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370
Στεγάνωση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με 

στεγανοποιητικό εύκαμπτο τσιμεντοειδές, σε δύο στρώ−
σεις συνολικού πάχους 1,50 έως 2 mm, ήτοι υδροβολή 
των επιφανειών στις οποίες έχει προηγηθεί εφαρμογή 
αναστολέα διάβρωσης και εφαρμογή μετά από μερικές 
ημέρες του τσιμεντοειδούς, σύμφωνα με τις οδηγίες 
του παραγωγού του υλικού. Εκτέλεση της εργασίας με 
υλικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την 
μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης..

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως 
περαιωμένης

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα οκτώ
 Αριθμητικώς: 18,00
Άρθρο 10.23 Επισκευή ρηγματώσεων σκυροδέματος 

με ενέσεις εποξειδικής ρητίνης 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370
Περιλαμβάνεται η εκτέλεση των ακολούθων εργα−

σιών:
• απομάκρυνση σκόνης και τεμαχιδίων από τις ρωγμές
• κάλυψη των ρωγμών με εποξειδική πάστα με ταυτό−

χρονη τοποθέτηση των ακροφυσίων ανά 15 με 20 cm
• διεξαγωγή ενέσεων εποξειδικής ρητίνης από κάτω 

προς τα άνω
• αφαίρεση των σωληνίσκων και τρίψιμο της επιφά−

νειας που σφραγίστηκε με εποξειδική ρητίνη και επα−
ναπόκτηση της αρχικής λείας επιφάνειας

Τιμή ανά τρέχον μέτρο συγκόλλησης ρωγμής (μμ).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι επτά
 Αριθμητικώς: 27,00
Άρθρο 10.24 Τοποθέτηση σωλήνα αποστράγγισης Φ 

160 mm επενδεδυμένου με γεωύφασμα.
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.1
Τοποθέτηση σωλήνα αποστράγγισης Φ 160 mm επεν−

δεδυμένου με γεωύφασμα, ενδεικτικού τύπου ADS SW 
ή αντίστοιχου, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σε οποι−
αδήποτε θέση, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες 
του κατασκευαστή. 

Περιλαμβάνονται η προμήθεια των σωλήνων και των 
ειδικών τεμαχίων τους (μούφες, γωνίες, ταφ) και η ερ−
γασία πλήρους συναρμολόγησης και τοποθέτησης. Το 
όρυγμα ή η οπή εντός της οποίας τοποθετείται ο σω−
λήνας αποστράγγισης και η επενεπίχωση του απομέ−
νοντος όγκου επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία 
άρθρα του τιμολογίου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τρία και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 13,50
Άρθρο 10.25 Εφαρμογή συγκολλητικής ρητίνης σε επι−

φάνεια παλαιού σκυροδέματος
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370
Προμήθεια και εφαρμογή συγκολλητικής ρητίνης σε 

επιφάνεια παλαιού σκυροδέματος, στην οποία έχει προ−
ηγηθεί εκτράχυνση, ώστε να επιτευχθεί καλή πρόσφυση 
− συνάφεια με το νέο σκυρόδεμα. Εφαρμογή με βούρ−

τσα, ρολλό ή ψεκασμό σε επιφάνεια καθαρή και χωρίς 
ψαθυρά τμήματα και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του υλικού. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως 
περαιωμένης

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα και ογδόντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 10,80
Άρθρο 10.26 Πλήρωση εξωτερικών αρμών με τσιμε−

ντοειδές διογκούμενο κονίαμα. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370
Πλήρωση εξωτερικών αρμών κατασκευών από σκυρό−

δεμα με τσιμεντοειδές διογκούμενο κονίαμα, της εγκρί−
σεως της Υπηρεσίας. Περιλαμβάνονται η προμήθεια των 
υλικών παρασκευής του κονιάματος, ο απαιτούμενος 
εξοπλισμός και η εργασία ανάμιξης του κονιάματος και 
πλήρωσης των αρμών, σύμφωνα με την μελέτη και τα 
λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο αρμού (μμ).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι δύο και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 22,50
11. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ#
Άρθρο 11.01 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752
Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σίφωνες φρεατί−

ων υδροσυλλογής και κάθε χυτοσιδηρό αντικείμενο, 
πλην βαθμίδων και εσχαρών, πλήρως τοποθετημένα 
μετά της αξίας μεταφοράς επί τόπου των έργων. Τα 
προσκομιζόμενα προς τοποθέτηση υλικά θα συνοδεύ−
ονται από πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισμένου 
εργαστηρίου.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
11.01.01 Καλύματα χυτοσιδηρά, κοινά
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και εξήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 1,60
11.01.02 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile 

iron) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δύο και δέκα λεπτά
 Αριθμητικώς: 2,10
Άρθρο 11.02 Μεταλλικές εσχάρες υπονόμων
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752
Μεταλλικές εσχάρες υπονόμων πλήρως τοποθετημέ−

νες μετά της αξίας μεταφοράς επί τόπου των έργων. 
Τα προσκομιζόμενα προς τοποθέτηση υλικά θα συνο−
δεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισμένου 
εργαστηρίου.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
11.02.01 Χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής (τυπο−

ποιημένες)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και πενήντα πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 1,55
11.02.02 Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, 

ηλεκτροσυγκολλητές
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και ογδόντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 2,80
11.02.03 Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιη−

μένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία 
 Αριθμητικώς: 3,00
11.02.04 Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσί−

δηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και σαράντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 2,40
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Άρθρο 11.03 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6753
Για ένα χιλιόγραμμο βάρους τοποθετημένης χυτοσι−

δηράς βαθμίδας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια 
των υλικών επί τόπου και οι πάσης φύσεως εργασίες 
για την έντεχνη εκτέλεση. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και δέκα λεπτά
 Αριθμητικώς: 2,10
Άρθρο 11.04 Βαθμίδες από συνθετικά υλικά
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6753
Προμήθεια και τοποθέτηση στις προβλεπόμενες απο−

στάσεις χαλύβδινων πατημάτων φρεατίων, ελαχίστων 
διαστάσεων 200 x 240 mm, με πλαστική επένδυση ολε−
φίνης, ελαφρά κλίση στο μέσον, πτερύγια προστασί−
ας στα άκρα, αντιολισθητική λαβή και ανακλαστικές 
επιφάνειες, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13101:2002. Οι 
συνθετικές βαθμίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιη−
τικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα 
 Αριθμητικώς: 10,00
Άρθρο 11.05 Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και 

λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την 
βαφή, επί τόπου του έργου

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751
Κατασκευή στοιχείων από δομικό χάλυβα, από τυπο−

ποιημένες ή μή διατομές και χαλυβδόφυλλα διαφόρων 
παχών, ποιότητας S235 κατά ΕΝ 10027 (αντίστοιχη της 
ποιότητας St 37 κατά DIN). Περιλαμβάνεται η προμήθεια 
του υλικού, η επεξεργασία σύμφωνα με τα καθοριζόμε−
να στην μελέτη σε εγκατάσταση πλήρως εξοπλισμένη 
με τα κατάλληλα μηχανήματα επεξεργασίας ή/και εν 
μέρει επί τόπου του έργου, η προσυναρμολόγηση των 
στοιχείων και η φόρτωση και μεταφορά επί τόπου του 
έργου σε οποιαδήποτε απόσταση.

Το άρθρο έχει εφαρμογή στις φέρουσες και μή κατα−
σκευές από δομικό χάλυβα, στην κατασκευή θυροφραγ−
μάτων, συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διωρύγων 
(τύπου AVIS, AVIO, AMIL κ.λπ.), δοκών εμφράξεως ανοιγ−
μάτων, εσχαρών παρακράτησης φερτών/επιπλεόντων 
(trash racks), και στις πάσης φύσεως σιδηροκατασκευές 
των υδραυλικών και λοιπών έργων. 

Οι κατασκευές θα υλοποιούνται σύμφωνα με τα σχέ−
δια λεπτομερειών της εγκεκριμένης μελέτης και τα κα−
θοριζόμενα στους όρους δημοπράτησης του έργου.

Αναλόγως του απαιτούμενου βαθμού επεξεργασίας 
των μορφοχαλύβων και της προβλεπόμενης αντισκω−
ριακής προστασίας και βαφής έχουν εφαρμογή τα ακό−
λουθα επιμέρους άρθρα. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως αποπερατωμένης 
κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογι−
σμών του βάρους.

11.05.01 Κατασκευές χωρίς μηχανουργική επεξεργα−
σία 

Το άρθρο έχει εφαρμογή στις συγκολλητές κατα−
σκευές, που απαιτούν μόνον κοπή και συγκόλληση των 
μορφοχαλύβων.

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης χάλυβα ποιότητος 
S355 (St 52) η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,10 €/kg

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 1,50

11.05.02 Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική 
επεξεργασία 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751
Το άρθρο έχει εφαρμογή στις κοχλιωτές κατασκευές, 

και γενικά κατασκευές που απαιτούν διάτρηση,ή στρα−
ντζάρισμα.

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης χάλυβα ποιότητος 
S355 (St 52) η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,10 €/kg

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο 
 Αριθμητικώς: 2,00
11.05.03 Κατασκευές με ηυξημένη μηχανουργική επε−

ξεργασία (εργασία τόρνου, φρέζας, κυλίνδρου, boring)
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751
Το άρθρο έχει εφαρμογή στις κατασκευές που απαιτούν 

πρόσθετη μηχανουργική επεξεργασία με χρήση διαμορφω−
τικού κυλίνδου, τόρνου, φρέζας, παντογράφου, πρεσσών 
κ.λπ. μηχανημάτων επεξεργασίας μετάλλου (π.χ. κατασκευή 
εδράνων, αξόνων, ασπίδων τοξωτών θυρογραγμάτων, οδο−
ντωτών κανόνων, κοχλιών, απλών μηχανισμών κ.λπ.).

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης χάλυβα ποιότητος 
S355 (St 52) η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,15 €/kg. 

Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή μηχανισμών 
ανύψωσης θυροφραγ−μάτων, η τιμολόγηση των οποίων 
πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση με βάση τις προδι−
αγραφές αυτών.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και σαράντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 4,40
Άρθρο 11.06 Αμμοβολή χαλυβδίνων κατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751
Αμμοβολή ή μεταλλοβολή στοιχείων κατασκευής από 

χάλυβα σε βιομηχανική εγκατάσταση κατηγορίας Sa 2 
½ κατά τους Σουηγικούς κανονισμούς. Η αμμοβολή των 
κατασκευών προ της εφαρμογής των στρώσεων αντι−
διαβρωτικής προστασίας είναι υποχρεωτική.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής.
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,15
Άρθρο 11.07 Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων 

κατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751
Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία χαλυβδοκα−

τασκευών μετά την διαμόρφωση των στοιχείων τους 
στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την 
προσκόμιση του στο εργοτάξιο για την τελική συναρ−
μολόγηση και ανέγερσή τους.

Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, 
ή εάν διαπιστωθεί τραυματισμός των επιφανειών των 
στοιχείων κατά την φορτοεκφόρτωσή τους, θα γίνεται 
τοπική αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου 
ή/και τις εντολές της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής
11.07.01 Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης 

(rust primer)
Οι δύο στρώσεις του primer θα είναι διαφορετικής 

απόχρωσης για να είναι εφικτό να ελεγχθεί ότι εφαρ−
μόσθηκαν.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,10
11.07.02 Εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος (hot dip 

galvanizing) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,25
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Άρθρο 11.08 Βαφή χαλυβδίνων κατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751
Βαφή χαλυβδίνων κατασκευών στο εργοστάσιο ή το 

εργοτάξιο, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. 
Πάχος ξηρού υμένα χρώματος (SFT) σύμφωνα με την 
μελέτη.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής
11.08.01 Με εποξειδικά χρώματα
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,15
11.08.02 Με χρώματα υψηλής ανθεκτικότητος στις και−

ρικές συνθήκες και σε υγρό περιβάλλον και πενταετή 
εγγύηση της βαφής 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,20
Άρθρο 11.09 Συναρμολόγηση − εγκατάσταση μεταλ−

λικών κατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751
Η τιμή δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις θυρο−

φραγμάτων και συσκευών ελέγχου ροής ανοικτών 
διωρύγων, για τις οποίες ισχύει το άρθρο 11.10 (κατά 
περίπτωση).

Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση γερανών κ.λπ. 
ανυψωτικών διατάξεων, τα απαιτούμενα ικριώματα και 
βοηθητικές κατασκευές για την ανέγερση, οι απαιτού−
μενες αγκυρόβιδες και μή συρρικνούμενα κονιάματα για 
την έδραση των πελμάτων και κάθε πρόσθετη εργασία 
για την ολοκλήρωση της κατασκευής σύμφωνα με την 
μελέτη του έργου. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,20
Άρθρο 11.10 Εγκατάσταση και ρύθμιση συσκευών ελέγ−

χου ροής διωρύγων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751
Εγκατάσταση και ρύθμιση συσκευών ελέγχου ροής 

ανοικτών διωρύγων τύπου Neyrpic (ρυθμιστές σταθερής 
ανάντη ή κατάντη στάθμης τύπων AVIS, AVIO, AMIL, 
σίφωνες ασφαλείας, μεριστές παροχής κ.λπ.), δοκών 
εμφράξεως ανοιγμάτων, εσχαρών παρακράτησης φερ−
τών/επιπλεόντων (trash racks) και θυροφραγμάτων που 
έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με εγκεκριμένα από 
την Υπηρεσία σχέδια από εξειδικευμένα εργοστάσια 
μεταλλικών κατασκευών και έχουν προσκομισθεί στην 
θέση εγκατάστασης. 

Συμπεριλαμβάνεται η χρήση του εκάστοτε (αναλόγως 
του βάρους) απαιτουμένου ανυψωτικού εξοπλισμού, η 
προμήθεια και τοποθέτηση υλικών έρματος (εάν απαι−
τούνται), οι τυχόν τοπικές αποτμήσεις στοιχείων από 
σκυρόδεμα (στην περίπτωση που αντιμετωπίζεται 
πρόβλημα συναρμογής των μεταλλικών στοιχείων στις 
εγκοπές του σκυρογέματος), η εφαρμογή μή συρρικνου−
μένου κονιάματος για την στήριξη και ευθυγράμμιση 
των πελμάτων έδρασης, η ηλεκτροσυγκόλληση των 
μεταλλικών ακυρίων (τζινέτια), και γενικά οι δαπάνες 
του προσωπικού, μηχανημάτων, εξοπλισμού και μικροϋ−
λικών που απαιτούνται για την πλήρη εγκατάσταση και 
ρύθμιση των συσκευών, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα από την μελέτη 
του έργου.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάρους εγκαθιστάμενης 
συσκευής, βάσει ζυγολογίου

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες εφαρμογής 

υστεροχύτων σκυροδεμάτων πάκτωσης (σκυροδέματα 
δευτέρας τάξεως), για τις οποίες έχουν εφαρμογή τα 
οικεία άρθρα του Τιμολογίου. Δεν συμπεριλαμβάνεται 
επίσης η εγκατάσταση τυχόν μηχανισμών ανύψωσης 
(μηχανικών, υδραυλικών ή ηλεκτροκινήτων) και των αντι−
στοίχων αυτοματισμών.

11.10.01 Για συσκευές βάρους έως 50 kg 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο
 Αριθμητικώς: 2,00
11.10.02 Για συσκευές βάρους από 50 έως 500 kg
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 1,50
11.10.03 Για συσκευές βάρους άνω των 500 kg
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενα
 Αριθμητικώς: 1,00
Άρθρο 11.11 Κιγκλίδωμα από σιδηροσωλήνες
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6810 
Για ένα μέτρο μήκους (μμ) κιγκλιδώματος πλήρως 

τοποθετημένου (σε οποιοδήποτε τεχνικό έργο) που θα 
κατασκευαστεί με γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες 1.1/2”, 
ταυ και σταυρούς, περιλαμβανομένων της προμήθειας, 
της επί τόπου μεταφοράς, των απαιτουμένων υλικών 
κατασκευής, των ελασμάτων στερεώσεως και των δα−
πανών εγκαταστάσεως και ελαιοχρωματισμού.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα
 Αριθμητικώς: 60,00
Άρθρο 11.12 Περίφραξη με συρματόπλεγμα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6812
Για ένα μέτρο μήκους περιφράξεως τεχνικών έργων 

που έχει κατασκευαστεί με δικτυωτό γαλβανισμένο συρ−
ματόπλεγμα Νο 17 (διαμέτρου 3 mm και βάρους 2,36 
kg/m2) και με πασσάλους στηρίξεως από φυγοκεντρικό 
σκυρόδεμα (7/9,5 cm και ύψους 1,90 m) ανά αποστά−
σεις 2,0 m περίπου, βάσεις από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C8/10. Θύρες εισόδου με κλείθρο και λοιπά εξαρτήματα. 
Προμήθεια υλικών επί τόπου των έργων και εργασία 
κατασκευής.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι πέντε
 Αριθμητικώς: 25,00
Άρθρο 11.13 Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφρά−

ξεων, με την εργασία τοποθέτησης
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6812
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση 

(στερέωση, πρόσδεση, τάνυση) γαλβανισμένου συρ−
ματοπλέγματος περιφράξεων οποιουδήποτε τύπου 
(ανεξαρτήτως ανοίγματος βροχίδας, πάχους και πλέ−
ξης σύρματος), γαλβανισμένου σύρματος τάνυσης και 
ακανθωτού πλέγματος για την κατασκευή περίφραξης 
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Το παρόν Άρθρο έχει εφαρμογή σε περίπτωση μη 
τυποποιημένων περιφράξεων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) ενσωματουμένων ως άνω 
υλικών

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο
 Αριθμητικώς: 2,00 
Άρθρο 11.14 Πάσσαλοι περιφράξεων πλήρως τοποθε−

τημένοι και πακτωμένοι 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου πασ−

σάλων περιφράξεων οποιουδήποτε τύπου, διάνοιξη της 
οπής πάκτωσης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από την 
μελέτη (με μηχανικά μέσα, χρήση αεροσφυρών ή χειρο−
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νακτικά), την τοποθέτηση, κατακορύφωση και πάκτωσή 
τους με σκυρόδεμα ποιότητας C8/10 (με την αξία του 
σκυροδέματος), καθώς και συγκέντρωση και απομάκρυν−
ση των προϊόντων εκσκαφής των οπών πάκτωσης. 

Το παρόν Άρθρο έχει εφαρμογή σε περίπτωση μη 
τυποποιημένων περιφράξεων.

11.14.01 Πάσσαλοι από χαλύβδινα προφίλ, με την απαι−
τούμενη αντισκωριακή προστασία

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6751
Επιμέτρηση ανά χιλόγραμμο (kg) χάλυβα πασσάλων 

(με τις λοιπές εργασίες ανηγμένες στην αξία των χα−
λυβδίνων πασσάλων)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα
 Αριθμητικώς: 1,00
11.14.02 Πάσσαλοι από σκυρόδεμα, φυγοκεντρικοί, 

ύψους 1,90 − 2,10 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6812
Tιμή ανά μέτρο (μμ) πασσάλου πλήρως τοποθετη−

μένου
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι
 Αριθμητικώς: 6,00
Aρθρο 11.15 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά 

ΕΝ 1433 βιομηχανικής προέλευσης.
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.1
Για την προμήθεια και εγκατάσταση καναλιών απο−

στράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, 
βιομηχανικής προέλευσης, από συνθετικά υλικά (π.χ. 
πολυπροπυλένιο) με ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύ−
βδινα γαλβανισμένα φύλλα (αναλόγως της κατηγο−
ρίας φορτίου) συνοδευόμενων από εσχάρες συνθε−
τικές, χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές, κατασκευασμένων 
και δοκιμασμένων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 «Κανάλια αποστράγγισης σε 
ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχημάτων − Ταξινόμη−
ση, σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης», με σήμανση CΕ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα στοιχεία των καναλιών θα φέρουν κατάλληλα δι−
αμορφωμένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν στε−
γανή σύνδεση και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης 
− ώθησης τμημάτων συναρμολογημένου καναλιού. Οι 
συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης, οριζόντιες ή κα−
τακόρυφες, θα γίνονται στις προβλεπόμενες από τον 
κατασκευαστή θέσεις στο σώμα του καναλιού (προση−
μειωμένες) με χρήση ειδικών εξαρτημάτων (του συστή−
ματος τυποποιημένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζουν 
απόλυτη στεγανότητα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια επί τόπου 
του έργου των υλικών, όπως κανάλια (βιομηχανικής 
προέλευσης), εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια 
απολήξεων/διακλαδώσεων, το σύστημα «κλειδώματος» 
της εσχάρας καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά πά−
κτωσης και στερέωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
εργοστασίου κατασκευής. Όλα τα μεταλλικά εξαρτή−
ματα στερέωσης των εσχαρών θα έχουν υποστεί αντι−
βιαβρωτική επεξεργασία.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες διά−
νοιξης του αύλακος εγκατάστασης των καναλιών (τι−
μολογούνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου, αναλόγως της φύσεως/συστάσεως του δα−
πέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η προμήθεια 
και τοποθέτηση αμμοσυλλεκτών. 

Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται με 

βάση το καθαρό πλάτος και την κατηγορία φορτίου 
κατά ΕΝ 1433.

Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιμοποιούνται μό−
νον από πεζούς και ποδηλάτες (ελάχιστη κλάση Α15: 
αντοχή σε φορτίο 15 kN)

Κατηγορία Β: για πεζοδρόμους και χώρους στάθ−
μευσης αυτοκινήτων (ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή σε 
φορτίο 125 kN)

Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδρομίων και λωρί−
δες έκτακτης αναζήτησης οδών (ελάχιστη κλάση C250: 
αντοχή σε φορτίο 250 kN)

Κατηγορία D: για αμαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθ−
μευσης βαρέων σχημάτων (ελάχιστη κλάση C400: αντο−
χή σε φορτίο 400 kN)

Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά 
φορτία, όπως κρηπιδώματα, αποβάθρες κ.λπ. (ελάχιστη 
κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN)

Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα 
βαριά φορτία, όπως διάδρομοι αεροδρομίων (ελάχιστη 
κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN)

Τα προσκομιζόμενα προς εγκατάσταση κανάλια θα 
συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργα−
στηρίου στην ΕΕ, από τα οποία θα προκύπτει η συμμόρ−
φωσή τους με τις διατάξεις του προτύπου ΕΝ 1433.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πλήρως τοποθετημένου 
καναλιού με επιμέτρηση κατά τον άξονά του.

11.15.01 Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 
mm, κατηγορίας φορτίου Α15, με εσχάρα πλαστική (με 
προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας), ή χαλύ−
βδινη γαλβανισμένη. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε 
 Αριθμητικά: 45,00 €
11.15.02 Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 

mm, κατηγορίας φορτίου Β125 με εσχάρα από γαλβα−
νισμένο χάλυβα.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα πέντε 
 Αριθμητικά: 65,00 €
11.15.03 Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 

mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό 
χυτοσίδηρο

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα 
 Αριθμητικά: 70,00 €
11.15.04 Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 

mm, κατηγορίας φορτίου Β125 με εσχάρα από γαλβα−
νισμένο χάλυβα.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ογδόντα πέντε 
 Αριθμητικά: 85,00 €
11.15.05 Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 

mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό 
χυτοσίδηρο

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ενενήντα πέντε 
 Αριθμητικά: 95,00 €
11.15.06 Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 

mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό 
χυτοσίδηρο

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν πενήντα 
 Αριθμητικά: 150,00 €
11.15.07 Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 

mm, κατηγορίας φορτίου D400 με εσχάρα από ελατό 
χυτοσίδηρο

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν είκοσι 
 Αριθμητικά: 120,00 €
11.15.08 Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 
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mm, κατηγορίας φορτίου D400 με εσχάρα από ελατό 
χυτοσίδηρο

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν πενήντα 
 Αριθμητικά: 150,00 €
11.15.09 Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 

mm, κατηγορίας φορτίου D400 με εσχάρα από ελατό 
χυτοσίδηρο

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν ενενήντα 
 Αριθμητικά: 190,00 €
11.15.10 Αμμοσυλλέκτης για κανάλια εσωτερικού πλά−

τους 100 mm, πλήρως εγκατε−στημένος με τα ειδικά τε−
μάχια σύνδεσης στερέωσης και τον εγκιβωτισμό του.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατό 
 Αριθμητικά: 100,00 €
11.15.11 Αμμοσυλλέκτης για κανάλια εσωτερικού πλά−

τους 150 mm, πλήρως εγκατε−στημένος με τα ειδικά τε−
μάχια σύνδεσης στερέωσης και τον εγκιβωτισμό του.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν δέκα πέντε 
 Αριθμητικά: 115,00 €
11.15.12 Αμμοσυλλέκτης για κανάλια εσωτερικού πλά−

τους 200 mm, πλήρως εγκατε−στημένος με τα ειδικά τε−
μάχια σύνδεσης στερέωσης και τον εγκιβωτισμό του.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν σαράντα πέντε 
 Αριθμητικά: 145,00 €
12. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ − ΔΙΚΤΥΑ
Άρθρο 12.01 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατά−

στασης, τοποθέτηση και αρμολόγηση τσιμεντοσωλήνων 
υπογείων δικτύων αποχετεύσεως, χωρίς τον εγκιβω−
τισμό.

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγι−
ες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα, τοποθέτηση 
και αρμολόγηση τσιμεντοσωλήνων υπογείων δικτύων 
αποχετεύσεως, χωρίς τον εγκιβωτισμό τους, ο οποίος 
επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου.

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) τοποθετηθέντων 
σωλήνων

12.01.01 Αόπλοι πρεσσαριστοί τσιμεντοσωλήνες, τύπου 
Α−Ι

(Πίνακας Ι της ΠΤΠ 110), (σελ.94)
12.01.01.01 ονομαστικής διαμέτρου D200 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα
 Αριθμητικώς: 9,00
12.01.01.02 ονομαστικής διαμέτρου D300 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εντεκα
 Αριθμητικώς: 11,00
12.01.01.03 ονομαστικής διαμέτρου D400 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τρία και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 13,50
12.01.01.04 ονομαστικής διαμέτρου D500 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.4
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα οκτώ
 Αριθμητικώς: 18,00
12.01.01.05 ονομαστικής διαμέτρου D600 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.5
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι ένα
 Αριθμητικώς: 21,00

12.01.01.06 ονομαστικής διαμέτρου D800 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.6
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι επτά
 Αριθμητικώς: 27,00
12.01.01.07 ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα ένα
 Αριθμητικώς: 41,00
12.01.02 Αόπλοι πρεσσαριστοί τσιμεντοσωλήνες εξαι−

ρετικής αντοχής, τύπου Α−ΙΙ,
(Πίνακας ΙΙ της ΠΤΠ 110),( σελ.95)
12.01.02.01 ονομαστικής διαμέτρου D150 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.1 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτώ
 Αριθμητικώς: 8,00
12.01.02.02 ονομαστικής διαμέτρου D200 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.1 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα
 Αριθμητικώς: 10,00
12.01.02.03 ονομαστικής διαμέτρου D250 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.2 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εντεκα
 Αριθμητικώς: 11,00
12.01.02.04 ονομαστικής διαμέτρου D300 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.2 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα
 Αριθμητικώς: 12,00
12.01.02.05 ονομαστικής διαμέτρου D350 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.3 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τρία και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 13,50
12.01.02.06 ονομαστικής διαμέτρου D400 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.3 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα πέντε
 Αριθμητικώς: 15,00
12.01.02.07 ονομαστικής διαμέτρου D500 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.4 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι
 Αριθμητικώς: 20,00
12.01.02.08 ονομαστικής διαμέτρου D600 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.5 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι δύο και πενήντα λε−

πτά
 Αριθμητικώς: 22,50
12.01.02.09 ονομαστικής διαμέτρου D700 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.6 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι πέντε
 Αριθμητικώς: 25,00
12.01.03 Οπλισμένοι πρεσσαριστοί τσιμεντοσωλήνες, 

τύπου Ι (ΠΤΠ 110, σελ. 100), συμπεριλαμβανομένης της 
αξίας του σιδηροπλισμού

12.01.03.01 ονομαστικής διαμέτρου D400 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.3 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα επτά
 Αριθμητικώς: 17,00
12.01.03.02 ονομαστικής διαμέτρου D500 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.4 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι δύο και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 22,50
12.01.03.03 ονομαστικής διαμέτρου D600 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.5 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι έξη
 Αριθμητικώς: 26,00



 

 

 
 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 23021

12.01.03.04 ονομαστικής διαμέτρου D700 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.6 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα ένα
 Αριθμητικώς: 31,00
12.01.03.05 ονομαστικής διαμέτρου D800 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.6 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα τέσσερα
 Αριθμητικώς: 34,00
12.01.03.06 ονομαστικής διαμέτρου D900 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα δύο
 Αριθμητικώς: 42,00
12.01.03.07 ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα ένα
 Αριθμητικώς: 51,00
12.01.03.08 ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα 
 Αριθμητικώς: 60,00
Άρθρο 12.02 Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσι−

μεντοσωλήνες σειράς 75
Αγωγοί από τσιμεντοσωλήνες αποχετεύσεως ομβρίων 

υδάτων, δονητικοί ή φυγοκεντρικοί, τύπου «’καμπάνα» 
με ελαστικό δακτύλιο, σειράς 75, των προδιαγραφών 
ΦΕΚ 253/τ. Β΄/1984 του τ. Υ.Δ.Ε, περιλαμβανομένης κάθε 
δαπάνης για προμήθεια των σωλήνων και ελαστικών 
δακτυλίων, μεταφορά επί τόπου, πλήρη τοποθέτηση, 
ελέγχους και λοιπές επιβαρύνσεις, πλην της δαπάνης 
των χωματουργικών (εκσκαφή, εγκιβωτισμός και επα−
νεπίχωση ορύγματος) 

Τιμή για ένα μέτρο μήκους (μμ) αγωγού από τσιμε−
ντοσωλήνα πλήρως τοποθετημένο σύμφωνα με τα 
ανωτέρω.

12.02.01 ονομαστικής διαμέτρου D400 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.3 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα έξη
 Αριθμητικώς: 36,00
12.02.02 ονομαστικής διαμέτρου D500 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.4
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα δύο
 Αριθμητικώς: 42,00
12.02.03 ονομαστικής διαμέτρου D600 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.5 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα δύο
 Αριθμητικώς: 52,00
12.02.04 ονομαστικής διαμέτρου D700 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.6 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα
 Αριθμητικώς: 60,00
12.02.05 ονομαστικής διαμέτρου D800 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.6 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 65,00
12.02.06 ονομαστικής διαμέτρου D900 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα οκτώ
 Αριθμητικώς: 98,00
12.02.07 ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν τέσσερα
 Αριθμητικώς: 104,00
12.02.08 ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν δώδεκα
 Αριθμητικώς: 112,00
12.02.09 ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν είκοσι δύο
 Αριθμητικώς: 122,00
12.02.10 ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν σαράντα έξη
 Αριθμητικώς: 146,00
12.02.11 ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εβδομήντα ένα
 Αριθμητικώς: 171,00
12.02.12 ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια τριάντα τέσσερα
 Αριθμητικώς: 234,00
Άρθρο 12.03 Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσι−

μεντοσωλήνες σειράς 100
Αγωγοί από τσιμεντοσωλήνες αποχετεύσεως ομβρίων 

υδάτων, δονητικοί ή φυγοκεντρικοί, τύπου «’καμπάνα» 
με ελαστικό δακτύλιο, σειράς 100, των προδιαγραφών 
ΦΕΚ 253/τ. Β΄/1984 του τ. Υ.Δ.Ε, περιλαμβανομένης κάθε 
δαπάνης για προμήθεια των σωλήνων και ελαστικών 
δακτυλίων, μεταφορά επί τόπου, πλήρη τοποθέτηση, 
ελέγχους και λοιπές επιβαρύνσεις, πλην της δαπάνης 
των χωματουργικών (εκσκαφή, εγκιβωτισμός και επα−
νεπίχωση ορύγματος) 

Τιμή για ένα μέτρο μήκους (μμ) αγωγού από τσιμε−
ντοσωλήνα πλήρως τοποθετημένο σύμφωνα με τα 
ανωτέρω.

12.03.01 ονομαστικής διαμέτρου D400 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.3 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα 
 Αριθμητικώς: 40,00
12.03.02 ονομαστικής διαμέτρου D500 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.4
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα τέσσερα
 Αριθμητικώς: 44,00
12.03.03 ονομαστικής διαμέτρου D600 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.5 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα τέσσερα
 Αριθμητικώς: 54,00
12.03.04 ονομαστικής διαμέτρου D700 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.6 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα τέσσερα
 Αριθμητικώς: 64,00
12.03.05 ονομαστικής διαμέτρου D800 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.6 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα εννέα
 Αριθμητικώς: 69,00
12.03.06 ονομαστικής διαμέτρου D900 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν τέσσερα
 Αριθμητικώς: 104,00
12.03.07 ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν δέκα
 Αριθμητικώς: 110,00
12.03.08 ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
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ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν είκοσι
 Αριθμητικώς: 120,00
12.03.09 ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν τριάντα ένα
 Αριθμητικώς: 131,00
12.03.10 ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εξήντα
 Αριθμητικώς: 160,00
12.03.11 ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν ενενήντα
 Αριθμητικώς: 190,00
12.03.12 ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια σαράντα οκτώ
 Αριθμητικώς: 248,00
12.03.13 ονομαστικής διαμέτρου D1800 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια εξήντα
 Αριθμητικώς: 360,00
12.03.14 ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια τριάντα
 Αριθμητικώς: 530,00
12.03.15 ονομαστικής διαμέτρου D2250 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτακόσια δέκα
 Αριθμητικώς: 710,00
12.03.16 ονομαστικής διαμέτρου D2500 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννιακόσια
 Αριθμητικώς: 900,00
Άρθρο 12.04 Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσι−

μεντοσωλήνες σειράς 150
Αγωγοί από τσιμεντοσωλήνες αποχετεύσεως ομβρίων 

υδάτων, δονητικοί ή φυγοκεντρικοί, τύπου «’καμπάνα» με 
ελαστικό δακτύλιο, σειράς 150, των προδιαγραφών ΦΕΚ 
253/τ. Β΄/1984 του τ. Υ.Δ.Ε, περιλαμβανομένης κάθε δαπά−
νης για προμήθεια των σωλήνων και ελαστικών δακτυλίων, 
μεταφορά επί τόπου, πλήρη τοποθέτηση, ελέγχους και λοι−
πές επιβαρύνσεις, πλην της δαπάνης των χωματουργικών 
(εκσκαφή, εγκιβωτισμός και επανεπίχωση ορύγματος) 

Τιμή για ένα μέτρο μήκους (μμ) αγωγού από τσιμε−
ντοσωλήνα πλήρως τοποθετημένο σύμφωνα με τα 
ανωτέρω.

12.04.01 ονομαστικής διαμέτρου D400 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.3 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα τρία
 Αριθμητικώς: 43,00
12.04.02 ονομαστικής διαμέτρου D500 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.4 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα δύο
 Αριθμητικώς: 52,00
12.04.03 ονομαστικής διαμέτρου D600 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.5 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα δύο
 Αριθμητικώς: 62,00
12.04.04 ονομαστικής διαμέτρου D700 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.6 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα επτά
 Αριθμητικώς: 67,00

12.04.05 ονομαστικής διαμέτρου D800 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.6 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα δύο
 Αριθμητικώς: 72,00
12.04.06 ονομαστικής διαμέτρου D900 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν δώδεκα
 Αριθμητικώς: 112,00
12.04.07 ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν δέκα πέντε
 Αριθμητικώς: 115,00
12.04.08 ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν τριάντα δύο
 Αριθμητικώς: 132,00
12.04.09 ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν πενήντα
 Αριθμητικώς: 150,00
12.04.10 ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εβδομήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 175,00
12.04.11 ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια 
 Αριθμητικώς: 200,00
12.04.12 ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια ογδόντα έξη
 Αριθμητικώς: 286,00
12.04.13 ονομαστικής διαμέτρου D1800 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια σαράντα ένα
 Αριθμητικώς: 441,00
12.04.14 ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια ογδόντα πέντε
 Αριθμητικώς: 585,00
12.04.15 ονομαστικής διαμέτρου D2250 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτακόσια ενενήντα δύο
 Αριθμητικώς: 792,00
12.04.16 ονομαστικής διαμέτρου D2500 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννιακόσια ενενήντα
 Αριθμητικώς: 990,00
Άρθρο 12.05 Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων υδά−

των από τσιμεντοσωλήνες οπλισμένους σειράς 75
Αγωγοί από τσιμεντοσωλήνες αποχετεύσεως ακαθάρ−

των υδάτων, δονητικοί ή φυγοκεντρικοί, τύπου «’καμπά−
να» με ελαστικό δακτύλιο, σειράς 75, των προδιαγραφών 
ΦΕΚ 253/τ. Β΄/1984 του τ. Υ.Δ.Ε, περιλαμβανομένης κάθε 
δαπάνης για προμήθεια των σωλήνων και ελαστικών 
δακτυλίων, μεταφορά επί τόπου, πλήρη τοποθέτηση, 
ελέγχους και λοιπές επιβαρύνσεις, πλην της δαπάνης 
των χωματουργικών (εκσκαφή, εγκιβωτισμός και επα−
νεπίχωση ορύγματος) 

Τιμή για ένα μέτρο μήκους (μμ) αγωγού από τσιμε−
ντοσωλήνα πλήρως τοποθετημένο σύμφωνα με τα 
ανωτέρω.

12.05.01 ονομαστικής διαμέτρου D400 mm
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Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.3 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα
 Αριθμητικώς: 40,00
12.05.02 ονομαστικής διαμέτρου D500 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.4 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα επτά
 Αριθμητικώς: 47,00
12.05.03 ονομαστικής διαμέτρου D600 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.5 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα οκτώ
 Αριθμητικώς: 58,00
12.05.04 ονομαστικής διαμέτρου D700 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.6 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα έξη
 Αριθμητικώς: 66,00
12.05.05 ονομαστικής διαμέτρου D800 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.6 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα ένα
 Αριθμητικώς: 71,00
12.05.06 ονομαστικής διαμέτρου D900 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν οκτώ
 Αριθμητικώς: 108,00
12.05.07 ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν δέκα τέσσερα
 Αριθμητικώς: 114,00
12.05.08 ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν είκοσι τέσσερα
 Αριθμητικώς: 124,00
12.05.09 ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν τριάντα τρία
 Αριθμητικώς: 133,00
12.05.10 ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εξήντα
 Αριθμητικώς: 160,00
12.05.11 ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν ογδόντα οκτώ
 Αριθμητικώς: 188,00
12.05.12 ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια πενήντα επτά
 Αριθμητικώς: 257,00
Άρθρο 12.06 Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων από 

τσιμεντοσωλήνες σειράς 100
Αγωγοί από τσιμεντοσωλήνες αποχετεύσεως ακα−

θάρτων υδάτων, δονητικοί ή φυγοκεντρικοί, τύπου 
«’καμπάνα» με ελαστικό δακτύλιο, σειράς 100, των προ−
διαγραφών ΦΕΚ 253/τ. Β΄/1984 του τ. Υ.Δ.Ε, περιλαμβα−
νομένης κάθε δαπάνης για προμήθεια των σωλήνων 
και ελαστικών δακτυλίων, μεταφορά επί τόπου, πλήρη 
τοποθέτηση, ελέγχους και λοιπές επιβαρύνσεις, πλην 
της δαπάνης των χωματουργικών (εκσκαφή, εγκιβωτι−
σμός και επανεπίχωση ορύγματος) 

Τιμή για ένα μέτρο μήκους (μμ) αγωγού από τσιμε−
ντοσωλήνα πλήρως τοποθετημένο σύμφωνα με τα 
ανωτέρω.

12.06.01 ονομαστικής διαμέτρου D400 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.3 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα τέσσερα
 Αριθμητικώς: 44,00
12.06.02 ονομαστικής διαμέτρου D500 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.4
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα εννέα
 Αριθμητικώς: 49,00
12.06.03 ονομαστικής διαμέτρου D600 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.5 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα εννέα
 Αριθμητικώς: 59,00
12.06.04 ονομαστικής διαμέτρου D700 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.6 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα 
 Αριθμητικώς: 70,00
12.06.05 ονομαστικής διαμέτρου D800 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.6
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα έξη
 Αριθμητικώς: 76,00
12.06.06 ονομαστικής διαμέτρου D900 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν δέκα πέντε
 Αριθμητικώς: 115,00
12.06.07 ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν είκοσι ένα
 Αριθμητικώς: 121,00
12.06.08 ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν τριάντα δύο
 Αριθμητικώς: 132,00
12.06.09 ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν σαράντα τέσσερα
 Αριθμητικώς: 144,00
12.06.10 ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εβδομήντα έξη
 Αριθμητικώς: 176,00
12.06.11 ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια επτά
 Αριθμητικώς: 207,00
12.06.12 ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια εβδομήντα
 Αριθμητικώς: 270,00
12.06.13 ονομαστικής διαμέτρου D1800 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια ενενήντα έξη
 Αριθμητικώς: 396,00
12.06.14 ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια ογδόντα πέντε
 Αριθμητικώς: 585,00
12.06.15 ονομαστικής διαμέτρου D2250 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτακόσια ογδόντα τρία
 Αριθμητικώς: 783,00
12.06.16 ονομαστικής διαμέτρου D2500 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννιακόσια ενενήντα
 Αριθμητικώς: 990,00
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Άρθρο 12.07 Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων από 
τσιμεντοσωλήνες σειράς 150

Αγωγοί από τσιμεντοσωλήνες αποχετεύσεως ακα−
θάρτων υδάτων, δονητικοί ή φυγοκεντρικοί, τύπου 
«’καμπάνα» με ελαστικό δακτύλιο, σειράς 150, των προ−
διαγραφών ΦΕΚ 253/τ. Β΄/1984 του τ. Υ.Δ.Ε, περιλαμβα−
νομένης κάθε δαπάνης για προμήθεια των σωλήνων 
και ελαστικών δακτυλίων, μεταφορά επί τόπου, πλήρη 
τοποθέτηση, ελέγχους και λοιπές επιβαρύνσεις, πλην 
της δαπάνης των χωματουργικών (εκσκαφή, εγκιβωτι−
σμός και επανεπίχωση ορύγματος) 

Τιμή για ένα μέτρο μήκους (μμ) αγωγού από τσιμε−
ντοσωλήνα πλήρως τοποθετημένο σύμφωνα με τα 
ανωτέρω.

12.07.01 ονομαστικής διαμέτρου D400 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.3 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα οκτώ
 Αριθμητικώς: 48,00
12.07.02 ονομαστικής διαμέτρου D500 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.4 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα οκτώ
 Αριθμητικώς: 58,00
12.07.03 ονομαστικής διαμέτρου D600 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.5 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα οκτώ
 Αριθμητικώς: 68,00
12.07.04 ονομαστικής διαμέτρου D700 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.6 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 75,00
12.07.05 ονομαστικής διαμέτρου D800 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.6 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα εννέα
 Αριθμητικώς: 79,00
12.07.06 ονομαστικής διαμέτρου D900 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν είκοσι τέσσερα
 Αριθμητικώς: 124,00
12.07.07 ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν είκοσι επτά
 Αριθμητικώς: 127,00
12.07.08 ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν σαράντα έξη
 Αριθμητικώς: 146,00
12.07.09 ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εξήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 165,00
12.07.10 ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν ενενήντα δύο
 Αριθμητικώς: 192,00
12.07.11 ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια είκοσι
 Αριθμητικώς: 220,00
12.07.12 ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια δέκα πέντε
 Αριθμητικώς: 315,00
12.07.13 ονομαστικής διαμέτρου D1800 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια ογδόντα έξη
 Αριθμητικώς: 486,00
12.07.14 ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξακόσια σαράντα οκτώ
 Αριθμητικώς: 648,00
12.07.15 ονομαστικής διαμέτρου D2250 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτακόσια εβδομήντα τρία
 Αριθμητικώς: 873,00
12.07.16 ονομαστικής διαμέτρου D2500 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια ενενήντα οκτώ
 Αριθμητικώς: 1.098,00
Άρθρο 12.08 Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων υδά−

των από τσιμεντοσωλήνες οπλισμένους σειράς 75 με 
εσωτερική μόνωση από εποξειδικό υλικό

Αγωγοί από τσιμεντοσωλήνες αποχετεύσεως ακα−
θάρτων υδάτων, δονητικοί ή φυγοκεντρικοί, τύπου «’κα−
μπάνα» με ελαστικό δακτύλιο, σειράς 75, με εσωτερι−
κή μόνωση από εποξειδικό υλικό, των προδιαγραφών 
ΦΕΚ 253/τ. Β΄/1984 του τ. Υ.Δ.Ε, περιλαμβανομένης κάθε 
δαπάνης για προμήθεια των σωλήνων και ελαστικών 
δακτυλίων, μεταφορά επί τόπου, πλήρη τοποθέτηση, 
ελέγχους και λοιπές επιβαρύνσεις, πλην της δαπάνης 
των χωματουργικών (εκσκαφή, εγκιβωτισμός και επα−
νεπίχωση ορύγματος) 

Τιμή για ένα μέτρο μήκους (μμ) αγωγού από τσιμε−
ντοσωλήνα πλήρως τοποθετημένο σύμφωνα με τα 
ανωτέρω.

12.08.01 ονομαστικής διαμέτρου D400 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.3 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα τρία
 Αριθμητικώς: 43,00
12.08.02 ονομαστικής διαμέτρου D500 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.4 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα 
 Αριθμητικώς: 50,00
12.08.03 ονομαστικής διαμέτρου D600 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.5 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα τρία
 Αριθμητικώς: 63,00
12.08.04 ονομαστικής διαμέτρου D700 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.6 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα ένα
 Αριθμητικώς: 71,00
12.08.05 ονομαστικής διαμέτρου D800 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.6 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα επτά
 Αριθμητικώς: 77,00
12.08.06 ονομαστικής διαμέτρου D900 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν δέκα επτά
 Αριθμητικώς: 117,00
12.08.07 ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν είκοσι έξη
 Αριθμητικώς: 126,00
12.08.08 ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν τριάντα πέντε
 Αριθμητικώς: 135,00
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12.08.09 ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν σαράντα έξη
 Αριθμητικώς: 146,00
12.08.10 ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εβδομήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 175,00
12.08.11 ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια πέντε
 Αριθμητικώς: 205,00
12.08.12 ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια ογδόντα ένα
 Αριθμητικώς: 281,00
Άρθρο 12.09 Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων από 

τσιμεντοσωλήνες οπλισμένους με εσωτερική μόνωση 
από εποξειδικό υλικό σειράς 100

Αγωγοί από τσιμεντοσωλήνες αποχετεύσεως ακαθάρ−
των υδάτων, δονητικοί ή φυγοκεντρικοί, τύπου «’καμπάνα» 
με ελαστικό δακτύλιο, σειράς 100, με εσωτερική μόνωση 
από εποξειδικό υλικό, των προδιαγραφών ΦΕΚ 253/τ. 
Β΄/1984 του τ. Υ.Δ.Ε, περιλαμβανομένης κάθε δαπάνης για 
προμήθεια των σωλήνων και ελαστικών δακτυλίων, μετα−
φορά επί τόπου, πλήρη τοποθέτηση, ελέγχους και λοιπές 
επιβαρύνσεις, πλην της δαπάνης των χωματουργικών 
(εκσκαφή, εγκιβωτισμός και επανεπίχωση ορύγματος) 

Τιμή για ένα μέτρο μήκους (μμ) αγωγού από τσιμε−
ντοσωλήνα πλήρως τοποθετημένο σύμφωνα με τα 
ανωτέρω.

12.09.01 ονομαστικής διαμέτρου D400 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.3 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα οκτώ
 Αριθμητικώς: 48,00
12.09.02 ονομαστικής διαμέτρου D500 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.4 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα τρία
 Αριθμητικώς: 53,00
12.09.03 ονομαστικής διαμέτρου D600 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.5 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 65,00
12.09.04 ονομαστικής διαμέτρου D700 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.6 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα επτά
 Αριθμητικώς: 77,00
12.09.05 ονομαστικής διαμέτρου D800 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.6 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα τρία
 Αριθμητικώς: 83,00
12.09.06 ονομαστικής διαμέτρου D900 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν είκοσι πέντε
 Αριθμητικώς: 125,00
12.09.07 ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν τριάντα ένα
 Αριθμητικώς: 131,00
12.09.08 ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν σαράντα τέσσερα
 Αριθμητικώς: 144,00

12.09.09 ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν πενήντα επτά
 Αριθμητικώς: 157,00
12.09.10 ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν ενενήντα δύο
 Αριθμητικώς: 192,00
12.09.11 ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια είκοσι επτά
 Αριθμητικώς: 227,00
12.09.12 ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια ενενήντα επτά
 Αριθμητικώς: 297,00
12.09.13 ονομαστικής διαμέτρου D1800 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια τριάντα δύο
 Αριθμητικώς: 432,00
12.09.14 ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξακόσια τριάντα εννέα
 Αριθμητικώς: 639,00
12.09.15 ονομαστικής διαμέτρου D2250 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτακόσια πενήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 855,00
12.09.16 ονομαστικής διαμέτρου D2500 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια ογδόντα
 Αριθμητικώς: 1.080,00
Άρθρο 12.10 Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων από 

τσιμεντοσωλήνες οπλισμένους με εσωτερική μόνωση 
από εποξειδικό υλικό σειράς 150

Αγωγοί από τσιμεντοσωλήνες αποχετεύσεως ακαθάρ−
των υδάτων, δονητικοί ή φυγοκεντρικοί, τύπου «’καμπάνα» 
με ελαστικό δακτύλιο, με εσωτερική μόνωση από επο−
ξειδικό υλικό, σειράς 150, των προδιαγραφών ΦΕΚ 253/τ. 
Β΄/1984 του τ. Υ.Δ.Ε, περιλαμβανομένης κάθε δαπάνης για 
προμήθεια των σωλήνων και ελαστικών δακτυλίων, μετα−
φορά επί τόπου, πλήρη τοποθέτηση, ελέγχους και λοιπές 
επιβαρύνσεις, πλην της δαπάνης των χωματουργικών 
(εκσκαφή, εγκιβωτισμός και επανεπίχωση ορύγματος) 

Τιμή για ένα μέτρο μήκους (μμ) αγωγού από τσιμε−
ντοσωλήνα πλήρως τοποθετημένο σύμφωνα με τα 
ανωτέρω.

12.10.01 ονομαστικής διαμέτρου D400 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.3 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα ένα
 Αριθμητικώς: 51,00
12.10.02 ονομαστικής διαμέτρου D500 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.4 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα τρία
 Αριθμητικώς: 63,00
12.10.03 ονομαστικής διαμέτρου D600 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.5 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 75,00
12.10.04 ονομαστικής διαμέτρου D700 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.6 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα ένα
 Αριθμητικώς: 81,00
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12.10.05 ονομαστικής διαμέτρου D800 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.6 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα έξη
 Αριθμητικώς: 86,00
12.10.06 ονομαστικής διαμέτρου D900 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν τριάντα πέντε
 Αριθμητικώς: 135,00
12.10.07 ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν τριάντα εννέα
 Αριθμητικώς: 139,00
12.10.08 ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν πενήντα οκτώ
 Αριθμητικώς: 158,00
12.10.09 ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν ογδόντα
 Αριθμητικώς: 180,00
12.10.10 ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια δέκα
 Αριθμητικώς: 210,00
12.10.11 ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια τριάντα εννέα
 Αριθμητικώς: 239,00
12.10.12 ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια σαράντα τέσσερα
 Αριθμητικώς: 344,00
12.10.13 ονομαστικής διαμέτρου D1800 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια τριάντα ένα
 Αριθμητικώς: 531,00
12.10.14 ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτακόσια έντεκα
 Αριθμητικώς: 711,00
12.10.15 ονομαστικής διαμέτρου D2250 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννιακόσια πενήντα τέσσερα
 Αριθμητικώς: 954,00
12.10.16 ονομαστικής διαμέτρου D2500 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια εκατόν ενενήντα
 Αριθμητικώς: 1.190,00
Άρθρο 12.11 Αγωγοί μεταφοράς ύδατος πιέσεως έως 

2,5 atm από τσιμεντοσωλήνες οπλισμένους σειράς 175
Αγωγοί για μεταφορά ύδατος με χαμηλή πίεση έως 

2,5 atm από τσιμεντοσωλήνες οπλισμένους δονητικούς η 
φυγοκεντρικούς, τύπου καμπάνα με ελαστικό δακτύλιο, 
των προδιαγραφών ΦΕΚ 253/τ. Β΄/1984 του Υ.Δ.Ε, σειράς 
175, περιλαμβανομένης κάθε δαπάνης για προμήθεια των 
σωλήνων και ελαστικών δακτυλίων, μεταφορά επί τό−
που, πλήρη τοποθέτηση, ελέγχους και λοιπές επιβαρύν−
σεις, πλην της δαπάνης των χωματουργικών (εκσκαφή, 
εγκιβωτισμός και επανεπίχωση ορύγματος) 

Τιμή για ένα μέτρο μήκους (μμ) αγωγού από τσιμε−
ντοσωλήνα πλήρως τοποθετημένο σύμφωνα με τα 
ανωτέρω.

12.11.01 ονομαστικής διαμέτρου D400 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.3 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα τρία
 Αριθμητικώς: 63,00
12.11.02 ονομαστικής διαμέτρου D500 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.4 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα δύο
 Αριθμητικώς: 72,00
12.11.03 ονομαστικής διαμέτρου D600 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.5 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα πέντε
 Αριθμητικώς: 85,00
12.11.04 ονομαστικής διαμέτρου D700 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.6 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα εννέα
 Αριθμητικώς: 99,00
12.11.05 ονομαστικής διαμέτρου D800 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.6 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν οκτώ
 Αριθμητικώς: 108,00
12.11.06 ονομαστικής διαμέτρου D900 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εξήντα δύο
 Αριθμητικώς: 162,00
12.11.07 ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εβδομήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 175,00
12.11.08 ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν ογδόντα εννέα
 Αριθμητικώς: 189,00
12.11.09 ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια επτά
 Αριθμητικώς: 207,00
12.11.10 ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια πενήντα δύο
 Αριθμητικώς: 252,00
12.11.11 ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια ενενήντα επτά
 Αριθμητικώς: 297,00
12.11.12 ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια ογδόντα επτά
 Αριθμητικώς: 387,00
12.11.13 ονομαστικής διαμέτρου D1800 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια εξήντα επτά
 Αριθμητικώς: 567,00
12.11.14 ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτακόσια τριάντα επτά
 Αριθμητικώς: 837,00
12.11.15 ονομαστικής διαμέτρου D2250 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια εκατόν δέκα έξη
 Αριθμητικώς: 1.116,00
12.11.16 ονομαστικής διαμέτρου D2500 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια τετρακόσια είκοσι
 Αριθμητικώς: 1.420,00



 

 

 
Άρθρο 12.12 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC 

σειράς 41
Αγωγοί υπονόμων ακαθάρτων από πλαστικούς σωλή−

νες ΡVC της σειράς 41 με τον εγκιβωτισμό από άμμο.
Για ένα μέτρο πραγματικού μήκους αγωγού από 

πλαστικούς σωλήνες ΡVC, χωρίς το μήκος των ειδικών 
τεμαχίων, με την προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση, 
τοποθέτηση, σύνδεση, εγκιβωτισμό των σωλήνων με 
άμμο, δοκιμασία των σωλήνων του αγωγού.

Στην τιμή ακόμα περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι από 
πλαστικό σωλήνα ΡVC και κάθε άλλη εργασία και υλικό 
συνδέσεως για την διαμόρφωση του αγωγού (για οσεσ−
δήποτε συνδέσεις) καθώς και οι σύνδεσμοι μεταξύ των 
σωλήνων και των φρεατίων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους
12.12.01 Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 110 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και εβδομήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 4,70
12.12.02 Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 125 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε και είκοσι λεπτά
 Αριθμητικώς: 5,20
12.12.03 Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 160 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτώ και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 8,50
12.12.04 Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 200 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εντεκα και σαράντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 11,40
12.12.05 Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 250 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαοκτώ
 Αριθμητικώς: 18,00
12.12.06 Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 315 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.4
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι οκτώ
 Αριθμητικώς: 28,00
12.12.07 Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 355 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.5
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα τέσσερα
 Αριθμητικώς: 34,00
12.12.08 Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 400 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.6
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα δύο
 Αριθμητικώς: 42,00
12.12.09 Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 500 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα δύο
 Αριθμητικώς: 62,00
12.12.10 Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 630 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 95,00
Άρθρο 12.13 Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC 
Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση 

κατά μήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός 
μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστι−
κούς σωλήνες PVC, ανά διάμετρο αγωγού και κατηγορία 
ονομαστικής πιέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνεται:
α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά 

από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του 
έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων ει−
δικών τεμαχίων από χυτοσίδηρο ή PVC, σύμφωνα με 
τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση 
εμποδίων, οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές 
της χάραξης κ.λπ.), τα οποία θα είναι κατάλληλα για 
αγωγούς από σωλήνες PVC της αντίστοιχης ονομα−
στικής πίεσης.

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση 
του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και 
ειδικών τεμαχίων αυτού (για οσεσδήποτε συνδέσεις), 
καθώς και η πλήρης δοκιμασία των αγωγών σύμφωνα 
με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

γ. Η φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των πλαστ−
κών σωλήνων και των εξαρτημάτων τους από οποιαδή−
ποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η 
τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης 
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό 
κατασκευή αγωγού από PVC με το υφιστάμενο δίκτυο, 
δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνε−
ται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος 
Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές 
ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και 
ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται 
ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος 
Τιμολογίου.

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, 
ανά διάμετρο αγωγού και ανά κατηγορία ονομαστικής 
πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα πα−
ραπάνω, και έτοιμου για την πλήρη και κανονική λει−
τουργία:

12.13.01 ονομαστικής πίεσης 6 at
12.13.01.01 ονομαστικής διαμέτρου D 50 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 1,50
12.13.01.02 ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και ογδόντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 1,80
12.13.01.03 ονομαστικής διαμέτρου D 75 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και τριάντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 2,30
12.13.01.04 ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και σαράντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 3,40
12.13.01.05 ονομαστικής διαμέτρου D110 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και ενενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 4,90
12.13.01.06 ονομαστικής διαμέτρου D140 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά και τριάντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 7,30
12.13.01.07 ονομαστικής διαμέτρου D160 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 9,50
12.13.01.08 ονομαστικής διαμέτρου D200 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.4
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ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκατρία
 Αριθμητικώς: 13,00
12.13.01.09 ονομαστικής διαμέτρου D225 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.5
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα πέντε και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 15,50
12.13.01.10 ονομαστικής διαμέτρου D280 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.6
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι επτά
 Αριθμητικώς: 27,00
12.13.01.11 ονομαστικής διαμέτρου D315 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.7
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα δύο 
 Αριθμητικώς: 32,00
12.13.01.12 ονομαστικής διαμέτρου D355 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.8
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα οκτώ
 Αριθμητικώς: 38,00
12.13.01.13 ονομαστικής διαμέτρου D400 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.9
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα οκτώ 
 Αριθμητικώς: 48,00
12.13.01.14 ονομαστικής διαμέτρου D450 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.9
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα εννέα
 Αριθμητικώς: 59,00
12.13.01.15 ονομαστικής διαμέτρου D500 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.9
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 75,00
12.13.02 ονομαστικής πίεσης 10 at 
12.13.02.01 ονομαστικής διαμέτρου D 50 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 2,50
12.13.02.02 ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 3,50
12.13.02.03 ονομαστικής διαμέτρου D 75 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και δέκα λεπτά
 Αριθμητικώς: 4,10
12.13.02.04 ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε και δέκα λεπτά
 Αριθμητικώς: 5,10
12.13.02.05 ονομαστικής διαμέτρου D110 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξη και εξήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 6,60
12.13.02.06 ονομαστικής διαμέτρου D140 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εντεκα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 11,50
12.13.02.07 ονομαστικής διαμέτρου D160 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τρία
 Αριθμητικώς: 13,00
12.13.02.08 ονομαστικής διαμέτρου D200 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.4
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα οκτώ και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 18,50

12.13.02.09 ονομαστικής διαμέτρου D225 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.5
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι τρία
 Αριθμητικώς: 23,00
12.13.02.10 ονομαστικής διαμέτρου D280 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.6
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα οκτώ
 Αριθμητικώς: 38,00
12.13.02.11 ονομαστικής διαμέτρου D315 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.7
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα έξη
 Αριθμητικώς: 46,00
12.13.02.12 ονομαστικής διαμέτρου D355 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.8
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα έξη
 Αριθμητικώς: 56,00
12.13.02.13 ονομαστικής διαμέτρου D400 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.9
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα ένα
 Αριθμητικώς: 71,00
12.13.02.14 ονομαστικής διαμέτρου D450 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.9
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα εννέα
 Αριθμητικώς: 89,00
12.13.02.15 ονομαστικής διαμέτρου D500 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.9
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εννέα
 Αριθμητικώς: 109,00
12.13.03 ονομαστικής πίεσης 12,5 at 
12.13.03.01 ονομαστικής διαμέτρου D 50 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία
 Αριθμητικώς: 3,00
12.13.03.02 ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα
 Αριθμητικώς: 4,00
12.13.03.03 ονομαστικής διαμέτρου D 75 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και ενενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 4,90
12.13.03.04 ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε και ενενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 5,90
12.13.03.05 ονομαστικής διαμέτρου D110 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά και ογδόντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 7,80
12.13.03.06 ονομαστικής διαμέτρου D140 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 12,50
12.13.03.07 ονομαστικής διαμέτρου D160 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα πέντε και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 15,50
12.13.03.08 ονομαστικής διαμέτρου D200 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.4
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι δύο και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 22,50
12.13.03.09 ονομαστικής διαμέτρου D225 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.5
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ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι επτά
 Αριθμητικώς: 27,00
12.13.03.10 ονομαστικής διαμέτρου D280 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.6
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα έξη
 Αριθμητικώς: 46,00
12.13.03.11 ονομαστικής διαμέτρου D315 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.7
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα έξη 
 Αριθμητικώς: 56,00
12.13.03.12 ονομαστικής διαμέτρου D355 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.8
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα εννέα
 Αριθμητικώς: 69,00
12.13.03.13 ονομαστικής διαμέτρου D400 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.9
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα επτά
 Αριθμητικώς: 87,00
12.13.03.14 ονομαστικής διαμέτρου D450 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.9
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν οκτώ 
 Αριθμητικώς: 108,00
12.13.03.15 ονομαστικής διαμέτρου D500 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.9
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν τριάντα 
 Αριθμητικώς: 130,00
12.13.04 ονομαστικής πίεσης 16 at 
12.13.04.01 ονομαστικής διαμέτρου D 50 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 3,50
12.13.04.02 ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 4,50
12.13.04.03 ονομαστικής διαμέτρου D 75 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε και είκοσι λεπτά
 Αριθμητικώς: 5,20
12.13.04.04 ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξη και εξήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 6,60
12.13.04.05 ονομαστικής διαμέτρου D110 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα 
 Αριθμητικώς: 9,00
12.13.04.06 ονομαστικής διαμέτρου D140 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τέσσερα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 14,50
12.13.04.07 ονομαστικής διαμέτρου D160 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα οκτώ
 Αριθμητικώς: 18,00
12.13.04.08 ονομαστικής διαμέτρου D200 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι έξη
 Αριθμητικώς: 26,00
12.13.04.09 ονομαστικής διαμέτρου D225 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα δύο
 Αριθμητικώς: 32,00

12.13.04.10 ονομαστικής διαμέτρου D280 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα τρία
 Αριθμητικώς: 53,00
12.13.04.11 ονομαστικής διαμέτρου D315 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 65,00
12.13.04.12 ονομαστικής διαμέτρου D355 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα
 Αριθμητικώς: 80,00
12.13.04.13 ονομαστικής διαμέτρου D400 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν δύο
 Αριθμητικώς: 102,00
12.13.04.14 ονομαστικής διαμέτρου D450 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν τριάντα 
 Αριθμητικώς: 130,00
12.13.04.15 ονομαστικής διαμέτρου D500 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εξήντα 
 Αριθμητικώς: 160,00
Άρθρο 12.14 Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο 

(ΡΕ)
Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση 

κατά μήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός 
μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλα−
στικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, 
ονομαστική πίεση και διάμετρο αγωγού.

Στην τιμή περιλαμβάνεται:
α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έρ−
γου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, 
καθώς και των ειδικών τεμαχίων, καταλλήλων για αγω−
γούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου.

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδε−
ση του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων 
και ειδικών τεμαχίων αυτού με εφαρμογή αυτογενούς 
συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών 
(για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιμασία σωλήνων και 
αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδι−
αγραφές.

γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έρ−
γου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που 
θα χρησιμοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων 
και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένιο. Οι συσκευ−
ές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, 
ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

δ. Η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση 
από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του 
έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης 
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό 
κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το υφιστάμε−
νο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του 
παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι 
συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο 
εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται 
ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων.
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Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους (ανά 
τύπο, διάμετρο και ονομαστική πίεση) αγωγού από πολυ−
αιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παρα−
πάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.

12.14.01 Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) 
CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required Strength 
= Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12201−2:2003

12.14.01.01 Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ονομ. πίεσης 
ΡΝ 10 atm 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 2,50
12.14.01.02 Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία
 Αριθμητικώς: 3,00
12.14.01.03 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 3,50
12.14.01.04 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα
 Αριθμητικώς: 4,00
12.14.01.05 Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και ογδόντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 4,80
12.14.01.06 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξη και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 6,50
12.14.01.07 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτώ και εβδομήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 8,70
12.14.01.08 Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα και σαράντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 10,40
12.14.01.09 Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκα τρία
 Αριθμητικώς: 13,00
12.14.01.10 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα πέντε
 Αριθμητικώς: 15,00
12.14.01.11 Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.4
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι ένα και τριάντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 21,30

12.14.01.12 Ονομ. διαμέτρου DN 225 mm / ονομ. πίεσης 
ΡΝ 10 atm

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.5
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι έξη 
 Αριθμητικώς: 26,00
12.14.01.13 Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.6
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 30,50
12.14.01.14 Ονομ. διαμέτρου DN 280 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.6
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα δύο
 Αριθμητικώς: 42,00
12.14.01.15 Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.7
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα ένα
 Αριθμητικώς: 51,00
12.14.01.16 Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.8
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα τέσσερα
 Αριθμητικώς: 64,00
12.14.01.17 Ονομ. διαμέτρου DN 400 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.9
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα πέντε
 Αριθμητικώς: 85,00
12.14.01.18 Ονομ. διαμέτρου DN 450 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.9
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν οκτώ 
 Αριθμητικώς: 108,00
12.14.01.19 Ονομ. διαμέτρου DN 500 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.9
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν είκοσι οκτώ
 Αριθμητικώς: 128,00
12.14.01.20 Ονομ. διαμέτρου DN 560 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.9
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εξήντα
 Αριθμητικώς: 160,00
12.14.01.21 Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 12,5 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και εξήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 2,60
12.14.01.22 Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 12,5 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και είκοσι λεπτά
 Αριθμητικώς: 3,20
12.14.01.23 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 12,5 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και ογδόντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 3,80
12.14.01.24 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 12,5 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1
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ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 4,50
12.14.01.25 Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 12,5 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξη
 Αριθμητικώς: 6,00
12.14.01.26 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 12,5 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτώ
 Αριθμητικώς: 8,00
12.14.01.27 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 12,5 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εντεκα
 Αριθμητικώς: 11,00
12.14.01.28 Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 12,5 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τρία και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 13,50
12.14.01.29 Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 12,5 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα πέντε και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 15,50
12.14.01.30 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 12,5 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα εννέα
 Αριθμητικώς: 19,00
12.14.01.31 Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 12,5 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι επτά
 Αριθμητικώς: 27,00
12.14.01.32 Ονομ. διαμέτρου DN 225 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 12,5 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα τρία
 Αριθμητικώς: 33,00
12.14.01.33 Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 12,5 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα εννέα
 Αριθμητικώς: 39,00
12.14.01.34 Ονομ. διαμέτρου DN 280 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 12,5 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα τρία
 Αριθμητικώς: 53,00
12.14.01.35 Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 12,5 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα τέσσερα
 Αριθμητικώς: 64,00
12.14.01.36 Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 12,5 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα δύο 
 Αριθμητικώς: 82,00
12.14.01.37 Ονομ. διαμέτρου DN 400 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 12,5 atm

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν οκτώ 
 Αριθμητικώς: 108,00
12.14.01.38 Ονομ. διαμέτρου DN 450 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 12,5 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν τριάντα οκτώ
 Αριθμητικώς: 138,00
12.14.01.39 Ονομ. διαμέτρου DN 500 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 12,5 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εξήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 165,00
12.14.01.40 Ονομ. διαμέτρου DN 560 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 12,5 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια πέντε
 Αριθμητικώς: 205,00
12.14.01.41 Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και εβδομήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 2,70
12.14.01.42 Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και σαράντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 3,40
12.14.01.43 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα
 Αριθμητικώς: 4,00
12.14.01.44 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε
 Αριθμητικώς: 5,00
12.14.01.45 Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξη και τριάντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 6,30
12.14.01.46 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτώ και τριάντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 8,30
12.14.01.47 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα 
 Αριθμητικώς: 12,00
12.14.01.48 Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα πέντε
 Αριθμητικώς: 15,00
12.14.01.49 Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα οκτώ
 Αριθμητικώς: 18,00
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12.14.01.50 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ονομ. πίεσης 
ΡΝ 16 atm

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι τέσσερα
 Αριθμητικώς: 24,00
12.14.01.51 Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα πέντε
 Αριθμητικώς: 35,00
12.14.01.52 Ονομ. διαμέτρου DN 225 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα τρία
 Αριθμητικώς: 43,00
12.14.01.53 Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα ένα
 Αριθμητικώς: 51,00
12.14.01.54 Ονομ. διαμέτρου DN 280 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα εννέα
 Αριθμητικώς: 69,00
12.14.01.55 Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα τέσσερα
 Αριθμητικώς: 84,00
12.14.01.56 Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν τέσσερα
 Αριθμητικώς: 104,00
12.14.01.57 Ονομ. διαμέτρου DN 400 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν σαράντα τέσσερα
 Αριθμητικώς: 144,00
12.14.01.58 Ονομ. διαμέτρου DN 450 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εβδομήντα τέσσερα
 Αριθμητικώς: 174,00
12.14.01.59 Ονομ. διαμέτρου DN 500 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια πέντε
 Αριθμητικώς: 205,00
12.14.01.60 Ονομ. διαμέτρου DN 560 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια εξήντα
 Αριθμητικώς: 260,00
12.14.01.61 Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 20 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και ογδόντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 2,80
12.14.01.62 Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 20 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 3,50
12.14.01.63 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 20 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και είκοσι λεπτά
 Αριθμητικώς: 4,20
12.14.01.64 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 20 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 5,50
12.14.01.65 Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 20 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξη και ογδόντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 6,80
12.14.01.66 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 20 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 9,50
12.14.01.67 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 20 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τρία
 Αριθμητικώς: 13,00
12.14.01.68 Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 20 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα έξη
 Αριθμητικώς: 16,00
12.14.01.69 Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 20 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα εννέα
 Αριθμητικώς: 19,00
12.14.01.70 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 20 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι τέσσερα
 Αριθμητικώς: 24,00
12.14.01.71 Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 20 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα έξη
 Αριθμητικώς: 36,00
12.14.01.72 Ονομ. διαμέτρου DN 225 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 20 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα έξη
 Αριθμητικώς: 46,00
12.14.01.73 Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 20 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα έξη
 Αριθμητικώς: 56,00
12.14.01.74 Ονομ. διαμέτρου DN 280 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 20 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα επτά
 Αριθμητικώς: 77,00
12.14.01.75 Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 20 atm
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Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα έξη
 Αριθμητικώς: 96,00
12.14.01.76 Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 20 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν δέκα επτά
 Αριθμητικώς: 117,00
12.14.01.77 Ονομ. διαμέτρου DN 400 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 20 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εξήντα
 Αριθμητικώς: 160,00
12.14.01.78 Ονομ. διαμέτρου DN 450 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 20 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν ενενήντα επτά
 Αριθμητικώς: 197,00
12.14.01.79 Ονομ. διαμέτρου DN 500 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 20 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια σαράντα πέντε
 Αριθμητικώς: 245,00
12.14.01.80 Ονομ. διαμέτρου DN 560 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 20 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια ογδόντα επτά
 Αριθμητικώς: 287,00
12.14.01.81 Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 25 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία
 Αριθμητικώς: 3,00
12.14.01.82 Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 25 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και ογδόντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 3,80
12.14.01.83 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 25 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 4,50
12.14.01.84 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 25 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξη
 Αριθμητικώς: 6,00
12.14.01.85 Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 25 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 7,50
12.14.01.86 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 25 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 10,50
12.14.01.87 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 25 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τέσσερα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 14,50

12.14.01.88 Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ονομ. πίεσης 
ΡΝ 25 atm

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα οκτώ και είκοσι λεπτά
 Αριθμητικώς: 18,20
12.14.01.89 Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 25 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι δύο και είκοσι λεπτά
 Αριθμητικώς: 22,20
12.14.01.90 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 25 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι οκτώ
 Αριθμητικώς: 28,00
12.14.01.91 Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 25 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα ένα
 Αριθμητικώς: 41,00
12.14.01.92 Ονομ. διαμέτρου DN 225 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 25 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα ένα
 Αριθμητικώς: 51,00
12.14.01.93 Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 25 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα ένα
 Αριθμητικώς: 61,00
12.14.01.94 Ονομ. διαμέτρου DN 280 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 25 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα τέσσερα
 Αριθμητικώς: 84,00
12.14.01.95 Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 25 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν έξη
 Αριθμητικώς: 106,00
12.14.01.96 Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 25 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν τριάντα τρία
 Αριθμητικώς: 133,00
12.14.01.97 Ονομ. διαμέτρου DN 400 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 25 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν ογδόντα πέντε
 Αριθμητικώς: 185,00
12.14.01.98 Ονομ. διαμέτρου DN 450 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 25 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια τριάντα πέντε
 Αριθμητικώς: 235,00
12.14.02 Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο 

(HDPE) CE 80, δεύτερης γενιάς, MRS8 (Minimum Required 
Strength = Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 8 MPa), κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201−2:2003

12.14.02.01 Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ονομ. πίεσης 
ΡΝ 10 atm 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 2,50
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12.14.02.02 Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / ονομ. πίεσης 
ΡΝ 10 atm

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία
 Αριθμητικώς: 3,00
12.14.02.03 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 3,50
12.14.02.04 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 4,50
12.14.02.05 Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε και δέκα λεπτά
 Αριθμητικώς: 5,10
12.14.02.06 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά
 Αριθμητικώς: 7,00
12.14.02.07 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 9,50
12.14.02.08 Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εντεκα
 Αριθμητικώς: 11,00
12.14.02.09 Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τέσσερα 
 Αριθμητικώς: 14,00
12.14.02.10 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα έξη και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 16,50
12.14.02.11 Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.4
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι τρία
 Αριθμητικώς: 23,00
12.14.02.12 Ονομ. διαμέτρου DN 225 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.5
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι οκτώ
 Αριθμητικώς: 28,00
12.14.02.13 Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.6
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα τρία και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 33,50
12.14.02.14 Ονομ. διαμέτρου DN 280 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.6
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα επτά
 Αριθμητικώς: 47,00
12.14.02.15 Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.7
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα οκτώ
 Αριθμητικώς: 58,00
12.14.02.16 Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.8
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα δύο
 Αριθμητικώς: 72,00
12.14.02.17 Ονομ. διαμέτρου DN 400 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.9
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα οκτώ
 Αριθμητικώς: 98,00
12.14.02.18 Ονομ. διαμέτρου DN 450 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.9
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν είκοσι τρία
 Αριθμητικώς: 123,00
12.14.02.19 Ονομ. διαμέτρου DN 500 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.9
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν σαράντα πέντε
 Αριθμητικώς: 145,00
12.14.02.20 Ονομ. διαμέτρου DN 560 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.9
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν ογδόντα ένα
 Αριθμητικώς: 181,00
12.14.02.21 Ονομ. διαμέτρου DN 630 mm / ονομ. πίεσης 

ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.9
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια τριάντα
 Αριθμητικώς: 230,00
12.14.03 Σωληνώσεις αποχέτευσης από πολυαιθυλένο 

υψηλής πυκνότητας, δομημένου τοιχώματος, με λεία 
εσωτερική επιφάνεια, κατά DIN 16961/ prEN 13476−1, πλή−
ρεις με τα ειδικά τεμάχια.

12.14.03.01 Dεξ/Dεσ 125/107 mm, δακτυλιοειδούς ακαμ−
ψίας SN 8 kN/m2, με εκατέρωθεν συνδέσμους (μούφες) 
και ελαστικό δακτύλιο.

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕξΙ
 Αριθμητικώς: 6,00
12.14.03.02 Dεξ/Dεσ 160/138 mm, δακτυλιοειδούς ακαμ−

ψίας SN 8 kN/m2, με εκατέρωθεν συνδέσμους (μούφες) 
και ελαστικό δακτύλιο.

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά
 Αριθμητικώς: 7,00
12.14.03.03 Dεξ/Dεσ 200/176 mm, δακτυλιοειδούς ακαμ−

ψίας SN 4 kN/m2, με εκατέρωθεν συνδέσμους (μούφες) 
και ελαστικό δακτύλιο.

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα
 Αριθμητικώς: 9,00
12.14.03.04 Dεξ/Dεσ 200/176 mm, δακτυλιοειδούς ακαμ−

ψίας SN 8 kN/m2, με εκατέρωθεν συνδέσμους (μούφες) 
και ελαστικό δακτύλιο.
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Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενδεκα
 Αριθμητικώς: 11,00
12.14.03.05 Dεξ/Dεσ 250/216 mm, δακτυλιοειδούς ακαμ−

ψίας SN 4 kN/m2, με εκατέρωθεν συνδέσμους (μούφες) 
και ελαστικό δακτύλιο.

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τέσσερα
 Αριθμητικώς: 14,00
12.14.03.06 Dεξ/Dεσ 250/216 mm, δακτυλιοειδούς ακαμ−

ψίας SN 8 kN/m2, με εκατέρωθεν συνδέσμους (μούφες) 
και ελαστικό δακτύλιο.

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα έξη
 Αριθμητικώς: 16,00
12.14.03.07 Dεξ/Dεσ 315/271 mm, δακτυλιοειδούς ακαμ−

ψίας SN 4 kN/m2, με εκατέρωθεν συνδέσμους (μούφες) 
και ελαστικό δακτύλιο.

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι
 Αριθμητικώς: 20,00
12.14.03.08 Dεξ/Dεσ 315/271 mm, δακτυλιοειδούς ακαμ−

ψίας SN 8 kN/m2, με εκατέρωθεν συνδέσμους (μούφες) 
και ελαστικό δακτύλιο.

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι τέσσερα
 Αριθμητικώς: 24,00
12.14.03.09 Dεξ/Dεσ 400/343 mm, δακτυλιοειδούς ακαμ−

ψίας SN 4 kN/m2, με εκατέρωθεν συνδέσμους (μούφες) 
και ελαστικό δακτύλιο.

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα δύο
 Αριθμητικώς: 32,00
12.14.03.10 Dεξ/Dεσ 400/343 mm, δακτυλιοειδούς ακαμ−

ψίας SN 8 kN/m2, με εκατέρωθεν συνδέσμους (μούφες) 
και ελαστικό δακτύλιο.

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα οκτώ
 Αριθμητικώς: 38,00
12.14.03.11 Dεξ/Dεσ 500/427 mm, δακτυλιοειδούς ακαμ−

ψίας SN 4 kN/m2, με εκατέρωθεν συνδέσμους (μούφες) 
και ελαστικό δακτύλιο.

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα
 Αριθμητικώς: 50,00
12.14.03.12 Dεξ/Dεσ 500/427 mm, δακτυλιοειδούς ακαμ−

ψίας SN 8 kN/m2, με εκατέρωθεν συνδέσμους (μούφες) 
και ελαστικό δακτύλιο.

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα
 Αριθμητικώς: 60,00
12.14.03.13 Dεξ/Dεσ 630/535 mm, δακτυλιοειδούς ακαμ−

ψίας SN 4 kN/m2, με εκατέρωθεν συνδέσμους (μούφες) 
και ελαστικό δακτύλιο.

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα πέντε
 Αριθμητικώς: 85,00
12.14.03.14 Dεξ/Dεσ 630/535 mm, δακτυλιοειδούς ακαμ−

ψίας SN 8 kN/m2, με εκατέρωθεν συνδέσμους (μούφες) 
και ελαστικό δακτύλιο.

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα
 Αριθμητικώς: 90,00

12.14.03.15 Dεξ/Dεσ 800/678 mm, δακτυλιοειδούς ακαμψί−
ας SN 4 kN/m2, με κώδωνα και ελαστικό παρέμβυσμα.

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν σαράντα πέντε
 Αριθμητικώς: 145,00
12.14.03.16 Dεξ/Dεσ 800/678 mm, δακτυλιοειδούς ακαμ−

ψίας SN 8 kN/m2, με κώδωνα και ελαστικό παρέμβυσμα.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εξήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 165,00
12.14.03.17 Dεξ/Dεσ 1000/851 mm, δακτυλιοειδούς ακαμ−

ψίας SN 4 kN/m2, με κώδωνα και ελαστικό παρέμβυσμα.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια είκοσι
 Αριθμητικώς: 220,00
12.14.03.18 Dεξ/Dεσ 1000/851 mm, δακτυλιοειδούς ακαμ−

ψίας SN 8 kN/m2, με κώδωνα και ελαστικό παρέμβυσμα.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια σαράντα
 Αριθμητικώς: 240,00
12.14.03.19 Dεξ/Dεσ 1200/1050 mm, δακτυλιοειδούς ακαμ−

ψίας SN 4 kN/m2, με κώδωνα και ελαστικό παρέμβυσμα.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια 
 Αριθμητικώς: 300,00
12.14.03.20 Dεξ/Dεσ 1200/1050 mm, δακτυλιοειδούς 

ακαμψίας SN 8 kN/m2, με κώδωνα και ελαστικό παρέμ−
βυσμα.

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια είκοσι
 Αριθμητικώς: 320,00
Άρθρο 12.15 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού 

χυτοσιδήρου (ductile iron) 
Σωληνώσεις πιέσεως από ελατό χυτοσίδηρο ή χυτο−

σίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 545, κατηγορίας Κ9, με την προμήθεια, μεταφορά 
επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων και 
εκτέλεση των απαιτουμένων ελέγχων στεγανότητος, 
αλλά χωρίς την αξία των ειδικών τεμαχίων πάσης φύ−
σεως και του εγκιβωτισμού.

Οι προσκομιζόμενοι επί τόπου σωλήνες θα συνοδεύο−
νται από πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου. 

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους
12.15.01 ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα
 Αριθμητικώς: 30,00
12.15.02 ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα πέντε
 Αριθμητικώς: 35,00
12.15.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα
 Αριθμητικώς: 40,00
12.15.04 ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 55,00
12.15.05 ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα
 Αριθμητικώς: 70,00
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12.15.06 ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατό
 Αριθμητικώς: 100,00
12.15.07 ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν δέκα πέντε
 Αριθμητικώς: 115,00
12.15.08 ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν τριάντα
 Αριθμητικώς: 130,00
12.15.09 ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν Τριάντα πέντε
 Αριθμητικώς: 135,00
12.15.10 ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν πενήντα
 Αριθμητικώς: 150,00
12.15.11 ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν ογδόντα
 Αριθμητικώς: 180,00
12.15.12 ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια δέκα πέντε
 Αριθμητικώς: 215,00
12.15.13 ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια πενήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 255,00
12.15.14 ονομαστικής διαμέτρου DN 900 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια πενήντα
 Αριθμητικώς: 350,00
12.15.15 ονομαστικής διαμέτρου DN 1000 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια εβδομήντα
 Αριθμητικώς: 370,00
Άρθρο 12.16 Δίκτυα υπονόμων από σωλήνες ελατού 

χυτοσιδήρου (ductile iron)
Σωληνώσεις υπονόμων από ελατό χυτοσίδηρο ή χυτο−

σίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 598, κατηγορίας Κ9, με την προμήθεια, μεταφορά 
επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων και 
εκτέλεση των απαιτουμένων ελέγχων στεγανότητος, 
αλλά χωρίς την αξία των ειδικών τεμαχίων πάσης φύ−
σεως και του εγκιβωτισμού.

Οι προσκομιζόμενοι επί τόπου σωλήνες θα συνοδεύ−
ονται από πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρί−
ου. 

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους
12.16.01 ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα πέντε
 Αριθμητικώς: 35,00
12.16.02 ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα δύο
 Αριθμητικώς: 42,00
12.16.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα οκτώ
 Αριθμητικώς: 48,00
12.16.04 ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα
 Αριθμητικώς: 60,00
12.16.05 ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα
 Αριθμητικώς: 80,00
12.16.06 ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατό
 Αριθμητικώς: 100,00
12.16.07 ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν δέκα πέντε
 Αριθμητικώς: 115,00
12.16.08 ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν Τριάντα
 Αριθμητικώς: 130,00
12.16.09 ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν σαράντα
 Αριθμητικώς: 140,00
12.16.10 ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εξήντα
 Αριθμητικώς: 160,00
12.16.11 ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν ενενήντα
 Αριθμητικώς: 190,00
12.16.12 ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια σαράντα πέντε
 Αριθμητικώς: 245,00
12.16.13 ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια ογδόντα πέντε
 Αριθμητικώς: 285,00
12.16.14 ονομαστικής διαμέτρου DN 900 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια εβδομήντα
 Αριθμητικώς: 370,00
12.16.15 ονομαστικής διαμέτρου DN 1000 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια δέκα
 Αριθμητικώς: 410,00
Άρθρο 12.17 Ειδικά τεμάχια (καμπύλες, ταύ, συστολές, 

πώματα κ.λπ.) από ελατό χυτοσίδηρο, ή χυτοσίδηρο 
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). 

Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6623
Ειδικά τεμάχια (καμπύλες, ταύ, συστολές, πώματα κ.λπ.) 

από ελατό χυτοσίδηρο, ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γρα−
φίτη (ductile iron), με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου 
και σύνδεση τους στό δίκτυο σωληνώσεως, χωρίς την 
αξία των τυχόν απαιτουμένων σωμάτων αγκυρώσεως

Τα προσκομιζόμενα επί τόπου ειδικά τεμάχια από 
ελατό χυτοσίδηρο θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
αναγνωρισμένου εργαστηρίου. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
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ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και ογδόντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 2,80
Άρθρο 12.18 Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δι−

κτύου με χαλυβδοσωλήνες 
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1
Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χα−

λυβδοσωλήνες ελικοειδούς ή κατά μήκος ραφής, από 
χάλυβα S235J (St 37−2), με την προμήθεια, μεταφορά 
επί τόπου, τοποθέτηση και συγκόλληση των σωλήνων 
και εκτέλεση των απαιτουμένων ελέγχων στεγανότη−
τος, αλλά χωρίς την αξία των ειδικών τεμαχίων πάσης 
φύσεως και του εγκιβωτισμού.

Επιμέτρηση ανά χιλόγραμμο χαλυβδοελάσματος (kg) 
με βάση την ονομαστική διάμετρο και το πάχος ελά−
σματος που προβλέπεται από την μελέτη, με ειδικό 
βάρος 7,85 gr/cm3, χωρίς συνυπολογισμό του βάρους 
της μόνωσης.

Παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία συνήθων διατομών 
χαλυβδοσωλήνων. 

Dονομ. (mm) Dεξωτ. (mm) πάχος (mm) kg/m

Φ 300 323.8 4.0 31.57

Φ 300 323.8 5.0 39.34

Φ 400 406.4 4.5 44.64

Φ 400 406.4 5.2 51.49

Φ 500 508 5.0 62.07

Φ 500 508 6.4 78.62

Φ 600 609.6 5.6 83.48

Φ 600 609.6 7.1 105.72

Φ 700 711.2 6.4 110.46

Φ 700 711.2 8.0 138.84

Φ 800 812.8 8.0 158.90

Φ 800 812.8 9.5 188.74

Φ 900 914.4 8.0 178.96

Φ 900 914.4 10.0 223.21

Φ 1000 1016 9.0 223.68

Φ 1000 1016 11.0 272.84

Φ 1200 1219.2 10.0 298.44

Φ 1200 1219.2 12.7 378.17

Φ 1500 1524 10.0 373.66

Φ 1500 1524 12.0 447.80

Φ 1800 1828.8 10.0 448.89

Φ 1800 1828.8 14.3 640.39

Φ 2000 2032 11.0 548.67

Φ 2000 2032 14.3 712.11
12.18.01 Χαλυβδοσωλήνες με εσωτερική προστασία 

από λιθανθρακόπισσα (ασφαλτική βάση) και εξωτερική 
προστασία με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτική βάση) και 
διπλή στρώση υαλοπάνου.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) ως άνω.
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και εξήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 1,60
12.18.02 Χαλυβδοσωλήνες με εξωτερική μόνωση με 

λιθανθρακόπισσα (ασφαλτική βάση) και πολυαιθυλένιο 
και εσωτερική μόνωση με εποξειδική ρητίνη. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) ως άνω.
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενα και εξήντα πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 1,65
12.18.03 Χαλυβδοσωλήνες με εξωτερική μόνωση με 

λιθανθρακόπισσα (ασφαλτική βάση) και πολυαιθυλένιο 
και εσωτερική μόνωση με σκυρόδεμα εφαρμοζόμενο 
φυγοκεντρικά (τσιμεντοκονίαμα)

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6630.1
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) ως άνω.
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενα και εβδομήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 1,70
Άρθρο 12.19 Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χα−

λυβδοσωλήνων 
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1
Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλή−

νων, από τεμάχια χαλυβδοσωλήνων ελικοειδούς ή κατά 
μήκος ραφής, από χάλυβα S235J (St 37−2), του ιδίου 
τύπου που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των 
ευθυγράμμων τμημάτων του δικτύου, με την προμήθεια 
των χαλυβδοσωλήνων, την μεταφορά επί τόπου, την 
κοπή τεμαχίων και τομέων για την διαμόργωση των 
ειδικών τεμαχίων, την συγκόλληση και αποκατάστα−
ση της μόνωσης στις θέσεις συγκολλήσεων και τον 
καταβιβασμό στό όρυγμα για την σύνδεση με το ήδη 
κατασκευασθέν τμήμα του δικτύου. 

Επιμέτρηση ανά χιλόγραμμο χαλυβδοελάσματος (kg) 
με βάση την ονομαστική διάμετρο και το πάχος ελά−
σματος που προβλέπεται από την μελέτη, με ειδικό 
βάρος 7,85 gr/cm3, χωρίς συνυπολογισμό του βάρους 
της μόνωσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) ανεξαρτήτως του τύπου 
της εσωτερικής και εξωτερικής μονώσεως των σωλήνων 
που χρησιμοποιούνται.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 2,50
Άρθρο 12.20 Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες 
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1
Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες, ανεξαρτήτως δι−

αμέτρου, συμπεριλαμβανομένων των γαλβανισμένων ή 
επικαδμιωμένων μπουλονιών, με την προμήθεια, μετα−
φορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα 
 Αριθμητικώς: 4,00
Άρθρο 12.21 Μελέτη και κατασκευή συστήματος κα−

θοδικής προστασίας:
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6630.1
Μελέτη και κατασκευή συστήματος καθοδικής προστα−

σίας δικτύου χαλυβδοσωλήνων, εφ’ όσον προβλέπεται 
στους όρους διακήρυξης να εκτελεσθούν με μέριμνα του 
Αναδόχου. Οι μετρήσεις πεδίου και η μελέτη του συστή−
ματος θα γίνεται από εξειδικευμένους Μηχανικούς της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας με αποδεδειγμένη εμπειρία. 

12.21.01 Μετρήσεις ηλεκτροδυναμικού και αντίστασης 
εδάφους (εργασίες υπαίθρου και σύνταξη έκθεσης)

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6630.1
 Tιμή ανά χιλιόμετρο (km) δικτύου
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια
 Αριθμητικώς: 1.000,00
12.21.02 Μελέτη συστήματος καθοδικής προστασίας 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6630.1
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 Tιμή ανά χιλιόμετρο (km) δικτύου
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια
 Αριθμητικώς: 1.000,00
12.21.03 Κατασκευή συστήματος καθοδικής προστα−

σίας 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6630.1
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται οι άνοδοι, τα 

ηλεκτρόδια, οι γεφυρώσεις κλάδων του δικτύου, οι δι−
ατάξεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας (μετασχηματιστές, 
ανορθωτές και όργανα ελέγχου εντός στεγανού κυτίου 
προστασίας ΙΡ 65) και κάθε υλικό και εργασία φια την 
πλήρη ολοκλήρωση της εγκατάστασης σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη.

Tιμή ανά χιλιόμετρο (km) δικτύου
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο χιλιάδες
 Αριθμητικώς: 2.000,00
Άρθρο 12.22 Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου πο−

λυμερούς (GRP)
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση 

σωλήνων ύδρευσης ή αποχέτευσης από ίνες γυαλιού, 
ρητίνες και χαλαζιακή άμμο (GRP), μήκους 12m, συμπε−
ριλαμβανομένης της σύζευξης − μούφας με ελαστικό 
παρεμβύσματα.

Τα προσκομιζόμενα επί τόπου υλικά από υαλοπλι−
σμένο πολυμερές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
αναγνωρισμένου εργαστηρίου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) πλήρως κατασκεασθέ−
ντος δικτύου. Δεν συμπεριλαμβάνονται ο εγκιβωτισμός 
των σωλήνων και οι συσκευές ρυθμίσεως/ελέγχου του 
δικτύου, αντικείμενα για τα οποία έχουν εφαρμογή τα 
οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου.

12.22.01 Αγωγοί GRP αποχέτευσης, δυσκαμψίας SN 
5000 N/m2, κατά ΕΝ 1636 

12.22.01.01 Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα ένα
 Αριθμητικώς: 41,00
12.22.01.02 Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα επτά
 Αριθμητικώς: 47,00
12.22.01.03 Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα τέσσερα
 Αριθμητικώς: 54,00
12.22.01.04 Ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα ένα
 Αριθμητικώς: 61,00
12.22.01.05 Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα οκτώ
 Αριθμητικώς: 68,00
12.22.01.06 Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα
 Αριθμητικώς: 90,00
12.22.01.07 Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν δέκα
 Αριθμητικώς: 110,00
12.22.01.08 Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν τριάντα πέντε
 Αριθμητικώς: 135,00
12.22.01.09 Ονομαστικής διαμέτρου DN 900 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εξήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 165,00
12.22.01.10 Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν ενενήντα
 Αριθμητικώς: 190,00

12.22.01.11 Ονομαστικής διαμέτρου DN 1100 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια είκοσι
 Αριθμητικώς: 220,00
12.22.01.12 Ονομαστικής διαμέτρου DN 1200 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια πενήντα
 Αριθμητικώς: 250,00
12.22.01.13 Ονομαστικής διαμέτρου DN 1300 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια ενενήντα
 Αριθμητικώς: 290,00
12.22.01.14 Ονομαστικής διαμέτρου DN 1400 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια είκοσι
 Αριθμητικώς: 320,00
12.22.01.15 Ονομαστικής διαμέτρου DN 1500 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια εξήντα
 Αριθμητικώς: 360,00
12.22.01.16 Ονομαστικής διαμέτρου DN 1600 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια 
 Αριθμητικώς: 400,00
12.22.01.17 Ονομαστικής διαμέτρου DN 1700 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια πενήντα
 Αριθμητικώς: 450,00
12.22.01.18 Ονομαστικής διαμέτρου DN 1800 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια
 Αριθμητικώς: 500,00
12.22.01.19 Ονομαστικής διαμέτρου DN 1900 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια πενήντα
 Αριθμητικώς: 550,00
12.22.01.20 Ονομαστικής διαμέτρου DN 2000 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξακόσια
 Αριθμητικώς: 600,00
12.22.01.21 Ονομαστικής διαμέτρου DN 2100 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξακόσια εξήντα
 Αριθμητικώς: 660,00
12.22.01.22 Ονομαστικής διαμέτρου DN 2200 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτακόσια είκοσι
 Αριθμητικώς: 720,00
12.22.01.23 Ονομαστικής διαμέτρου DN 2300 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτακόσια ογδόντα
 Αριθμητικώς: 780,00
12.22.01.24 Ονομαστικής διαμέτρου DN 2400 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτακόσια σαράντα 
 Αριθμητικώς: 840,00
12.22.02 Αγωγοί GRP, δυσκαμψίας SN 10000 N/m2, κατά 

ΕΝ 1115, ονομαστικής πίεσης 6 atm 
12.22.02.01 Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα
 Αριθμητικώς: 50,00
12.22.02.02 Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα οκτώ
 Αριθμητικώς: 58,00
12.22.02.03 Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 65,00
12.22.02.04 Ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 75,00
12.22.02.05 Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα πέντε
 Αριθμητικώς: 85,00
12.22.02.06 Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν δέκα
 Αριθμητικώς: 110,00



 

 

 
 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 23039

12.22.02.07 Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν τριάντα πέντε
 Αριθμητικώς: 135,00
12.22.02.08 Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εξήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 165,00
12.22.02.09 Ονομαστικής διαμέτρου DN 900 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια
 Αριθμητικώς: 200,00
12.22.02.10 Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια τριάντα
 Αριθμητικώς: 230,00
12.22.02.11 Ονομαστικής διαμέτρου DN 1100 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια εξήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 265,00
12.22.02.12 Ονομαστικής διαμέτρου DN 1200 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια
 Αριθμητικώς: 300,00
12.22.03 Αγωγοί GRP, δυσκαμψίας SN 10000 N/m2, κατά 

ΕΝ 1115, ονομαστικής πίεσης 16 atm 
12.22.03.01 Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 55,00
12.22.03.02 Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 65,00
12.22.03.03 Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 75,00
12.22.03.04 Ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα πέντε
 Αριθμητικώς: 85,00
12.22.03.05 Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 95,00
12.22.03.06 Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν είκοσι πέντε
 Αριθμητικώς: 125,00
12.22.03.07 Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν πενήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 155,00
12.22.03.08 Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν τριάντα πέντε
 Αριθμητικώς: 135,00
12.22.03.09 Ονομαστικής διαμέτρου DN 900 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόδια τριάντα
 Αριθμητικώς: 230,00
12.22.03.10 Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια εξήντα
 Αριθμητικώς: 260,00
12.22.03.11 Ονομαστικής διαμέτρου DN 1100 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόδια
 Αριθμητικώς: 300,00
12.22.03.12 Ονομαστικής διαμέτρου DN 1200 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια πενήντα
 Αριθμητικώς: 350,00
Άρθρο 12.23 Δίκτυα ακαθάρτων από αργιλοπυριτικούς 

σωλήνες
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση 

αργιλοπυριτικών σωλήνων αποχέτευσης με μούφα και 
ελαστικό δακτύλιο, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 295.

Τα προσκομιζόμενα επί τόπου υλικά θα συνοδεύονται 
από πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) πλήρως κατασκεασθέντος 
δικτύου. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες εγκιβω−
τισμού των σωλήνων, αντικείμενα για τα οποία έχουν 
εφαρμογή τα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου.

12.23.01 ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6720.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι πέντε
 Αριθμητικώς: 25,00
12.23.02 ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6720.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα
 Αριθμητικώς: 30,00
12.23.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6720.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα πέντε
 Αριθμητικώς: 35,00
12.23.04 ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6720.4
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα
 Αριθμητικώς: 50,00
12.23.05 ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6720.6
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 55,00
12.23.06 ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6720.6
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντσ
 Αριθμητικώς: 90,00
12.23.07 ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6720.6
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν δέκα πέντε
 Αριθμητικώς: 115,00
12.23.08 ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6720.6
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εβδομήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 175,00
12.23.09 ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6720.6
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια δέκα πέντε
 Αριθμητικώς: 215,00
Άρθρο 12.24 Δίκτυα ακαθάρτων από ινοτσιμεντοσω−

λήνες σειράς 9000 χωρίς εσωτερική και εξωτερική 
προστασία

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ινο−
τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης με μούφα και ελαστικό 
δακτύλιο, σειράς 9000, χωρίς εσωτερική και εξωτερική 
προστασία, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 588−1:1997. Τα προσκομιζόμε−
να επί τόπου υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
αναγνωρισμένου εργαστηρίου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) πλήρως κατασκεασθέ−
ντος δικτύου. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες 
εγκιβωτισμού των σωλήνων, αντικείμενα για τα οποία 
έχουν εφαρμογή τα οικεία άρθρα του παρόντος Τι−
μολογίου.

12.24.01 ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6720.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα πέντε
 Αριθμητικώς: 15,00
12.24.02 ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6720.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι
 Αριθμητικώς: 20,00
12.24.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm
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Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6720.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι πέντε
 Αριθμητικώς: 25,00
12.24.04 ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6720.4
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα
 Αριθμητικώς: 30,00
12.24.05 ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6720.6
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα
 Αριθμητικώς: 40,00
12.24.06 ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6720.6
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε
 Αριθμητικώς: 45,00
12.24.07 ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6720.6
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 55,00
12.24.08 ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6720.6
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 75,00
12.24.09 ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6720.6
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν δέκα
 Αριθμητικώς: 110,00
12.24.10 ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6720.6
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εξήντα
 Αριθμητικώς: 160,00
12.24.11 ονομαστικής διαμέτρου DN 900 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6720.6
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν ογδόντα
 Αριθμητικώς: 180,00
12.24.12 ονομαστικής διαμέτρου DN 1000 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6720.6
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια τριάντα
 Αριθμητικώς: 230,00
12.24.13 ονομαστικής διαμέτρου DN 1100 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6720.6
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια
 Αριθμητικώς: 300,00
12.24.14 ονομαστικής διαμέτρου DN 1200 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6720.6
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια
 Αριθμητικώς: 400,00
Άρθρο 12.25 Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγω−

γούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC της σει−
ράς 41.

Για την προμήθεια επί τόπου τυποποιημένου σαμαριού 
με μούφα από PVC, την προσέγγισή του στο όρυγμα, 
την προετοιμασία του σωλήνα, την τοποθέτηση και την 
συγκόλληση. Στην τιμή περιλαμβάνεται και το πώμα 
ονομαστικής διαμέτρου 160 mm, καθώς και τα υλικά 
συγκόλλησης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως εγκατεστημένου σα−
μαριού με μούφα.

12.25.01 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 200/160 
mm.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6712.1
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εικοσιπέντε 
 Αριθμητικώς: 25,00

12.25.02 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 250/160 
mm.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6712.2
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι επτά και δέκα πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 27,15
12.25.03 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 315/160 

mm.
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6712.3
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα δύο και εβδομήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 32,70
12.25.04 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 355/160 

mm.
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6712.4
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα έξι και εβδομήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 36,70
12.25.05 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 400/160 

mm.
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6712.5
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα εννέα και εβδομήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 39,70
13. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Οι τιμές του παρόντος κεφαλαίου διαμορφώνονται με 
βάση τις τιμές αγοράς των εξαρτημάτων/συσκευών, με 
προσάυξηση για την προσκόμιση επί τόπου του έργου, 
σύνδεση και στερέωση, υπολογιζόμενη σε ποσοστό:
−  10% επί της τιμής αγοράς για συσκευές αξίας έως 
100 €

−  5% επί της τιμής αγοράς για συσκευές αξίας άνω 
των 100 €

Άρθρο 13.01 Δικλείδες χαλύβδινες συρταρωτές με ωτί−
δες, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη 
εγκατάσταση και δοκιμές

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλείδες θα συνοδεύ−
ονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο 
δίκτυο δικλείδας.

13.01.01 ονομαστικής πίεσης 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1
13.01.01.01 ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1
ΕΥΡΩ
13.01.01.02 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1
ΕΥΡΩ
13.01.01.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1
ΕΥΡΩ
13.01.01.04 ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1
ΕΥΡΩ
13.01.01.05 ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1
ΕΥΡΩ
13.01.01.06 ονομαστικής διαμέτρου DN 175 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1
ΕΥΡΩ
13.01.01.07 ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1
ΕΥΡΩ
13.01.01.08 ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1
ΕΥΡΩ
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13.01.01.09 ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1
ΕΥΡΩ
13.01.02 ονομαστικής πίεσης 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1
13.01.02.01 ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1
ΕΥΡΩ
13.01.02.02 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1
ΕΥΡΩ
13.01.02.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1
ΕΥΡΩ
13.01.02.04 ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1
ΕΥΡΩ
13.01.02.05 ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1
ΕΥΡΩ
13.01.02.06 ονομαστικής διαμέτρου DN 175 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1
ΕΥΡΩ
13.01.02.07 ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1
ΕΥΡΩ
13.01.02.08 ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1
ΕΥΡΩ
13.01.02.09 ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1
ΕΥΡΩ
Άρθρο 13.02 Δικλείδες χαλύβδινες συρταρωτές χω−

ρίς ωτίδες, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και 
πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλείδες θα συνοδεύ−

ονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο 

δίκτυο δικλείδας.
13.02.01 Ονομαστικής πίεσης 10 atm
13.02.01.01 ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm
ΕΥΡΩ
13.02.01.02 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm
ΕΥΡΩ
13.02.01.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm
ΕΥΡΩ
13.02.01.04 ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm
ΕΥΡΩ
13.02.01.05 ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm
ΕΥΡΩ
13.02.01.06 ονομαστικής διαμέτρου DN 175 mm
ΕΥΡΩ
13.02.01.07 ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm
ΕΥΡΩ
13.02.01.08 ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm
ΕΥΡΩ
13.02.01.09 ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm
ΕΥΡΩ
13.02.02 Ονομαστικής πίεσης 16 atm
13.02.02.01 ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm
ΕΥΡΩ
13.02.02.02 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm
ΕΥΡΩ

13.02.02.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm
ΕΥΡΩ
13.02.02.04 ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm
ΕΥΡΩ
13.02.02.05 ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm
ΕΥΡΩ
13.02.02.06 ονομαστικής διαμέτρου DN 175 mm
ΕΥΡΩ
13.02.02.07 ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm
ΕΥΡΩ
13.02.02.08 ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm
ΕΥΡΩ
13.02.02.09 ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm
ΕΥΡΩ
Άρθρο 13.03 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με την 

προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλείδες θα συνοδεύ−

ονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο 

δίκτυο δικλείδας.
13.03.01 Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm
13.03.01.01 ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm
ΕΥΡΩ
13.03.01.02 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm
ΕΥΡΩ
13.03.01.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm
ΕΥΡΩ
13.03.01.04 ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm
ΕΥΡΩ
13.03.01.05 ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm
ΕΥΡΩ
13.03.01.06 ονομαστικής διαμέτρου DN 175 mm
ΕΥΡΩ
13.03.01.07 ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm
ΕΥΡΩ
13.03.01.08 ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm
ΕΥΡΩ
13.03.01.09 ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm
ΕΥΡΩ
13.03.02 Χωρίς ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm
13.03.02.01 ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm
ΕΥΡΩ
13.03.02.02 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm
ΕΥΡΩ
13.03.02.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm
ΕΥΡΩ
13.03.02.04 ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm
ΕΥΡΩ
13.03.02.05 ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm
ΕΥΡΩ
13.03.02.06 ονομαστικής διαμέτρου DN 175 mm
ΕΥΡΩ
13.03.02.07 ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1
ΕΥΡΩ
13.03.02.08 ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm
ΕΥΡΩ
13.03.02.09 ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm
ΕΥΡΩ
Άρθρο 13.04 Δικλείδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλού−

δας, με ωτίδες, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου 
και πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές
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Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6652.1
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλείδες θα συνοδεύ−

ονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο 

δίκτυο δικλείδας.
13.04.01 Ονομαστικής πίεσης 2,5 atm
13.04.01.01 ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm
ΕΥΡΩ
13.04.01.02 ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm
ΕΥΡΩ
13.04.01.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm
ΕΥΡΩ
13.04.02 Ονομαστικής πίεσης 10 atm
13.04.02.01 ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm
ΕΥΡΩ
13.04.02.02 ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm
ΕΥΡΩ
13.04.02.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm
ΕΥΡΩ
13.04.02.04 ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm
ΕΥΡΩ
13.04.02.05 ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm
ΕΥΡΩ
13.04.02.06 ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm
ΕΥΡΩ
Άρθρο 13.05 Δικλείδες χαλύβδινες, τύπου πεταλούδας, 

με ωτίδες, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και 
πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6653.1
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλείδες θα συνοδεύ−

ονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο 

δίκτυο δικλείδας.
13.05.01 Ονομαστικής πίεσης 10 atm
13.05.01.01 ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm
ΕΥΡΩ
13.05.01.02 ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm
ΕΥΡΩ
13.05.01.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6653.1
13.05.02 Ονομαστικής πίεσης 16 atm
13.05.02.01 ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm
ΕΥΡΩ
13.05.02.02 ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm
ΕΥΡΩ
13.05.02.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm
ΕΥΡΩ
13.05.02.04 ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm
ΕΥΡΩ
13.05.02.05 ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm
ΕΥΡΩ
13.05.02.06 ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm
ΕΥΡΩ
Άρθρο 13.06 Χυτοσιδηρά τεμάχια εξάρμωσης συσκευ−

ών με ωτίδες
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1
Χυτοσιδηρά τεμάχια εξάρμωσης συσκευών με ωτίδες, 

με δυνατότητα αυξομείωσης μήκους τουλάχιστον 25 
mm, με ειδικό δακτύλιο στεγανοποίησης, ονομαστικής 
πίεσης 10 at, πλήρη με τα μπουλόνια και τις φλάντζες 
στεγανότητας, με την προμήθεια, την μεταφορά επί 
τόπου και την πλήρη εγκατάσταση

Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης 

θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δο−
κιμών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένου στο 
δίκτυο εξαρμωτικού.

13.06.01 ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm
ΕΥΡΩ
13.06.02 ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm
ΕΥΡΩ
13.06.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm
ΕΥΡΩ
13.06.04 ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm
ΕΥΡΩ
13.06.05 ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm
ΕΥΡΩ
13.06.06 ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm
ΕΥΡΩ
Άρθρο 13.07 Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες μεί−

ωσης πίεσης), με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου 
και πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύ−
ονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο 
δίκτυο βαλβίδας.

13.07.01 Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6653.1
13.07.01.01 ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm
ΕΥΡΩ
13.07.01.02 ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm
ΕΥΡΩ
13.07.01.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm
ΕΥΡΩ
13.07.01.04 ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm
ΕΥΡΩ
13.07.01.05 ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm
ΕΥΡΩ
13.07.01.06 ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm
ΕΥΡΩ
13.07.01.07 ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm
ΕΥΡΩ
13.07.02 Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 25 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6653.1
13.07.02.01 ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm
ΕΥΡΩ
13.07.02.02 ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm
ΕΥΡΩ
13.07.02.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm
ΕΥΡΩ
13.07.02.04 ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm
ΕΥΡΩ
13.07.02.05 ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm
ΕΥΡΩ
13.07.02.06 ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm
ΕΥΡΩ
13.07.02.07 ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm
ΕΥΡΩ
Άρθρο 13.08 Βαλβίδες μείωσης πίεσης με ελεγχόμενο 

προοδευτικά κλείσιμο, με την προμήθεια, μεταφορά επί 
τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύ−
ονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο 
δίκτυο βαλβίδας.

13.08.01 Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm



 

 

 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6653.1
13.08.01.01 ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm
ΕΥΡΩ
13.08.01.02 ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm
ΕΥΡΩ
13.08.01.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm
ΕΥΡΩ
13.08.01.04 ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm
ΕΥΡΩ
13.08.01.05 ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm
ΕΥΡΩ
13.08.01.06 ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm
ΕΥΡΩ
13.08.01.07 ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm
ΕΥΡΩ
13.08.02 Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 25 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6653.1
13.08.02.01 ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm
ΕΥΡΩ
13.08.02.02 ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm
ΕΥΡΩ
13.08.02.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm
ΕΥΡΩ
13.08.02.04 ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm
ΕΥΡΩ
13.08.02.05 ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm
ΕΥΡΩ
13.08.02.06 ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm
ΕΥΡΩ
13.08.02.07 ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm
ΕΥΡΩ
Άρθρο 13.09 Βαλβίδες εισαγωγής−εξαγωγής αέρα δι−

πλής ενεργείας, τύπου Glenfield 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6655.1
Βαλβίδες εισαγωγής−εξαγωγής αέρα διπλής ενεργεί−

ας, τύπου Glenfield, με την προμήθεια, μεταφορά επί 
τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύ−
ονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο 
δίκτυο βαλβίδας.

13.09.01 ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm
ΕΥΡΩ
13.09.02 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm
ΕΥΡΩ
13.09.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm
ΕΥΡΩ
Άρθρο 13.10 Βαλβίδες εισαγωγής−εξαγωγής αέρα δι−

πλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου
Βαλβίδες εισαγωγής−εξαγωγής αέρα διπλής ενεργεί−

ας, παλινδρομικού τύπου, αποτελούμενες από κορμό 
από ελατό χυτοσίδηρο GG26, πλωτήρα από πολυπρο−
πυλένιο ή πολυαμίδιο, μεμβράνη σιλικόνης, δακτύλιο 
στεγανότητας από ΕPDM και άξονα από ανοξείδωτο 
χάλυβα κατά DIN 14021.

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύ−
ονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο 
δίκτυο βαλβίδας.

13.10.01 ονομαστικής πίεσης 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6657.1
13.10.01.01 ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm
ΕΥΡΩ

13.10.01.02 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm
ΕΥΡΩ
13.10.01.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm
ΕΥΡΩ
13.10.01.04 ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm
ΕΥΡΩ
13.10.01.05 ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm
ΕΥΡΩ
13.10.02 Ονομαστικής πίεσης 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6657.1
13.10.02.01 ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm
ΕΥΡΩ
13.10.02.02 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm
ΕΥΡΩ
13.10.02.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm
ΕΥΡΩ
13.10.02.04 ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm
ΕΥΡΩ
13.10.02.05 ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm
ΕΥΡΩ
13.10.03 Ονομαστικής πίεσης 25 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6657.1
13.10.03.01 ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm
ΕΥΡΩ
13.10.03.02 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm
ΕΥΡΩ
13.10.03.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm
ΕΥΡΩ
Άρθρο 13.11 Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλεί−

σιμο 
Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο, με την 

προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάστα−
ση και δοκιμές

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύ−
ονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο 
δίκτυο βαλβίδας.

13.11.01 Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6657.1
13.11.01.01 ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm
ΕΥΡΩ
13.11.01.02 ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm
ΕΥΡΩ
13.11.01.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm
ΕΥΡΩ
13.11.01.04 ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm
ΕΥΡΩ
13.11.01.05 ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm
ΕΥΡΩ
13.11.01.06 ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm
ΕΥΡΩ
13.11.01.07 ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm
ΕΥΡΩ
13.11.02 Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 25 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6657.1
13.11.02.01 ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm
ΕΥΡΩ
13.11.02.02 ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm
ΕΥΡΩ
13.11.02.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm
ΕΥΡΩ
13.11.02.04 ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm
ΕΥΡΩ
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13.11.02.05 ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm
ΕΥΡΩ
13.11.02.06 ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm
ΕΥΡΩ
13.11.02.07 ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm
ΕΥΡΩ
Άρθρο 13.12 Διαφραγματικές βαλβίδες διπλού θαλάμου 
Διαφραγματικές βαλβίδες διπλού θαλάμου με δυνα−

τότητα λειτουργίας, με την προσθήκη επιμέρους εξαρ−
τημάτων, ως μειωτές πιέσεως ή αντιπληγματικές βαλ−
βίδες ή βαλβίδες ρύθμισης στάθμης, με την προμήθεια, 
μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμές

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύ−
ονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο 
δίκτυο βαλβίδας.

13.12.01 Ονομαστικής πίεσης 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6657.1
13.12.01.01 ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm
ΕΥΡΩ
13.12.01.02 ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm
ΕΥΡΩ
13.12.01.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm
ΕΥΡΩ
13.12.01.04 ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm
ΕΥΡΩ
13.12.01.05 ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm
ΕΥΡΩ
13.12.01.06 ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm
ΕΥΡΩ
13.12.01.07 ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm
ΕΥΡΩ
13.12.02 Ονομαστικής πίεσης 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6657.1
13.12.02.01 ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm
ΕΥΡΩ
13.12.02.02 ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm
ΕΥΡΩ
13.12.02.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm
ΕΥΡΩ
13.12.02.04 ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm
ΕΥΡΩ
13.12.02.05 ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm
ΕΥΡΩ
13.12.02.06 ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm
ΕΥΡΩ
13.12.02.07 ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm
ΕΥΡΩ
Άρθρο 13.13 Υδροληψίες αρδεύσεως τύπου «Α’ 

SCHLUMBERGER ή παρεμφερείς 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6662.1
Υδροληψίες αρδεύσεως τύπου «Α’ SCHLUMBERGER ή 

παρεμφερείς, με περιορισμό παροχής σε 3 ή 4 ή 6 ή 9 
lt/sec, με την προμήθεια μεταφορά επί τόπου, εγκατά−
σταση και δοκιμές,

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου υδροληψίες θα συνο−
δεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο 
δίκτυο υδροληψίας.

13.13.01 με ρύθμιση πιέσεως από στατική πίεση 12,5 
bars σε τυποποιημένη πίεση 2,5 μέχρι 5 bars, 

13.13.01.01 ενός στομίου
ΕΥΡΩ

13.13.01.02 δύο στομίων
ΕΥΡΩ
13.13.01.03 τριών στομίων
ΕΥΡΩ
13.13.01.04 τεσσάρων στομίων
ΕΥΡΩ
13.13.02 χωρίς ρύθμιση πιιέσεως
13.13.02.01 ενός στομίου
ΕΥΡΩ
13.13.02.02 δύο στομίων
ΕΥΡΩ
13.13.02.03 τριών στομίων
ΕΥΡΩ
13.13.02.04 τεσσάρων στομίων
ΕΥΡΩ
Άρθρο 13.14 Υδροληψίες αρδεύσεως τύπου «Β’ 

SCHLUMBERGER ή παρεμφερείς 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6663.1
Υδροληψίες αρδεύσεως τύπου «Β’ SCHLUMBERGER 

ή παρεμφερείς, με περιορισμό παροχής σε 5 ή 12 ή 15 
lt/sec, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατά−
σταση και δοκιμές,

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου υδροληψίες θα συνο−
δεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο 
δίκτυο υδροληψίας.

13.14.01 με ρύθμιση πιέσεως από στατική πίεση 12,5 bars 
σε τυποποιημένη πίεση 2,5 μέχρι 5 bars, ενός στομίου

ΕΥΡΩ
13.14.02 χωρίς ρύθμιση πιιέσεως, ενός στομίου
ΕΥΡΩ
Άρθρο 13.15 Χαλύβδινες εξαρμώσεις 
Χαλύβδινες εξαρμώσεις πλήρεις με τον ελαστικό δα−

κτύλιο στεγάνωσης και τα μπουλόνια, με την προμήθεια, 
μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
13.15.01 Ονομαστικής πίεσης PN 10 at
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1
13.15.01.01 ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm
ΕΥΡΩ
13.15.01.02 ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm
ΕΥΡΩ
13.15.01.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm
ΕΥΡΩ
13.15.01.04 ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm
ΕΥΡΩ
13.15.01.05 ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm
ΕΥΡΩ
13.15.01.06 ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm
ΕΥΡΩ
13.15.01.07 ονομαστικής διαμέτρου DN 175 mm
ΕΥΡΩ
13.15.01.08 ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm
ΕΥΡΩ
13.15.01.09 ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm
ΕΥΡΩ
13.15.01.10 ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm
ΕΥΡΩ
13.15.01.11 ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm
ΕΥΡΩ
13.15.01.12 ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm
ΕΥΡΩ
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13.15.01.13 ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm
ΕΥΡΩ
13.15.01.14 ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm
ΕΥΡΩ
13.15.01.15 ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm
ΕΥΡΩ
13.15.01.16 ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm
ΕΥΡΩ
13.15.01.17 ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm
ΕΥΡΩ
13.15.02 Ονομαστικής πίεσης PN 16 at
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1
13.15.02.01 ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm
ΕΥΡΩ
13.15.02.02 ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm
ΕΥΡΩ
13.15.02.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm
ΕΥΡΩ
13.15.02.04 ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm
ΕΥΡΩ
13.15.02.05 ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm
ΕΥΡΩ
13.15.02.06 ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm
ΕΥΡΩ
13.15.02.07 ονομαστικής διαμέτρου DN 175 mm
ΕΥΡΩ
13.15.02.08 ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm
ΕΥΡΩ
13.15.02.09 ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm
ΕΥΡΩ
13.15.02.10 ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm
ΕΥΡΩ
13.15.02.11 ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm
ΕΥΡΩ
13.15.02.12 ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm
ΕΥΡΩ
13.15.02.13 ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm
ΕΥΡΩ
13.15.02.14 ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm
ΕΥΡΩ
13.15.02.15 ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm
ΕΥΡΩ
13.15.02.16 ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm
ΕΥΡΩ
13.15.02.17 ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm
ΕΥΡΩ

14. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ − ΧΥΤΑ

Άρθρο 14.01 Κατασκευή αργιλικού υποστρώματος στε−
γανοποίησης

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6079
Κατασκευή αργιλικού υποστρώματος στεγανοποίησης 

(γεωλογικός φραγμός − geologic barrier), με την αξία 
των υλικών και την επί τόπου μεταφορά αυτών από 
οποιαδήποτε απόσταση. 

Τιμή ανά μέτρο κυβικό (m3) συμπυκνωμένων στρώσεων
14.01.01 Σε επιφάνειες εδάφους με κλίση έως 15% 
(συμπύκνωση με συνήθη χρήση δονητικών οδοστρω−

τήρων)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και ογδόντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 1,80 [*]
14.01.02 Σε επιφάνειες με κλίση από 15% έως 25% 
(συμπύκνωση με ρυμουλκούμενο δονητικό οδοστρωτή−

ρα αναρτημένο μέσω συρματοσχοίνου από βαρύ φορ−
τωμένο όχημα ή μηχάνημα κινούμενο περιμετρικά στην 
στέψη της στεγανοποιουμένης κοιλότητας).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και δέκα λεπτά
 Αριθμητικώς: 2,10 [*]
Άρθρο 14.02 Κατασκευή κοκκώδους υποστρώματος 

στεγανοποιητικής μεμβράνης 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6079
Κατασκευή κοκκώδους υποστρώματος στεγανοποιη−

τικής μεμβράνης από λεπτόκοκκο διαβαθμισμένο υλικό, 
με την αξία των υλικών και την επί τόπου μεταφορά 
αυτών από οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά μέτρο κυβικό (m3) συμπυκνωμένων στρώ−
σεων

14.02.01 Σε επιφάνειες εδάφους με κλίση έως 15% 
(συμπύκνωση με συνήθη χρήση δονητικών οδοστρω−

τήρων)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξη και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 6,50 [*]
14.02.02 Σε επιφάνειες με κλίση από 15% έως 25% 
(συμπύκνωση με ρυμουλκούμενο δονητικό οδοστρωτή−

ρα αναρτημένο μέσω συρματοσχοίνου από βαρύ φορ−
τωμένο όχημα ή μηχάνημα κινούμενο περιμετρικά στην 
στέψη της στεγανοποιουμένης κοιλότητας).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξη και εβδομήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 6,70 [*]
Άρθρο 14.03 Κατασκευή επιστρώματος μεμβράνης από 

αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6079
Κατασκευή επιστρώματος μεμβράνης από αμμοχαλι−

κώδες διαβαθμισμένο υλικό, με την αξία των υλικών, την 
επί τόπου μεταφορά αυτών από οποιαδήποτε απόσταση 
και την διάστρωση επί της μεμβράνης στο προβλεπό−
μενο από την μελέτη πάχος. 

Τιμή ανά μέτρο κυβικό (m3) διαστρωμένο.
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα
 Αριθμητικώς: 9,00 [*]
Άρθρο 14.04 Προμήθεια, τοποθέτηση και συγκόλλη−

ση μεμβρανών πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητος 
(HDPE)

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6361
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, κοπή και 

αυτογενής θερμική συγκόλληση μεμβρανών πολυαιθυλε−
νίου υψηλής πυκνότητος (HDPE), για την στεγανοποίηση 
λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ.

Συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος στεγανότητος με εισπί−
εση αέρα στο διάκενο μεταξύ των παραλλήλων ραφών 
θερμικής συγκόλλησης. 

Τιμή ανά μέτρο τετραγωνικό (m2), βάσει του αναπτύγ−
ματος της επικαλυπτόμενης με μεμβράνη επιφάνειας.

14.04.01 Για μεμβράνες HDPE πάχους 1,0 mm 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και εξήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 3,60
14.04.02 Για μεμβράνες HDPE πάχους 1,5 mm 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 4,50
14.04.03 Για μεμβράνες HDPE πάχους 2,0 mm 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε και σαράντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 5,40
Άρθρο 14.05 Προμήθεια και τοποθέτηση γεωϋφάσμα−

τος προστασίας μεμβράνης (τοποθετούμενο υπό την 
μεμβράνη)
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Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6361
Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου, τοποθέτηση και 

συρραφή με μεταλλικούς συνδετήρες γεωυφάσματος μή 
υφαντού από ίνες πολυπροπυλενίου για την προστασία 
της στεγανοποιητικής μεμβράνης.

Τιμή ανά μέτρο τετραγωνικό (m2), μη συμπεριλαμβα−
νομένων των επικαλύψεων

14.05.01 Για γεωύφασμα μή υφαντό, των 200 gr/m2

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και πενήντα πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 1,55
14.05.02 Για γεωύφασμα μή υφαντό, των 300 gr/m2

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα καιεξήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 1,60
14.05.03 Για γεωύφασμα μή υφαντό, των 400 gr/m2

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και εβδομήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 1,70
Άρθρο 14.06 Κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης − στε−

ρέωσης μεμβράνης
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.1
Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων 

σπονδυλωτών σωμάτων επιφόρτισης μεμβράνης, δι−
αμορφωμένων σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών 
της μελέτης, αναρτημένων από κατάλληλες αγκυρώ−
σεις στην στέψη των πρανών της στεγανο−ποιούμενης 
κοιλότητας.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προκατασκευή των 
στοιχείων των σπονδύλων (με στρογγυλευμένα άκρα για 
την αποφυγή τραυματισμών της μεμβράνης), τα συρμα−
τόσχοινα ή αλυσίδες ανάρτησης, τα στοιχεία πρόσδε−
σης των σπονδύλων μεταξύ τους (ναυτικά κλειδιά κ.λπ.), 
οι αγκυρώσεις ανάρτησης και κάθε εργασία ή άλλο 
βοηθητικό υλικό για την πλήρη διαμόρφωση και τοπο−
θέτηση των στοιχείων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στην μελέτη και τις εντολές της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) υλικών κατασκευής σωμά−
των επιφόρτισης και μεταλλικών στοιχείων ανάρτησης 
(συνολικό βάρος) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα οκτώ λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,18
Άρθρο 14.07 Εξαεριστικά στοιχεία μεμβράνης
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6361
Προμήθεια και τοποθέτηση με θερμική συγκόλληση 

ενός εξαεριστικού στοιχείου στεγανοποιητικής μεμβρά−
νης, διαμορφοωμένου σύμφωνα με τα σχέδια λεπτο−
μερειών της μελέτης, πλήρους με τον σωλήνα και την 
μεμβράνη επαφής με την επένδυση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εξαεριστικού στοιχείου μεμ−
βράνης

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε
 Αριθμητικώς: 45,00
15. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
Άρθρο 15.01 Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως από Φ 800 

μέχρι Φ 1200 mm σε πετρώματα μαλακά
Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως από Φ 800 μέχρι Φ 1200 

mm σε πετρώματα μαλακά με σκληρότητα ίση ή μικρό−
τερη από 4 MOHS με εγκατεστημένο στη θέση διανοί−
ξεως γεωτρύπανο. Τιμή ανά μέτρο μήκους κατακόρυφης 
υδρογεωτρήσεως με διάμετρο όπως στον κατωτέρω 
πίνακα, που εκτελείται με περιστροφικό υδρογεωτρύ−
πανο. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη δειγματοληψίας των 
προιόντων διατρήσεως, του μπεντονίτη και του νερού. 
Η τιμή εφαρμόζεται για κάθε βάθος γεωτρήσεως μέχρι 
μεγίστου βάθους 20 m. Καταγραφή και παρουσίαση 

των στοιχείων της γεωτρήσεως (στάθμη νερού, στρω−
ματογραφία κ.λπ.) 

Τιμή ανά μέτρο γεώτρησης (μμ).
15.01.01 Για διάμετρο οπής 800 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7101.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν τριάντα πέντε
 Αριθμητικώς: 135,00
15.01.02 Για διάμετρο οπής 900 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7101.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν σαράντα τέσσερα
 Αριθμητικώς: 144,00
15.01.03 Για διάμετρο οπής 1000 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7101.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν πενήντα τρία
 Αριθμητικώς: 153,00
15.01.04 Για διάμετρο οπής 1100 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7101.4
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εξήντα δύο
 Αριθμητικώς: 162,00
15.01.05 Για διάμετρο οπής 1200 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7101.5
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εβδομήντα ένα
 Αριθμητικώς: 171,00
Άρθρο 15.02  Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως από Φ 800 

μέχρι Φ 1200 mm σε πετρώματα σκληρά 
Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως από Φ 800 μέχρι Φ 1200 

mm σε πετρώματα σκληρά με σκληρότητα >4 MOHS με 
εγκατεστημένο στη θέση διανοίξεως γεωτρύπανο. Τιμή 
ανά μέτρο μήκους κατακόρυφης υδρογεωτρήσεως με 
διάμετρο όπως στον κατωτέρω πίνακα, που εκτελείται 
με περιστροφικό υδρογεωτρύπανο. Συμπεριλαμβάνεται 
ηδαπάνη δειγματοληψίας των προιόντων διατρήσεως, 
μπετονίτου και νερού. Η τιμήεφαρμόζεται για κάθε βά−
θος γεωτρήσεως μέχρι μεγίστου βάθους 20 m. Κατα−
γραφή και παρουσίαση των στοιχείων της γεωτρήσεως 
(στάθμη νερού, στρωματογραφία κ.λπ.). 

Τιμή ανά μέτρο γεώτρησης (μμ).
15.02.01 Για διάμετρο οπής 800 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7102.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια εβδομήντα
 Αριθμητικώς: 270,00
15.02.02 Για διάμετρο οπής 900 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7102.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια ογδόντα οκτώ
 Αριθμητικώς: 288,00
15.02.03 Για διάμετρο οπής 1000 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7102.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια δέκα πέντε
 Αριθμητικώς: 315,00
15.02.04 Για διάμετρο οπής 1100 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7102.4
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια σαράντα δύο
 Αριθμητικώς: 342,00
15.02.05 Για διάμετρο οπής 1200 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7102.5
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια εβδομήντα οκτώ
 Αριθμητικώς: 378,00
Άρθρο 15.03 Αντληση νερού από υδρογεώτρηση με 

αντλητικό συγκρότημα τύπου «πομόνας’ 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7103
Αντληση νερού από υδρογεώτρηση με εγκατερστη−

μένο αντλητικό συγκρότημα τύπου «πομόνας’ Φ 20» με 
ικανότητα αντλήσεως 400 lt/sec από βάθος 50 m. 
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Τιμή ανά ώρα πραγματικής αντλήσεως (h).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι επτά
 Αριθμητικώς: 27,00
Άρθρο 15.04 Αντληση νερού από γεώτρηση με συσκευή 

εμφυσήσεως αέρα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7104
Αντληση νερού από γεώτρηση με εγκατεστημένη συ−

σκευή εμφυσήσεως αέρα. 
Τιμή ανά ώρα πραγματικής λειτουργίας (h).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τρία και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 13,50
Άρθρο 15.05 Ανάπτυξη υδρογεωτήσεως με συσκευή 

εκτοξεύσεως νερού
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7105
Ανάπτυξη υδρογεωτήσεως, με εγκατεστημένη συ−

σκευή εκτοξεύσεως νερού. 
Τιμή ανά ώρα πραγματικής λειτουργίας (h).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα και ογδόντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 10,80
Άρθρο 15.06 Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διατομής 

Φ 146 mm σε πετρώματα μαλακά 
Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διατομής Φ 146 mm σε 

πετρώματα μαλακά (με σκληρότητα ίση ή μικρότερη 
από 4 Mohs) με εγκατεστημένο στη θέση γεωτρήσεως 
γεωτρύπανο. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ) κατακορύφου γεωτρήσε−
ως που εκτελείται με περιστροφικό γεωτρύπανο. Συ−
μπεριλαμβάνεται η δαπάνη δειγματοληψίας καρότων και 
των κιβωτίων φυλάξεως αυτών, μπετονίτου (αν πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί), καταγραφής και παρουσιάσεως των 
στοιχείων της γεωτρήσεως (στάθμη νερού στρωματο−
γραφία κ.λπ.). 

15.06.01 Διάνοιξη σε βάθος 0−20,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7106.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι πέντε
 Αριθμητικώς: 25,00
15.06.02 Διάνοιξη σε βάθος 20,01−40, 00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7106.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι επτά
 Αριθμητικώς: 27,00
15.06.03 Διάνοιξη σε βάθος 40,01−60, 00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7106.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι εννέα
 Αριθμητικώς: 29,00
15.06.04 Διάνοιξη σε βάθος 60,01−80, 00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7106.4
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα ένα
 Αριθμητικώς: 31,00
15.06.05 Διάνοιξη σε βάθος άνω των 80,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7106.5
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα δύο και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 32,50
Άρθρο 15.07 Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διαμέτρου 

146 mm σε πετρώματα σκληρά
Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διαμέτρου Φ 146 mm σε 

πετρώματα σκληρά (με σκληρότητα > 4 MOHS) ή σε πε−
ρίπτωση που επιδιώκεται επαυξημένο ποσοστό λήψεως 
καρότου, κατά δε τα λοιπά όπως στό Άρθρο 15.06. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους γεωτρήσεως (μμ).
15.07.01 Διάνοιξη σε βάθος 0−20,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7107.1
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι επτά
 Αριθμητικώς: 27,00

15.07.02 Διάνοιξη σε βάθος 20,01−40, 00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7107.2
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι εννέα
 Αριθμητικώς: 29,00
15.07.03 Διάνοιξη σε βάθος 40,01−60, 00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7107.3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα ένα
 Αριθμητικώς: 31,00
15.07.04 Διάνοιξη σε βάθος 60,01−80, 00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7107.4
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα δύο και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 32,50
15.07.05 Διάνοιξη σε βάθος άνω των 80,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7107.5
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα τέσσερα
 Αριθμητικώς: 34,00
Άρθρο 15.08 Περιφραγματικοί χαλύβδινοι σωλήνες
Περιφραγματικοί χαλύβδινοι σωλήνες πάχους 6 mm με 

διαμήκη ραφή. Για την προμήθεια και τοποθέτηση περι−
φραγματικού σωλήνα υδρογεωτρήσεως, ανεξαρτήτως 
βάθους, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης πακτώσεως 
με σκυρόδεμα και καθυστερήσεως για την πήξη. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ). 
15.08.01 Περιφραγματικός χαλύβδινος σωλήνας εσω−

τερικής διαμέτρου Φ 900 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7108
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατό
 Αριθμητικώς: 100,00
15.08.02 Περιφραγματικός χαλύβδινος σωλήνας εσω−

τερικής διαμέτρου Φ 1050 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7109
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν είκοσι πέντε
 Αριθμητικώς: 125,00
Άρθρο 15.09 Γαλβανισμένος χαλύβδινος φιλτροσωλή−

νας εσωτ. διαμέτρου Φ650 mm.
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7110
Γαλβανισμένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας με διαμή−

κη ραφή εσωτερικής διαμέτρου Φ 650 mm και πάχους 6 
mm (επιμήκης γεφυρωτή διάτρηση). Για την προμήθεια 
και τοποθέτηση σε υδρογεώτρηση φιλτροσωλήνα, ως 
ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης των τε−
μαχίων συνδέσεως των σωλήνων, των γαλβνισμένων 
μεταλλικών οδηγών και της εργασίας διαμορφώσεως 
της σωληνώσεως. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους φιλτροσωλήνα (μμ). 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 95,00
Άρθρο 15.10 Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας εσωτε−

ρικής διαμέτρου Φ 650 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7111
Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας με διαμήκη ραφή, 

εσωτερικής διαμέτρου Φ 650 mm και πάχους 6 mm. 
Για την προμήθεια και τοποθέτηση σε υδρογεώτρηση 
χαλυβδοσωλήνα, ως ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης 
της δαπάνης των τεμαχίων συνδέσεως των σωλήνων, 
των γαλβνισμένων μεταλλικών οδηγών και της εργασίας 
διαμορφώσεως της σωληνώσεως. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ). 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα
 Αριθμητικώς: 90,00
Άρθρο 15.11 Γαλβανισμένος φιλτροσωλήνας Φ 2» πιε−

ζομετρικής γεωτρήσεως.
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7112
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Για την προμήθεια επί τόπου του έργου και την τοποθέ−
τηση σε γεώτρηση φιλτροσωλήνα, ως ανωτέρω (διάτρη−
του σε ποσοστό περίπου 20% του ολικού μήκους με οπές 
Φ 3mm, σε κανονική διάταξη και με πυκνότητα 20 οπών 
ανά μέτρο μήκους στο διάτρητο τμήμα του σωλήνα), για 
τη διαμόρφωση πιεζομετρικής στήλης ανεξαρτήτως του 
συνολικού μήκους της στήλης, με πώμα και κλειδαριά, 
στο άνω του εδάφους τμήμα του (μήκους 30 cm). 

Τιμή ανά μέτρο μήκους πιεζομετρικής στήλης (μμ).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά
 Αριθμητικώς: 7,00
Άρθρο 15.12 Πιεζομετρικός σωλήνας, Φ 1 1/2 «’ υδρο−

γεωτρήσεως. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7113
Για την προμήθεια επί τόπου των έργων και τοποθέ−

τηση σε υδρογεώτρηση (έξω από την τελική σωλήνωση) 
σωλήνα γαλβανισμένου Φ 1 1/2 «’ για τη διαμόρφωση 
πιεζομετρικής στήλης, συγκολλημενου με την τελική 
σωλήνωση στο κάτω άκρο του, ανεξαρτήτως του συ−
νολικού μήκους της στήλης, με πώμα και κλειδαριά στο 
άνω του εδάφους τμήμα του (μήκους 30 cm).

Τιμή ανά μέτρο μήκους πιεζομετρικής στήλης (μμ).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 4,50
Άρθρο 15.13 Χαλυβδοσωλήνες Φ 150 mm επένδυσης 

γεωτρήσεως
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7114
Τοποθέτηση και επανεξαγωγή χαλυβδοσωλήνων Φ 

150 mm για επένδυση γεωτρήσεως. 
Τιμή ανά μέτρο μήκους σωληνώσεως (μμ).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα επτά
 Αριθμητικώς: 17,00
Άρθρο 15.14 Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7115
Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως, με την προμήθεια 

και μεταφορά του υλικού επί τόπου. Επιμέτρηση βάσει 
θεωρητικών διαστάσεων δακτυλίου μεταξύ τοιχωμάτων 
οπής και εξωτερικής παρειάς περιφραγματικού σωλή−
να.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα
 Αριθμητικώς: 50,00
Άρθρο 15.15 Χαλικόφιλτρο πιεζομετρικής γεωτρήσε−

ως
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7116
Χαλικόφιλτρο πιεζομετρικής γεωτρήσεως την προμή−

θεια και μεταφορά του υλικού επί τόπου. Επιμέτρηση 
βάσει θεωρητικών διαστάσεων δακτυλίου μεταξύ τοιχω−
μάτων οπής και εξωτερικής παρειάς περιφραγματικού 
σωλήνα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα εννέα
 Αριθμητικώς: 59,00
Άρθρο 15.16 Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 1400 

mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας.
15.16.01 Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεω−

τρυπάνου των 1400 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7118.1
Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.). 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια σαράντα
 Αριθμητικώς: 540,00
15.16.02 Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυ−

πάνου των 1400 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7118.2
Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.). 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννιακόσια
 Αριθμητικώς: 900,00
Άρθρο 15.17 Μετακίνηση γεωτρυπάνου των 146 mm και 

εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας.
15.17.01 Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση γεωτρυπά−

νου των 146 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7119.1
Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.). 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε
 Αριθμητικώς: 45,00
15.17.02 Εκφόρτωση και εγκατάσταση γεωτρυπάνου 

των 146 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7119.2
Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.). 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε
 Αριθμητικώς: 45,00
Άρθρο 15.18 Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος 

τύπου «πομόνας’ Φ 20» και εγκατάσταση στη θέση λει−
τουργίας

15.18.01 Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση «πομόνας» 
Φ 20΄΄

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7120.1
Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.). 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα
 Αριθμητικώς: 90,00
15.18.02 Εκφόρτωση και εγκατάσταση «πομόνας’ Φ 

20’’
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7120.2
Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.). 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα
 Αριθμητικώς: 90,00
Άρθρο 15.19 Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού 

με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIR LIFT 
και JET).

15.19.01 Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση συσκευής 
εμφυσήσεως αέρα

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7121.1
Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.). 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα
 Αριθμητικώς: 90,00
15.19.02 Εκφόρτωση και εγκατάσταση συσκευής εμ−

φυσήσεως αέρα
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7121.2
Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.). 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα
 Αριθμητικώς: 90,00
Άρθρο 15.20 Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2΄΄ σε 

πετρώματα μαλακά
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7122
Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2΄΄ σε πετρώματα 

μαλακά (με σκληρότητα ίση ή μικρότερη από 4 Mohs) με 
εγκατεστημένο στη θέση διανοίξεως γεωτρύπανο. Τιμή 
ανά μέτρο μήκους κατακόρηφης υδρογεωτρήσεως με 
διάμετρο οπής 17 1/2΄΄, που εκτελείται με περιστροφικό 
υδρογεωτρύπανο. 

Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη δειγματοληψίας των 
προιόντων διατρήσεως, μπετονίτου και νερού. Η τιμή 
εφαρμόζεται για κάθε βάθος γεωτρήσεως ανεξαρτήτως 
συνολικού βάθους. Καταγραφή και παρουσίαση των 
στοιχείων της γεωτρήσεως (στάθμη νερού, στρωμα−
τογραφία, κ.λπ.) 
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Τιμή ανά μέτρο μήκους διάνοιξης (μμ). 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα δύο
 Αριθμητικώς: 72,00
Άρθρο 15.21 Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2΄΄ σε 

πετρώματα σκληρά
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7123
Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2΄΄ σε πετρώματα σκλη−

ρά (με σκληρότητα μεγαλύτερη από 4 MOHS) με εγκατε−
στημένο στη θέση διανοίξεως γεωτρύπανο. Τιμή ανά μέτρο 
μήκους κατακόρηφης υδρογεωτρήσεως με διάμετρο οπής 
17 1/2΄ ,́ που εκτελείται με περιστροφικό υδρογεωτρύπανο. 
Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη δειγματοληψίας των προιό−
ντων διατρήσεως, μπετονίτου και νερού. Η τιμή εφαρμόζε−
ται για κάθε βάθος γεωτρήσεως ανεξαρτήτως συνολικού 
βάθους. Καταγραφή και παρουσίαση των στοιχείων της 
γεωτρήσεως (στάθμη νερού, στρωματογραφία, κ.λπ.) 

Τιμή ανά μέτρο μήκους διάνοιξης (μμ). 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα
 Αριθμητικώς: 90,00
Άρθρο 15.22 Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2΄΄ σε 

Φ22΄΄ σε μαλακάπετρώματα
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7124
Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2΄΄ σε διάμετρο 

Φ 22» σε μαλακά πετρώματα. Για τη διεύρυνση ενός 
μέτρου μήκους κατακορύφου διατρήσεως σε μαλακά 
πετρώματα από διάμετρο 17 1/2΄΄ σε διάμετρο Φ 22΄΄, 
ανεξαρτήτως βάθους, συμπεριλαμβανομένου του μπε−
τονίτη και του νερού. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους διεύρυνσης (μμ). 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι δύο και πενήντα
 Αριθμητικώς: 22,50
Άρθρο 15.23 Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2΄΄ σε 

Φ 22΄΄ σε σκληρά πετρώματα
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7125
Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2΄΄ σε διάμετρο 

Φ 22΄΄ σε σκληρά πετρώματα. Για τη διεύρυνση ενός 
μέτρου μήκους κατακορύφου διατρήσεως σε σκληρά 
πετρώματα, από διάμετρο 17 1/2΄΄ σε διάμετρο Φ 22΄΄, 
ανεξαρτήτως βάθους, συμπεριλαμβανομένου του μπε−
τονίτη και του νερού. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους διεύρυνσης (μμ). 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα έξη
 Αριθμητικώς: 36,00
Άρθρο 15.24 Περιφραγματικός χαλύβδινος σωλήνας 

Φ 18΄΄ πάχους 6mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7126
Περιφραγματικός χαλύβδινος σωλήνας εσωτερικής 

διαμέτρου Φ 18΄΄ και πάχους 6mm με διαμήκη ραφή. 
Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός μέτρου μήκους 
περιφραγματικού σωλήνα, ως ανωτέρω, μέσα σε διευ−
ρυνθείσα σε διατομή Φ 22΄΄ γεώτρηση, ανεξαρτήτως 
βάθους, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης πακτώσεως 
με σκυρόδεμα και καθυστερήσεως για την πήξη. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους περιφραγματικού σωλήνα 
(μμ). 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 55,00
Άρθρο 15.25 Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας Φ 10΄΄ 

πάχους 6 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7127
Γαλβανισμένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας με διαμή−

κη ραφή εσωτερικής διαμέτρου Φ 10΄΄ και πάχους 6mm 
(με επιμήκη γεφυρωτή διάτρηση και με σπειρώματα). 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση σε υδρογεώτρηση 
φιλτροσωλήνα, ως ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της 
δαπάνης των γαλβανισμένων μεταλλικών οδηγών και 
της εργασίας διαμορφώσεως της σωληνώσεως. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους φιλτροσωλήνα (μμ). 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε
 Αριθμητικώς: 45,00
Άρθρο 15.26 Γαλβανισμένος χαλύβδινος φιλτροσωλή−

νας Φ10΄΄ πάχους 6 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7128
Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας με διαμήκη ραφή, 

εσωτερικής διαμέτρου Φ 10΄΄ και πάχους 6 mm, με σπει−
ρώματα. Για την προμήθεια και τοποθέτηση σε υδρο−
γεώτρηση φιλτροσωλήνα, ως ανωτέρω, με την δαπάνη 
συνδέσεως των σωλήνων, των γαλβανισμένων μεταλ−
λικών οδηγών και της εργασίας διαμορφώσεως της 
σωληνώσεως.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ). 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα
 Αριθμητικώς: 50,00
Άρθρο 15.27 Στόμιο υδρογεωτρήσεως 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7129
Στόμιο υδρογεωτρήσεως, μεταλλικό, σύμφωνα με τα 

σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Επιμέτρηση βάσει 
ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και ογδόντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 3,80
16.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ#
Άρθρο 16.01 Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδρο−

συλλογής με το δίκτυο ομβρίων
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6744
Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλο−

γής με υφιστάμενο ή κατασκευαζόμενο δίκτυο ομβρίων 
από προκατασκευασμένους οπλισμένους τσιμεντοσω−
λήνες (ανεξαρτήτως διατομής αγωγού δικτύου). Για 
μία σύνδεση πλήρως περαιωμένη όπως παραπάνω συ−
μπεριλαμβανομένων όλων των απαραιτήτων εργασιών 
και υλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν οκτώ
 Αριθμητικώς: 108,00
Άρθρο 16.02 Αντιστήριξη στύλου
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6801
Αντιστήριξη ενός στύλου ξύλινου ή μεταλλικού ή από 

σκυρόδεμα της ΔΕΗ κ.λπ. συμπεριλαμβανομένων όλων 
των υλικών και εργασιών αντιστήριξης, αποσύνδεσης 
και απομάκρυνσης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε
 Αριθμητικώς: 45,00
Άρθρο 16.03 Κατασκευή αναμονής (μούφας) σε αγω−

γούς από τσιμεντοσωλήνες για σύνδεση ακινήτων με 
το δίκτυο υπονόμων.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6732
Κατασκευή αναμονής (μούφας) σε αγωγούς από 

τσιμεντοσωλήνες για σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο 
υπονόμων.

Διάτρηση του τσιμεντοσωλήνα, κοπή και τοποθέτηση 
πηλοσωλήνα εφυαλωμένου εσωτερικώς, διαμέτρου μέ−
χρι 160 mm και αρμολόγηση με τσιμεντοκονίαμα, πλή−
ρως κατασκευασμένη.
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα
 Αριθμητικώς: 10,00
Άρθρο 16.04 Ανακατασκευή διακλαδώσεως Φ160 mm 

αγωγού ακαθάρτων από πλαστικό σωλήνα ΡVC της 
σειράς 41

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.1
Ανακατασκευή διακλαδώσεως διατομής Φ160 mm 

αγωγού ακαθάρτων από πλαστικό σωλήνα ΡVC της 
σειράς 41, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών 
και εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη επα−
ναλειτουργία αυτής, όπως αποξήλωση υφιστάμενου 
αγωγού, προμήθεια νερού, μεταφορά, προσέγγιση και 
τοποθέτηση και ο εγκιβωτισμός αυτού με άμμο και 
δοκιμασία κ.λπ.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εντεκα
 Αριθμητικώς: 11,00
Άρθρο 16.05 Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοειδών, 

ωοειδών και κυκλικών αγωγών κλειστής διατομής 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6053
Για τον καθαρισμό ορθογωνικών, σκουφοειδών ωοει−

δών και κυκλικών αγωγών κλειστής διατομής από προ−
σχώσεις με μηχανικά μέσα ή με τα χέρια, ανεξάρτητα 
από τις διαστάσεις του οχετού, ύστερα από ειδική έγ−
γραφη εντολή της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) όγκου προσχώσεων.
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα οκτώ
 Αριθμητικώς: 18,00
Άρθρο 16.06 Επισκευή φρεατίου υδροσυλλογής τύπου 

Τ πλευρικού ανοίγματος.
Κωδικός Αναθεώρησης 50% x ΥΔΡ 6327 + 50% x ΥΔΡ 

6301 
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
− Η καθαίρεση σκυροδέματος, ο καθαρισμός του εσω−

τερικού του φρεατίου από τα προϊόντα της καθαίρεσης 
και τα υπάρχοντα φερτά, η φορτοεκφόρτωση, μεταφο−
ρά και απόρριψη αυτών σε θέσεις απόθεσης που επι−
τρέπονται από τις Αρχές και οι οποίες θα αναζητηθούν 
με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου.

− Η ευθυγράμμιση του υπάρχοντος οπλισμού στο 
φρεάτιο και η προσθήκη νέου (όπου χρειάζεται), η ερ−
γασία τοποθέτησης, αποξήλωσης και απομάκρυνσης 
του ξυλοτύπου, η τοποθέτηση μεταλλικής μετώπης, η 
προμήθεια και η εργασία συγκόλλησης οπλισμού και 
παλαιού σκυροδέματος με το νέο με χρήση εποξειδι−
κών ρητινών, η έγχυση νέου σκυροδέματος κατηγορίας 
C16/20, καθώς και τυχόν άλλες εργασίες και δαπάνες 
που είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέ−
λεση της εργασίας. Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για 
την προμήθεια της μετώπης.

Τιμές εφαρμογής ανά τεμάχιο (τεμ)
16.06.01 Για την επισκευή φρεατίου εφόσον οι φθορές 

της μετώπης και της πλάκας επικάλυψης δεν υπερβαί−
νουν σε πλάτος τα 35 cm.

16.06.01.01 Για το πρώτο πλευρικό άνοιγμα του φρε−
ατίου.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 95,00
16.06.01.02 Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα έξη
 Αριθμητικώς: 66,00
16.06.02 Για την επισκευή φρεατίου εφόσον οι φθορές 

της μετώπης και της πλάκας επικάλυψης υπερβαίνουν 
σε πλάτος τα 35 cm

16.06.02.01 Για το πρώτο πλευρικό άνοιγμα του φρε−
ατίου.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν σαράντα δύο
 Αριθμητικώς: 142,00
16.06.02.02 Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 95,00
Άρθρο 16.07 Επισκευή πλακών εδράσεως εσχαρών 

φρεατίων υδροσυλλογής.
Κωδικός Αναθεώρησης 50% x ΥΔΡ 6327 + 50% x ΥΔΡ 

6301 
Επισκευή θραυσμένων πλακών εδράσεως εσχαρών 

φρεατίων υδροσυλλογής λόγω καθιζήσεων ή ανύψωση 
των ως άνω εσχαρών λόγω καθιζήσεων. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η εργασία και τα υλικά για 
την καθαίρεση του σκυροδέματος έδρασης της εσχά−
ρας, ο καθαρισμός και η προετοιμασία της νέας επιφά−
νειας έδρασης με εποξειδικές ρητίνες, το καλούπωμα 
και η έγχυση νέου σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, 
καθώς και τυχόν άλλες εργασίες και δαπάνες που είναι 
απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 
εργασίας. 

Δεν περιλαμβάνεται η τυχόν αντικατάσταση σπα−
σμένων ή ελλειπουσών εσχαρών η οποία πληρώνεται 
ιδιαίτερα.

Τιμές εφαρμογής ανά τεμάχιο (τεμ)
16.07.01 Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 95,00
16.07.02 Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι εννέα
 Αριθμητικώς: 29,00
Άρθρο 16.08 Kαθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με 

πλευρικό άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος Τ) 
Κωδικός Αναθεώρησης 70% x ΥΔΡ 6120 + 30% x ΥΔΡ 

6107 
Για τον πλήρη καθαρισμό ενός φρεατίου υδροσυλλο−

γής μετά πλευρικού ανοίγματος (χωρίς εσχάρα, τύπος 
Τ), είτε η θυρίδα επισκέψεως του κυρίου θαλάμου ευρί−
σκεται στο πεζοδρόμιο, είτε στο οδόστρωμα (με σιφώνι 
ή βαλβίδα ή χωρίς αυτά), μετά της φορτοεκφορτώσεως 
μεταφοράς και απόρριψης των μπαζών και τον έλεγχο 
λειτουργίας του φρεατίου.

Στην όλη δαπάνη καθαρισμού του φρεατίου υδρο−
συλλογής περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες και 
δαπάνες εκτελέσεως αυτών:

α) Το άνοιγμα και το κλείσιμο μετά το πέρας των 
εργασιών καθαρισμού της θυρίδας επισκέψεως (καπάκι) 
του κυρίου θαλάμου.

β) Η χαλάρωση των μπαζών υπό οποιεσδήποτε συν−
θήκες ευρίσκονται.

γ) Η συγκέντρωση των μπαζών, από εργάτη που έχει 
εισέλθει στο φρεάτιο (ή με άλλο τρόπο επιλογής του 
Αναδόχου που θα εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπη−
ρεσία), απ΄ όλο το χώρο του φρεατίου στο φρεάτιο 
επίσκεψης και στη συνέχεια η εξαγωγή τους δια χρήσε−
ως ειδικών κάδων, ζεμπιλιών κ.λπ. απευθείας στα μέσα 
μεταφοράς, απαγορευμένης ρητά κάθε απόθεσης έστω 
και προσωρινής στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο καθαρι−
ζόμενου σχολαστικά και αυτού τούτου του φρεατίου 
επίσκεψης



 

 

 
 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 23051

δ) Ο καθαρισμός των πλευρικών ανοιγμάτων.
ε) Η επάλειψη του φρεατίου υδροσυλλογής με ασβέ−

στη όπου απαιτείται.
στ) Η απευθείας φόρτωση των μπαζών με τα χέρια 

ή με μηχάνημα σε φορτηγό αυτοκίνητο και η απομά−
κρυνσή τους συγχρόνως με το πέρας των εργασιών και 
την απομάκρυνση του συνεργείου από το καθαριζόμενο 
φρεάτιο έστω και αν οι εργασίες συνεχιστούν μετά από 
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

ζ) Η μεταφορά και απόρριψη των μπαζών όπου επιτρέ−
πεται από τις κείμενες διατάξεις, με όλες τις κείμενες 
διατάξεις, με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες.

η) Καθαρισμός του συνδετηρίου αγωγού φρεατίου−
συλλεκτήρα με πιεστικό μηχάνημα με ελάχιστη πίεση 
110 bar.

θ) Ο επιμελής καθαρισμός και η υποχρεωτική έκπλυση 
της περιοχής του φρεατίου συγχρόνως με το πέρας 
των εργασιών και την απομάκρυνση του συνεργείου 
από το καθαριζόμενο φρεάτιο ούτως ώστε η περιοχή 
πέριξ αυτού να είναι ιδιαιτέρως καθαρή.

ι) Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του φρεατίου υδρο−
συλλογής και η σύνταξη σχετικής έκθεσης στην οποία 
θα αναφέρονται και στοιχεία για τις τυχόν φθορές 
που έχει υποστεί το φρεάτιο (φθορά τσιμεντοκονίας 
κ.λπ.).

Ρητά αναφέρεται ότι η τιμή του παρόντος άρθρου 
έχει εφαρμογή και για τον καθαρισμό φρεατίων υδρο−
συλλογής μετά πλευρικών ανοιγμάτων στα οποία δεν 
υπάρχει χωριστό φρεάτιο επίσκεψης παρά αυτό ταυ−
τίζεται με το χώρο εισόδου των υδάτων στο φρεάτιο 
από τα πλευρικά ανοίγματα.

Επίσης, ρητά αναφέρεται ότι στην όλη εργασία περι−
λαμβάνεται και ο καθαρισμός του φρεατίου επίσκεψης 
από τα όποια φερτά υλικά υπήρχαν ευθύς εξ΄ αρχής.

Στην περίπτωση που κάποιο στόμιο (φάτνωμα) είναι 
μεγαλύτερου μήκους, τότε διαιρείται τούτο και στρογ−
γυλεύεται σε ακέραια τμήματα μήκους 1,20 m και εντάσ−
σεται συμβατικά στο παραπάνω άρθρο, (ήτοι, άνοιγμα 
έως 1,80 m λογίζεται ως ένα φρεάτιο και ένα (1) φάτ−
νωμα, άνοιγμα από 1,80 m έως 3,00 m λογίζεται ως ένα 
φρεάτιο και δύο (2) φατνώματα, κ.ο.κ.).

Τιμές εφαρμογής ανά τεμάχιο (τεμ)
16.08.01 Καθαρισμός φρεατίου μονού ανοίγματος
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα δύο
 Αριθμητικώς: 72,00
16.08.02 Καθαρισμός για κάθε επιπλέον άνοιγμα
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα ένα
 Αριθμητικώς: 31,00
Άρθρο 16.09 Ανακατασκευή μεμονωμένων τμημάτων 

αγωγών συνδέσεως των φρεατίων υδροσυλλογής με 
τα υπάρχοντα δίκτυα.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6730.4 
Η ανακατασκευή αφορά μεμονωμένους αγωγούς συν−

δέσεως που έχουν υποστεί βλάβη και δεν λειτουργούν 
από μπάζωμα, θραύση ή άλλη αιτία και είναι αδύνατος 
ο καθαρισμός τους με πιεστικό μηχάνημα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η εργασία και τα υλικά, 
ήτοι: η εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες−ημι−
βραχώδες και βραχώδες, η μεταφορά με αυτοκίνητο 
για οποιαδήποτε απόσταση μεταφοράς πέραν των 50 
m, η επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων με κατάλληλα 
προϊόντα εκσκαφών ή δάνεια χώματα, η επίχωση κάθε 
είδους ορυγμάτων με θραυστό υλικό λατομείου της 

ΠΤΠ 0−150, η αντιστήριξη, τα ασφαλτικά και οι αγωγοί 
ομβρίων από προκατασκευασμένους οπλισμένους τσι−
μεντοσωλήνες διαμέτρου Φ40 .

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους (μμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν ενενήντα
 Αριθμητικώς: 190,00
Άρθρο 16.10 Απομόνωση παροχής από τον κρουνό 

συνένωσης.
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6732 
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
Η δαπάνη και οι εργασίες για την πλήρη απομόνωση 

μίας υφιστάμενης παροχής από τον κρουνό συνένω−
σης.

Τιμή για μία πλήρη απομόνωση της παροχής από τον 
κρουνό συνενώσεως (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και είκοσι λεπτά
 Αριθμητικώς: 3,20
Άρθρο 16.11 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πλήρους 

φρεατίου παροχής ύδρευσης. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6732 
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Οι εργασίες καθαίρεσης του παλαιού κατεστραμ−

μένου φρεατίου και του πεζοδρομίου, διαμόρφωσης και 
καθαρισμού του χώρου, τοποθέτησης και στερέωσης 
στην κατάλληλη θέση του νέου φρεατίου με το πλαίσιο 
και το κάλυμμα αυτού. Η έδραση του φρεατίου θα γίνει 
επί μεταλλικού πλαισίου που θα χορηγεί ο Φορέας έργων 
ύδρευσης αφού προηγηθεί σκυροδέτηση του εσωτερικού 
του πλαισίου, επίσης η επίχωση μέχρι την επιφάνεια του 
πεζοδρομίου με προϊόντα εκσκαφής και η πλήρης αποκα−
τάσταση του πεζοδρομίου στην πρότερα κατάσταση.

β. Η μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών επί 
τόπου του έργου και η αποκομιδή των πλεοναζόντων 
υλικών σε χώρο απόρριψης.

Τιμή για μία πλήρη τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρε−
ατίου παροχής (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε
 Αριθμητικώς: 45,00
Άρθρο 16.12 Επισκευή φρεατίου παροχής
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6732 
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
Οι εργασίες καθαρισμού του φρεατίου και απομάκρυν−

σης των ακατάλληλων υλικών, επισκευής του φρεατίου 
με τρόπο που θα υποδείξει η Διευθύνουσα Υπηρεσία, 
και η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην πρότερα 
κατάσταση. Η αντικατάσταση τυχόν κατεστραμμένου 
χυτοσιδήρου καλύμματος δεν συμπεριλαμβάνεται γιατί 
τοποθετείται από τον Φορέα Εργων Υδρευσης. Επίσης η 
μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου του 
έργου και η αποκομιδή των πλεοναζόντων προϊόντων.

Τιμή για μία πλήρη επισκευή φρεατίου παροχής (τεμ).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι επτά
 Αριθμητικώς: 27,00
Άρθρο 16.13 Αντικατάσταση διαρρέοντος χαλκοσωλή−

να παροχής ή διακόπτη ή σωλήνα ΡΕ Φ32 ή Φ63.
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6732 
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α) Η μεταφορά όλων των απαιτουμένων υλικών για 

την αποκατάσταση του τμήματος που διαρρέει.
β) Τη δαπάνη των εργασιών για την πλήρη τοποθέτη−

ση του νέου τμήματος χαλκοσωλήνα ΡΕ Φ32 ή ΡΕ Φ63 
καθώς και την πλήρη αντικατάσταση των διακοπτών 
που θα διαρρέουν.
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Τιμή για κάθε μία διαρροή σε μία από τις παραπάνω 
αναφερόμενες περιπτώσεις (τεμ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι επτά
 Αριθμητικώς: 27,00
Άρθρο 16.14 Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια 

επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικημένων 
περιοχών

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6327 
Για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή ενός προκατα−

σκευασμένου κυκλικού φρεατίου επίσκεψης (ή και συμ−
βολής αγωγών) αγωγού ακαθάρτων εντός κατοικημένης 
περιοχής, ανεξαρτήτως βάθους και σε οποιοδήποτε 
έδαφος, με πάχος τοιχώματος 0,15 m. Στην τιμή περι−
λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και οι εργασί−
ες, δηλ. προμήθεια των τμημάτων (διακτύλιοι, λαιμός), 
συγκόλληση δακτυλίων, διαμόρφωση ροής πυθμένα, 
τσιμεντοκονία, επάλειψη με διπλή στρώση εποξειδικής 
ρητίνης, εκσκαφές για την τοποθέτηση, επιχώσεις, με−
ταφορές, αντιστηρίξεις, ασφαλτικά κ.λπ.

Για ένα τεμάχιο φρεατίου προκατασκευασμένου 
(τεμ) 

16.14.01 Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1, 20 m
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια ογδόντα
 Αριθμητικώς: 1.080,00
16.14.02 Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1, 50 m
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια τετρακόσια σαράντα
 Αριθμητικώς: 1.440,00
16.14.03 Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1, 50 m
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια οκτακόσια
 Αριθμητικώς: 1.800,00
Άρθρο 16.15 Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού από οποι−

οδήποτε υλικό εκτός ΡΕ με νέο αγωγό οποιουδήποτε 
υλικού και διαμέτρου με χρήση ειδικών συνδέσμων, με 
απομόνωση του δικτύου ύδρευσης.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6610 x 60% + ΥΔΡ 6611.3 
x 40% 

Για μια πλήρη μεμονωμένη σύνδεση υφιστάμενου 
αγωγού από οποιοδήποτε υλικό πλην ΡΕ με νέο αγωγό 
οποιουδήποτε υλικού και διαμέτρου με χρήση ειδικών 
συνδέσμων, και ειδικών τεμαχίων με απομόνωση του 
δικτύου ύδρευσης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται:
α. Η δαπάνη και οι εργασίες για το καθάρισμα (λι−

μάρισμα) του προς ένωση παλαιού αγωγού, η χάραξη 
περιμετρικά του αγωγού σε δύο σημεία για την αφαί−
ρεση τμήματος αυτού (δια κατάλληλου εργαλείου), οι 
τομές του υπόψη τμήματος, η απομάκρυνση του αφαι−
ρεθέντος τμήματος παλαιού αγωγού, η άντληση του 
περιεχομένου εις το δίκτυο νερού δια υδραντλίας 3’’, 
η τοποθέτηση του ταυ με φλάντζες και η σύνδεση του 
ταυ με τον υφιστάμενο και τον νέο αγωγό με τη χρήση 
κατάλληλων ειδικών συνδέσμων.

β. Η δαπάνη προμήθειας καθώς και η δαπάνη των 
εργασιών για την φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έρ−
γου και την πλήρη τοποθέτηση όλων των απαιτουμένων 
ειδικών τεμαχίων και των ειδικών συνδέσμων. 

Τιμή για μία πλήρη και μεμονωμένη σύνδεση (τεμ) 
υφιστάμενου αγωγού οποιουδήποτε υλικού πλην ΡΕ 
με νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαμέτρου με 
χρήση ειδικών τεμαχίων και συνδέσμων. 

16.15.01 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 
100

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια εβδομήντα
 Αριθμητικώς: 270,00
16.15.02 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια τριάντα πέντε
 Αριθμητικώς: 335,00
16.15.03 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια σαράντα
 Αριθμητικώς: 440,00
16.15.04 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 250
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξακόσια δέκα
 Αριθμητικώς: 610,00
Άρθρο 16.16 Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού από οποι−

οδήποτε υλικό πλην πολυαιθυλενίου (ΡΕ) με νέο αγωγό 
οποιουδήποτε υλικού και διαμέτρου με χρήση ανοξείδω−
του μανσόν διακλάδωσης και μηχανής MULLER.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1 
Για μια πλήρη μεμονωμένη σύνδεση υφιστάμενου 

αγωγού οποιουδήποτε υλικού, πλην ΡΕ, με νέο αγωγό 
οποιουδήποτε υλικού και διαμέτρου με χρήση μηχανής 
MULLER χωρίς απομόνωση του δικτύου ύδρευσης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται:
α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έρ−
γου όλων των απαιτούμενων ειδικών τεμαχίων (μανσόν, 
φλατζοζιμπώ, ειδικό τεμάχιο για ΡΕ κ.λπ.) καθώς και 
όλων των υλικών, μηχανών και μηχανημάτων που θα 
απαιτηθούν για την πλήρη ένωση των αγωγών.

Στην περίπτωση που ο νέος αγωγός είναι από ΡΕ θα 
απαιτηθεί προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά 
από οποιαδήποτε απόσταση στο τόπο εκτέλεσης του 
έργου όλων των απαιτούμενων μηχανών και συσκευών 
που θα χρησιμοποιηθούν για τη συγκόλληση των ειδι−
κών τεμαχίων από πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει 
να είναι κατάλληλες για χρήση σε ειδικά τεμάχια από 
ΡΕ.

β. Η δαπάνη και οι εργασίες για τον καθαρισμό (λι−
μάρισμα) του προς ένωση αγωγού, την προσέγγιση και 
την καταβίβαση στο σκάμμα του ανοξείδωτου μανσόν, 
της μηχανής MULLER, μετά των εξαρτημάτων της, την 
συναρμολόγησή της, την διάτρηση του αγωγού, την 
απελευθέρωση της μηχανής και την απομάκρυνσή της 
από το σκάμμα. 

γ. Η δαπάνη και οι εργασίες για την πλήρη τοποθέ−
τηση και σύνδεση του μανσόν και των απαιτούμενων 
ειδικών τεμαχίων καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπά−
νη και εργασία απαιτείται για την πλήρη ένωση των 
αγωγών.

Τιμή για μία και μεμονωμένη σύνδεση υφισταμένου 
αγωγού οποιουδήποτε υλικού πλην ΡΕ με νέο αγωγό 
οποιουδήποτε υλικού και διαμέτρου με χρήση ανοξείδω−
του μανσόν διακλάδωσης και χρήση μηχανής MULLER. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) ανά διάμετρο υφισταμένου 
αγωγού.

16.16.01 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 
100

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια εξήντα
 Αριθμητικώς: 260,00
16.16.02 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια πέντε
 Αριθμητικώς: 305,00
16.16.03 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια σαράντα
 Αριθμητικώς: 440,00
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Άρθρο 16.17 Ενωση υφιστάμενου αγωγού από χάλυβα 
διαμέτρου Φ300 και άνω με νέο αγωγό οποιουδήποτε 
υλικού με μηχανή MULLER.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1 
Για μια πλήρη μεμονωμένη σύνδεση υφιστάμενου αγω−

γού χαλύβδινου με νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και 
διαμέτρου με μηχανή MULLER.

Στην τιμή περιλαμβάνεται:
α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από 

οποιοδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έρ−
γου όλων των απαιτουμένων ειδικών χαλύβδινων τε−
μαχίων (τα οποία θα είναι κατάλληλα για χαλύβδινους 
αγωγούς), καθώς και όλων των υλικών, μηχανών, μη−
χανημάτων και ειδικών τεμαχίων (φλατζοζιμπώ, ειδικό 
τεμάχιο για ΡΕ κ.λπ.) που θα απαιτηθούν για την πλήρη 
ένωση των αγωγών.

β. Η δαπάνη και οι εργασίες για τον καθαρισμό (λι−
μάρισμα) του προς ένωση αγωγού, η προσαρμογή και 
συγκόλληση ειδικού χαλύβδινου τεμαχίου, η προσέγγιση 
και η καταβίβαση της μηχανής MULLER στο σκάμμα 
μετά των εξαρτημάτων της, η συναρμολόγησή της, η 
διάτρηση του αγωγού, η απελευθέρωση της μηχανής 
και η απομάκρυνσή της από το σκάμμα.

γ. Η δαπάνη και οι εργασίες για την πλήρη τοποθέτη−
ση και σύνδεση του απαιτούμενου ειδικού χαλύβδινου 
τεμαχίου καθώς και η δαπάνη των εργασιών που απαι−
τούνται για την πλήρη ένωση του ειδικού χαλύβδινου 
τεμαχίου με τον νέο αγωγό με τη χρήση κατάλληλων 
ειδικών τεμαχίων, αναλόγως του υλικού του νέου αγω−
γού.

Τιμή για μία πλήρη και μεμονωμένη σύνδεση (τεμ) με 
μηχανή MULLER ανά εσωτερική διάμετρο νέου χαλύβδι−
νου ειδικού τεμαχίου που θα απαιτηθεί για την σύνδεση 
του υφιστάμενου χαλυβδοσωλήνα με οποιοδήποτε νέο 
αγωγό 10.

16.17.01 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 
100

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν είκοσι δύο
 Αριθμητικώς: 122,00
16.17.02 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν σαράντα εννέα
 Αριθμητικώς: 149,00
16.17.03 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν ογδόντα
 Αριθμητικώς: 180,00
16.17.04 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 250
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια είκοσι πέντε
 Αριθμητικώς: 225,00
Άρθρο 16.18 Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού οποιου−

δήποτε υλικού με νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και 
διαμέτρου χωρίς τη χρήση ταυ (σε συνέχεια του άξονα 
του υφιστάμενου αγωγού) με απομόνωση του δικτύου 
ύδρευσης.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6611.1 (30%) + ΥΔΡ 6622.1 
(70%)

Για μια πλήρη και μεμονωμένη σύνδεση υφιστάμενου 
αγωγού οποιουδήποτε υλικού με νέο αγωγό οποιου−
δήποτε υλικού και διαμέτρου χωρίς τη χρήση ταυ (σε 
συνέχεια του άξονα του υφιστάμενου αγωγού).

Στην τιμή περιλαμβάνεται:
α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έρ−
γου και πλήρη εγκατάσταση όλων των απαιτούμενων 

ειδικών τεμαχίων για την πλήρη σύνδεση του υφιστά−
μενου με τον νέο αγωγό.

β. Η δαπάνη και οι εργασίες για τον καθαρισμό του 
υφιστάμενου αγωγού, η άντληση του περιεχομένου 
στο δίκτυο νερού με υδραντλία 3”, η τοποθέτηση των 
απαιτούμενων ειδικών τεμαχίων καθώς και ο έλεγχος 
στεγανότητας.

Τιμή για μία πλήρη και μεμονωμένη σύνδεση (τεμ) 
υφιστάμενου αγωγού με νέο αγωγό με χρήση ειδικών 
τεμαχίων.

16.18.01 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 
100

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν οκτώ
 Αριθμητικώς: 108,00
16.18.02 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν είκοσι έξη
 Αριθμητικώς: 126,00
16.18.03 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εξήντα
 Αριθμητικώς: 160,00
16.18.04 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 250
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια δέκα πέντε
 Αριθμητικώς: 215,00
Άρθρο 16.19 Κατασκευή διακλάδωσης αγωγού από 

ΡΕ ή σύνδεση νέου αγωγού με υφιστάμενο αγωγό από 
ΡΕ σε λειτουργία με τοποθέτηση κατάλληλου ειδικού 
τεμαχίου.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.1 
Για μια πλήρη και μεμονωμένη κατασκευή διακλά−

δωσης αγωγού από ΡΕ με τοποθέτηση ταυ (κατά τη 
διαδικασία τοποθέτησης του αγωγού) ή σύνδεση νέου 
αγωγού με υφιστάμενο ΡΕ σε λειτουργία, οποιασδήποτε 
διαμέτρου με απομόνωση του δικτύου ύδρευσης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται:
α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου 
του απαιτούμενου ειδικού τεμαχίου (ταυ) καθώς και των 
απαιτουμένων συνδέσμων τα οποία πρέπει να είναι κα−
τάλληλα για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου

β. Οι εργασίες για την προετοιμασία του υφιστάμενου 
αγωγού, η άντληση του περιεχομένου εις το δίκτυο 
νερού δια υδραντλίας 3΄΄ η τοποθέτηση των ειδικών 
τεμαχίων και η σύνδεσή τους με το νέο αγωγό με τα κα−
τάλληλα ειδικά τεμάχια για σωλήνες πολυαιθυλενίου.

γ. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έρ−
γου όλων των απαιτούμενων μηχανών και συσκευών 
που θα χρησιμοποιηθούν για τη συγκόλληση του ειδικού 
τεμαχίου από πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να 
είναι κατάλληλες για χρήση σε ειδικά τεμάχια πολυ−
αιθυλενίου.

Τιμή για μία πλήρη και μεμονωμένη σύνδεση (τεμ) 
αγωγού ΡΕ με τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων και συν−
δέσμων και σύνδεσή τους με άλλο αγωγό ΡΕ οποιασ−
δήποτε διαμέτρου.

Τιμή ανά τεμάχιο και διάμετρο υφισταμένου αγω−
γού.

16.19.01 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 110
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα
 Αριθμητικώς: 90,00
16.19.02 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 160
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εβδομήντα
 Αριθμητικώς: 170,00
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16.19.03 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια εβδομήντα
 Αριθμητικώς: 270,00
Άρθρο 16.20 Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού από 

το δίκτυο
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1 (35%) + ΥΔΡ 6611.1 

(65%)
Για μια πλήρη μεμονωμένη απομόνωση παλαιού αγω−

γού από οποιοδήποτε υλικό και ανά διάμετρο από το 
ευρύτερο δίκτυο ύδρευσης της Ε.ΥΔ.Α.Π.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά από οποιοδή−

ποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου του 
απαιτούμενου ειδικού τεμαχίου για την απομόνωση του 
αγωγού καθώς και οποιουδήποτε άλλου υλικού που θα 
απαιτηθεί για την πλήρη απομόνωση παλαιού αγωγού 
από το δίκτυο.

β. Η δαπάνη και οι εργασίες για την κοπή του προς 
απομόνωση σωλήνα (η κοπή γίνεται καθέτως προς τον 
άξονα αυτού ή υπό γωνία μη υπερβαίνουσα τις 45ο) 
καθώς και για την πλήρη τοποθέτηση όλων των απαι−
τουμένων ειδικών τεμαχίων και υλικών.

Τιμή για μία πλήρη απομόνωση (τεμ) ανά διάμετρο 
υφιστάμενου αγωγού από το δίκτυο.

16.20.01 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε
 Αριθμητικώς: 45,00
16.20.02 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 100
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα
 Αριθμητικώς: 50,00
16.20.03 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα έξη
 Αριθμητικώς: 76,00
16.20.04 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν δώδεκα
 Αριθμητικώς: 112,00
Άρθρο 16.21 Τοποθέτηση πολλαπλού διανομέα Φ63 για 

την εγκατάσταση παροχών επί αγωγού οποιασδήποτε 
διαμέτρου και υλικού 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1 
Στην τιμή τοποθέτησης περιλαμβάνεται:
α. Χάραξη δια χρήσεως ασφαλτοκόπτου, καθαίρεση 

ασφαλτικού οδοστρώματος ή ειδικού ασφαλτικού τάπη−
τα οποιουδήποτε πάχους ή σκυροδέματος κάθε είδους 
άοπλου ή οπλισμένου και σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω 
ή κάτω από το δάπεδο εργασίας σύμφωνα με τους 
όρους της αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής.

β. Εκσκαφή τάφρου σε διαστάσεις καθοριζόμενες από τις 
σχετικές τυπικές διατομές που συνοδεύουν τη μελέτη σε 
κάθε είδους έδαφος με μηχανικά μέσα ή χειρονακτικά όπου 
τούτο κρίνεται απαραίτητο με παρουσία ή μη υπογείων ή 
επιφανειακών υδάτων, αντλήσεις των υπογείων ή επιφανει−
ακών υδάτων και τις παντός είδους αντιστηρίξεις.

γ. Καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδο−
ρείθρων από σκυρόδεμα κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμέ−
νο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες οι σχετικές εργασίες με μηχανικά μέσα. 

δ. Καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση τσιμεντο−
πλακών ή πλακιδίων κάθε είδους, άοπλου ή οπλισμένου 
σκυροδέματος και του υποστρώματος του πεζοδρομίου 
από άοπλο σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, οποι−
ουδήποτε πάχους, εκτελούμενες οι πιο πάνω εργασίες 
με μηχανικά μέσα.

ε. Η φόρτωση, μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, 
εκφόρτωση, απόρριψη και διάστρωση των προϊόντων 
καθαιρέσεως και εκσκαφής σε μέρη επιτρεπόμενα από 
τις αρχές καθώς και η δαπάνη για την καθυστέρηση 
του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.

στ. Οι εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, μεταφοράς 
από οποιαδήποτε αποθήκη του Φορέα Εργων Υδρευσης 
των υλικών στον τόπο εκτέλεσης του έργου, για την 
πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση όλων των απαιτού−
μενων ειδικών τεμαχίων και υλικών.

ζ. Η εργασία τοποθέτησης του ειδικού τεμαχίου υδρο−
ληψίας (σέλλα), του κρουνού συνένωσης, του αγωγού 
Φ32 από ΡΕ ή του απαιτούμενου χαλκοσωλήνα του κρου−
νού διακοπής, του πολλαπλού Φ63 από ΡΕ, η εργασία 
σύνδεσης του αγωγού Φ32 με τον αγωγό διανομής και 
το πολλαπλό από ΡΕ, η διάτρηση του αγωγού διανομής 
καθώς και η σύνδεση του πολλαπλού με εύκαμπτους 
σωλήνες (φλεξίμπλ) ή σωλήνα ΡΕ Φ 25 κατάλληλου μή−
κους με κατάλληλα ρακόρ προσαρμογής στα φρεάτια. Η 
σύνδεση του αγωγού διανομής με τον αγωγό παροχής 
θα γίνει με διάτρηση με ειδική μηχανή MULLER. Οι δα−
πάνες και οι εργασίες για οτιδήποτε απαιτηθεί σχετικά 
με τη MULLER και τη διάτρηση συμπεριλαμβάνονται 
στην τιμή του παρόντος άρθρου.

Επίσης περιλαμβάνεται η εργασία για την τοποθέτηση 
και καλή έδραση και ισοστάθμιση όλων των φρεατίων 
που θα απαιτηθούν μετά των καλυμμάτων τους, για 
την τοποθέτηση των νέων, αλλά και την μεταφορά των 
υφισταμένων παροχών στον πολλαπλό διανομέα, με την 
υπάρχουσα στάθμη των πεζοδρομίων. Η έδραση των 
φρεατίων θα γίνεται επί μεταλλικού πλαισίου που θα 
χορηγεί η Υπηρεσία, αφού προηγηθεί σκυροδέτηση του 
εσωτερικού του πλαισίου. Αν χρησιμοποιηθούν φρεάτια 
παλαιού τύπου στην εργασία περιλαμβάνεται και η σύν−
δεση του αγωγού της παροχής με τα ειδικά χαλύβδινα 
τεμάχια (ταυ ή ψ) όταν αυτά χρειάζονται, καθώς και η 
καλή τοποθέτηση των παλαιών τύπου φρεατίων, καθώς 
και οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί για την πλήρη 
τοποθέτηση παροχών επί αγωγού οποιουδήποτε υλικού 
και οποιασδήποτε διαμέτρου.

η. Ανακατασκευή (επαναφορά) πεζοδρομίου από τσι−
μεντόπλακες 50x50 ή τσιμεντοπλακιδίων διαφόρων δι−
αστάσεων ή άλλου είδους επιστρώσεων, έτσι ώστε το 
πεζοδρόμιο να επανέλθει στην προτέρα κατάσταση, 
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

θ. Ανακατασκευή (επαναφορά) πεζοδρομίου από άο−
πλο σκυρόδεμα των 200 χλγρ. τσιμέντου πάχους 10 
εκατοστών σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προ−
διαγραφή σε περίπτωση που το υπάρχον πεζοδρόμιο 
είναι κατασκευασμένο από άοπλο σκυρόδεμα. 

ι. Επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή κατα−
σκευή του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C12/15 χυτού 
επί τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων 
και η τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή χυτών κρα−
σπέδων από σκυρόδεμα C16/20, σύμφωνα με τις τυπο−
ποιημένες διαστάσεις του εμπορίου

ια. Πλήρης επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστή 
άμμο λατομείου εκτελούμενης σύμφωνα με την αντί−
στοιχη Τεχνική Προδιαγραφή .

ιβ. Επαναφορά ασφαλτικού οδοστρώματος δύο στρώ−
σεων (πάχους 5 cm η κάθε στρώση) ή οδοστρώματος 
από σκυρόδεμα, άοπλο ή οπλισμένο, πάχους 10 cm 

ιγ. Σε περίπτωση που ο δρόμος ή το πεζοδρόμιο εί−
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ναι αδιαμόρφωτα η επαναφορά του δρόμου και του 
πεζοδρομίου θα γίνεται στην προτέρα μορφή χωρίς να 
γίνεται καμία μείωση του παρόντος Τιμολογίου.

ιδ. Για την περίπτωση τοποθέτησης εργοταξιακής 
παροχής σε ακίνητα, γίνεται από την Υπηρεσία προε−
κτίμηση για τον μελλοντικό αριθμό των παροχών που 
θα τοποθετηθούν στο ακίνητο.

Αν η Υπηρεσία διαπιστώσει ότι δεν πρόκειται να τοπο−
θετηθούν στο ακίνητο περισσότερες από 3 παροχές συ−
νολικά μέχρις εξαντλήσεως των υδροδοτικών αναγκών 
του κτιρίου σύμφωνα με τον Κανονισμό ́ Υδρευσης, τότε 
τοποθετείται το ειδικό τεμάχιο υδροληψίας (σέλλα), ο 
κρουνός συνένωσης, ο αγωγός ΡΕ Φ32 ή ο απαιτούμενος 
χαλκοσωλήνας καθώς και ο κρουνός διακοπής.

Παράλληλα διενεργείται και η προαναφερόμενη στην 
παράγραφο ζ διαδικασία διάτρησης του αγωγού με 
μηχανή MULLER. Δεν τοποθετείται όμως πολλαπλός 
διανομέας Φ 63 αλλά κατευθείαν εύκαμπτος σωλήνας 
τύπου Γ (φλεξίμπλ) ή σωλήνας ΡΕ Φ 25 και το νέο φρε−
άτιο με το μετρητή που θα αποτελέσει την εργοταξιακή 
παροχή.

Η συγκεκριμένη συνδεσμολογία υπαγορεύεται από 
λόγους ασφαλείας έναντι κλοπής νερού, πληρώνεται 
δε με το 70% της τιμής του παρόντος άρθρου.

Στην περίπτωση που η οικοδομή αποπερατωθεί και 
ολοκληρωθεί νόμιμα η διαδικασία υδροδότησης του 
κτιρίου, τότε τοποθετείται ο πολλαπλός διανομέας 
μετά τον κρουνό διακοπής καθώς και τα απαιτούμενα 
φρεάτια.

Η εργασία αυτή τιμολογείται και πληρώνεται με το 
30% της τιμής του παρόντος άρθρου. Τα αναφερόμενα 
για την εργοταξιακή παροχή ισχύουν και στην περίπτω−
ση που τοποθετείται μεμονωμένη παροχή σε απόσταση 
από το ακίνητο.

ιε. Στην περίπτωση μεταφοράς των υφισταμένων 
υδρομετρητών ενός ακινήτου και την παράλληλη κα−
τάργηση των παλαιών χαλκοσωλήνων από τον κρουνό 
συνένωσης ισχύουν τα παρακάτω:

i. Όταν οι παλαιοί χαλκοσωλήνες βρίσκονται εντός 
του ιδίου ορύγματος με αυτό της τοποθέτησης της 
σέλλας Φ 32, τότε ο Ανάδοχος πληρώνεται μόνο για 
την υδραυλική εργασία που εκτελεί με το άρθρο του 
παρόντος τιμολογίου που αφορά στην «απομόνωση πα−
ροχής από τον κρουνό συνένωσης» για κάθε παροχή 
που καταργεί.

ii. Όταν προκειμένου να γίνει η κατάργηση των πα−
λαιών παροχών απαιτηθεί νέο όρυγμα τότε ο ανάδο−
χος εκτελεί εκσκαφή ορύγματος μέχρι 1,50 x 1,00 x (το 
απαιτούμενο βάθος) και πληρώνεται με το 50% της 
τιμής του παρόντος άρθρου του παρόντος τιμολογίου. 
Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαιτούμε−
νες χωματουργικές και υδραυλικές εργασίες για όσες 
καταργήσεις γίνουν στο προαναφερόμενο όρυγμα. Ση−
μειώνεται ότι το υλικό επίχωσης του ορύγματος για 
την κατάργηση των παροχών είναι το ίδιο υλικό με το 
όρυγμα τοποθέτησης των παροχών (θραυστή άμμος 
λατομείου).

Τιμή για την τοποθέτηση ενός πολλαπλού διανομέα 
(τεμ) επί αγωγού οποιουδήποτε υλικού και οποιασδή−
ποτε διαμέτρου, ανά ομάδα 4 μουφών σύνδεσης.

Για πολλαπλούς διανομείς με περισσότερες από 4 
συνδέσεις, η τιμή (T.E.) βαίνει φθίνουσα με τον αριθμό 
των συνδέσεων σύμφωνα με την σχέση:

Τ.Ε. = (N/4) x B.T. x (1,00 − 0,005 x N)
όπου: Β.Τ. η τιμή για 4 συνδέσεις (βασική τιμή) και Ν 

ο αριθμός των συνδέσεων
16.21.01 Για απόσταση του άξονα του αγωγού από την 

πίσω πλευρά του φρεατίου του υδρομετρητή (προς την 
Ρ.Γ. ή Ο.Γ.) ≤ 4,00 m

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν ογδόντα
 Αριθμητικώς: 180,00
16.21.02 Για απόσταση του άξονα του αγωγού από την 

πίσω πλευρά του φρεατίου του υδρομετρητή (προς την 
Ρ.Γ. ή Ο.Γ.) > 4,00 m

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια επτά
 Αριθμητικώς: 207,00
Άρθρο 16.22 Ανύψωση υφιστάμενης παροχής.
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1 
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
α. Η εργασία διακοπής του νερού στο χαλκοσωλήνα, 

με πήξη του νερού με χρήση κατάλληλου ψυκτικού, οι 
εργασίες για την αποσύνδεση του χαλκοσωλήνα από 
τον κρουνό διακοπής ή κοπή του χαλκοσωλήνα, το 
κόψιμο νέου τμήματος σωλήνα κατάλληλου μήκους, η 
σύνδεση του νέου τμήματος με το υφιστάμενο με ειδικό 
σύνδεσμο, η διαμόρφωση των χειλέων των άκρων του 
υπόψη τμήματος, καθώς και η επανατοποθέτηση του 
κρουνού διακοπής.

β. Η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί 
τόπου του έργου καθώς και η πλήρης τοποθέτηση του 
χαλκοσωλήνα και όλων των απαιτουμένων υλικών, ο 
έλεγχος στεγανότητας, καθώς και κάθε άλλη εργασία, 
δαπάνη και υλικά απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη 
κατασκευή του έργου

Η αντικατάσταση του παλαιού φρεατίου, και η τοποθέ−
τηση νέου στη περίπτωση που απαιτηθεί, προβλέπεται 
στο αντίστοιχο άρθρο του παρόντος Τιμολογίου.

Τιμή για κάθε ανύψωση υφιστάμενης παροχής (τεμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι δύο
 Αριθμητικώς: 22,00
Άρθρο 16.23 Καταβίβαση υφιστάμενης παροχής.
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1 
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η εργασία διακοπής του νερού στο χαλκοσωλήνα 

με πήξη του νερού με χρήση κατάλληλου ψυκτικού, οι 
εργασίες για την αποσύνδεση του χαλκοσωλήνα από 
τον κρουνό διακοπής, η αφαίρεση τμήματος σωλήνα 
επιθυμητού μήκους, η διαμόρφωση των χειλέων του 
άκρου του σωλήνα και η επανασύνδεση του κρουνού 
διακοπής. 

β. Η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί 
τόπου του έργου καθώς και η πλήρης τοποθέτηση του 
χαλκοσωλήνα και όλων των απαιτουμένων υλικών, ο 
έλεγχος στεγανότητας, καθώς και κάθε άλλη εργασία, 
δαπάνη και υλικά απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη 
κατασκευή του έργου

Η αντικατάσταση του παλαιού φρεατίου, και η τοποθέ−
τηση νέου στη περίπτωση που απαιτηθεί, προβλέπεται 
στο αντίστοιχο άρθρο του παρόντος Τιμολογίου. 

Τιμή για κάθε καταβίβαση υφιστάμενης παροχής 
(τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι δύο
 Αριθμητικώς: 22,00
Άρθρο 16.24 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πλήρους 

φρεατίου παροχής. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6326 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Οι εργασίες καθαίρεσης του παλαιού κατεστραμ−

μένου φρεατίου και του πεζοδρομίου, διαμόρφωσης 
και καθαρισμού του χώρου, τοποθέτησης και στερέ−
ωσης στην κατάλληλη θέση του νέου φρεατίου με το 
πλαίσιο και το κάλυμμα αυτού. Η έδραση του φρεατίου 
θα γίνει επί μεταλλικού πλαισίου που θα χορηγεί ο 
Φορέας Υδρευσης αφού προηγηθεί σκυροδέτηση του 
εσωτερικού του πλαισίου, επίσης η επίχωση μέχρι την 
επιφάνεια του πεζοδρομίου με προϊόντα εκσκαφής και η 
πλήρης αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην προτέρα 
κατάσταση.

β. Η μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών επί 
τόπου του έργου και η αποκομιδή των πλεοναζόντων 
υλικών σε χώρο απόρριψης.

Τιμή για μία πλήρη τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρε−
ατίου παροχής (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε
 Αριθμητικώς: 45,00
Άρθρο 16.25 Επισκευή φρεατίου παροχής
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6732 
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
Οι εργασίες καθαρισμού του φρεατίου και απομάκρυν−

σης των ακατάλληλων υλικών, επισκευής του φρεατίου 
με τρόπο που θα υποδείξει η Διευθύνουσα Υπηρεσία, 
και η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην προτέρα 
κατάσταση. Η αντικατάσταση τυχόν κατεστραμμένου 
χυτοσιδηρού καλύμματος δεν συμπεριλαμβάνεται γιατί 
τοποθετείται από τον Φορέα Υδρευσης. Επίσης η με−
ταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου του 
έργου και η αποκομιδή των πλεοναζόντων προϊόντων.

Τιμή για μία πλήρη επισκευή φρεατίου παροχής 
(τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι επτά
 Αριθμητικώς: 27,00
Άρθρο 16.26 Αποκάλυψη φρεατίων παροχών
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6732 
Στην τιμή αποκάλυψης φρεατίου περιλαμβάνονται:
α. Χάραξη δια χρήσεως ασφαλτοκόπτου, καθαίρεση 

ασφαλτικού οδοστρώματος ή ειδικού ασφαλτικού τάπη−
τα οποιουδήποτε πάχους ή σκυροδέματος κάθε είδους 
άοπλου ή οπλισμένου και σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω 
ή κάτω από το δάπεδο εργασίας σύμφωνα με τους 
όρους της αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής.

β. Εκσκαφή τάφρου εντός ορύγματος με μέγιστες δι−
αστάσεις ορύγματος μήκους 1,50 m x πλάτους 1,50 m 
x βάθους 1,00 m σε κάθε είδους έδαφος με μηχανικά 
μέσα ή χειρονακτικά όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο 
με παρουσία ή μη υπογείων ή επιφανειακών υδάτων, 
αντλήσεις των υπογείων ή επιφανειακών υδάτων και 
τις παντός είδους αντιστηρίξεις.

γ. Καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδο−
ρείθρων από σκυρόδεμα κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμέ−
νο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες οι σχετικές εργασίες με μηχανικά μέσα. 

δ. Καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση τσιμεντο−
πλακών ή πλακιδίων κάθε είδους, άοπλου ή οπλισμένου 
σκυροδέματος και του υποστρώματος του πεζοδρομίου 
από άοπλο σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, οποι−
ουδήποτε πάχους, εκτελούμενες οι πιο πάνω εργασίες 
με μηχανικά μέσα.

ε. Οι εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, μεταφοράς 
από οποιαδήποτε αποθήκη τoυ Φορέα Υδρευσης των 

υλικών στον τόπο εκτέλεσης του έργου, για την πλήρη 
εγκατάσταση και σύνδεση όλων των απαιτούμενων ει−
δικών τεμαχίων και υλικών.

στ. Ανακατασκευή (επαναφορά) πεζοδρομίου από 
τσιμεντόπλακες 50x50 ή τσιμεντοπλακιδίων διαφόρων 
διαστάσεων ή άλλου είδους επιστρώσεων, έτσι ώστε 
το πεζοδρόμιο να επανέλθει στην προτέρα κατάσταση, 
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

ζ. Ανακατασκευή (επαναφορά) πεζοδρομίου με άο−
πλο σκυρόδεμα C8/10 πάχους 10 cm σύμφωνα με την 
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή σε περίπτωση που το 
υπάρχον πεζοδρόμιο είναι κατασκευασμένο από άοπλο 
σκυρόδεμα. 

η. Επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή κατα−
σκευή του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C12/15 χυτού 
επί τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων 
και η τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή χυτών επί 
τόπου κρασπέδων από σκυρόδεμα C16/20, σύμφωνα με 
τις τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου

θ. Πλήρης επαναπλήρωση του ορύγματος με προϊόντα 
εκσκαφής εκτελούμενης σύμφωνα με τους όρους της 
αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής.

ι. Επαναφορά ασφαλτικού οδοστρώματος σε δύο 
στρώσεις (πάχους 5 cm εκάστη) ή οδοστρώματος από 
σκυρόδεμα κάθε είδους άοπλο ή οπλισμένο πάχους 10 
cm σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης Τεχνικής 
Προδιαγραφής. 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή του παρόντος άρθρου 
περιλαμβάνεται η δαπάνη και οι εργασίες για την προ−
μήθεια, τη φορτοεκφόρτωση, τη σταλία του αυτοκι−
νήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, τη μεταφορά από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου όλων 
των απαιτούμενων υλικών και μηχανημάτων για την 
πλήρη κατασκευή των αναφερομένων εργασιών στις 
παραγράφους η, θ, ι, ια, ιβ.

ια. Σε περίπτωση που ο δρόμος ή το πεζοδρόμιο εί−
ναι αδιαμόρφωτα η επαναφορά του δρόμου και του 
πεζοδρομίου θα γίνεται στην προτέρα μορφή χωρίς να 
γίνεται καμία μείωση του παρόντος Τιμολογίου.

ιβ. Όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη 
τοποθέτηση νέου φρεατίου παροχής. Επισημαίνεται ότι 
στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνεται η 
δαπάνη προμήθειας του φρεατίου μετά του πλαισίου 
και καλύμματος αυτών γιατί χορηγούνται από τον Φο−
ρέα Υδρευσης.

Τιμή ανά αποκαλυπτόμενο φρεάτιο παροχής (τεμ).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν οκτώ
 Αριθμητικώς: 108,00
Άρθρο 16.27 Εντοπισμός, αποκάλυψη φρεατίου δι−

κλείδας, ανύψωση ή καταβίβαση φρεατίου δικλείδας 
(βαννοφρεατίου), για την κατάλληλη τοποθέτησή του 
επί του οδοστρώματος στην επιθυμητή θέση και απο−
τύπωσή του.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6732 
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
Η παραλαβή του κατασκευαστικού σκίτσου από την 

Υπηρεσία, η μετάβαση επί τόπου, ο εντοπισμός της 
θέσης της δικλείδας με χρήση κατάλληλου ανιχνευτή 
εντός επιφανείας που καλύπτει 2 μέτρα ακτινικά από τη 
θέση που φαίνεται στο σκίτσο, οι απαραίτητες εργασίες 
εκσκαφής για την αποκάλυψη της βάνας η μεταφορά 
και πλήρης τοποθέτηση της απαιτούμενης προέκτασης 
και του βαννοφρεατίου στην επιθυμητή θέση, καθώς 
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και οι εργασίες επίχωσης με υλικό οδοστρωσίας (3Α) 
και πλήρους επαναφοράς της τάφρου στην προτέρα 
κατάσταση. 

Τέλος η εργασία της εξάρτησης του βαννοφρεατίου 
από σταθερά σημεία και η κατασκευή, η επικαιροποίηση 
και παράδοση του σκίτσου που θα γίνει στην Διευθύ−
νουσα Υπηρεσία. 

Τιμή για τον πλήρη εντοπισμό, αποκατάσταση και 
αποτύπωση φρεατίου δικλείδας (τεμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατό
 Αριθμητικώς: 100,00
Άρθρο 16.28 Καθαρισμός φρεατίου δικλείδας (βαν−

νοφρεατίου).
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6732 
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
Η εργασία καθαρισμού από χώματα ή οτιδήποτε άλλα 

υλικά του φρεατίου της βάνας και του προστατευτικού 
σωλήνα του χειριστηρίου στο βαθμό που να είναι εφι−
κτός ο χειρισμός της βάνας.

Τιμή ανά φρεάτιο βάνας και χειριστηρίου (τεμ) σε 
οποιοδήποτε σωλήνα και διάμετρο.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα οκτώ
 Αριθμητικώς: 18,00
Άρθρο 16.29 Επένδυση επιφανείας σκυροδέματος με 

οξύμαχα αργιλλοπυριτικά πλακίδια.
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6404.1
Επένδυση επιφανείας σκυροδέματος με οξύμαχα 

αργιλλοπυριτικά πλακίδια, με την προμήθεια και την 
μεταφορά τους επί τόπου, την εργασία τοποθέτησής 
τους σε υπόστρωμα πάχους τουλάχιστον 1,5 cm. από 
τσιμεντοκονίαμα των 650 kg τσιμέντου καθώς και κάθε 
άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη εκτέλεση 
της εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας επένδυ−
σης, κάθε σχήματος και μορφής.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε
 Αριθμητικώς: 45,00
Aρθρο 16.30 Πλήρης καθαρισμός φρεατίου υδροσυλ−

λογής τύπου Α με εσχάρα
Κωδικός Αναθεώρησης 70% ΥΔΡ 6120 + 30% ΥΔΡ 

6107
Για τον πλήρη καθαρισμό φρεατίου υδροσυλλογής 

τύπου Α με εσχάρα ή με πλευρικό άνοιγμα και εσχάρα 
− τύπος Α (δια μηχανήματος ή δια χειρών), ήτοι την φορ−
τοεκφόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των μπάζων, τον 
καθαρισμό του σιφωνίου (εάν υπάρχει) και τον έλεγχο 
λειτουργίας του φρεατίου. 

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται οι παρακάτω ερ−
γασίες και δαπάνες εκτελέσεως αυτών: 

α) Η αφαίρεση της εσχάρας ή των εσχαρών και η χα−
λάρωση των προσχώσεων, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες 
ευρίσκονται αυτές. 

β) Η εξαγωγή των προσχώσεων από το θάλαμο και η 
απευθείας φόρτωση τους σε φορτηγό ανατρεπόμενο, 
απαγορευμένης ρητά της απόθεσης έστω και προσω−
ρινής στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο, με τα χέρια ή με 
μηχάνημα.

γ) Η απομάκρυνση των αφαιρουμένων προϊόντων θα 
γίνεται συγχρόνως με το πέρας των εργασιών και την 
απομάκρυνση του συνεργείου από το καθαριζόμενο φρε−
άτιο, έστω και αν οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί και 
απαιτηθεί να συνεχισθούν σε άλλη χρονική στιγμή. 

δ) Η μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαρι−
σμού σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες αρχές, 
με όλες τις απαιτούμενες σχετικές δαπάνες.

ε) Ο καθαρισμός του συνδετήριου αγωγού φρεατίου−
συλλεκτήρα ομβρίων με πιεστικό μηχάνημα με ελάχιστη 
πίεση 110 bar. 

στ) Ο επιμελής καθαρισμός και η έκπλυση της περι−
οχής του φρεατίου μετά το πέρας των εργασιών και 
πριν από την απομάκρυνση του συνεργείου.. 

ζ) Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του φρεατίου υδρο−
συλλογής και η σύνταξη σχετικής έκθεσης στην οποία 
θα αναφέρονται τυχόν φθορές που έχει υποστεί το 
φρεάτιο (φθορά τσιμεντοκονίας κ.λπ.).

Φρεάτια υδροσυλλογής τα οποία είναι παρακείμενα 
αλλά δεν έχουν ενιαίο θάλαμο, επιμετρώνται ιδιαίτερα. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στην περίπτωση 
καθαρισμού φρεατίων τύπου Β με εσχάρα, πλευρικό 
άνοιγμα φρεάτιο επίσκεψης.

Τιμή ανά φρεάτιο (τεμ.) πλήρως καθαρισμένο κατά 
τα ανωτέρω.

16.30.01 Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α ενός ανοίγμα−
τος (εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Είκοσι πέντε 
 Αριθμητικώς: 25,00
16.30.02 Για κάθε επιπλέον άνοιγμα φρεατίου τύπου 

Α 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα 
 Αριθμητικώς: 10,00
Άρθρο 16.31 Μεταφορά με μονότροχο προϊόντων κα−

θαρισμού προσχώσεων κλειστών αγωγών
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6053
Για τη μεταφορά με μονότροχο ενός κυβικού μέτρου 

προϊόντων καθαρισμού προσχώσεων κάθε είδους, από 
το εσωτερικό κλειστού αγωγού, ανά δεκάμετρη από−
σταση, του όγκου μετρουμένου σε σωρούς ή επί αυ−
τοκινήτου. 

Τιμή ανά κυβικό δεκάμετρου (m3.10m).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και ενενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 1,90
Άρθρο 16.32 Μεταφορά με ζεμπίλι ή παρεμφερή μέσα 

προϊόντων κσθαρισμού προσχώσεων κλειστών αγω−
γών.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6053
Για τη μεταφορά με ζεμπίλι ή παρεμφερή μέσα ενός 

κυβικού μέτρου προϊόντων καθαρισμού προσχώσεων 
κάθε είδους, από το εσωτερικό κλειστού αγωγού, ανά 
δεκάμετρη απόσταση, του όγκου μετρουμένου σε σω−
ρούς ή επί αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό δεκάμετρου (m3.10m).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι και ενενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 6,90
Άρθρο 16.35 Επισκευή φρεατίων αποχέτευσης με ει−

δική τσιμεντοκονία
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6373
Επισκευή φρεατίων αποχέτευσης με τσιμεντοκονία 

προ−αναμεμιγμένη στο εργοστάσιο, με διογκωτικά και 
στεγανοποιητικά πρόσθετα.

Περιλαμβάνεται ο επιμελής καθαρισμός και προετοι−
μασία της επιφανείας του τοιχώματος του φρεατίου, 
η διεύρυνση ή εκβάθυνση τυχόν ρωγμών και σχισμών 
που υπάρχουν, η προετοιμασία και εφαρμογή του κο−
νιάματος σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου 
παραγωγής και η επιμελημένη διαμόρφωση της τελικής 
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επιφανείας, καθώς και οι πάσης φύσεως δαπάνες για 
την προσέγγιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών 
και την λήψη των προβλεπομένων από τις ισχύουσες 
διατάξεις μέτρων προστασίας του προσωπικού.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εφαρμοζόμενης ως άνω 
τσιμεντοκονίας. Επιμέτρηση ζύγιση της αναλισκόμενης 
πρώτης ύλης (όπως παραδίδεται από το εργοστάσιο).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 12,50
Άρθρο 16.40 Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6120
Πλήρης καθαρισμός κλάδου αγωγού αποχέτευσης 

ακαθάρτων μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων, μήκους 
30 έως 60 m, με χρήση αποφρακτικού υψηλής πίεσης 
και αναρρόφησης ειδικού εξοπλισμού και μέσων, όπως 
ριζοκοπτικές αλυσίδες, ακροφύσια εισπίεσης για την χα−
λάρωση των αποθέσεων, ακροφύσια αναρρόφησης κ.λπ. 
Περιλαμβάνεται η τροφοδοσία με το απαραίτητο νερό, 
η αναρρόφηση των ιζημάτων, η συλλογή και αποκομιδή 
των προϊόντων καθαρισμού, καθώς και η δαπάνη των 
μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στην θέση επέμβα−
σης και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου γύρω από τα 
φρεάτια μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 

Η βιντεοσκόπηση για τον έλεγχο του γενομένου κα−
θαρισμού επιμετράται ιδιαίτερα, σύμφωνα με τα οικεία 
άρθρα του Τιμολογίου

16.40.01 Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 200−
300 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε και δέκα λεπτά
 Αριθμητικώς: 5,10
16.40.02 Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 315−

400 mm
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξη και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 6,50
16.40.03 Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 450−

600 mm
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά και ογδόντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 7,80
Άρθρο 16.45 Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών απο−

χέτευσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6120
Εσωτερική επιθεώρηση δικτύου ακαθάρτων με σύ−

στημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV), προ−
κειμένου να διαπιστωθούν τυχόν φθορές, εμφράξεις, 
διαρροές, αστοχίες ή παράνομες συνδέσεις, σε εκ των 
προτέρων πλήρως καθαρισμένους αγωγούς

Στην τιμή περιλαμβάνεται η πλήρης βιντεοσκόπηση 
του αγωγού με έγχρωμη Πανοραμική (pan−and−tilt) κά−
μερα σε αυτοκινούμενο σύστημα (και όχι με χειροκίνητη 
κάμερα τύπου ώθησης) και η σύνταξη Πρωτοκόλλου και 
Αναφοράς με σχόλια και παρατηρήσεις για την κατά−
στασή του.

Η επιθεώρηση θα γίνει σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 752−1:1995, EN 752−5:1997, 
EN 752−7:1998 και το πρότυπο κωδικοποίησης ΕΝ 13508−
2:2001 για αγωγούς αποχέτευσης εκτός κτιρίων.

Στην τιμή της εργασίας περιλαμβάνονται τυχόν πα−
ράπλευρες εργασίες, όπως η φραγή των αγωγών με 
φράκτες ροής και η εκτροπή της ροής με αντλίες πα−
ράκαμψης ή άλλα μέσα, προκειμένου να διατηρηθεί χα−

μηλή στάθμη ροής στον αγωγό, μη υπερβαίνουσα το 
10% της διαμέτρου του αγωγού κατά την είσοδο του 
φορείου στον αγωγό

Η επιθεώρηση θα εκτελείται από Οίκο ειδικευμένο 
στο αντικείμενο, ο οποίος εφαρμόζει σύστημα διασφά−
λισης ποιότητος για την εκτέλεση της συγκεκριμένης 
εργασίας, κατά το ISO 9000:2001, πιστοποιημένο από 
αναγνωρισμένο Φορέα.

Το σύνολο της εργασίας (video, φωτογραφίες, πρωτό−
κολλα ) θα παραδοθεί στην Υπηρεσία, τόσο σε ψηφιακή 
όσο και σε έντυπη μορφή, σε 2 (δύο) τουλάχιστον αντί−
γραφα, εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον έγχρωμο. 
Ειδικότερα ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει 
στον Κύριο του Έργου, με την ολοκλήρωση της εργα−
σίας, πλήρη πρωτόκολλα επιθεώρησης σε έντυπη και 
ψηφιακή μορφή, κατά τμήματα του δικτύου μεταξύ δια−
δοχικών φρεατίων (τομείς) τα οποία θα περιλαμβάνουν 
κατ’ ελάχιστο τα εξής:

1. Συνοπτική Τεχνική Έκθεση στην οποία θα υποδεικνύ−
εται ο τρόπος επισκευής για κάθε τύπο βλάβης

2. Περίληψη των πορισμάτων έρευνας κατά τομέα 
(Section Report)

3. Εκτύπωση αναφοράς (report) με ταξινόμηση (α) ανά 
τύπο−Κωδικό βλάβης (β) ανά οδό (γ) ανά Πρωτόκολλο 
Τομέα, 

4. Γραφικά τομέων (Section Graphics), ήτοι σχηματι−
κή διάταξη του αγωγού στην οποία θα υποδεικνύεται 
η θέση των διαφόρων προβληματικών σημείων με τις 
επισημάνσεις

5. Βιντεοσκόπηση ανά τομέα σε ψηφιακή μορφή, σε 
DVD, με πρότυπο συμπίεσης MPEG−2. Στην περίπτω−
ση κατά την οποία τα αρχεία καταλαμβάνουν χώρο 
μεγαλύτερο από 50 Gb η εργασία θα παραδίδεται σε 
εξωτερικό σκληρό δίσκο καταλλήλου μεγέθους

6. Mηκοτομή του αγωγού (tilt graphics), με βάση τα 
απόλυτα υψόμετρα του πυθμένα των φρεατίων, στην 
οποία τα ελαττωματικά τμήματα του Τομέα (δηλαδή τα 
τμήματα με βυθίσεις και εξάρσεις) θα υποδεικνύονται 
με κατάλληλη επισήμανση. 

7. Εκτύπωση εικόνων με τα προβληματικά σημεία ανά 
Τομέα

8. Εφόσον παρέχονται από τον Κύριο του έργου ψη−
φιακά δεδομένα: Αποτύπωση των βλαβών σε σχέδιο 
του δικτύου (.dwg). 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) επιθεωρουμένου αγωγού με−
ταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων, σύμφωνα με τα ανωτέρω

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξη
 Αριθμητικώς: 6,00 € 
Άρθρο 16.50 Εσωτερική σημειακή επισκευή αγωγών 

αποχέτευσης με επικόλληση υαλοϋφάσματος, χωρίς 
τις εργασίες προετοιμασίας.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370
Εργασίες εσωτερικής σημειακής επισκευής αγωγών 

ακαθάρτων στα τμήματα που έχουν εντοπισθεί προ−
βλήματα από την βιντεοσκόπηση ή άλλες επιθεωρήσεις, 
με επικόλληση υφάσματος με βάση τον υαλοβάμβακα 
(φόδρα) με χρήση ρητίνης δύο συστατικών.

Το παρόν άρθρο αφορά μόνον τις εργασίες επικόλλη−
σης της φόδρας. Οι εργασίες καθαρισμού του εσωτερι−
κού του αγωγού και γενικώς οι εργασίες προετοιμασίας 
για την επισκευαστική επέμβαση, συμπεριλαμβανομένης 
τα κοπής προεξοχών, καλύπτονται από τα οικεία άρθρα 
του τιμολογίου.



 

 

 
Η μέθοδος και τα αναλώσιμα υλικά της διαδικασίας 

επισκευής θα είναι σύμφωνα με το Πρότυπο DIN 1986−3 
για την αποκατάσταση αγωγών αποχέτευσης για απόρ−
ριψη λυμάτων. Τόσο η χρησιμοποιούμενη μέθοδος όσο 
και τα αναλώσιμα (ρητίνη, ύφασμα και οτιδήποτε άλλο 
απαιτείται) θα συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Απο−
δοχής (approval), αναγνωρισμένου Φορέα Πιστοποίησης 
της Ε.Ε, ο δε Ανάδοχος της Εργασίας Επισκευής πρέπει 
να είναι πιστοποιημένος κατά ISO για την εκτέλεση της 
εργασίας επισκευής

Στο αντικείμενο του παρόντος άρθρου περιλαμβά−
νονται:

1. Η επισκευή ρωγμών ή οπών οι οποίες οδηγούν σε 
εμφανή εισροή ή εμφανή εκροή νερού, σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα της βιντεοσκόπησης, με εσωτερική 
εφαρμογή φόδρας (liner), σε μήκος ανάλογο με το μέ−
γεθος της ρωγμής ή της οπής

2. Η επισκευή του αγωγού στα σημεία σύνδεσης των 
σωλήνων, όταν υπάρχει αποσύνδεση του συνδέσμου 
αλλά δεν απαιτείται εργασία κοπής ή άλλη προετοι−
μασία

3. Η επισκευή του αγωγού στα σημεία σύνδεσης των 
σωλήνων, όταν υπάρχει εμφανές κενό ή ανεπιτυχής 
ευθυγράμμιση η οποία δημιουργεί κενό μεταξύ των 
σωλήνων, με προσθήκη τμήματος liner για την κάλυψη 
του κενού

4. Η αποκατάσταση οποιαδήποτε άλλης βλάβης στον 
αγωγό η οποίας μπορεί να αντιμετωπισθεί με εισαγω−
γή και τοποθέτηση εσωτερικής φόδρας χωρίς άλλη 
προετοιμασία

5. Η βιντεοσκόπηση του επισκευασμένου αγωγού, στο 
σημείο επισκευής, για την πιστοποίηση του καλού απο−
τελέσματος της εργασίας και η παράδοση του προϊό−
ντος της βιντεοσκόπησης σε ψηφιακή μορφή (DVD) με 
πρότυπο συμπίεσης MPEG−2.

Το χρησιμοποιούμενο ύφασμα θα είναι τυπικού βάρους 
1100 gr/cm2, η δε μέση ανάλωση της ρητίνης 1,6 lt/m2. 
Η ρητίνη θα είναι κατάλληλης σύνθεσης για το υλικό 
κατασκευής του επισκευαζομένου αγωγού. Σε κάθε πε−
ρίπτωση, το μήκος επισκευής θα είναι τουλάχιστον ίσο 
προς το 150% της επισκευαζόμενης ρωγμής ή οπής και 
όχι μικρότερο από 60 cm.

Σε επισκευές που αφορούν μεγάλη παρατηρούμενη εισ−
ροή και σε αγωγούς διαμέτρου άνω των 500 mm, ανεξάρτη−
τα από τον τύπο της βλάβης, θα εφαρμόζεται και πρόσθετη 
ενδιάμεση (τέταρτη) στρώση υφάσματος, με βάση τις αντί−
στοιχες υποπεριπτώσεις του παρόντος άρθρου.

Τιμή ανά θέση επισκευής και διάμετρο αγωγού (τεμ), 
σύμφωνα με τα ακόλουθα:

16.50.01 Επισκευή αγωγού DN 200−250, επί μήκους μέχρι 
100 cm, με ύφασμα τριπλής στρώσης από υαλοβάμβακα 
των 1100 gr/cm2, χωρίς τις εργασίες προετοιμασίας

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια εξήντα
 Αριθμητικώς: 360,00
16.50.02 Επισκευή αγωγού DN 200−250, επί μήκους μέ−

χρι 100 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα, τετραπλής 
στρώσης, χωρίς τις εργασίες προετοιμασίας.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια δέκα πέντε
 Αριθμητικώς: 415,00
16.50.03 Επισκευή αγωγού DN 200−250, επί μήκους 

101 έως 180 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα τριπλής 
στρώσης, των 1100 gr/cm2, χωρίς τις εργασίες προε−
τοιμασίας

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια ογδόντα
 Αριθμητικώς: 380,00
16.50.04 Επισκευή αγωγού DN 200−250, επί μήκους 101 

έως 180 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα, τετραπλής 
στρώσης, χωρίς τις εργασίες προετοιμασίας

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια δέκα πέντε
 Αριθμητικώς: 415,00
16.50.05 Επισκευή αγωγού DN 315−400, επί μήκους 

μέχρι 100 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα των 1100 
gr/cm2, τριπλής στρώσης, χωρίς τις εργασίες προετοι−
μασίας

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια
 Αριθμητικώς: 400,00
16.50.06 Επισκευή αγωγού DN 315−400, επί μήκους μέ−

χρι 100 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα, τετραπλής 
στρώσης, χωρίς τις εργασίες προετοιμασίας.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια σαράντα
 Αριθμητικώς: 440,00
16.50.07 Επισκευή αγωγού DN 315−400, επί μήκους 101 

έως 180 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα των 1100 
gr/cm2, τριπλής στρώσης, χωρίς τις εργασίες προετοι−
μασίας

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια εξήντα
 Αριθμητικώς: 460,00
16.50.08 Επισκευή αγωγού DN 315−400, επί μήκους 101 

έως 180 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα, 4−πλής στρώ−
σης, χωρίς τις εργασίες προετοιμασίας

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια ενενήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 495,00
Άρθρο 16.51 Εσωτερική επισκευή αγωγών αποχέτευσης 

με επικόλληση υφάσματος με βάση τον υαλοβάμβακα, 
με όλες τις εργασίες προετοιμασίας.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370
Εργασίες εσωτερικής σημειακής επισκευής αγωγών 

ακαθάρτων στα τμήματα που έχουν εντοπισθεί προ−
βλήματα από την βιντεοσκόπηση ή άλλες επιθεωρήσεις, 
με επικόλληση με χρήση ρητίνης δύο συστατικών, και 
υφάσματος με βάση τον υαλοβάμβακα (φόδρα).

Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες προπαρασκευ−
αστικές εργασίες, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιορι−
στικά, η κοπή προεξοχών κάθε μορφής, η κοπή ριζών, 
η χαλάρωση και απομάκρυνση αποθέσεων, η εκτροπή 
της ροής κ.λπ.

Το χρησιμοποιούμενο ύφασμα θα είναι τυπικού βάρους 
1100 gr/cm2, η δε μέση ανάλωση της ρητίνης 1,6 lt/m2. 
Η ρητίνη θα είναι κατάλληλης σύνθεσης για το υλικό 
κατασκευής του επισκευαζομένου αγωγού. 

Η μέθοδος και τα αναλώσιμα υλικά της διαδικασίας 
επισκευής θα είναι σύμφωνες με το Πρότυπο DIN 1986−3 
για την αποκατάσταση αγωγών αποχέτευσης για απόρ−
ριψη λυμάτων. Τόσο η χρησιμοποιούμενη μέθοδος όσο 
και τα αναλώσιμα (ρητίνη, ύφασμα και οτιδήποτε άλλο 
απαιτείται) θα συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Απο−
δοχής (approval), αναγνωρισμένου Φορέα Πιστοποίησης 
της Ε.Ε, ο δε Ανάδοχος της Εργασίας Επισκευής πρέπει 
να είναι Πιστοποιημένος κατά ISO για την εκτέλεση της 
εργασίας επισκευής

Στην εργασία περιλαμβάνεται η βιντεοσκόπηση του 
επισκευασμένου αγωγού, στο σημείο επισκευής, για την 
πιστοποίηση του καλού αποτελέσματος της εργασίας 
και η παράδοση του προϊόντος της βιντεοσκόπησης σε 
ψηφιακή μορφή (DVD, με πρότυπο συμπίεσης MPEG−2)

Σε επισκευές που αφορούν μεγάλη παρατηρούμενη 

ΦΕΚ 1584 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 23059
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εισροή και σε αγωγούς διαμέτρου άνω των 500 mm, 
ανεξάρτητα από τον τύπο της βλάβης, θα εφαρμόζεται 
και πρόσθετη ενδιάμεση (τέταρτη) στρώση ύφασματος, 
με βάση τις αντίστοιχες υποπεριπτώσεις του παρόντος 
άρθρου.

Σε κάθε περίπτωση, το μήκος επισκευής θα είναι 
τουλάχιστον ίσο προς το 150% της επισκευαζόμενης 
ρωγμής ή οπής και όχι μικρότερο από 60 cm.

Τιμή ανά θέση επισκευής και διάμετρο αγωγού (τεμ), 
σύμφωνα με τα ακόλουθα:

16.51.01 Επισκευή αγωγού DN 200−250, επί μήκους μέχρι 
100 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα των 1100 gr/cm2, 
με όλες τις εργασίες προετοιμασίας

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια σαράντα
 Αριθμητικώς: 440,00
16.51.02 Επισκευή αγωγού DN 200−250, επί μήκους μέ−

χρι 100 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα, ενισχυμένης 
μηχανικής αντοχής, με όλες τις εργασίες προετοιμα−
σίας.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια εβδομήντα
 Αριθμητικώς: 570,00
16.51.03 Επισκευή αγωγού DN 200−250, επί μήκους 101 

έως 180 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα των 1100 
gr/cm2, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια εξήντα 
 Αριθμητικώς: 560,00
16.51.04 Επισκευή αγωγού DN 200−250, επί μήκους 101 

έως 180 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα, ενισχυμένης 
μηχανικής αντοχής, με όλες τις εργασίες προετοιμα−
σίας

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτακόσια είκοσι πέντε
 Αριθμητικώς: 725,00
16.51.05 Επισκευή αγωγού DN 315−400, επί μήκους μέχρι 

100 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα των 1100 gr/cm2, 
με όλες τις εργασίες προετοιμασίας

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια σαράντα
 Αριθμητικώς: 440,00
16.51.06 Επισκευή αγωγού DN 315−400, επί μήκους μέ−

χρι 100 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα, ενισχυμένης 
μηχανικής αντοχής, με όλες τις εργασίες προετοιμα−
σίας.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια εβδομήντα
 Αριθμητικώς: 570,00
16.51.07 Επισκευή αγωγού DN 315−400, επί μήκους 101 

έως 180 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα των 1100 
gr/cm2, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια εξήντα
 Αριθμητικώς: 560,00
16.51.08 Επισκευή αγωγού DN 315−400, επί μήκους 101 

έως 180 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα, ενισχυμένης 
μηχανικής αντοχής, με όλες τις εργασίες προετοιμα−
σίας

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτακόσια είκοσι πέντε
 Αριθμητικώς: 725,00

Άρθρο 16.52 Επισκευή προεξοχών πλευρικών συνδέ−
σεων αγωγών.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370
Επισκευή συνδέσεων χρηστών στο δίκτυο ακαθάρ−

των, οι οποίες εμφανίζουν εισροή νερού, με κοπή των 
τυχόν προεξοχών, προσθήκη σέλλας υαλοβάμβακα στο 
σημείο σύνδεσης με την μέθοδο της αναστροφής μέσω 
χειριστηρίου πίεσης−κενού και συγκόλλησή της με επο−
ξειδική ρητίνη.

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και εξο−
πλισμός για την εκτέλεση της εργασίας, καθώς και, 
κατά περίπτωση (βλπ. σχετ. παραγράφους παρόντος 
άρθρου), η εκτέλεση των απαιτουμένων προεργασιών 
για την επισκευή, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιορι−
στικά, η κοπή προεξοχών κάθε μορφής, η κοπή ριζών, 
η χαλάρωση και απομάκρυνση αποθέσεων, η εκτροπή 
της ροής κ.λπ.

Τιμή κατ’ αποκοπήν (τεμ) για κάθε πλήρη επισκευή, 
όπως ορίζεται στην συνέχεια:

16.52.01 Επισκευή πλευρικής σύνδεσης έως Φ160 σε 
αγωγούς Φ200−600, χωρίς τις εργασίες προετοιμασί−
ας.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξακόσια 
 Αριθμητικώς: 600,00
16.52.02 Επισκευή πλευρικής σύνδεσης μέχρι Φ160 σε 

αγωγούς Φ200−600, με όλες τις εργασίες προετοιμα−
σίας.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτακόσια είκοσι
 Αριθμητικώς: 720,00
Άρθρο 16.53 Ελαστικός σύνδεσμος αγωγών ακαθάρ−

των με θωράκιση από ανοξείδωτο χάλυβα
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370
Προμήθεια και τοποθέτηση σε δίκτυο αποχέτευσης 

ελαστικού συνδέσμου επισκευής ή σύνδεσης σωλήνων, 
με θωράκιση από ανοξείδωτο χάλυβα, κατάλληλου για 
περιβάλλον λυμάτων και σωλήνες διαφόρων υλικών, 
με δυνατότητα προσαρμογής σε σωλήνες με διαφορά 
εξωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 15 mm (εύρος διαμέ−
τρου), συμπεριλαμβανομένης της κοπής του αγωγού και 
της προετοιμασίας της επιφάνειας των προς σύνδεση 
τμημάτων του,

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
16.53.01 Για αγωγούς DN 200−250 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν δέκα
 Αριθμητικώς: 110,00
16.53.02 Για αγωγούς DN 315 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν τριάντα 
 Αριθμητικώς: 130,00
16.53.03 Για αγωγούς DN 400 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν ογδόντα πέντε 
 Αριθμητικώς: 185,00
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1.1 Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθο−

ρισμός τιμών με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο.
1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που 

αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και 
που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτε−
λεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα 
από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέ−
ρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του 
παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των 
υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.

1.2.2 «Κάθε δαπάνη» γενικά, έστω και αν δεν κατονο−
μάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία 
αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί 
που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των 
μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του ερ−
γατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα 
χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων ή εκρηκτικών 
υλών.

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι πε−
ριοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του 
όρου «κάθε δαπάνη») οι παρακάτω δαπάνες που περι−
λαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος 
Τιμολογίου.

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα 
υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). 

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμ−
βάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη 
εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού 
και εφοδίων γενικά του έργου. 

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 26 του κώδικα νόμων για Τελωνειακό Δασμολόγιο 
εισαγωγής και με τις διατάξεις του νόμου 3215/1955 
δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα επο−
πτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, 
η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε 
βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή 
απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους 
φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη 
εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους 
δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή 
απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα.

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων 
των κάθε είδους μεταφορικών μέσων. 

1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους 
τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, 
επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των 
υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και 
μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, 

χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε 
είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη ενσωμάτω−
ση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με 
τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και ακατάλληλων 
προϊόντων, ορυγμάτων και άχρηστων υλικών στους κα−
τάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη 
των περιβαλλοντικών περιορισμών που ισχύουν, καθώς 
και της μελέτης του έργου.

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, 
ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους 
ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανι−
σμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λπ. 
δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους 
επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, 
του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, ερ−
γοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή 
αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή άλλου 
(εντός και εκτός της Ελλάδος).

1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου 
της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργά−
νωση, διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις 
εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρι−
κού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχε−
τικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, 
σύμφωνα με τους Ορους Δημοπράτησης.

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες 
απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την 
περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου 
σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία.

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση 
εργοταξιακού εργαστηρίου όταν τούτο προβλέπεται 
κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, σύμφωνα με 
όσα αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης.

1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης 
(−εων) προκατασκευασμένων στοιχείων στο εργοτάξιο 
ή αλλού, περιλαμβανομένων των δαπανών εξασφάλισης 
του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών 
έργων, εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βο−
ηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κ.λπ. 
όπως επίσης και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και 
μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι 
τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, των 
δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το 
πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε 
βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία, (για την περίπτωση 
που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιο−
κτησίας του Δημοσίου ή σε χώρους για τους οποίους 
έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρού−
σας σύμβασης.

1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργα−
σιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού εγκατα−
στάσεων κ.λπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που 
αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους Δημοπράτησης 
έργου.

1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρό−
ληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών 
πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρί−
των.

1.3.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυ−
τός προσδιορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης, καθώς 
και τα κάθε είδους «δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις, 
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δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, απόδοση 
εργασίας, κ.λπ.)

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουρ−
γίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, που 
απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις 
οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η 
συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλι−
ση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η 
συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται 
η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράμ−
ματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η απομά−
κρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση 
μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα 
απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που 
θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο 
και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των 
έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμο−
ποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων 
σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, 
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους Όρους Δη−
μοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπον, ή 
προκύπτει κατά έμμεσο τρόπον, προκειμένου να εξα−
σφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση εργασιών 
που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων, 
ή ακόμη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει 
αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων για την 
εκτέλεση κάποιων εργασιών.

1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με ή χωρίς τις 
προσωρινές αποθέσεις που γίνονται για διευκόλυνση 
του Αναδόχου, και πλάγιες μεταφορές κάθε είδους 
υλικών λατομείων, ορυχείων κ.λπ. μαζί με την εργασία 
εμπλουτισμού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη 
παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων 
υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών 
που θα ισχύουν.

1.3.13 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδο−
σης και μετακινήσεων μηχανημάτων και προσωπικού, 
εκτέλεσης των έργων με μεθοδολογία χαμηλής πα−
ραγωγικότητας, λόγω των συναντωμένων εμποδίων 
στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, 
δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεμβάσεων που θα προ−
βάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.
ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και λοιποί οργανισμοί κοινής 
ωφέλειας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων 
κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εμποδί−
ων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν 
από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχημάτων και 
λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά).

1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης 
συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη παρα−
κώλυσης της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων 
και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην 
περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεα−
ζόμενες περιοχές απ’ αυτά.

1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφή−
σεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων εγκατάστα−
σης χωροσταθμικών ασφαλειών (REPERS) που απαι−
τούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και 
δεν αμείβονται ιδιαίτερα (σύμφωνα με τους λοιπούς 
Όρους Δημοπράτησης), η σύνταξη μελετών εφαρμο−

γής, κατασκευαστικών σχεδίων και συναρμογής με τις 
συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του 
έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και 
οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που 
θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως 
αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, 
δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) σύμφωνα 
με όσα αναφέρονται γενικότερα στα τεύχη δημοπρά−
τησης του έργου.

1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις 
ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων 
και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο 
χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από 
κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη 
(από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των 
επιμετρήσεων που θα τα υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. 
Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί 
τόπου μετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή μορφή.

1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμά−
των οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού οι οποίοι 
θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην 
Υπηρεσία.

1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπι−
ζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση 
εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων, 
καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών 
και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής 
Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων για την 
αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και 
πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιμολογίου.

1.3.20 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα 
βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της Υπηρεσίας. 

1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της 
κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλ−
λαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προ−
ϊόντα εκσκαφών κ.λπ. και η απόδοση, μετά το τέλος 
των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από 
οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια.

1.3.22 Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κα−
τοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων 
κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών.

1.3.23 Οι δαπάνες δημιουργίας προσβάσεων και προ−
σπελάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου, διαμόρ−
φωσης των δαπέδων εργασίας και γενικά κάθε βοηθη−
τικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε 
στάδιο εργασιών, περιλαμβα−νομένων και των δαπανών 
για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους.

1.3.24 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης 
λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται από 
τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης 
του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προ−
βλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την απο−
κλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά 
όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του έργου. Οι δαπάνες για την μετατόπιση 
δικτύων και η λήψη ειδικών μέτρων αντιστήριξης για 
τη διατήρηση των ορυγμάτων ανοικτών, βαρύνουν τον 
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Κύριο του έργου.
1.3.25 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την απο−

κατάσταση ζημιών σε έργα και εγκαταστάσεις που 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.3.26 Οι δαπάνες διάθεσης εξοπλισμένων γραφείων 
στην Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους 
Όρους Δημοπράτησης.

1.3.27 Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρί−
δας για την κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους 
εργοταξιακών οδών. Επίσης οι δαπάνες εξασφάλισης 
αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση υλικών, εργαλεί−
ων, μηχανημάτων, αχρήστων υλικών. 

1.3.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοι−
χώματα υφιστάμενων φρεατίων αγωγών ή τεχνικών 
έργων, για την σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ’ 
αυτά εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα 
του Τιμολογίου.

1.3.29 Οι δαπάνες των κατασκευαστικών σχεδίων που 
τυχόν προβλέπονται σε άλλα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.30 Οι διαδικασίες και δαπάνες έκδοσης αδειών, 
για λογαριασμό του Κυρίου του έργου κάθε είδους ερ−
γασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις ή και 
τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) 
εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιμολογίου.

1.3.31 Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του 
περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που ισχύουν κατά το 
χρόνο δημοπράτησης του έργου.

1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που 
βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους 
υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου.

1.4 Στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου δεν συμπε−
ριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) για 
πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως 
και για Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επι−
στασίας, δαπάνες σήμανσης εργοταξίων και για τις κάθε 
είδους κρατήσεις, φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα, τέλη, 
συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων 
πληρωμών, κ.λπ. για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για 
δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, 
για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους μετακινήσεις 
του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για πρό−
σθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εμποδίων κάθε 
είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων 
κ.λπ. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες 
κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που 
όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, 
συμπεριλαμβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων 
του Αναδόχου.

Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και 
σε οποιαδήποτε θέση των έργων, καθορίζεται σε δέκα 
οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις τιμές του Τιμολο−
γίου 

1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των 
Τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον 
ιδιοκτήτη του Έργου. 

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που 
φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της αναγρα−
φόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, 
υλικών ή προϊόντων.

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυ−
τές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα 
στοιχεία της μελέτης ή/και τις συνθήκες εκτέλεσης 
του έργου.

1.  ΕΚΤΡΟΠΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑ−
ΤΩΝ

Άρθρο 1.01 Εκτροπή και έλεγχος των υδάτων του πο−
ταμού

Για τις εργασίες εκτροπής και ελέγχου των υδάτων 
του ποταμού, όπως λεπτομερώς περιγράφονται στο 
Κεφάλαιο 1 των Τ.Π.

Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.) [*]
ΕΥΡΩ
Άρθρο 1.02 Αποστράγγιση, απομάκρυνση και έλεγ−

χος των υδάτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής των 
έργων.

Για όλες τις εργασίες για την αποστράγγιση, απο−
μάκρυνση και έλεγχο των υδάτων κατά τη διάρκεια 
της κατασκευής έτσι ώστε να διεξάγονται οι εργασίες 
αυτές εν ξηρώ και σε θέσεις απαλλαγμένες από νερό 
α) στο φράγμα, β) στον υπερχειλιστή, γ) στην λεκά−
νη καταστροφής ενέργειας του υπερχειλιστή, δ) στον 
αγωγό εκτροπής, ε) στα έργα εισόδου−εξόδου αγωγού 
εκτροπής, στ) στην υδροληψία και το θάλαμο του εκ−
κενωτή πυθμένα και ζ) στις σήραγγες τσιμεντενέσεων 
και αποστράγγισης, όπως λεπτομερώς περιγράφεται 
στο Κεφ. 1 των Τ.Π.

Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.) [*]
ΕΥΡΩ
[*] Οι ανωτέρω τιμές συμπληρώνονται από την Δη−

μοπρατούσα Αρχή με βάση τη μελέτη και τις ιδιαιτε−
ρότητες του έργου.

2. ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΧΕΡΣΩΣΗ
Άρθρο 2.01 Αποψίλωση και εκχέρσωση. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−6051 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) για αποψίλωση και εκχέρ−

σωση, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στο Κεφάλαιο 
2 των Τ.Π.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα
 Αριθμητικώς: 90,00
3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ
Άρθρο 3.01 Εκσκαφές υπαίθριες φράγματος μετά της 

μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) για εκσκαφές υπαίθριες 

φράγματος, μετά της μεταφοράς σε οποιαδήποτε από−
σταση, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδια−
γραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

3.01.01 Εκσκαφές υπαίθριες φράγματος − κοινές (γαι−
ώδεις−ημιβραχώδεις)

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−6061
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,45 [*]
3.01.02 Εκσκαφές υπαίθριες φράγματος − βράχου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−6062
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και είκοσι πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 2,25 [*]
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Άρθρο 3.02 Εκσκαφές υπαίθριες, τεχνικών έργων 
φράγματος 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) για εκσκαφές υπαίθρι−
ες, τεχνικών έργων φράγματος (έργα εκχειλιστή, έργα 
εκτροπής και εκκένωσης, έργα υδροληψίας), μετά της 
μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την 
μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης.

3.02.01 Εκσκαφές υπαίθριες, τεχνικών έργων φράγμα−
τος − κοινές (γαιώδεις−ημιβραχώδεις)

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−6061
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,65 [*]
3.02.02 Εκσκαφές υπαίθριες, τεχνικών έργων φράγ−

ματος − βράχου
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−6062
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και εβδομήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 2,70 [*]
Άρθρο 3.03 Εκσκαφές υπαίθριες στομίων σηράγγων, 

σε έδαφος πάσης φύσεως μετά της μεταφοράς σε οποι−
αδήποτε απόσταση. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−6063 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) για Εκσκαφές Υπαίθριες 

Στομίων Σηράγγων σε Έδαφος Πάσης Φύσεως, μετά της 
μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την 
μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και δέκα λεπτά
 Αριθμητικώς: 2,10 [*]
Άρθρο 3.04 Εκσκαφή (διάνοιξη) σηράγγων ωφέλιμης 

διατομής έως και 12,0 m2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς 
πάσης φύσεως με συμβατικά μέσα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7020 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) για εκσκαφή (διάνοιξη) 

σηράγγων ωφέλιμης διατομής έως και 12,0 m2 σε γε−
ωλογικούς σχηματισμούς πάσης φύσεως με συμβατι−
κά μέσα (με τη μέθοδο διάτρησης − ανατίναξης ή και 
σε συνδυασμό αυτής με χρήση εξοπλισμού εκσκαφής) 
συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς των υλικών 
εκσκαφής μέχρι τη θέση απόρριψης ή απόθεσης.

Τιμή ανά κυβικό mέτρο (m3) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: [*]
 Αριθμητικώς:
[*] Η τιμή θα καθορίζεται από τη Δημοπρατούσα Αρχή 

ανάλογα με την ποιότητα του γεωλογικού σχηματισμού 
από 36,00−45,00 Ευρώ

Άρθρο 3.05 Εκσκαφή (διάνοιξη) σηράγγων ωφέλιμης 
διατομής 12,0 − 40,0 m2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς 
πάσης φύσεως με συμβατικά μέσα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7020 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) για εκσκαφή (διάνοιξη) 

σηράγγων ωφέλιμης διατομής από 12,0 έως και 40,0 m2 
σε γεωλογικούς σχηματισμούς πάσης φύσεως με συμ−
βατικά μέσα με τη μέθοδο διάτρησης − ανατίναξης ή και 
σε συνδυασμό αυτής με χρήση εξοπλισμού εκσκαφής) 
συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς των υλικών 
εκσκαφής μέχρι τη θέση απόρριψης ή απόθεσης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: [*]
 Αριθμητικώς:
* Η τιμή θα καθορίζεται από τη Δημοπρατούσα Αρχή 

ανάλογα με την ποιότητα του γεωλογικού σχηματισμού 
από 34,00−43,00 Ευρώ

Άρθρο 3.06 Εκσκαφή (διάνοιξη) σηράγγων ωφελ. δια−
τομής > 40,0 m2 και υπογείων θαλάμων σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς πάσης φύσεως με συμβατικά μέσα

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7020 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) για εκσκαφή (διάνοιξη) ση−

ράγγων ωφέλιμης διατομής άνω των 40 μ2 και υπογείων 
θαλάμων σε γεωλογικούς σχηματισμούς πάσης φύσεως 
με συμβατικά μέσα, με τη μέθοδο διάτρησης − ανατίναξης 
ή και σε συνδυασμό αυτής με χρήση εξοπλισμού εκσκα−
φής) συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς των υλι−
κών εκσκαφής μέχρι τη θέση απόρριψης ή απόθεσης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: [*]
 Αριθμητικώς:
* Η τιμή θα καθορίζεται από τη Δημοπρατούσα Αρχή 

ανάλογα με την ποιότητα του γεωλογικού σχηματισμού 
από 32,00−41,00 Ευρώ.

Άρθρο 3.07 Εκσκαφή (διάνοιξη) φρεάτων διατομής 
μεγαλύτερης από 1,50 m2 με διάτρηση, σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς πάσης φύσεως με τη μεταφορά των προ−
ϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7020 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) για εκσκαφή (διάνοιξη) 

φρεάτων με οποιαδήποτε μέθοδο, σε γεωλογικούς σχη−
ματισμούς πάσης φύσεως διατομής μεγαλύτερης από 
1,50 m2 και με τη μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής 
σε οποιαδήποτε απόσταση και κατά τα λοιπά σύμφωνα 
σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα οκτώ και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 58,50
Άρθρο 3.08 Ελεγχόμενη ανατίναξη. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ−1132 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) οπής για ελεγχόμενη ανατίναξη, 

σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και είκοσι πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 3,25
Άρθρο 3.09 Γραμμική διάτρηση. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ−1132 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) γραμμικής διάτρησης, σύμφωνα 

με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και ενενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 2,90
Άρθρο 3.10 Πρόσθετη αποζημίωση για εκσκαφή σή−

ραγγας σε περιοχές με προβλήματα διόγκωσης σε 
οποιαδήποτε κατηγορία εδάφους 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7022)
Πρόσθετη τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) εκσκαφής 

σήραγγας, που διανοίγεται σε περιοχή με προβλήματα 
διόγκωσης.

Η τιμή αυτή περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για τα 
πρόσθετα μέτρα που θα λάβει η Ανάδοχος για την ει−
δική αυτή περίπτωση, όπως την ενίσχυση του αερισμού, 
το αποτελεσματικώτερο σύστημα στράγγισης υπογείων 
υδάτων, τη χρησιμοποίηση ξηράς μεθόδου διάνοιξης 
διατρημάτων για τις αγκυρώσεις, τη χρησιμοποίηση 
ξηράς μεθόδου εκτοξευομένου σκυροδέματος κ.λπ., και 
κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Η τιμή αυτή πληρώνεται επί πλέον της τιμής για την 
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εκσκαφή της σήραγγας για την ποσότητα που περιλαμ−
βάνεται στη γραμμή πληρωμής «’Β» και δεν περιλαμβάνει 
τυχόν πρόσθετες ποσότητες για αύξηση πάχους επέν−
δυσης κ.λπ., που πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα 
για τις ανάλογες εργασίες.

Η τιμή αυτή θα καταβάλλεται μόνον αν πραγματικά 
τροποποιούνται οι μέθοδοι και οι συνθήκες εργασίας, 
έναντι αυτών που προβλέφθηκαν, και μετά από έγκριση 
της Υπηρεσίας.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε και σαράντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 5,40
Άρθρο 3.11 Αποκομιδή προϊόντων γεωλογικών κατα−

πτώσεων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ−1420 
Για ένα (1) κυβικό μέτρο (m3) φόρτωσης, μεταφοράς 

και απόθεσης σε κατάλληλες θέσεις και σε οποιαδήπο−
τε απόσταση από τα στόμια της σήραγγας προϊόντων 
καταπτώσεων σήραγγας, οφειλομένων αποκλειστικά σε 
γεωλογικούς λόγους.

Για την επιμέτρηση και πληρωμή των ποσοτήτων αυ−
τών θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο θα 
αναφέρονται οι λόγοι και οι παράγοντες που συντέλεσαν 
στην κατάπτωση και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν 
και ως εκ τούτου επιβάλλεται η επιμέτρηση και πληρω−
μή τους, θα καταγράφονται τα στοιχεία καταμέτρησης 
(θέση, διαστάσεις κ.λπ.) για τον υπολογισμό του όγκου 
της κατάπτωσης, που είναι πέραν της γραμμής πληρωμής 
«Β», και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδια−
γραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε και σαράντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 5,40
4.  ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΗΡΑΓ−

ΓΩΝ
Άρθρο 4.01 Μικροπάσσαλοι ελάχιστης διαμέτρου 20 

cm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ−2732 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) μικροπασσάλου ελάχιστης διαμέ−

τρου 20 cm, πλήρους με την διάτρηση και την σκυρο−
δέτηση, αλλά χωρίς την δαπάνη του σιδηρού οπλισμού, 
σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα
 Αριθμητικώς: 50,00
Άρθρο 4.02 Αγκύρια βράχου τύπου διαστελλομένης 

κεφαλής 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7024 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) αγκυρίων βράχου τύπου διαστελ−

λομένης κεφαλής, χωρίς την δαπάνη διάτρησης, σύμφω−
να με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα πέντε
 Αριθμητικώς: 15,00
Άρθρο 4.03 Αγκύρια βράχου τύπου PERFO 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7025 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) για αγκύρια βράχου τύπου PERFO, 

χωρίς την δαπάνη διάτρησης, σύμφωνα με την μελέτη, 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα πέντε
 Αριθμητικώς: 15,00
Άρθρο 4.04 Αγκύρια βράχου ρητινικά
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7025 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) ρητινικών αγκυρίων βράχου, χω−

ρίς την δαπάνη διάτρησης, σύμφωνα με την μελέτη, 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα πέντε
 Αριθμητικώς: 15,00
Άρθρο 4.05 Αγκύρια βράχου τύπου SWELLEX
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7025 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) αγκυρίων βράχου τύπου SWELLEX, 

χωρίς την δαπάνη διάτρησης, σύμφωνα με την μελέτη, 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα επτά
 Αριθμητικώς: 17,00
Άρθρο 4.06 Τανυόμενα αγκύρια βράχου τύπου τσιμε−

νταρισμένης πάκτωσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7025 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) τανυομένων αγκυρίων βράχου 

τύπου τσιμενταρισμένης πάκτωσης, πλήρως τσιμενταρι−
σμένων, χωρίς την δαπάνη διάτρησης, σύμφωνα με την 
μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τέσσερα
 Αριθμητικώς: 14,00
Άρθρο 4.07 Μη τανυόμενα αγκύρια βράχου τύπου τσι−

μενταρισμένης πάκτωσης.
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7025 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) μη τανυομένων αγκυρίων βράχου 

τύπου τσιμενταρισμένης πάκτωσης, πλήρως τσιμενταρι−
σμένων, χωρίς την δαπάνη διάτρησης, σύμφωνα με την 
μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα
 Αριθμητικώς: 12,00
Άρθρο 4.08 Αγκύρια Βράχου από Ίνες Υάλου 

(Fiberglass). 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7025 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) αγκυρίων βράχου από ίνες υάλου 

(Fiberglass), χωρίς την δαπάνη διάτρησης, σύμφωνα με 
την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοι−
πούς όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα οκτώ
 Αριθμητικώς: 18,00
Άρθρο 4.09 Αγκύρια βράχου υψηλής αντοχής κοίλα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7025 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) αγκυρίων βράχου υψηλής αντοχής, 

κοίλων, πλήρως τσιμενταρισμένων, χωρίς την δαπάνη 
διάτρησης, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προ−
διαγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα οκτώ
 Αριθμητικώς: 18,00
Άρθρο 4.10 Προεντεταμένες αγκυρώσεις 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7025 
4.10.01 Τιμή ανά εγκατάσταση (τεμ) τοποθέτησης προ−

εντεταμένων αγκυρώσεων, σύμφωνα με την μελέτη, τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δημο−
πράτησης. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα
 Αριθμητικώς: 60,00
4.10.02 Προμήθεια − τοποθέτηση προεντεταμένων 

αγκυρώσεων φορτίου 400−500 kΝ 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) για την προμήθεια και τοποθέτη−

ση προεντεταμένων αγκυρώσεων, φορτίου 400−500 kΝ, 
χωρίς την δαπάνη διάτρησης, σύμφωνα με την μελέτη, 
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τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα
 Αριθμητικώς: 40,00
4.10.03 Προμήθεια − τοποθέτηση προεντεταμένων 

αγκυρώσεων φορτίου 500−600 kΝ. 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) για προμήθεια και τοποθέτηση 

προεντεταμένων αγκυρώσεων φορτίου 500−600 kΝ, 
χωρίς την δαπάνη διάτρησης, σύμφωνα με την μελέτη, 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε
 Αριθμητικώς: 45,00
Άρθρο 4.11 Ράβδοι αγκύρωσης από χάλυβα οπλισμών 

Β500C 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7025
Τιμή ανά μέτρο (μμ) ράβδου αγκύρωσης από χάλυβα 

οπλισμών Β500C, χωρίς την δαπάνη διάτρησης, σύμφω−
να με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης.

4.11.01 διαμέτρου Φ25
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα
 Αριθμητικώς: 10,00
4.11.02 διαμέτρου Φ28
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έντεκα
 Αριθμητικώς: 11,00
4.11.03 διαμέτρου Φ32
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα
 Αριθμητικώς: 12,00
Άρθρο 4.12 Ράβδοι αγκύρωσης με σπείρωμα στο ένα 

άκρο 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7025 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) ράβδων αγκύρωσης με σπείρωμα 

στο ένα άκρο, χωρίς την δαπάνη διάτρησης, σύμφωνα 
με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης.

4.12.01 διαμέτρου Φ25
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έντεκα
 Αριθμητικώς: 11,00
4.12.02 διαμέτρου Φ28
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα
 Αριθμητικώς: 12,00
4.12.03 διαμέτρου Φ32
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τρία
 Αριθμητικώς: 13,00
Άρθρο 4.13 Αυτοδιατρυόμενα αγκύρια βράχου (Self−

drilling) ελαχ. φορτίου 300 kN 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7025 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) αυτοδιατρυoμένων αγκυρίων 

βράχου (self−drilling), ελαχίστου φορτίου 300 kN, χω−
ρίς την δαπάνη διάτρησης, σύμφωνα με την μελέτη, 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι
 Αριθμητικώς: 20,00
Άρθρο 4.14 Δοκοί προπορείας ελαφρού τύπου 

(spilling) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7106 
Δοκοί προπορείας ελαφρού τύπου (spilling) από ρά−

βδους οπλισμού Φ32 ή σιδηροσωλήνες Φ 30 mm (1 ¼΄΄).
Τιμή ανά μέτρο (μμ) δοκών προπορείας ελαφρού τύ−

που ως άνω, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προ−
διαγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι
 Αριθμητικώς: 20,00
Άρθρο 4.15 Δοκοί Προπορείας Βαρέως Τύπου 

(forepoling) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7106 
Δοκοί προπορείας βαρέως τύπου (forepoling) ελαχί−

στης εξωτ. διαμέτρου Φ 121 mm 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) για δοκούς προπορείας βαρέως 

τύπου ως άνω, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτη−
σης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα
 Αριθμητικώς: 80,00
Άρθρο 4.16 Προμήθεια και τοποθέτηση υποστηριγμά−

των από μορφοχάλυβα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7027 
Τιμή ανά κιλό (kg) για την προμήθεια και τοποθέτηση 

υποστηριγμάτων από μορφοχάλυβα, σύμφωνα με την 
μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και σαράντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 1,40
Άρθρο 4.17 Παρενθέματα πλήρωσης κενών τύπου 

BULLFLEX 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7032 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) παρενθεμάτων πλήρωσης 

κενών τύπου BULLFLEX, σύμφωνα με την μελέτη, τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δη−
μοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εξήντα δύο
 Αριθμητικώς: 162,00
Άρθρο 4.18 Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών 

δικτυωτών υποστηλωμάτων (lattice girders) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7027 
Τιμή ανά κιλό (kg) για προμήθεια και εγκατάσταση 

μεταλλικών δικτυωτών υποστη−λωμάτων (lattice girders), 
σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 1,50
Άρθρο 4.19 Αποξήλωση υποστηριγμάτων από μορ−

φοχάλυβα και μεταλλικών δικτυωτών υποστηλωμάτων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7027 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωνομένων υποστη−

ριγμάτων από μορφοχάλυβα ή μεταλλικών δικτυωτών 
υποστηλωμάτων, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα έξη λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,36
Άρθρο 4.20 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) εκτοξευομένου σκυροδέμα−

τος, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

4.20.01 Σε υπαίθρια έργα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7017.8 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα έξι
 Αριθμητικώς: 76,00
4.20.02 Σε υπόγεια έργα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7016.9 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα πέντε
 Αριθμητικώς: 85,00
Άρθρο 4.21 Προσθήκη χαλυβδίνων ίνών στο εκτοξευ−

όμενο σκυρόδεμα 
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Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−6751 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) xαλυβδίνων ινών προστιθε−

μένων στο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, σύμφωνα με την 
μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και εξήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 1,60
Άρθρο 4.22 Δομικό πλέγμα εκτοξευομένου σκυροδέ−

ματος
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7018 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) δομικού πλέγματος τοπο−

θετουμένου σε επιφάνειες εφαρμογής εκτοξευομένου 
σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτη−
σης.

4.22.01 Σε υπαίθρια έργα
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,85
4.22.02 Σε υπόγεια έργα
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,90
Άρθρο 4.23 Συρματόπλεγμα εκτοξευομένου σκυρο−

δέματος 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7018 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) συρματοπλέγματος τοπο−

θετουμένου σε επιφάνειες εφαρμογής εκτοξευομένου 
σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενα και ογδόντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 1,80
Άρθρο 4.24 Προμήθεια και τοποθέτηση αγκυρίων στή−

ριξης πλέγματος 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7025 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) για την προμήθεια και τοποθέ−

τηση αγκυρίων στήριξης πλέγματος τοποθετουμένου σε 
επιφάνειες εφαρμογής εκτοξευομένου σκυροδέματος, 
σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα
 Αριθμητικώς: 9,00
Άρθρο 4.25 Χαλύβδινα μορφοελάσματα για τοπική 

υποστήριξη βράχου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7026
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) προμηθείας και τοποθέ−

τησης χαλυβδίνων μορφοελασμάτων για την τοπική 
υποστήριξη βράχου, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τε−
χνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δημο−
πράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και σαράντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 1,40
Άρθρο 4.26 Αποξήλωση εκτοξευομένου σκυροδέματος 

εντός σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2227 
Για την αποξήλωση εκτοξευόμενου σκυροδέματος, 

άοπλου, συμβατικά οπλισμένου ή ινοπλισμένου εντός 
σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων, ανεξαρτήτως 
συνθηκών και ύψους από το επίπεδο εργασίας.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαραίτητου 
εργατικού δυναμικού και εισκόμισης−αποκόμισης και 
χρήσης του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού 
για την πλήρη και ορισμένη αποξήλωση εκτοξευόμενου 
σκυροδέματος, όπως μηχανικός εκσκαφέας, χειροπίστο−
λο ή άλλο κατάλληλο εργαλείο μαζί με το χειριστή του, 

compresseur, συσκευή κοπής μεταλλικών αντικειμένων 
μαζί με τους χειριστές τους, τα καύσιμα και αναλώσιμα, 
η εργασία κοπής πλέγματος, αγκυρίων ή και μεταλλικών 
υποστυλωμάτων, η δαπάνη κοπής τυχόν απαιτούμενων 
δοκών προπορείας, η δαπάνη των μηχανημάτων μετα−
φοράς των βαρέων τμημάτων του μεταλλικού υποστυ−
λώματος, η δαπάνη όλων των πρόσθετων εκσκαφών και 
εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη αποκατάστα−
ση της γεωμετρίας της διατομής, η δαπάνη αποκομιδής 
και απόθεσης προϊόντων εκσκαφής και αποξήλωσης σε 
θέσεις σύμφωνες με την Υπηρεσία, η δαπάνη σταλίας 
των αυτοκινήτων και του χαμένου χρόνου, η δαπάνη 
τυχόν σταλιών που θα προκύψουν από οποιοδήποτε 
έκτακτο γεγονός (καταπτώσεις, βλάβες κ.λπ.) καθώς 
και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών για την 
έντεχνη εκτέλεσή της.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) εκτοξευόμενου σκυροδέ−
ματος που αποξηλώνεται.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι έξη
 Αριθμητικώς: 26,00
5.  ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ − ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓ−

ΓΙΣΕΙΣ
Άρθρο 5.01 Κινητοποίηση και αποκινητοποίηση για 

εργασίες του Κεφαλαίου 5 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7119.1 50% και ΥΔΡ−7119.2 

50% 
Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.) για κινητοποίηση και αποκι−

νητοποίηση για εργασίες του Κεφαλαίου 5, σύμφωνα 
με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ [*]
[*] Η ανωτέρω τιμή συμπληρώνεται από τη Δημο−

πρατούσα Αρχή ως ποσοστό της τάξης 2,0 − 3,0% της 
συνολικής δαπάνης των εργασιών του κεφαλαίου «’Δι−
ατρήσεις − Τσιμεντενέσεις − Αποστραγγίσεις» 

Άρθρο 5.02 Εγκατάσταση εξοπλισμού διάτρησης 
οπών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7119.2 
Τιμή εγκατάστασης εξοπλισμού (τεμ) για την διάτρη−

ση οπών τσιμεντενέσεων, αποστραγγίσεων, ελέγχου, 
ερευνητικών οπών και οπών εγκατάστασης οργάνων, 
σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

5.02.01 σε υπαίθριους χώρους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εντεκα και εβδομήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 11,70
5.02.02 σε υπόγειους χώρους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τέσσερα και σαράντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 14,40
Άρθρο 5.03 Περιστροφική διάτρηση οπών τσιμεντε−

νέσεων κουρτίνας Φ 46 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7107.1 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) περιστροφικής διάτρησης οπών 

τσιμεντενέσεων κουρτίνας Φ 46 mm για για τσιμεντε−
νέσεις κουρτίνας, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνι−
κές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπρά−
τησης.

5.03.01 για το τμήμα μεταξύ 0,0 και 25,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα οκτώ
 Αριθμητικώς: 18,00
5.03.02 για το τμήμα μεταξύ 25,0 και 50,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα εννέα και ογδόντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 19,80
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5.03.03 για το τμήμα πάνω από 50,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι δύο και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 22,50
Άρθρο 5.04 Περιστροφικοκρουστική διάτρηση οπών 

τσιμεντενέσεων κουρτίνας Φ 46 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7107.1 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) περιστροφικοκρουστικής διάτρη−

σης οπών τσιμεντενέσεων κουρτίνας Φ 46, σύμφωνα 
με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης.

5.04.01 για το τμήμα μεταξύ 0,0 και 25,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα
 Αριθμητικώς: 9,00
5.04.02 για το τμήμα μεταξύ 25,0 και 50,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εντεκα
 Αριθμητικώς: 11,00
5.04.03 για το τμήμα πάνω από 50,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τρία και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 13,50
Άρθρο 5.05 Περιστροφική διάτρηση οπών τσιμεντενέ−

σεων κουρτίνας Φ 56 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7107.1 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) περιστροφικής διάτρησης οπών 

τσιμεντενέσεων κουρτίνας Φ 56 mm, σύμφωνα με την 
μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης.

5.05.01 για το τμήμα μεταξύ 0,0 και 25,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι πέντε
 Αριθμητικώς: 25,00
5.05.02 για το τμήμα μεταξύ 25,0 και 50,0m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι επτά
 Αριθμητικώς: 27,00
5.05.03 για το τμήμα πάνω από 50,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα
 Αριθμητικώς: 30,00
Άρθρο 5.06 Περιστροφικοκρουστική διάτρηση οπών 

τσιμεντενέσεων κουρτίνας Φ 56 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7107.1 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) περιστροφικοκρουστικής διάτρη−

σης οπών τσιμεντενέσεων κουρτίνας Φ 56 mm, σύμφωνα 
με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης.

5.06.01 για το τμήμα μεταξύ 0,0 και 25,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εντεκα
 Αριθμητικώς: 11,00
5.06.02 για το τμήμα μεταξύ 25,0 και 50,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 12,50
5.06.03 για το τμήμα πάνω από 50,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα πέντε και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 15,50
Άρθρο 5.07 Περιστροφική διάτρηση ερευνητικών οπών 

και οπών ελέγχου, Φ 76 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7107.1 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) περιστροφικής διάτρησης ερευ−

νητικών οπών και οπών ελέγχου, διαμέτρου 76 mm, 
σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

5.07.01 για το τμήμα μεταξύ 0,0 και 25,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα 
 Αριθμητικώς: 40,00
5.07.02 για το τμήμα μεταξύ 25,0 και 50,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε
 Αριθμητικώς: 45,00

5.07.03 για το τμήμα πάνω από 50,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα τέσσερα
 Αριθμητικώς: 54,00
Άρθρο 5.08 Περιστροφική διάτρηση οπών αποστράγ−

γισης 76 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7107.1
Τιμή ανά μέτρο (μμ) περιστροφικής διάτρησης οπών 

αποστράγγισης 76 mm, σύμφωνα με την μελέτη, τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δη−
μοπράτησης.

5.08.01 για το τμήμα μεταξύ 0,0 και 25,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι τρία και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 23,50
5.08.02 για το τμήμα μεταξύ 25,0 και 50,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι επτά
 Αριθμητικώς: 27,00
5.08.03 για το τμήμα πάνω από 50,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα δύο και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 32,50
Άρθρο 5.09 Περιστροφικοκρουστική διάτρηση οπών 

αποστράγγισης 76 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7107.1
Τιμή ανά μέτρο (μμ) περιστροφικοκρουστικής διά−

τρησης οπών αποστράγγισης 76 mm, σύμφωνα με την 
μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης.

5.09.01 για το τμήμα μεταξύ 0,0 και 25,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 12,50
5.09.02 για το τμήμα μεταξύ 25,0 και 50,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τέσσερα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 14,50
5.09.03 για το τμήμα πάνω από 50,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα επτά
 Αριθμητικώς: 17,00
Άρθρο 5.10 Διάτρηση οπών προσωρινής αποστράγ−

γισης 46 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7107.1 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) διάτρησης οπών προσωρινής απο−

στράγγισης Φ 46 mm, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά
 Αριθμητικώς: 7,00
Άρθρο 5.11 Διάτρηση οπών αποστράγγισης και αε−

ρισμού Φ 200 mm σε σήραγγες αποστράγγισης και 
τσιμεντενέσεων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7107.1 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) διάτρησης οπών αποστράγγισης 

και αερισμού Φ 200 mm σε σήραγγες αποστράγγισης 
και τσιμεντενέσεων, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τε−
χνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δημο−
πράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα οκτώ και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 58,50
Άρθρο 5.12 Περιστροφική διάτρηση οπών εγκατάστα−

σης οργάνων Φ 46 mm, για το τμήμα μεταξύ 0,0 και 
25,0 m βάθους 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7107.1 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) περιστροφικής διάτρησης οπών 

εγκατάσταση οργάνων Φ 46 mm, για το τμήμα μεταξύ 
0,0 και 25,0 m βάθους, σύμφωνα με την μελέτη, τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δη−
μοπράτησης.
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ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι τρία και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 23,50
Άρθρο 5.13 Περιστροφική διάτρηση οπών εγκατάστα−

σης οργάνων Φ 76 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7107.1
Τιμή ανά μέτρο (μμ) περιστροφικής διάτρησης οπών 

τοποθέτησης οργάνων Φ 76 mm, σύμφωνα με την μελέ−
τη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης.

5.13.01 για το τμήμα μεταξύ 0,0 και 25,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι οκτώ
 Αριθμητικώς: 28,00
5.13.02 για το τμήμα μεταξύ 25,0 και 50,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα ένα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 31,50
Άρθρο 5.14 Περιστροφική διάτρηση οπών εγκατάστα−

σης οργάνων Φ 101 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7107.1
Τιμή ανά μέτρο (μμ) περιστροφικής διάτρησης οπών 

τοποθέτησης οργάνων Φ 101 mm, σύμφωνα με την μελέ−
τη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης.

5.14.01 για το τμήμα μεταξύ 0,0 και 25,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 40,50
5.14.02 για το τμήμα μεταξύ 25,0 και 50,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα δύο και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 42,50
5.14.03 για το τμήμα πάνω από 50,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα επτά και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 47,50
Άρθρο 5.15 Περιστροφική διάτρηση οπών εγκατάστα−

σης οργάνων Φ 131 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7107.1
Τιμή ανά μέτρο (μμ) περιστροφικής διάτρησης οπών 

τοποθέτησης οργάνων Φ 131 mm, σύμφωνα με την μελέ−
τη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης.

5.15.01 για το τμήμα μεταξύ 0,0 και 25,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 50,50
5.15.02 για το τμήμα μεταξύ 25,0 και 50,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα έξη
 Αριθμητικώς: 56,00
5.15.03 για το τμήμα πάνω από 50,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα οκτώ και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 68,00
Άρθρο 5.16 Περιστροφικοκρουστική διάτρηση οπών 

εγκατάστασης οργάνων Φ 46 mm για το τμήμα μεταξύ 
0,0 και 25,0 m βάθους 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7107.1 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) περιστροφικοκρουστικής διά−

τρησης οπών εγκατάστασης οργάνων Φ46 mm, για το 
τμήμα μεταξύ 0,0 και 25,0 m βάθους, σύμφωνα με την 
μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης. Το άρθρο έχει εφαρμογή και στις 
διατρήσεις τοποθέτησης αγκυρίων πάσης φύσεως.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα και εξήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 9,60
Άρθρο 5.17 Περιστροφικοκρουστική διάτρηση οπών 

εγκατάστασης οργάνων Φ 76 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7107.1
Τιμή ανά μέτρο (μμ) περιστροφικοκρουστικής διάτρη−

σης οπών τοποθέτησης οργάνων Φ76 mm, σύμφωνα 
με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης.

5.17.01 για το τμήμα μεταξύ 0,0 και 25,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τρία και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 13,50
5.17.02 για το τμήμα μεταξύ 25,0 και 50,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα πέντε και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 15,50
Άρθρο 5.18 Περιστροφικοκρουστική διάτρηση 

οπών εγκατάστασης οργάνων Φ 101 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7107.1
Τιμή ανά μέτρο (μμ) περιστροφικοκρουστικής διάτρη−

σης οπών τοποθέτησης οργάνων Φ101 mm, σύμφωνα 
με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης.

5.18.01 για το τμήμα μεταξύ 0,0 και 25,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα οκτώ
 Αριθμητικώς: 18,00
5.18.02 για το τμήμα μεταξύ 25,0 και 50,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι
 Αριθμητικώς: 20,00
5.18.03 για το τμήμα πάνω από 50,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι δύο και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 22,50
Άρθρο 5.19 Περιστροφικοκρουστική διάτρηση οπών 

εγκατάστασης οργάνων Φ 131 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7107.1
Τιμή ανά μέτρο (μμ) περιστροφικοκρουστικής διάτρη−

σης οπών τοποθέτησης οργάνων Φ131 mm, σύμφωνα 
με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης.

5.19.01 για το τμήμα μεταξύ 0,0 και 25,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι ένα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 21,50
5.19.02 για το τμήμα μεταξύ 25,0 και 50,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι τέσσερα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 24,50
5.19.03 για το τμήμα πάνω από 50,0 m βάθους 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι οκτώ
 Αριθμητικώς: 28,00
Άρθρο 5.20 Περιστροφική διάτρηση οπών τσιμεντενέ−

σεων σταθεροποίησης Φ46 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7107.1 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) περιστροφικής διάτρησης οπών 

τσιμεντενέσεων σταθεροποίησης Φ46 mm για τσιμε−
ντενέσεις, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδι−
αγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα εννέα
 Αριθμητικώς: 19,00
Άρθρο 5.21 Περιστροφικοκρουστική διάτρηση οπών 

τσιμεντενέσεων σταθεροποίησης Φ46 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7107.1 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) περιστροφικοκρουστικής διάτρη−

σης οπών τσιμεντενέσεων σταθεροποίησης Φ 46 mm 
για τσιμεντενέσεις, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα
 Αριθμητικώς: 9,00
Άρθρο 5.22 Περιστροφική διάτρηση οπών τσιμεντενέ−

σεων τάπητα Φ 76 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7107.1 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) περιστροφικής διάτρησης οπών 



 

 

 
23070 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

τσιμεντενέσεων τάπητα Φ 76 mm για τσιμεντενέσεις 
τάπητα, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδια−
γραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι ένα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 21,50
Άρθρο 5.23 Περιστροφικοκρουστική διάτρηση οπών 

τσιμεντενέσεων τάπητα Φ76 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7107.1 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) περιστροφικοκρουστικής διάτρη−

σης οπών τσιμεντενέσεων τάπητα Φ76 mm, σύμφωνα 
με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εντεκα
 Αριθμητικώς: 11,00
Άρθρο 5.24 Ενσωματωμένοι μεταλλικοί σωλήνες και 

εξαρτήματα σε οπές 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7107.1 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) για την προμήθεια και το−

ποθέτηση μεταλλικών σωλήνων και εξαρτημάτων εντός 
οπών, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγρα−
φές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και δέκα λεπτά
 Αριθμητικώς: 2,10
Άρθρο 5.25 Σύνδεση σωλήνος εισπίεσης ενέματος στις 

οπές τσιμεντενέσεων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7107.1 
Για την σύνδεση του ακροφυσίου του σωλήνα της 

συσκευής εισπίεσης του ενέματος στην κεφαλή της 
οπής τσιμεντένεσης και την πλήρη προετοιμασία για 
την έναρξη της εισπίεσης υπό οποιασδήποτε πίεση, σε 
οποιαδήποτε θέση εκτέλεσης. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη υλικών, μέσων 
και προσωπικού για την προετοιμασία της εισπίεσης του 
ενέματος, ανεξαρτήτως παρουσίας νερού κ.λπ.,, σύμφω−
να με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα
 Αριθμητικώς: 9,00
Άρθρο 5.26 Τσιμεντενέσεις πίεσης 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7104 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τσιμεντενέσεως πίεσης, 

σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης μη συμπεριλαμβα−
νομένης της αξίας των υλικών του ενέματος πλην του 
νερού.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα οκτώ και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 58,50
Άρθρο 5.27 Τσιμεντενέσεις σταθεροποίησης βράχου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7104 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) για τσιμεντενέσεως στα−

θεροποίησης του βράχου, σύμφωνα με την μελέτη, τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δη−
μοπράτησης μη συμπεριλαμβανομένης της αξίας των 
υλικών του ενέματος πλην του νερού.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα έξη
 Αριθμητικώς: 46,00
Άρθρο 5.28 Προμήθεια και ενσωμάτωση άμμου τσι−

μεντενέσεων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7107.1 
Προμήθεια επί τόπου άμμου καθαρής, πλήρως απαλ−

λαγμένης από ρυπαντές, διερχόμενης κατά 100% από 
κόσκινο βροχίδας 2,5 mm (κόσκινο no 8 κατα ASTM). 

Πληρωμή ανά τόνο άμμου, που ενσωματώθηκε σε 

επιτυχώς εισπιεσθέν ένεμα σε οπές τσιμεντενέσεων ή 
ερευνητικές οπές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απωλει−
ών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν οφείλονται σε υπαιτι−
ότητα του Αναδόχου, με βάση την εγκεκριμένη μελέτη 
συνθέσεως.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα έξη
 Αριθμητικώς: 16,00
Άρθρο 5.29 Προμήθεια και ενσωμάτωση μπεντονίτη 

για τσιμεντενέσεις 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7107.1 
Εάν προβλέπεται από την μελέτη συνθέσεως, θα χρη−

σιμοποιείται μπεντονίτης κατιόντων νατρίου (κονιορτο−
ποιημένος μοντμοριλλονίτης), σε ποσοστό 2−5% για την 
αύξηση του ιξώδους του ενέματος. Ο μπεντονίτης θα 
προσκομίζεται σε ανθυγρή συσκευασία και θα προστα−
τεύεται έναντι υγρασίας μέχρι την ενσωμάτωσή του.

Πληρωμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μπεντονίτη, που εν−
σωματώθηκε σε επιτυχώς εισπιεσθέν ένεμα σε οπές 
τσιμεντενέσεων ή ερευνητικές οπές, συμπεριλαμβανο−
μένων τυχόν απωλειών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, με βάση την 
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τρία λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,13
Άρθρο 5.30 Προμήθεια και ενσωμάτωση Πυριτικού 

Νατρίου για τσιμεντενέσεις
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7107.1 
Προμήθεια επί τόπου επιταχυντή σκλήρυνσης ενέμα−

τος, αποτελούμενου, ενδεικτικά, από συστατικά με βάση 
το πυριτικό νάτριο (υδρύαλος, sodium silicate), για την 
ζελατινοποίηση του πολτού στον εκάστοτε επιθυμητό 
βαθμό (gel set time). Η προσθήκη θα γίνεται στο ανά−
μιγμα σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παρα−
γωγής και σύμφωνα με τα αποτελέσματα αποδεκτών 
δοκιμών εφαρμογής.

Πληρωμή ανά χιλιόγραμμο (kg) επιταχυντού σκλήρυν−
σης, που ενσωματώθηκε σε επιτυχώς εισπιεσθέν ένεμα 
σε οπές τσιμεντενέσεων ή ερευνητικές οπές, συμπερι−
λαμβανομένων τυχόν απωλειών, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, με 
βάση την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,45
Άρθρο 5.31 Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών 

σωλήνων αποστράγγισης
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−6751)
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) για την προμήθεια και τοπο−

θέτηση μεταλλικών σωλήνων αποστράγγισης, σύμφωνα 
με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο
 Αριθμητικώς: 2,00
Άρθρο 5.32 Προμήθεια και τοποθέτηση ημισωλήνων 

αποστράγγισης βαρέως τύπου από PVC 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−6620.1 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) για την προμήθεια και τοποθέτη−

ση ημισωλήνων αποστράγγισης βαρέως τύπου από PVC, 
σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

5.32.01 Διαμέτρου Φ 0,10 m
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 3,50
5.32.02 Διαμέτρου Φ 0,15 m
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ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά
 Αριθμητικώς: 7,00
5.32.03 Διαμέτρου Φ 0,20 m
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα
 Αριθμητικώς: 9,00
5.32.04 Διαμέτρου Φ 0,30 m
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τέσσερα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 14,50
Άρθρο 5.33 Προμήθεια και τοποθέτηση τσιμεντοσωλή−

νων αποστράγγισης με τσιμεντωμένους αρμούς 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−6201.1 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) για την προμήθεια και τοποθέτηση 

τσιμεντοσωλήνων αποστράγγισης με τσιμεντωμένους 
αρμούς, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδια−
γραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

5.33.01 Διαμέτρου 0,15 m 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξη και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 6,50
5.33.02 Διαμέτρου 0,20 m 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εντεκα
 Αριθμητικώς: 11,00
5.33.03 Διαμέτρου 0,30 m 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τέσσερα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 14,50
Άρθρο 5.34 Προμήθεια και τοποθέτηση διάτρητων 

τσιμεντοσωλήνων αποστράγγισης
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−6201.1 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) για προμήθεια και τοποθέτηση 

διάτρητων τσιμεντοσωλήνων αποστράγγισης, με ανοι−
κτούς αρμούς, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτη−
σης.

5.34.01 Διαμέτρου 0,20 m 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εντεκα
 Αριθμητικώς: 11,00
5.34.02 Διαμέτρου 0,30 m 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τέσσερα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 14,50
5.34.03 Διαμέτρου 0,50 m 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι επτά
 Αριθμητικώς: 27,00
Άρθρο 5.36 Προμήθεια και τοποθέτηση διάτρητων σω−

λήνων από PVC 50 mm για οπές αποστράγγισης 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−6620.1 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) για προμήθεια και τοποθέτηση 

διάτρητων σωλήνων από PVC 50 mm για οπές απο−
στράγγισης, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προ−
διαγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 3,50
6. ΑΝΑΧΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
Άρθρο 6.01 Ανάχωμα φράγματος Ζώνη 1: Αδιαπέρατος 

Πυρήνας 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) για ανάχωμα φράγματος, 

Ζώνη 1: Αδιαπέρατος Πυρήνας, αποπερατωμένη, μετά 
της μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση, 
σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

6.01.01 από υλικά δανειοθαλάμων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7001 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο 
 Αριθμητικώς: 2,00 [*]

6.01.02 από κατάλληλα προϊόντα αναγκαίων εκσκα−
φών

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7001 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και εξήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 1,60 [*]
Άρθρο 6.02 Ανάχωμα φράγματος Ζώνη 2: Λεπτόκοκκο 

Φίλτρο 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) για ανάχωμα φράγματος, 

Ζώνη 2: Λεπτόκοκκο Φίλτρο, αποπερατωμένη, μετά της 
μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση, 
σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

6.02.01 από αμμοχάλικα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7011 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 4,50 [*]
6.02.02 από υλικά λατομείου
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7011 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξη και τριάντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 6,30 [*]
Άρθρο 6.03 Ανάχωμα φράγματος Ζώνη 3: Χονδρόκοκ−

κο Φίλτρο − Στραγγιστήριο 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) για ανάχωμα φράγματος, 

Ζώνη 3: Χονδρόκοκκο Φίλτρο − Στραγγιστήριο, αποπε−
ρατωμένη, μετά της μεταφοράς των υλικών από οποια−
δήποτε απόσταση, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

6.03.01 από αμμοχάλικα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7011 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και εξήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 3,60 [*]
6.03.02 από υλικά λατομείου
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7011 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε και σαράντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 5,40 [*]
Άρθρο 6.04 Ανάχωμα φράγματος Ζώνη 4: Σώματα 

Στήριξης από αμμοχάλικα 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) για ανάχωμα φράγμα−

τος, Ζώνη 4: Σώματα Στήριξης από αμμοχάλικα, απο−
οπερατωμένη, μετά της μεταφοράς των υλικών από 
οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την μελέτη, τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δη−
μοπράτησης.

6.04.01 από αμμοχάλικα δανειοθαλάμων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7003 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και σαράντα πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 1,45 [*]
6.04.02 από αμμοχάλικα αναγκαίων εκσκαφών
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7003 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και δέκα λεπτά
 Αριθμητικώς: 1,10 [*]
Άρθρο 6.05 Ανάχωμα φράγματος Ζώνη 5: Σώματα 

Στήριξης από βραχώδη υλικά 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) για ανάχωμα φράγματος, 

Ζώνη 5: Σώματα Στήριξης από βραχώδη υλικά, απο−
οπερατωμένη, μετά της μεταφοράς των υλικών από 
οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την μελέτη, τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δη−
μοπράτησης.

6.05.01 από βραχώδη υλικά δανειοθαλάμων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7008
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και εξήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 3,60 [*]
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6.05.02 από βραχώδη υλικά εκσκαφών
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7008
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και σαράντα πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 1,45 [*]
Άρθρο 6.06 Ανάχωμα φράγματος Ζώνη 6: Σώματα 

Στήριξης από τυχαία υλικά
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) για ανάχωμα φράγματος, 

Ζώνη 6: Σώματα Στήριξης από τυχαία υλικά, αποοπερα−
τωμένη, μετά της μεταφοράς των υλικών από οποιαδή−
ποτε απόσταση, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

6.06.01 από τυχαία υλικά αναγκαίων εκσκαφών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7010
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,80 [*]
6.06.02 από τυχαία υλικά δενείων
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−7010
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και δέκα πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 1,15 [*]
Άρθρο 6.07 Ανάχωμα Φράγματος, Ζώνη 7: Λιθορριπή 

Προστασίας Ανάντη Πρανούς.
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7012
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) για ανάχωμα φράγμα−

τος, Ζώνη 7: Λιθορριπή Προστασίας Ανάντη Πρανούς, 
αποπερατωμένη, με την μεταφορά των υλικών από 
οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την μελέτη, τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δη−
μοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά και εξήντα πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 7,65 [*]
Άρθρο 6.08 Ανάχωμα Φράγματος, Ζώνη 8: Λιθορριπή 

Προστασίας Κατάντη Πρανούς.
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7012
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) για ανάχωμα φράγμα−

τος, Ζώνη 8: Λιθορριπή Προστασίας Κατάντη Πρανούς, 
αποπερατωμένη, με την μεταφορά των υλικών από 
οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την μελέτη, τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δη−
μοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξη και εβδομήντα πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 6,75 [*]
Άρθρο 6.09 Κλισιόμετρα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7113 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) πλήρων συσκευών κλισιομέτρων, 

σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

6.09.01 Προμήθεια οργάνων
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα οκτώ και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 58,50
6.09.02 Εγκατάσταση οργάνων
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα
 Αριθμητικώς: 9,00
Άρθρο 6.11 Φορητοί ψηφιακοί επιταχυνσιογράφοι τύ−

που εξισορρόπησης δύναμης 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7113 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρων φορητών ψηφιακών 

επιταχυνσιογράφων τύπου εξισορρόπησης δύναμης,, 
σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

6.11.01 Προμήθεια οργάνων
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα χιλιάδες εξακόσια
 Αριθμητικώς: 12.600,00
6.11.02 Εγκατάσταση οργάνων

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια εξήντα
 Αριθμητικώς: 360,00
Άρθρο 6.12 Προμήθεια εξοπλισμού μηκυνσιομέτρων 

βράχου και συσκευών μετρήσεων. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7113 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) για την προμήθεια εξοπλισμού 

μηκυνσιομέτρων βράχου, ήτοι: πλήρων μηκυνσιομέτρων 
βράχου, ενός ή πολλαπλών σημείων με μεταλλικές ρά−
βδους, πλήρων φορητών συσκευών μηχανικών μετρή−
σεων για μηκυνσιόμετρα βράχου οποιουδήποτε τύπου, 
ηλεκτρικών μορφοτροπέων μέτρησης μετακίνησεων με 
γραμμική σχέση ηλεκτρικής τάσης − μετακίνησης, για 
μηκυνσιόμετρα βράχου, βυθισμένα ή μή σε νερό και 
συσκευών ανάγνωσης μετρήσεων ηλεκτρικών μορφο−
τροπέων, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδι−
αγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

6.12.01 Προμήθεια μηκυνσιομέτρων πολλαπλών σημεί−
ων, μήκους 9,0 μέτρων

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννιακόσια ενενήντα
 Αριθμητικώς: 990,00
6.12.02 Προμήθεια μηκυνσιομέτρων πολλαπλών σημεί−

ων, μήκους 15,0 μέτρων
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια τριακόσια πενήντα
 Αριθμητικώς: 1.350,00
6.12.03 Προμήθεια μηκυνσιομέτρων πολλαπλών σημεί−

ων, μήκους 22,0 μέτρων
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια οκτακόσια
 Αριθμητικώς: 1.800,00
6.12.04 Προμήθεια μηκυνσιομέτρων πολλαπλών σημεί−

ων, μήκους 30,0 μέτρων
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα
 Αριθμητικώς: 2.430,00
6.12.05 Προμήθεια μηκυνσιομέτρων ενός σημείου μή−

κους 1,50 μέτρων 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια εξήντα ένα
 Αριθμητικώς: 261,00
6.12.06 Προμήθεια μηκυνσιομέτρων ενός σημείου μή−

κους 3,50 μέτρων
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια ογδόντα τέσσερα
 Αριθμητικώς: 284,00
6.12.07 Προμήθεια μηκυνσιομέτρων ενός σημείου μή−

κους 5,00 μέτρων
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια ενενήντα τρία
 Αριθμητικώς: 293,00
6.12.08 Προμήθεια φορητών συσκευών μηχανικών 

μετρήσεων για μηκυνσιόμετρα βράχου οποιουδήποτε 
τύπου 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια σαράντα
 Αριθμητικώς: 540,00
6.12.09 Προμήθεια ηλεκτρικών μορφοτροπέων μέτρη−

σης μετακίνησεων με γραμμική σχέση ηλεκτρικής τάσης 
− μετακίνησης, για μηκυνσιόμετρα βράχου μη βυθισμένα 
σε νερό 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτακόσια είκοσι
 Αριθμητικώς: 720,00
6.12.10 Προμήθεια ηλεκτρικών μορφοτροπέων μέτρη−

σης μετακίνησεων με γραμμική σχέση ηλεκτρικής τάσης 
− μετακίνησης, για μηκυνσιόμετρα βράχου βυθισμένα 
σε νερό 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννιακόσια
 Αριθμητικώς: 900,00
6.12.11 Προμήθεια φορητών συσκευών ανάγνωσης με−

τρήσεων για τους ηλεκτρικούς μορφοτροπείς μέτρη−



 

 

 
 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 23073

σης μετακίνησης με γραμμική σχέση ηλεκτρικής τάσης 
− μετακίνησης

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερις χιλιάδες διακόσια τριάντα
 Αριθμητικώς: 4.230,00
Άρθρο 6.13 Εγκατάσταση μηκυνσιομέτρων βράχου
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7114
Τιμή ανά πλήρως εγκατεστημένο μηκυνσιομέτρο βρά−

χου (τεμ), σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδια−
γραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

6.13.01 Πολλαπλών σημείων με ράβδους μεταλλικές 
μήκους 9,00 m

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα οκτώ
 Αριθμητικώς: 68,00
6.13.02 Πολλαπλών σημείων με ράβδους μεταλλικές 

μήκους 15,00 m
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα έξη
 Αριθμητικώς: 86,00
6.13.03 Πολλαπλών σημείων με ράβδους μεταλλικές 

μήκους 22,00 m 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν δέκα τρία
 Αριθμητικώς: 113,00
6.13.04 Πολλαπλών σημείων με ράβδους μεταλλικές 

μήκους 30,00 m 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν τριάντα πέντε
 Αριθμητικώς: 135,00
6.13.05 Ενός σημείου με ράβδο μεταλλική μήκους 1,50 m 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα ένα
 Αριθμητικώς: 41,00
6.13.06 Ενός σημείου με ράβδο μεταλλική μήκους 3,00 

m 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα επτά
 Αριθμητικώς: 67,00
6.13.07 Ενός σημείου με ράβδο μεταλλική μήκους 5,00 

m 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα δύο
 Αριθμητικώς: 82,00
Άρθρο 6.14 Υδραυλικά καθιζησίμετρα με ηλεκτρικό 

μορφοτροπέα
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7113
Τιμή ανά πλήρως εγκατεστημένο υδραυλικό καθιζη−

σίμετρο με ηλεκτρικό μορφοτροπέα (τεμ.), σύμφωνα 
με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης.

6.14.01 Προμήθεια οργάνου
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο χιλιάδες επτακόσια
 Αριθμητικώς: 2.700,00
6.14.02 Εγκατάσταση οργάνου
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εξήντα δύο
 Αριθμητικώς: 162,00
Άρθρο 6.15 Ακίδες μέτρησης σύγκλισης 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7113
Τιμή ανά ακίδα μέτρησης σύγκλισης (τεμ), με όλα της 

τα εξαρτήματα, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτη−
σης.

6.15.01 Προμήθεια ακίδας σύγκλισης
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι τέσσερα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 24,50
6.15.02 Εγκατάσταση ακίδας σύγκλισης
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα επτά
 Αριθμητικώς: 17,00
Άρθρο 6.16 Κύτταρα μέτρησης φορτίου αγκυρίων 

βράχου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7113
Τιμή ανά κύτταρο μέτρησης φορτίου αγκυρίων βρά−

χου, προεντεταμένων ή μή, (τεμ), με όλα του τα εξαρ−
τήματα και παρελκόμενα, σύμφωνα με την μελέτη, τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δημο−
πράτησης.

6.16.01 Προμήθεια κυτάρων μέτρησης φορτίου κοινών 
αγκυρώσεων βράχου

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτακόσια δέκα
 Αριθμητικώς: 710,00
6.16.02 Προμήθεια κυτάρων μέτρησης φορτίου προε−

ντεταμένων αγκυρώσεων βράχου
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτακόσια τριάντα επτά
 Αριθμητικώς: 837,00
6.16.03 Εγκατάσταση οργάνων
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα τέσσερα
 Αριθμητικώς: 54,00
Άρθρο 6.17 Κύτταρα μέτρησης φορτίου χαλυβδίνων 

πλαισίων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7113
Τιμή ανά κύτταρο μέτρησης φορτίου χαλύβδινων πλαι−

σίων (τεμ), με όλα του τα εξαρτήματα και παρελκόμενα, 
σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

6.17.01 Προμήθεια οργάνων
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτακόσια είκοσι
 Αριθμητικώς: 720,00
6.17.02 Εγκατάσταση οργάνων
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα τέσσερα
 Αριθμητικώς: 54,00
Άρθρο 6.18 Πιεζόμετρα τύπου κατακορύφου σωλήνα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7113
Τιμή ανά πλήρες πιεζόμετρο τύπου κατακορύφου σω−

λήνα (τεμ), με όλα του τα εξαρτήματα και παρελκόμενα, 
σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

6.18.01 Προμήθεια οργάνων
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν οκτώ
 Αριθμητικώς: 108,00
6.18.02 Εγκατάσταση οργάνων
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα πέντε και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 15,50
Άρθρο 6.19 Ηλεκτρικά πιεζόμετρα τύπου δονούμενης 

χορδής 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7113
Τιμή ανά πλήρες ηλεκτρικό πιεζόμετρο τύπου δονού−

μενης χορδής (τεμ), με όλα του τα εξαρτήματα και 
παρελκόμενα, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προ−
διαγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

6.19.01 Προμήθεια οργάνων
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννιακόσια
 Αριθμητικώς: 900,00
6.19.02 Εγκατάσταση οργάνων
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα
 Αριθμητικώς: 80,00
Άρθρο 6.20 Κατασκευή πιεζομετρικών φρεάτων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7113 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) πλήρους κατασκευής πιεζομετρι−

κού φρέατος, με την δαπάνη των απαιτουμένων υλικών, 
μέσων και προσωπικού, σύμφωνα με την μελέτη, τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δη−
μοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τρία και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 13,50
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Άρθρο 6.21 Κατασκευή βάθρων μέτρησης επιφανεια−
κών μετακινήσεων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7113 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) βάθρου μέτρησης επιφανεια−

κών μετακινήσεων, με την δαπάνη των απαιτουμένων 
υλικών, μέσων και προσωπικού, σύμφωνα με την μελέτη, 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα
 Αριθμητικώς: 90,00
Άρθρο 6.22 Κατασκευή βάθρων τριγωνομετρικών ση−

μείων
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7113
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) βάθρου τριγωνομετρικών ση−

μείων, με την δαπάνη των απαιτουμένων υλικών, μέσων 
και προσωπικού, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτη−
σης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν ογδόντα
 Αριθμητικώς: 180,00
Άρθρο 6.23 Σύστημα αυτόματης καταγραφής στοι−

χείων μέτρησης 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7113 
Τιμή ανά πλήρες σύστημα αυτόματης καταγραφής 

στοιχείων μέτρησης (τεμ), με την δαπάνη των απαι−
τουμένων υλικών, εξαρτημάτων, συσκευών, μέσων και 
προσωπικού, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προ−
διαγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια
 Αριθμητικώς: 22.500,00
Άρθρο 6.24 Εγκατάσταση διάταξης μέτρησης διαρ−

ροών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7113 
Τιμή ανά πλήρως εγκατεστημένη διάταξη μέτρησης δι−

αρροών τεμάχιο (τεμ), με την δαπάνη των απαιτουμένων 
υλικών, εξαρτημάτων, συσκευών, μέσων και προσωπικού, 
σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια
 Αριθμητικώς: 22.500,00
Άρθρο 6.26 Μετεωρολογικός − σταθμηγραφικός σταθ−

μός 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 62 
Τιμή ανά πλήρως εγκατεστημένο μετεωρολογικό − 

σταθμηγραφικό σταθμού (τεμ), με την δαπάνη των απαι−
τουμένων υλικών, εξαρτημάτων, συσκευών, μέσων και 
προσωπικού, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προ−
διαγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα πέντε χιλιάδεςεπτακόσια πενήντα
 Αριθμητικώς: 15.750,00
7. ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΩΣΗ 
Άρθρο 7.01 Αδιαπέρατη επίχωση με την μεταφορά 

των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7001 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) αδιαπέρατης επίχωσης, 

αποπερατωμένης, με την μεταφορά των υλικών από 
οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την μελέτη, τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δη−
μοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και πέντε λεπτά
 Αριθμητικώς: 4,05
Άρθρο 7.02 Διαπερατή επίχωση με την μεταφορά των 

υλικών από οποιαδήποτε απόσταση 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7003 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) για διαπερατή επίχωση, 

αποπερατωμένη, με την μεταφορά των υλικών από 
οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την μελέτη, τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δη−
μοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και εξήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 3,60
Άρθρο 7.03 Λιθοπλήρωση, με την μεταφορά των υλι−

κών από οποιαδήποτε απόσταση 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7003 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) για λιθοπλήρωση, αποπε−

ρατωμένη, με την μεταφορά των υλικών από οποιαδήπο−
τε απόσταση, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προ−
διαγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και εξήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 3,60
Άρθρο 7.04 Λιθορριπή προστασίας πρανών με την 

μεταφορά των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7008 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) για λιθορριπή προστασίας 

πρανών, αποπερατωμένη, με την μεταφορά των υλικών 
από οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την μελέτη, 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα
 Αριθμητικώς: 9,00
Άρθρο 7.05 Προστασία πρανών με ογκολίθους, με την 

μεταφορά των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7008 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) προστασίας πρανών με 

ογκόλιθους, πλήρως αποπερατωμένη, με την μεταφορά 
των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με 
την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοι−
πούς όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τρία και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 13,50
8. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Άρθρο 8.01 Προμήθεια και διακίνηση τσιμέντου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 3222 
Τιμή ανά τόνο (ton) για προμήθεια και διακίνηση τσι−

μέντου, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδια−
γραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα
 Αριθμητικώς: 90,00
Άρθρο 8.02 Σκυρόδεμα στομίων και επένδυσης ση−

ράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6327
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) για σκυρόδεμα στομίων 

και επένδυσης σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων, 
σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Στην τιμή συμπερι−
λαμβάνεται η αξία του τσιμέντου και του καλουπιού.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα δύο
 Αριθμητικώς: 92,00
Άρθρο 8.03 Σκυρόδεμα δεύτερου σταδίου σε εγκοπές 

αναμονής 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6327
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) για σκυρόδεμα δεύτερου 

σταδίου σε εγκοπές αναμονής, σύμφωνα με την μελέτη, 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αξία 
του τσιμέντου και του καλουπιού.



 

 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν είκοσι πέντε
 Αριθμητικώς: 125,00
Άρθρο 8.04 Συνδετικό κονίαμα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6325 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) για συνδετικό κονίαμα, 

σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα επτά
 Αριθμητικώς: 47,00
Άρθρο 8.05 Προμήθεια και τοποθέτηση οπλισμού σκυ−

ροδεμάτων φράγματος 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6311 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) για προμήθεια και τοπο−

θέτηση οπλισμού σκυροδεμάτων φράγματος, σύμφωνα 
με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 0,90
Άρθρο 8.06 Σκυρόδεμα υπαιθρίων τεχνικών έργων 

φράγματος 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6329
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σκυροδεμάτων κατασκευής 

υπαιθρίων τεχνικών έργων φράγματος, σύμφωνα με την 
μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η 
αξία του τσιμέντου και του καλουπιού.

8.06.01 Για σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα οκτώ
 Αριθμητικώς: 88,00
8.06.02 Για σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 95,00
9.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΙ−

ΧΙΖΟΜΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
Άρθρο 9.01 Προμήθεια και εγκατάσταση τεμαχίων που 

εντοιχίζονται στο σκυρόδεμα πρώτου σταδίου
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6311 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) για την προμήθεια και εγκα−

τάσταση τεμαχίων που εντοιχίζονται στο σκυρόδεμα 
πρώτου σταδίου, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτη−
σης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα
 Αριθμητικώς: 4,00
Άρθρο 9.02 Πώμα σήραγγας εκτροπής 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7104)
Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.) για την κατασκευή του πώμα−

τος της σήραγγας εκτροπής, σύμφωνα με την μελέτη, 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης.

ΕΥΡΩ [*]
[*] Συμπληρώνεται από την Δημοπρατούσα Αρχή με 

βάση την μελέτη του έργου 
10. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Άρθρο 10.01 Μεταλλικές επενδύσεις από χάλυβα S235 

(St 37.2)
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751 
Μεταλλικές επενδύσεις σηράγγων από χάλυβα S235 

(St 37.2) οι οποίες κατασκευάζονται σε περιοχές τμη−
μάτων θυροφραγμάτων, σε σήραγγες εκτροπής κ.λπ., 
πλήρεις με τα εγκιβωτισμένα τμήματα, ενισχυτικά ελά−
σματα, οπές τσιμεντενέσεων και ταπωμάτων, εσωτερι−

κή αμμοβολή και βαφή για πόσιμο νερό, έλεγχος των 
αντίστοιχων ηλεκτροσυγκολλήσεων (μέχρι 20% με φιλμ 
και 100% με ultra soning). Τα εξωτερικά αγκύρια για 
την ενσωμάτωσή τους με τα σκυροδέματα ιδίως στην 
περιοχή των θυροφραγμάτων, και όλα τα τεμάχια απα−
ραίτητα για την κατασκευή των επενδύσεων σύμφωνα 
με τις Προδιαγραφές και τα Σχέδια.

Στην τιμή περιλαμβάνονται: λεπτομερής σχεδιασμός 
και κατασκευαστικά σχέδια, συμπεριλαμβανομένου της 
υποβολής των προς έλεγχο, κατασκευή, εργαστηρια−
κός έλεγχος και πιστοποίηση, μεταφορά στο εργο−
τάξιο συμπεριλαμβανομένων ασφάλισης, φόρων και 
δασμών εισαγωγής, διακίνηση, εγκατάσταση στο ερ−
γοτάξιο συμπεριλαμβανομένων όλων των προσωρινών 
μέτρων υποστήριξης και υλικών, σύνδεση με παροχή 
ρεύματος, η εγκ/ση προσωρινού φωτισμού και αερι−
σμού, έλεγχος και δοκιμαστική λειτουργία σύμφωνα 
με τις Προδιαγραφές και Ελληνική Νομοθεσία όλων 
των εξαρτημάτων που είναι απαραίτητα για την δι−
ασφάλιση ασφαλούς, αποδοτικής και ικανοποιητικής 
κατασκευής των επενδύσεων Σηράγγων. Η επιμέτρη−
ση θα γίνει με χιλιόγραμμα βάρους των κατασκευών 
που τοποθετήθηκαν στα έργα, ήτοι της μεταλλικής 
επένδυσης, τα εγκιβωτισμένα μεταλλικά τμήματα στα 
οποία στηρίζεται η μεταλλική επένδυση καθώς και 
των περιμετρικών ενισχυτικών ελασμάτων, με σύνταξη 
σχετικού πρωτοκόλλου.

Δεν θα επιμετρηθούν και πληρωθούν τα βοηθητικά 
υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της 
πλήρους κατασκευής της μεταλλικής επένδυσης ήτοι 
στηρίγματα αντιστήριξης, αγκύρωσης, προσωρινές 
αντιρρίδες υποστήριξης μεταλλικής επένδυσης κατά 
τη διάρκεια των σκυροδετήσεων τα οποία συμπεριλαμ−
βάνονται στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μεταλλικής επένδυσης
10.01.01 Μεταλλική επένδυση με ελέγχους συγκολλή−

σεων μέχρι 20% με φιλμ και 100% με ultra soning
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα
 Αριθμητικώς: 4,00
10.01.02 Μεταλλική επένδυση με ελέγχους συγκολλή−

σεων 100% με φιλμ 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και δέκα λεπτά
 Αριθμητικώς: 4,10
10.01.03 Μεταλλική επένδυση με καμπύλα τεμάχια (θέ−

σεις συμβολής σε οιοδήποτε επίπεδο και, γενικά, ιδι−
αιτέρας δυσκολίας), με ελέγχους συγκολλήσεων μέχρι 
20% με φιλμ και 100% με ultra soning

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε και σαράντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 5,40
10.01.04 Μεταλλική επένδυση με καμπύλα τεμάχια 

(θέσεις συμβολής σε οποιοδήποτε επίπεδο και, γενι−
κά, ιδιαιτέρας δυσκολίας), με ελέγχους συγκολλήσεων 
100% με φιλμ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε και εξήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 5,60
Άρθρο 10.02 Μεταλλικές επενδύσεις από ανοξείδωτο 

χάλυβα (stainless steel)
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751
Μεταλλικές επενδύσεις σηράγγων από ανοξείδωτο 

χάλυβα, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του άρθρου 
περί μεταλλικές επενδύσεων από χάλυβα S235 (St 37.2). 
Στοιχεία τοποθετολυμενα περιμετρικά της ανοξείδωτης 
επένδυσης (εγκιβωτισμένα τεμάχια, ενισχυτικά ελάσμα−
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τα κ.λπ.) θα πληρωθούν με την των μή ανοξειδώτων 
μεταλλικών επενδύσεων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) ανοξείδωτης μεταλλικής 
επένδυσης

10.02.01 Μεταλλική επένδυση με ελέγχους συγκολλή−
σεων μέχρι 20% με φιλμ και 100% με ultra soning

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτώ και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 8,50
10.02.02 Μεταλλική επένδυση με ελέγχους συγκολλή−

σεων 100% με φιλμ 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα
 Αριθμητικώς: 9,00
10.02.03 Μεταλλική επένδυση με καμπύλα τεμάχια 

(θέσεις συμβολής σε οποιοδήποτε επίπεδο και, γενικά, 
ιδιαιτέρας δυσκολίας), με ελέγχους συγκολλήσεων μέ−
χρι 20% με φιλμ και 100% με ultra soning

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εντεκα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 11,50
10.02.04 Μεταλλική επένδυση με καμπύλα τεμάχια 

(θέσεις συμβολής σε οποιοδήποτε επίπεδο και, γενι−
κά, ιδιαιτέρας δυσκολίας), με ελέγχους συγκολλήσεων 
100% με φιλμ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα
 Αριθμητικώς: 12,00
Άρθρο 10.03 Διάταξη συγκράτησης φερτών υλών (Log 

boom) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751
Διάταξη συγκράτησης φερτών υλών, τοποθετημένες 

γύρω από πύργους υδροληψίας ή εισόδων εκκενωτού 
πυθμένα, πλήρης με όλα τα υλικά, εξαρτήματα, ρυθμί−
σεις, με σκοπό να αποτραπεί η είσοδος μεγάλων επιπλε−
όντων αντικειμένων. Ο εξοπλισμός και όλα τα βοηθητικά 
μέρη θα είναι σχεδιασμένα, κατασκευασμένα και εγκα−
τεστημένα, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προ−
διαγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται: λεπτομερής σχεδιασμός 
και κατασκευαστικά σχέδια, κατασκευή, εργαστηρια−
κός έλεγχος και πιστοποίηση, μεταφορά στο εργοτάξιο 
συμπεριλαμβανομένων ασφάλισης, φόρων και δασμών 
εισαγωγής, διακίνηση, εγκατάσταση στο εργοτάξιο 
συμπεριλαμβανομένων όλων των προσωρινών μέτρων 
υποστήριξης και υλικών, σύνδεση με παροχή ρεύμα−
τος, έλεγχος και δοκιμαστική λειτουργία σύμφωνα με 
τις Προδιαγραφές και Ελληνική Νομοθεσία, όλων των 
εξαρτημάτων που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση 
ασφαλούς, αποδοτικής και ικανοποιητικής της Διάταξης 
Συγκράτησης Φερτών Υλών (Logboom). Στην τιμή περι−
λαμβάνεται επίσης η αμμοβολή και η οποιαδήποτε βαφή 
που προβλέπεται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Η Επιμέτρηση θα γίνει σε χιλιόγραμμα βάρους μόνο 
των πλωτήρων που τοποθετήθηκαν στο έργο, με σύ−
νταξη σχετικού πρωτοκόλλου.

Δεν θα επιμετρηθούν και πληρωθούν τα διάφορα μι−
κροϋλικά και εξαρτήματα, τα συρματόσχοινα συγκράτη−
σης των πλωτήρων στη θέση τους, καθώς και οι ογκό−
λιθοι από σκυρόδεμα που αγκυρώνουν τους πλωτήρες 
στον πυθμένα, τα οποία υλικά και εργασία κατασκευής 
και ενσωμάτωσης στο έργο, συμπεριλαμβάνονται στην 
τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και εξήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 3,60
Άρθρο 10.04 Πλωτή εξέδρα με ανυψωτικό μηχανισμό 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751
Πλωτή εξέδρα, πλήρης με μηχανισμό ανύψωσης, απο−

θηκευμένη στο εργοτάξιο για να χρησιμοποιηθεί στην 
ανύψωση − διακίνηση των πλωτών κοίλων δοκών έμφραξης 
της εισόδου του εκκενωτή πυθμένα, και στην περισυλλογή 
διαφόρων επιπλεόντων ξύλινων κορμών και κλαδιών. Ο 
εξοπλισμός και όλα τα βοηθητικά μέρη να είναι σχεδια−
σμένα, κατασκευασμένα και εγκατεστημένα σε συμφωνία 
με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών της Μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται: λεπτομερής σχεδιασμός 
και κατασκευαστικά σχέδια, κατασκευή, εργαστηρια−
κός έλεγχος και πιστοποίηση, μεταφορά στο εργοτάξιο 
συμπεριλαμβανομένων ασφάλισης, φόρων και δασμών 
εισαγωγής, διακίνηση, εγκατάσταση στο εργοτάξιο 
συμπεριλαμβανομένων όλων των προσωρινών μέτρων 
υποστήριξης και υλικών, έλεγχος και δοκιμαστική λει−
τουργία σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και την Ελ−
ληνική Νομοθεσία, όλων των εξαρτημάτων που είναι 
απαραίτητα για τη διασφάλιση ασφαλώς, αποδοτικής 
και ικανοποιητικής λειτουργίας της Πλωτής Εξέδρας. 

Επίσης περιλαμβάνεται η αμμοβολή και η οποιαδήποτε 
βαφή που προβλέπεται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Το δάπεδο της πλωτής εξέδρας θα είναι από μεταλλικό 
δικτύωμα για να φεύγουν τα νερά. Η επιμέτρηση θα γίνει 
με χιλιόγραμμα βάρους της μεταλλικής κατασκευής της 
πλωτής εξέδρας, του ανυψωτικού μηχανισμού και το 
βαρούλκο ανύψωσης με σχετικό πρωτόκολλο ζύγισης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και ογδόντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 3,80
Άρθρο 10.05 Ανέλκυση κοίλων δοκών έμφραξης εισό−

δου εκκενωτού
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751
Στην τιμή της ανέλκυσης κοίλων δοκών έμφραξης από 

την είσοδο του εκκενωτού περιλαμβάνονται:
α. Η φόρτωση και η μεταφορά της αντιστοίχου ρυ−

μουλκού λέμβου επί τόπου του έργου.
β. Η χρησιμοποίηση δυτών για την οργάνωση και εκτέ−

λεση της καταδυτικής δραστηριότητας.
γ. Η ρυμούλκηση της αντίστοιχης πλωτής εξέδρας 

και η αγκύρωσή της.
δ. Η ανέλκυση όλων των κοίλων δοκών έμφραξης και 

η μεταφορά τους και τοποθέτηση σε μέρος που έχει 
υποδείξει η Υπηρεσία.

ε. Η καθέλκυση της πλωτής εξέδρας και της ρυμουλ−
κού λέμβου.

στ. Η χρησιμοποίηση γερανών, φορτηγών, ρυμουλκών 
μετά ρυμουλκούμενων αυτοκινήτων, τεχνιτών, εργατών 
κ.λπ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά χιλιάδες διακόσια
 Αριθμητικώς: 7.200,00
Άρθρο 10.06 Φωτιστικό σώμα τύπου (Eexde IIA−Tι) με 

λαμπτήρες φθορισμού
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59
Φωτιστικό σώμα τύπου (Eexde IIA−Tι) με λαμπτήρες 

φθορισμού, βάση από πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες 
γυαλιού και κάλυμμα από πολυκαρβονικό πλαστικό, στε−
γανό (ΙΡ 65), πλήρες, σύμφωνα σύμφωνα με την μελέτη, 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δη−
μοπράτησης. Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση φωτι−
στικού, λαμπτήρων, οργάνων αφής, και μικροϋλικών στον 
τόπο του έργου και εργασία εγκ/σης, τοποθέτησης, 
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σύνδεσης, ρύθμισης, ελέγχου, μέτρησης και δοκιμών για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
10.06.01 Φ.Σ. ισχύος 2 x 18W
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια τριάντα δύο
 Αριθμητικώς: 432,00
10.06.02 Φ.Σ. ισχύος 1x 58W
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια ογδόντα πέντε
 Αριθμητικώς: 585,00
10.06.03 Φ.Σ. ισχύος 2 x 58W
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτακόσια είκοσι
 Αριθμητικώς: 720,00
10.06.04 Φ.Σ. ισχύος 1 x 36W
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια ενενήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 495,00
10.06.05 Φ.Σ. ισχύος 2 x 36W
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξακόσια τρία
 Αριθμητικώς: 603,00
Άρθρο 10.07 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας αντιεκρηκτι−

κού τύπου (Eede IΙIA−Tι)
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59
Φωτιστικό σώμα ασφαλείας αντιεκρηκτικού τύπου 

(Eede IIIA−Tι) με λαμπτήρα φθορισμού 1 x 8W, με βάση 
από πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες γυαλιού, κάλυμμα 
από πολυκαρβονικό πλαστικό, στεγανό (ΙΡ 65), και ενσω−
ματωμένη διάταξη εφεδρικής τροφοδοσίας από μπατα−
ρίες Ni−cd, πλήρες, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση φωτιστικού, λαμπτή−
ρων, οργάνων αφής και μικροϋλικών στον τόπο του 
έργου και εργασία εγκατάστασης, τοποθέτησης, σύν−
δεσης, ρύθμισης, ελέγχου, μέτρησης και δοκιμών για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια πενήντα
 Αριθμητικώς: 450,00
Άρθρο 10.08 Φορητό Φωτιστικό σώμα αντιεκρηκτικού 

τύπου (Eex eib IIT1) με μπαταρίες Ni−Cd
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59 
Φορητό Φωτιστικό σώμα αντιεκρηκτικού τύπου (Eex 

eib IIT1) με μπαταρίες Ni−Cd και σταθερή βάση φόρτισης, 
πλήρες, από ανθεκτικό πλαστικό, σύμφωνα με την μελέ−
τη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση φω−
τιστικού, βάσης και μικροϋλικών στον τόπο του έργου 
και εργασία εγκατάστασης, τοποθέτησης, σύνδεσης, 
ρύθμισης, ελέγχου, μέτρησης και δοκιμών για παράδοση 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξακόσια εβδομήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 675,00
Άρθρο 10.09 Ρευματοδότης 42 V αντιεκρηκτικού τύπου 

(Eex de IIA−Tι)
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59 
Ρευματοδότης 42 V αντιεκρηκτικού τύπου (Eex de 

IIA−Tι) με μετασχηματιστή απομόνωσης, από ανθεκτικό 
πλαστικό, πλήρες, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
Δηλαδή προμήθεια και προσκόμμιση ρευματοδότη με−
τασχηματιστή και μικροϋλικών στον τόπο του έργου 
και εργασία εγκατάστασης, τοποθέτησης, σύνδεσης, 
ρύθμισης, ελέγχου, μέτρησης και δοκιμών για παράδοση 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια πέντε
 Αριθμητικώς: 405,00
Άρθρο 10.10 Ρευματοδότης Πενταπολικός (3P + N + E) 

αντιεκρηκτικού τύπου 
(Eex de IIA−Tι), 32A
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59 
Ρευματοδότης Πενταπολικός (3P + N + E) αντιεκρη−

κτικού τύπου (Eex de IIA−Tι), 32A / 380/220V−50HZ, από 
ανθεκτικό πλαστικό, πλήρες, σύμφωνα με την μελέτη, 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. Δηλαδή προμήθεια και προσκόμμιση 
ρευματοδότη και μικροϋλικών στον τόπο του έργου 
και εργασία εγκατάστασης, τοποθέτησης, σύνδεσης, 
ρύθμισης, ελέγχου, μέτρησης και δοκιμών για παράδοση 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια πενήντα δύο
 Αριθμητικώς: 252,00
Άρθρο 10.11 Διακόπτης πιέσεως (μπουτόν) αντιεκρη−

κτικού τύπου (Eex de IIA−Tι)
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 53 
Διακόπτης πιέσεως (μπουτόν) αντιεκρηκτικού τύπου (Eex 

de IIA−Tι) δύο κομβίων (ON−OFF), από ανθεκτικό πλαστικό, 
πλήρες, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγρα−
φές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Δηλαδή προ−
μήθεια και προσκόμμιση διακόπτη και μικροϋλικών στον 
τόπο του έργου και εργασία εγκατάστασης, τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρύθμισης, ελέγχου, μέτρησης και δοκιμών για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν δέκα επτά
 Αριθμητικώς: 117,00
Άρθρο 10.12 Λυχνία συναγερμού, στεγανή (ΙΡ 65)
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 61 
Λυχνία συναγερμού, στεγανή (ΙΡ 65), πλήρες σύμφωνα 

με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοι−
πούς όρους δημοπράτησης, δηλαδή προμήθεια λυχνίας 
και μικροϋλικών προσκόμιση στον τόπο του έργου και 
εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης, ελέγχου 
και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λει−
τουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν οκτώ
 Αριθμητικώς: 108,00
Άρθρο 10.13 Λυχνία συναγερμού «ΦΛΑΣ» αντιεκρηκτι−

κού τύπου (Eexde IIA−Tι)
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 61
Λυχνία συναγερμού «ΦΛΑΣ» αντιεκρηκτικού τύπου 

(Eexde IIA−Tι), πλήρες, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τε−
χνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δημο−
πράτησης, δηλαδή προμήθεια λυχνίας και μικροϋλικών 
προσκόμιση στον τόπο του έργου και εργασία εγκατά−
στασης, σύνδεσης, ρύθμισης, ελέγχου και δοκιμών για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια δέκα πέντε
 Αριθμητικώς: 315,00
Άρθρο 10.14 Σειρήνα συναγερμού, αντιεκρηκτικού τύ−

που (Εe x de ΙΙΑ−Τι)
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 61 
Σειρήνα συναγερμού, αντιεκρηκτικού τύπου (Ee x de 

IIA−Tι), πλήρες, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές 
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Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, 
δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση σειρήνας και μικρο−
ϋλικών προσκόμιση στον τόπο του έργου και εργασία 
εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης, ελέγχου και δοκι−
μών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια πενήντα δύο
 Αριθμητικώς: 252,00
Άρθρο 10.15 Κεφαλή ανίχνευσης μεθανίου, αντιεκρη−

κτικού τύπου (Εe x de ΙΙΑ−Τι)
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 61 
Κεφαλή ανίχνευσης μεθανίου, αντιεκρηκτικού τύπου 

(Ee x de IIA−Tι), με αναλογία κεντρικού πίνακα, πλήρες, 
σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, δηλαδή προ−
μήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση στον τόπο 
του έργου και εργασία εγκατάστασης, διευθέτησης 
και ανάπτυξης καλωδίων, σύνδεσης με τον κεντρικό 
πίνακα, ελέγχου και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια εξακόσια είκοσι
 Αριθμητικώς: 1.620,00
Άρθρο 10.16 Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρί−

να
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 34 
Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνι−

κής ή κυκλικής διατομής οποιωνδήποτε διαστάσεων, 
θηλυκωτός ή φλαντζωτός, σύμφωνα με την μελέτη, τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δημο−
πράτησης. 

Περιλαμβάνονται τα κάθε φύσεως ειδικά τεμάχια (κα−
μπύλες, γωνίες, ταυ, «S» κ.λπ.), οι κατευθυντήρες αέρα, 
τα διαφράγματα διαχωρισμού και ρυθμίσεις της ποσό−
τητας του αέρα και τα στόμια λήψεως ή απορρίψεως 
αέρα, με τις ενισχύσεις από μορφοσίδηρο, και υλικά 
σύνδεσης, στερέωσης και στεγάνωσης και την εργασία 
κατασκευής, εγκ/σης και ρύθμισης για παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και εβδομήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 2,70
Άρθρο 10.17 Εσχάρα καλωδίων βαρέως τύπου
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 34 
Εσχάρα καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλ−

βανισμένη εν θερμώ, λαμαρίνα πάχους 1,0 mm, ύψους 
60 mm, με όλα τα ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού 
(γωνίες, συστολές κ.λπ.), στήριξη ή ανάρτηση, πλήρης, 
σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, δηλ. προμήθεια και 
προσκόμιση εσχάρας και εξαρτημάτων στον τόπο του 
έργου και εργασία πλήρους εγκ/σης για παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)
10.17.01 Για πλάτος 100 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα
 Αριθμητικώς: 12,00
10.17.02 Για πλάτος 200 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα επτά
 Αριθμητικώς: 17,00
10.17.03 Για πλάτος 300 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι δύο
 Αριθμητικώς: 22,00

10.17.04 Για πλάτος 400 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα ένα
 Αριθμητικώς: 31,00
Άρθρο 10.18 Κουτί διακλάδωσης αντιεκρηκτικού τύπου 

(EEX II−T6)
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49 
Κουτί διακλάδωσης, αντιεκρηκτικού τύπου (Eex II−T6), 

από ανθεκτικό πλαστικό, μέχρι 4 εξόδων, για καλώδια 
με αγωγούς διατομής μέχρι 6 mm2, πλήρες, σύμφωνα 
με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης, δηλαδή προμήθεια και 
προσκόμιση κουτιού και μικροϋλικών στον τόπο του 
έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης.

Για ένα τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά
 Αριθμητικώς: 7,00
Άρθρο 10.19 Καλώδια XLPE/LS2H/SWA/LSZH με ουδέ−

τερο μειωμένης διατομής
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 47 
Καλώδια XLPE/LS2H/SWA/LSZH με ουδέτερο μειωμέ−

νης διατομής με χάλκινους αγωγούς, ορατό ή μέσα σε 
ήδη τοποθετημένο σωλήνα (χωρίς την αξία του σωλήνα), 
ή επί εσχάρας (χωρίς την αξία της εσχάρας), πλήρη, 
σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Δηλαδή προμήθεια 
και προσκόμιση καλωδίου και μικροϋλικών σύνδεσης και 
στήριξης στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης 
οπών στα οικοδομικά στοιχεία του έργου εγκατάστα−
σης, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιμών για παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)
10.19.01 Καλώδιο διατομής 3x35/16 mm2 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τρία και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 13,50
10.19.02 Καλώδιο διατομής 3x50/25 mm2 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα επτά
 Αριθμητικώς: 17,00
10.19.03 Καλώδιο διατομής 3x70/35 mm2 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι τρία και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 23,50
10.19.04 Καλώδιο διατομής 3x95/50 mm2 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι οκτώ
 Αριθμητικώς: 28,00
10.19.05 Καλώδιο διατομής 3x120/70 mm2 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα ένα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 41,50
10.19.06 Καλώδιο διατομής 3x150/70 mm2 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 50,50
10.19.07 Καλώδιο διατομής 3x185/95 mm2 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα εννέα και πενήντα λεπτά
 Αριθμητικώς: 59,50
10.19.08 Καλώδιο διατομής 3x240/120 mm2 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα πέντε
 Αριθμητικώς: 75,00
Άρθρο 10.20 Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρους 

συστήματος ανύψωσης−ελέγχου θυροφράγματος.
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 63
Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.) για την προμήθεια και πλήρη 

εγκατάσταση του συστήματος ανύψωσης και ελέγχου 
του θυροφράγματος που προβλέπεται στην μελέτη του 
έργου.

Περιλαμβάνονται όλα τα επιμέρους στοιχεία του 
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συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των κινητηρίων 
διατάξεων (ηλεκτρικών ή ηλεκτροϋδραυλικών), των 
πάσης φύσεως μειωτήρων και διατάξεων μετάδοσης 
κίνησης, των στοιχείων ανάρτησης (υδραυλικοί κύλιν−
δροι, οδοντωτοί κανόνες, κοχλίες, πολύσπαστα κ.λπ. 
ή/και συνδιασμός αυτών), οι πάσης φύσεως σωληνώσεις 
και καλωδιώσεις, πο πάσης φύσεως αισθητήρες, αυτο−
ματισμοί και πίνακες και γενικά ότι απαιτείται για την 
πλήρη, έντεχνη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
μελέτης εγκατάσταση του συστήματος.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εκτέλεση των δοκιμών 

λειτουργίας και η παράδοση αναλυτικών εγχειριδίων 
λειτουργίας και συντήρησης, συνοδευομένων από τε−
χνική μετάφραση αυτών στην Ελληνική γλώσσα. 

Τα προσκομιζόμενα επί μέρους εξαρτήματα και υλικά 
θα φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ενωσης και 
θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνωρισμένων 
φορέων ποιοτικών ελέγχων.

ΕΥΡΩ [*]
[*] Η τιμή καθορίζεται από την Δημοπρατούσα Αρχή 

με βάση την μελέτη του έργου
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1.1 Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθο−

ρισμός τιμών με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο.
1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που 

αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και 
που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτε−
λεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα 
από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέ−
ρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του 
παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των 
υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.

1.2.2 «Κάθε δαπάνη» γενικά, έστω και αν δεν κατονο−
μάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία 
αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που 
να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανη−
μάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης 
ή όχι μηχανικών μέσων ή εκρηκτικών υλών.

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιορι−
στικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου «κάθε 
δαπάνη») οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο 
περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα 
υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [πλην 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)] 

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμ−
βάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη 
εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού 
και εφοδίων γενικά του έργου. 

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 26 του κώδικα νόμων για Τελωνειακό Δασμολόγιο 
εισαγωγής και με τις διατάξεις του νόμου 3215/1955 
δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα επο−
πτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, 
η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε 
βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή 
απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους 
φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη 
εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους 
δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή 
απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων 
των κάθε είδους μεταφορικών μέσων. 

1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους 
τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, 
επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των 
υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και 
μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, 
χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε 
είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη ενσωμάτω−
ση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με 
τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και ακατάλληλων 
προϊόντων, ορυγμάτων και άχρηστων υλικών στους κα−
τάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη 
των περιβαλλοντικών περιορισμών που ισχύουν, καθώς 
και της μελέτης του έργου.

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, 
ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους 
ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανι−
σμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λπ. 
δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους 
επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, 
του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, ερ−
γοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή 
αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή άλλου 
(εντός και εκτός της Ελλάδος).

1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου 
της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργά−
νωση, διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις 
εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρι−
κού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχε−
τικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, 
σύμφωνα με τους Όρους Δημοπράτησης.

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες 
απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την 
περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου 
σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία.

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση 
εργοταξιακού εργαστηρίου όταν τούτο προβλέπεται 
κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, σύμφωνα με 
όσα αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης.

1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης (εων) προ−
κατασκευασμένων στοιχείων, στο εργοτάξιο ή αλλού, 
περιλαμβανομένων και των δαπανών εξασφάλισης του 
αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών 
έργων εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βο−
ηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κ.λπ. 
όπως επίσης και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και 
μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι 
τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, πε−
ριλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης 
των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και 
αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την 
Υπηρεσία, (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυ−
τές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε 
χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή 
άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή 
των έργων της παρούσας σύμβασης.

1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, 
μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού εγκαταστάσεων 
κ.λπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρο−
νται ιδιαίτερα στους Όρους Δημοπράτησης έργου.

1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόλη−
ψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών πρό−
ληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.

1.3.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός 
προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δημοπράτησης. Επιση−
μαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χω−
ρίς ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται 
και τα κάθε είδους «δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις, 
δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, απόδοση 
εργασίας, κ.λπ.)

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουρ−
γίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, που 
απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις 
οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η 
συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλι−
ση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η 
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συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται 
η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράμ−
ματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η απομά−
κρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση 
μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα 
απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που 
θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο 
και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των 
έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμο−
ποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων 
σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, 
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους Όρους Δη−
μοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπον, ή 
προκύπτει κατά έμμεσο τρόπον, προκειμένου να εξα−
σφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση εργασιών 
που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων, 
ή ακόμη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει 
αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων για την 
εκτέλεση κάποιων εργασιών.

1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με ή χωρίς τις 
προσωρινές αποθέσεις που γίνονται για διευκόλυνση 
του Αναδόχου, και πλάγιες μεταφορές κάθε είδους 
υλικών λατομείων, ορυχείων κ.λπ. μαζί με την εργασία 
εμπλουτισμού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη 
παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων 
υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών 
που θα ισχύουν.

1.3.13 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδο−
σης και μετακινήσεων μηχανημάτων και προσωπικού, 
εκτέλεσης των έργων με μεθοδολογία χαμηλής πα−
ραγωγικότητας, λόγω των συναντωμένων εμποδίων 
στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, 
δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεμβάσεων που θα προ−
βάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.
ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και λοιποί οργανισμοί κοινής 
ωφέλειας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων 
κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εμποδί−
ων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν 
από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχημάτων και 
λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά).

1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης 
συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη παρα−
κώλυσης της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων 
και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην 
περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεα−
ζόμενες περιοχές απ’ αυτά.

1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφή−
σεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων εγκατάστασης 
χωροσταθμικών ασφαλειών (REPERS) που απαιτούνται 
για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν αμεί−
βονται ιδιαίτερα (σύμφωνα με τους λοιπούς Όρους 
Δημοπράτησης), η σύνταξη μελετών εφαρμογής, κα−
τασκευαστικών σχεδίων για την ακριβή εκτέλεση του 
έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και 
οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που 
θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως 
αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, 
δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) σύμφωνα 
με όσα αναφέρονται γενικότερα στα τεύχη δημοπρά−
τησης του έργου.

1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις 
ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων 
και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο 
χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από 
κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη 
(από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των 
επιμετρήσεων που θα τα υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. 
Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί 
τόπου μετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή μορφή.

1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμά−
των οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού οι οποίοι 
θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην 
Υπηρεσία.

1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπι−
ζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση 
εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων, 
καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών 
και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής 
Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων για την 
αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και 
πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιμολογίου.

1.3.20 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα 
βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της Υπηρεσίας.

1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της 
κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλ−
λαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προ−
ϊόντα εκσκαφών κ.λπ. και η απόδοση, μετά το τέλος 
των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από 
οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια.

1.3.22 Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κα−
τοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων 
κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών.

1.3.23 Οι δαπάνες δημιουργίας πρόσβασης και προσπε−
λάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου, κατασκευής 
των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο 
εργασιών, περιλαμβα−νομένων και των δαπανών για την 
αποξήλωση και απομάκρυνσή τους.

1.3.24 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης 
λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται από 
τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης 
του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προ−
βλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την απο−
κλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά 
όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του έργου. Οι δαπάνες για την μετατόπιση 
δικτύων και η λήψη ειδικών μέτρων αντιστήριξης για 
τη διατήρηση των ορυγμάτων ανοικτών, βαρύνουν τον 
Κύριο του έργου.

1.3.25 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την απο−
κατάσταση ζημιών σε έργα και εγκαταστάσεις που 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.3.26 Οι δαπάνες διάθεσης εξοπλισμένων γραφείων 
στην Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους 
Όρους Δημοπράτησης.

1.3.27 Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρί−
δας για την κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους 
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εργοταξιακών οδών. Επίσης οι δαπάνες εξασφάλισης 
αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση υλικών, εργαλεί−
ων, μηχανημάτων, αχρήστων υλικών.

1.3.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοι−
χώματα υφιστάμενων φρεατίων αγωγών ή τεχνικών 
έργων, για την σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ’ 
αυτά εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα 
του Τιμολογίου.

1.3.29 Οι δαπάνες των κατασκευαστικών σχεδίων που 
τυχόν προβλέπονται σε άλλα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.30 Οι διαδικασίες και δαπάνες έκδοσης αδειών, για 
λογαριασμό του Κυρίου του έργου κάθε είδους εργασιών 
από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις ή και τους Ορ−
γανισμούς Κοινής Ωφέλείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν 
περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

1.3.31 Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του 
περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που ισχύουν κατά το 
χρόνο δημοπράτησης του έργου.

1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που 
βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους 
υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου.

1.4 Στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου δεν συμπερι−
λαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) για πά−
σης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως 
και για Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επι−
στασίας, δαπάνες σήμανσης εργοταξίων και για τις κάθε 
είδους κρατήσεις, φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα, τέλη, 
συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων 
πληρωμών, κ.λπ. για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για 
δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, 
για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους μετακινήσεις του 
εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για πρόσθετες 
δαπάνες λόγω δυσχερειών και εμποδίων κάθε είδους, για 
τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κ.λπ. και 
γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους 
που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται 
στην αρχή της παραγράφου αυτής, συμπεριλαμβάνονται 
στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του Αναδόχου.

Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε 
οποιαδήποτε θέση των έργων, καθορίζεται σε δέκα οκτώ 
στα εκατό (18%) ως προς τις τιμές του Τιμολογίου 

1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των 
Τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον 
ιδιοκτήτη του Έργου. 

1.6. Σε ορισμένες εργασίες επισκευών μικρής κλίμακας, 
συντηρήσεις κ.λ.π, όταν οι συμβατικές ποσότητες είναι 
μικρές οι τιμές τουΤιμολογίου για τις πιο κάτω εργασίες, 
προσαυξάνονται ως ακολούθως:

− Εκσκαφές, για ποσότητα μικρότερη από 5.000 m3, 
προσαύξηση της τιμής μονάδας κατά 10%

− Επιχώσεις, για ποσότητα μικρότερη από 1.000 m3, 
προσαύξηση της τιμής μονάδας κατά 10%

− Εξυγιάνσεις, λιθορριπές και φυσικοί ογκόλιθοι, για 
ποσότητα μικρότερη από 3.000 m3, προσαύξηση της 
τιμής μονάδας κατά 15%

− Κάθε είδους τεχνητοί ογκόλιθοι, για ποσότητα μι−
κρότερη από 1.000 m3, προσαύξηση της τιμής μονάδας 
κατά 10%

− Ύφαλες σκυροδετήσεις, για ποσότητα μικρότερη από 
6 m3, προσαύξηση της τιμής μονάδας κατά 15%

− Πάσσαλοι, για ποσότητα μικρότερη από 200 m3, προ−
σαύξηση της τιμής μονάδας κατά 15%

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που 
φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της αναγρα−
φόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, 
υλικών ή προϊόντων.

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυ−
τές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα 
στοιχεία της μελέτης ή/και τις συνθήκες εκτέλεσης 
του έργου.

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
Άρθρο 1.01 Ύφαλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών 

λιμενικών έργων χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 1112
Για την καθαίρεση υφάλων τμημάτων κάθε είδους 

κατασκευών λιμενικών έργων, σε οποιοδήποτε βάθος 
θαλάσσης, αποτελουμένων από υλικά πάσης φύσεως 
όπως λιθοδομές, λιθοδέματα, άοπλο ή ωπλισμένο σκυ−
ρόδεμα, μεταλλικές κατασκευές κ.λπ.., χωρίς την χρήση 
εκρηκτικών υλών, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύ−
σεως τυχόν εμπεριεχομένων υλικών, όπως λιθορριπών 
ή αμμοχαλίκων πληρώσεως κυψελών τεχνητών ογκολί−
θων ή κυψελωτών κιβωτίων κ.λπ.., δια χρησιμοποιήσεως 
βραχοδια−τρητήρος ή συγκροτήματος σιδηράς σφύρας 
ή αεροσυμπιεστού ή ετέρου προσφορότερου κατά τον 
Ανάδοχο μέσου.

Περιλαμβάνονται:
α) Η αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη 

των προϊόντων καθαιρέσεως σε βάθη θαλάσσης με−
γαλύτερα των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρμόδιες 
Υπηρεσίες (π.χ. ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί 
όροι ανεξαρτήτως αποστάσεως μεταφοράς, σε θέσεις 
εγκεκριμένες από τις αρμόδιες Αρχές και σε διασπορά, 
ώστε η συντελούμενη πρόσχωση να μη μειώνει το βάθος 
στις θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 m, 

ή/και
β) Η μεταφορά των κατάλληλων προϊόντων καθαίρε−

σης, ανεξαρτήτως αποστάσεως και μεθόδου μεταφο−
ράς, και η απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους 
χώρους του έργου ή και εκτός αυτού, που προβλέπονται 
από την μελέτη και εγκρίνονται αρμοδίως, προς χρήση 
στο έργο ή μελλοντική χρησιμοποίησή τους

Η ως άνω καθαίρεση, αποκόμιση, μεταφορά και απόρ−
ριψη ή απόθεση θα εκτελούνται σύμφωνα με τους πε−
ριβαλλοντικούς όρους.

Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη ανέλκυσης και 
απόρριψης μεμονωμένων αντικειμένων οποιουδήποτε 
μεγέθους, βάρους και σύστασης (όπως π.χ. φυσικοί 
ογκόλιθοι, παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεμάχια σκυ−
ροδέματος, εμπόδια οποιουδήποτε είδους, μεταλλικά 
τεμάχια ή εξαρτήματα κ.λπ..).που μπορούν να ανασυρ−
θούν με τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, καθώς και 
κάθε άλλη δαπάνη για την πλήρη εκτέλεση της υπόψη 
εργασίας σύμφωνα με την μελέτη και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης.

Η ανάσυρση ή εκσκαφή, αποκόμιση, θαλάσσια με−
ταφορά και απόρριψη σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
προϊόντων καθαίρεσης πάσης φύσεως και μεγέθους, ή 
πάσης φύσεως εμπεριεχομένων στις προς καθαίρεση 
κατασκευές υλικών, όπως λιθορριπές, αμμοχάλικα πλη−
ρώσεως κυψελών τεχνητών ογκολίθων ή κυψελωτών 
κιβωτίων κ.λπ.., που συσσω−ρεύονται κατά την εκτέλεση 
των καθαιρέσεων σε οποιοδήποτε σημείο του πυθμένα 
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και οφείλονται είτε στις κατασκευαστικές δραστηρι−
ότητες του Αναδόχου, είτε σε φυσικούς παράγοντες 
(θαλάσσιοι κυματισμοί, ρεύματα κ.λπ..) ή σε οποιαδήποτε 
άλλη αιτία, προ της οριστικής παραλαβής του συνόλου 
των προβλεπόμενων καθαιρέσεων, δεν αναγνω−ρίζεται, 
δεν επιμετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, νοείται 
δε ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη ελήφθη υπόψη από τον 
Ανάδοχο κατά την σύνταξη της προσφοράς του και 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις αντίστοιχες τιμές του.

Ενιαία τιμή ανά κυβικό μέτρο με επιμέτρηση του όγκου 
της προς καθαίρεση κατασκευής ή τμήματος αυτής

ΕΥΡΩ Ολογράφως: [*]
 Αριθμητικώς:
Άρθρο 1.02 Ύφαλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευ−

ών λιμενικών έργων με την χρήση εκρηκτικών υλών
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 1113
Για την καθαίρεση υφάλων τμημάτων κάθε είδους 

κατασκευών λιμενικών έργων, σε οποιοδήποτε βάθος 
θαλάσσης, αποτελουμένων από υλικά πάσης φύσεως 
όπως λιθοδομές, λιθοδέματα, άοπλο ή ωπλισμένο σκυ−
ρόδεμα, μεταλλικά εξαρτήματα ή κατασκευές κ.λπ.., με 
την χρήση εκρηκτικών υλών, συμπεριλαμβανομένων των 
πάσης φύσεως τυχόν εμπεριεχομένων υλικών, όπως 
λιθορριπών ή αμμοχαλίκων πληρώσεως κυψελών τεχνη−
τών ογκολίθων ή κυψελωτών κιβωτίων κ.λπ..

Περιλαμβάνονται:
α) Η αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη 

των προϊόντων καθαιρέσεως σε βάθη θαλάσσης με−
γαλύτερα των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρμόδιες 
Υπηρεσίες (π.χ. ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί 
όροι ανεξαρτήτως αποστάσεως μεταφοράς, σε θέσεις 
εγκεκριμένες από τις αρμόδιες Αρχές και σε διασπορά, 
ώστε η συντελούμενη πρόσχωση να μη μειώνει το βάθος 
στις θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 m, 

ή/και
β) Η μεταφορά των κατάλληλων προϊόντων καθαίρε−

σης, ανεξαρτήτως αποστάσεως και μεθόδου μεταφο−
ράς, και η απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους 
χώρους του έργου ή και εκτός αυτού, που προβλέπονται 
από την μελέτη του έργου και εγκρίνονται αρμοδίως, 
προς χρήση στο έργο ή προς μελλοντική χρησιμοποί−
ησή τους

Η ως άνω καθαίρεση, αποκόμιση, μεταφορά και απόρ−
ριψη ή απόθεση θα εκτελούνται σύμφωνα με τους πε−
ριβαλλοντικούς όρους.

Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη ανέλκυσης και 
απόρριψης μεμονωμένων αντικειμένων οποιουδήποτε 
μεγέθους, βάρους και σύστασης (όπως π.χ. φυσικοί 
ογκόλιθοι, παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεμάχια σκυ−
ροδέματος, εμπόδια οποιουδήποτε είδους, μεταλλικά 
τεμάχια ή εξαρτήματα κ.λπ..).που μπορούν να ανασυρ−
θούν με τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, καθώς και 
κάθε άλλη δαπάνη για την πλήρη εκτέλεση της υπόψη 
εργασίας σύμφωνα με την μελέτη και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης.

Η ανάσυρση ή εκσκαφή, αποκόμιση, θαλάσσια με−
ταφορά και απόρριψη σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
προϊόντων καθαίρεσης πάσης φύσεως και μεγέθους, ή 
πάσης φύσεως εμπεριεχομένων στις προς καθαίρεση 
κατασκευές υλικών, όπως λιθορριπές, αμμοχάλικα πλη−
ρώσεως κυψελών τεχνητών ογκολίθων ή κυψελωτών 
κιβωτίων κ.λπ.., που συσσω−ρεύονται κατά την εκτέλεση 
των καθαιρέσεων σε οποιοδήποτε σημείο του πυθμένα 

και οφείλονται είτε στις κατασκευαστικές δραστηρι−
ότητες του Αναδόχου, είτε σε φυσικούς παράγοντες 
(θαλάσσιοι κυματισμοί, ρεύματα κ.λπ..) ή σε οποιαδήποτε 
άλλη αιτία, προ της οριστικής παραλαβής του συνόλου 
των προβλεπόμενων καθαιρέσεων, δεν αναγνω−ρίζεται, 
δεν επιμετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, νοείται 
δε ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη ελήφθη υπόψη από τον 
Ανάδοχο κατά την σύνταξη της προσφοράς του και 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις αντίστοιχες τιμές του.

Ενιαία τιμή ανά κυβικό μέτρο με επιμέτρηση του όγκου 
της προς καθαίρεση κατασκευής ή τμήματος αυτής

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  [*] 
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 1.03 Έξαλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών 

λιμενικών έργων χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 1123
Για την καθαίρεση εξάλων τμημάτων κάθε είδους 

κατασκευών λιμενικών έργων, σε οποιοδήποτε ύψος 
άνω της θαλάσσης, αποτελουμένων από υλικά πάσης 
φύσεως όπως λιθοδομές, λιθοδέματα, άοπλο ή ωπλι−
σμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές κατασκευές κ.λπ.., καθώς 
και των ενσωματωμένων σε αυτά εξαρτημάτων όπως 
αγωγοί, μεταλλικά εξαρτήματα, δέστρες, προσκρουστή−
ρες, κλίμακες, εξοπλισμός θαλάσσιας σήμανσης κ.λπ.., 
χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών, συμπεριλαμβανομέ−
νων των πάσης φύσεως τυχόν εμπεριεχομένων υλικών, 
όπως λιθορριπών ή αμμοχαλίκων πληρώσεως κυψελών 
τεχνητών ογκολίθων ή κυψελωτών κιβωτίων κ.λπ..

Περιλαμβάνονται:
α) Η αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη 

των προϊόντων καθαιρέσεως σε βάθη θαλάσσης με−
γαλύτερα των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρμόδιες 
Υπηρεσίες (π.χ. ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί 
όροι ανεξαρτήτως αποστάσεως μεταφοράς, σε θέσεις 
εγκεκριμένες από τις αρμόδιες Αρχές και σε διασπορά, 
ώστε η συντελούμενη πρόσχωση να μη μειώνει το βάθος 
στις θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 m, 

ή/και
β) Η μεταφορά των κατάλληλων προϊόντων καθαίρε−

σης, ανεξαρτήτως αποστάσεως και μεθόδου μεταφο−
ράς, και η απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους 
χώρους του έργου ή και εκτός αυτού, που προβλέπονται 
από την μελέτη του έργου, και εγκρίνονται αρμοδίως, 
προς χρήση στο έργο ή προς μελλοντική χρησιμοποί−
ησή τους,

Η ως άνω καθαίρεση, αποκόμιση, μεταφορά και απόρ−
ριψη ή απόθεση θα εκτελούνται σύμφωνα με τους πε−
ριβαλλοντικούς όρους.

Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη ανέλκυσης και 
απόρριψης μεμονωμένων αντικειμένων οποιουδήποτε 
μεγέθους, βάρους και σύστασης (όπως π.χ. φυσικοί 
ογκόλιθοι, παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεμάχια σκυ−
ροδέματος, εμπόδια οποιουδήποτε είδους, μεταλλικά 
τεμάχια ή εξαρτήματα κ.λπ..).που μπορούν να ανασυρ−
θούν με τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, καθώς και 
κάθε άλλη δαπάνη για την πλήρη εκτέλεση της υπόψη 
εργασίας σύμφωνα με την μελέτη και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης.

Η ανάσυρση ή εκσκαφή, αποκόμιση, θαλάσσια με−
ταφορά και απόρριψη σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
προϊόντων καθαίρεσης πάσης φύσεως και μεγέθους, ή 
πάσης φύσεως εμπεριεχομένων στις προς καθαίρεση 
κατασκευές υλικών, όπως λιθορριπές, αμμοχάλικα πλη−
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ρώσεως κυψελών τεχνητών ογκολίθων ή κυψελωτών 
κιβωτίων κ.λπ.., που συσσω−ρεύονται κατά την εκτέλεση 
των καθαιρέσεων σε οποιοδήποτε σημείο του πυθμένα 
και οφείλονται είτε στις κατασκευαστικές δραστηρι−
ότητες του Αναδόχου, είτε σε φυσικούς παράγοντες 
(θαλάσσιοι κυματισμοί, ρεύματα κ.λπ..) ή σε οποιαδήποτε 
άλλη αιτία, προ της οριστικής παραλαβής του συνόλου 
των προβλεπόμενων καθαιρέσεων, δεν αναγνω−ρίζεται, 
δεν επιμετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, νοείται 
δε ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη ελήφθη υπόψη από τον 
Ανάδοχο κατά την σύνταξη της προσφοράς του και 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις αντίστοιχες τιμές του.

Ενιαία τιμή ανά κυβικό μέτρο με επιμέτρηση του όγκου 
της προς καθαίρεση κατασκευής ή τμήματος αυτής

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  [*] 
 Αριθμητικώς: 
2. ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΙΣ
Άρθρο 2.01 Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη 

Κατηγορίας Α 
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 1210
Για την εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης αποτελούμενου 

από υλικά που δύνανται να αποληφθούν με εκσκαπτικό 
εξοπλισμό αναρρόφησης ή κάδο εκσκαφής, χωρίς προ−
ηγούμενη διατάραξη/αναμόχλευση, ήτοι υλικά υδατοπε−
ρατά, χωρίς ή με μικρή συνεκτικότητα, όπως κοκκώδη 
εδάφη πολύ χαλαρά έως χαλαρά (χαλαρές άμμοι, λεπτοί 
χάλικες, αμμοχάλικα), συνεκτικά εδάφη πολύ μαλακά 
έως μαλακά (άργιλοι, ιλύες, αμμοϊλύες μεγάλης περιε−
κτικότητας σε νερό), σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, 
για την εκβάθυνση λιμενολεκανών, ή την διάνοιξη διαύ−
λων, ή την κατασκευή αυλάκων θεμελιώσεως λιμενικών 
έργων, ή γενικότερα για βυθοκορήσεις ή εξυγίανση του 
πυθμένα.

Περιλαμβάνονται:
α) Η αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη 

των βυθοκορημάτων σε βάθη θαλάσσης μεγαλύτερα 
των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρμόδιες Υπηρεσίες 
(π.χ. ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι, ανε−
ξαρτήτως αποστάσεως μεταφοράς, σε θέσεις εγκεκρι−
μένες από τις αρμόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε η 
συντελούμενη πρόσχωση να μη μειώνει το βάθος στις 
θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 m, 

ή/και
β) Η μεταφορά των κατάλληλων βυθοκορημάτων, ανε−

ξαρτήτως αποστάσεως και μεθόδου μεταφοράς, και η 
απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους χώρους 
του έργου ή και εκτός αυτού, που προβλέπονται από 
την μελέτη του έργου και εγκρίνονται αρμοδίως, για 
την κατασκευή υφάλων ή εξάλων επιχώσεων του έργου, 
ή για μελλοντική χρησιμοποίησή τους.

Η ως άνω εκσκαφή, αποκόμιση, μεταφορά και απόρ−
ριψη ή απόθεση θα εκτελούνται σύμφωνα με τους πε−
ριβαλλοντικούς όρους.

Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη διαμόρφωσης των 
προβλεπόμενων από την μελέτη του έργου υφάλων 
πρανών εκσκαφής ή υφάλων αναβαθμών, η δαπάνη 
ανέλκυσης και απόρριψης μεμονωμένων αντικειμένων 
οποιουδήποτε μεγέθους, βάρους και σύστασης (όπως 
π.χ. φυσικοί ογκόλιθοι, παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τε−
μάχια σκυροδέματος, εμπόδια οποιουδήποτε είδους, 
μεταλλικά τεμάχια ή εξαρτήματα κ.λπ..) που μπορούν να 
ανασυρθούν με τον χρησιμοποιούμενο στο έργο εξοπλι−
σμό ή/και με πρόσθετο πλωτό γερανό 80 tn, καθώς και 

κάθε άλλη δαπάνη για την πλήρη εκτέλεση της υπόψη 
εργασίας σύμφωνα με την μελέτη και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης.

Η εκσκαφή, αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και 
απόρριψη σύμφωνα με το παρόν άρθρο, βυθοκορη−
μάτων πάσης φύσεως, που συσσωρεύονται κατά την 
εκτέλεση των βυθοκορήσεων σε οποιοδήποτε σημείο 
του εκσκαπτομένου πυθμένα και οφείλονται είτε στις 
κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου, είτε 
σε φυσικούς παράγοντες (θαλάσσιοι κυματισμοί, ρεύ−
ματα κ.λπ..) ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, προ της ορι−
στικής παραλαβής του συνόλου των προβλεπόμενων 
βυθοκορήσεων, δεν αναγνωρίζεται, δεν επιμετράται και 
δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, νοείται δε ότι η πρόσθετη 
αυτή δαπάνη ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο κατά 
την σύνταξη της προσφοράς του και περιλαμβάνεται 
ανηγμένη στις αντίστοιχες τιμές του.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής πυθμένα θαλάσσης 
(m3), μετρούμενο με λήψη αρχικών και τελικών διατο−
μών.

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  [*] 
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 2.02 Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη 

Κατηγορίας B
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 1210
Για την εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης αποτελούμενου 

από υλικά που δύνανται να αποληφθούν με βυθοκόρο 
(δράγα) που διαθέτει κοπτική κεφαλή, ή κάδο εκσκαφής, 
με ή χωρίς προηγούμενη διατάραξη με τον ίδιο κάδο εκ−
σκαφής, όπως κοκκώδη εδάφη μετρίως συμπυκνωμένα 
έως πολύ πυκνά (άμμοι, χάλικες, αμμοχάλικα αμμοϊλύες), 
συνεκτικά εδάφη μετρίας συνοχής έως στιφρά (άργι−
λοι, αργιλοιλύες) μεικτά ως άνω συνεκτικά εδάφη σε 
πρόσμειξη με κοκκώδη σε κυμαινόμενο ποσοστό, πολύ 
ασθενείς έως ασθενείς βράχοι (όπως μάργες μετρίας 
διαγένεσης, κ.λπ.) καθώς και αρκετά χαλαροποιημένοι, 
θρυμματισμένοι ως και έντονα εξαλλοιωμένοι βραχώ−
δεις σχηματισμοί, σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, για 
την εκβάθυνση λιμενολεκανών, ή την διάνοιξη διαύλων, 
ή την κατασκευή αυλάκων θεμελιώσεως λιμενικών έρ−
γων, ή γενικότερα για βυθοκορήσεις ή εξυγίανση του 
πυθμένα.

Περιλαμβάνονται:
α) Η αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη 

των βυθοκορημάτων σε βάθη θαλάσσης μεγαλύτερα 
των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρμόδιες Υπηρεσίες 
(π.χ. ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι, ανε−
ξαρτήτως αποστάσεως μεταφοράς, σε θέσεις εγκεκρι−
μένες από τις αρμόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε η 
συντελούμενη πρόσχωση να μη μειώνει το βάθος στις 
θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 m, 

ή/και
β) Η μεταφορά των κατάλληλων βυθοκορημάτων, ανε−

ξαρτήτως αποστάσεως και μεθόδου μεταφοράς, και η 
απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους χώρους 
του έργου ή και εκτός αυτού, που προβλέπονται από 
την μελέτη του έργου και εγκρίνονται αρμοδίως, για 
την κατασκευή υφάλων ή εξάλων επιχώσεων του έργου, 
ή για μελλοντική χρησιμοποίησή τους.

Η ως άνω εκσκαφή, αποκόμιση, μεταφορά και απόρ−
ριψη ή απόθεση θα εκτελούνται σύμφωνα με τους πε−
ριβαλλοντικούς όρους.

Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη διαμόρφωσης των 
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προβλεπόμενων από την μελέτη του έργου υφάλων 
πρανών εκσκαφής ή υφάλων αναβαθμών, η δαπάνη 
ανέλκυσης και απόρριψης μεμονωμένων αντικειμένων 
οποιουδήποτε μεγέθους, βάρους και σύστασης (όπως 
π.χ. φυσικοί ογκόλιθοι, παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τε−
μάχια σκυροδέματος, εμπόδια οποιουδήποτε είδους, 
μεταλλικά τεμάχια ή εξαρτήματα κ.λπ..).που μπορούν να 
ανασυρθούν με τον χρησιμοποιούμενο στο έργο εξοπλι−
σμό ή/και με πρόσθετο πλωτό γερανό 80 tn, καθώς και 
κάθε άλλη δαπάνη για την πλήρη εκτέλεση της υπόψη 
εργασίας σύμφωνα με την μελέτη και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης.

Η εκσκαφή, αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και 
απόρριψη σύμφωνα με το παρόν άρθρο, βυθοκορη−
μάτων πάσης φύσεως, που συσσωρεύονται κατά την 
εκτέλεση των βυθοκορήσεων σε οποιοδήποτε σημείο 
του εκσκαπτομένου πυθμένα και οφείλονται είτε στις 
κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου, είτε 
σε φυσικούς παράγοντες (θαλάσσιοι κυματισμοί, ρεύ−
ματα κ.λπ.) ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, προ της ορι−
στικής παραλαβής του συνόλου των προβλεπόμενων 
βυθοκορήσεων, δεν αναγνωρίζεται, δεν επιμετράται και 
δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, νοείται δε ότι η πρόσθετη 
αυτή δαπάνη ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο κατά 
την σύνταξη της προσφοράς του και περιλαμβάνεται 
ανηγμένη στις αντίστοιχες τιμές του.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής πυθμένα θαλάσσης 
(m3), μετρούμενο με λήψη αρχικών και τελικών διατο−
μών.

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  [*] 
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 2.03 Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης κατηγορία 

Γ
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 1230
Για την εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης αποτελούμενου 

από υλικά πολύ συνεκτικά ως σκληρά που όμως, λόγω 
της δομής τους (λεπτοστρωματώδη με αναλλαγή με 
λιγότερο σκληρά υλικά), δύνανται να αποληφθούν με 
συμβατικές μεθόδους εκσκαφής αφού προηγηθεί χα−
λάρωση με ειδικό μηχανικό εξοπλισμό χαλάρωσης (π.χ. 
σφύρα ελεύθερης πτώσης) όπως έντονα συμπυκνωμένες 
άμμοι, ψαμμίτες, σκληρές μάργες ψηφιδοπαγείς αιγιαλοί 
(beach rocks) κροκαλοπαγείς ορίζοντες και σχιστοποι−
ημένα πετρώματα (σχιστόλιθοι) κ.λπ., σε οποιοδήποτε 
βάθος θαλάσσης, για την εκβάθυνση λιμενολεκανών, ή 
την διάνοιξη διαύλων, ή την κατασκευή αυλάκων θεμελι−
ώσεως λιμενικών έργων, ή γενικότερα για βυθοκορήσεις 
ή εξυγίανση του πυθμένα.

Περιλαμβάνονται:
α) Η αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη 

των βυθοκορημάτων σε βάθη θαλάσσης μεγαλύτερα 
των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρμόδιες Υπηρεσίες 
(π.χ. ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι, ανε−
ξαρτήτως αποστάσεως μεταφοράς, σε θέσεις εγκεκρι−
μένες από τις αρμόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε η 
συντελούμενη πρόσχωση να μη μειώνει το βάθος στις 
θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 m, 

ή/και
β) Η μεταφορά των κατάλληλων βυθοκορημάτων, ανε−

ξαρτήτως αποστάσεως και μεθόδου μεταφοράς, και η 
απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους χώρους 
του έργου ή και εκτός αυτού, που προβλέπονται από 
την μελέτη του έργου και εγκρίνονται αρμοδίως, για 

την κατασκευή υφάλων ή εξάλων επιχώσεων του έργου, 
ή για μελλοντική χρησιμοποίησή τους.

Η ως άνω εκσκαφή, αποκόμιση, μεταφορά και απόρ−
ριψη ή απόθεση θα εκτελούνται σύμφωνα με τους πε−
ριβαλλοντικούς όρους.

Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη διαμόρφωσης των 
προβλεπόμενων από την μελέτη του έργου υφάλων 
πρανών εκσκαφής ή υφάλων αναβαθμών, η δαπάνη 
ανέλκυσης και απόρριψης μεμονωμένων αντικειμένων 
οποιουδήποτε μεγέθους, βάρους και σύστασης (όπως 
π.χ. φυσικοί ογκόλιθοι, παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τε−
μάχια σκυροδέματος, εμπόδια οποιουδήποτε είδους, 
μεταλλικά τεμάχια ή εξαρτήματα κ.λπ..).που μπορούν να 
ανασυρθούν με τον χρησιμοποιούμενο στο έργο εξοπλι−
σμό ή/και με πρόσθετο πλωτό γερανό 80 tn, καθώς και 
κάθε άλλη δαπάνη για την πλήρη εκτέλεση της υπόψη 
εργασίας σύμφωνα με την μελέτη και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης.

Η εκσκαφή, αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και 
απόρριψη σύμφωνα με το παρόν άρθρο, βυθοκορη−
μάτων πάσης φύσεως, που συσσωρεύονται κατά την 
εκτέλεση των βυθοκορήσεων σε οποιοδήποτε σημείο 
του εκσκαπτομένου πυθμένα και οφείλονται είτε στις 
κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου, είτε 
σε φυσικούς παράγοντες (θαλάσσιοι κυματισμοί, ρεύ−
ματα κ.λπ..) ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, προ της ορι−
στικής παραλαβής του συνόλου των προβλεπόμενων 
βυθοκορήσεων, δεν αναγνωρίζεται, δεν επιμετράται και 
δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, νοείται δε ότι η πρόσθετη 
αυτή δαπάνη ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο κατά 
την σύνταξη της προσφοράς του και περιλαμβάνεται 
ανηγμένη στις αντίστοιχες τιμές του.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής πυθμένα θαλάσσης 
(m3), μετρούμενο με λήψη αρχικών και τελικών διατο−
μών.

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  [*] 
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 2.04 Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης κατηγορία 

Δ
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 1220
Για την εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης, αποτελούμενου 

από υλικά που εξορύσσονται μετά από χαλάρωση με 
χρήση εκρηκτικών, ήτοι υλικά εξαιρετικά συμπαγή και 
σκληρά υπό μορφή μαζών μεγάλου πάχους με περιο−
ρισμένο αριθμό ασυνεχειών και βαθμό αποσάθρωσης, 
όπως υγιή μητρικά πετρώματα, συμπαγείς βράχοι (ασβε−
στόλιθοι, μάρμαρα, γρανίτες, γνεύσιοι, βασάλτες κ.λπ.) 
σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, για την εκβάθυνση 
λιμενολεκανών, ή την διάνοιξη διαύλων, ή την κατασκευή 
αυλάκων θεμελιώσεως λιμενικών έργων.

Περιλαμβάνονται:
α) Η αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη 

των βυθοκορημάτων σε βάθη θαλάσσης μεγαλύτερα 
των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρμόδιες Υπηρεσίες 
(π.χ. ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι, ανε−
ξαρτήτως αποστάσεως μεταφοράς, σε θέσεις εγκεκρι−
μένες από τις αρμόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε η 
συντελούμενη πρόσχωση να μη μειώνει το βάθος στις 
θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 m, 

ή/και
β) Η μεταφορά των κατάλληλων βυθοκορημάτων, ανε−

ξαρτήτως αποστάσεως και μεθόδου μεταφοράς, και η 
απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους χώρους 
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του έργου ή και εκτός αυτού, που προβλέπονται από 
την μελέτη του έργου και εγκρίνονται αρμοδίως, για 
την κατασκευή υφάλων ή εξάλων επιχώσεων του έργου, 
ή για μελλοντική χρησιμοποίησή τους.

Η ως άνω εκσκαφή, αποκόμιση, μεταφορά και απόρ−
ριψη ή απόθεση θα εκτελούνται σύμφωνα με τους πε−
ριβαλλοντικούς όρους.

Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη διαμόρφωσης των 
προβλεπόμενων από την μελέτη του έργου υφάλων 
πρανών εκσκαφής ή υφάλων αναβαθμών, η δαπάνη 
ανέλκυσης και απόρριψης μεμονωμένων αντικειμένων 
οποιουδήποτε μεγέθους, βάρους και σύστασης (όπως 
π.χ. φυσικοί ογκόλιθοι, παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τε−
μάχια σκυροδέματος, εμπόδια οποιουδήποτε είδους, 
μεταλλικά τεμάχια ή εξαρτήματα κ.λπ..).που μπορούν να 
ανασυρθούν με τον χρησιμοποιούμενο στο έργο εξοπλι−
σμό ή/και με πρόσθετο πλωτό γερανό 80 tn, καθώς και 
κάθε άλλη δαπάνη για την πλήρη εκτέλεση της υπόψη 
εργασίας σύμφωνα με την μελέτη και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης.

Η εκσκαφή, αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρ−
ριψη σύμφωνα με το παρόν Άρθρο, οποιασδήποτε πο−
σότητας βυθοκορημάτων πάσης φύσεως, η οποία ενδε−
χομένως έχει συσσωρευτεί κατά την φάση εκτέλεσης 
των βυθοκορήσεων σε οποιοδήποτε σημείο της προς 
εκσκαφή περιοχής, είτε οφείλεται σε κατασκευαστικές 
δραστηριότητες του Αναδόχου κατά την διάρκεια της 
εκτέλεσης των εργασιών εκσκαφής, είτε οφείλεται σε 
φυσικούς παράγοντες (θαλάσσιοι κυματισμοί, ρεύματα 
κ.λπ..) ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, προ της οριστικής 
παραλαβής του συνόλου των προβλεπόμενων βυθοκο−
ρήσεων, δεν αναγνωρίζεται, δεν επιμετράται και δεν 
πληρώνεται ιδιαίτερα, θεωρουμένου ότι η πρόσθετη 
αυτή εργασία και δαπάνη ελήφθη υπόψη από τον Ανά−
δοχο κατά την σύνταξη της προσφοράς του και περι−
λαμβάνεται ανηγμένη στις αντίστοιχες τιμές του.

Σε περίπτωση που για λόγους περιβαλλοντικούς ή 
περιορισμούς ασφαλείας δεν επιτρέπεται η χαλάρωση 
με χρήση εκρηκτικών και χρησιμοποιείται ειδικός μη−
χανικός εξοπλισμός χαλάρωσης (π.χ. σφύρα ελεύθερης 
πτώσης), στην τιμή του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται 
προσαύξηση 5%.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής πυθμένα θαλάσσης, 
μετρούμενο με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  [*] 
 Αριθμητικώς:
Άρθρο 2.05 Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης, σε πάσης 

φύσεως εδάφη
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 1210
Το παρόν άρθρο χρησιμοποιείται μόνο στις περιπτώ−

σεις που το εκσκαπτόμενο έδαφος παρουσιάζει συνε−
χείς εναλλαγές, όπως μεταβαλλόμενο πάχος διαστρω−
μάτωσης, ή μικρού πάχους διαφορετικές στρώσεις, με 
αποτέλεσμα να είναι δυσχερής ο χαρακτηρισμός του 
για την κατάταξη σε κατηγορίες ή για την επιμέτρησή 
του.

Η τιμή καθορίζεται από τη μελέτη που έργου με βάση 
τις αναλογίες των άρθρων 2.01.01, 2.01.02, 2.01.03 και 
2.01.04 και προστίθεται σ’ αυτή η δαπάνη του μεταφο−
ρικού έργου. 

Για την εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης σε πάσης φύσεως 
συστάσεως και σκληρότητας εδάφη με την χρησιμο−
ποίηση οποιουδήποτε τύπου μηχανικού εξοπλισμού σε 

οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, για την εκβάθυνση λι−
μενολεκανών, ή την διάνοιξη διαύλων, ή την κατασκευή 
αυλάκων θεμελιώσεως λιμενικών έργων, ή γενικότερα 
για βυθοκορήσεις ή εξυγίανση του πυθμένα.

Περιλαμβάνονται:
α) Η αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη 

των βυθοκορημάτων σε βάθη θαλάσσης μεγαλύτερα 
των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρμόδιες Υπηρεσίες 
(π.χ. ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι, ανε−
ξαρτήτως αποστάσεως μεταφοράς, σε θέσεις εγκεκρι−
μένες από τις αρμόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε η 
συντελούμενη πρόσχωση να μη μειώνει το βάθος στις 
θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 m, 

ή/και
β) Η μεταφορά των κατάλληλων βυθοκορημάτων, ανε−

ξαρτήτως αποστάσεως και μεθόδου μεταφοράς, και η 
απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους χώρους 
του έργου ή και εκτός αυτού, που προβλέπονται από 
την μελέτη του έργου, και εγκρίνονται αρμοδίως, για 
την κατασκευή υφάλων ή εξάλων επιχώσεων του έργου, 
ή για μελλοντική χρησιμοποίησή τους.

Η ως άνω εκσκαφή, αποκόμιση, μεταφορά και απόρ−
ριψη ή απόθεση θα εκτελούνται σύμφωνα με τους πε−
ριβαλλοντικούς όρους.

Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη διαμόρφωσης των 
προβλεπόμενων από την μελέτη του έργου υφάλων 
πρανών εκσκαφής ή υφάλων αναβαθμών, η δαπάνη 
ανέλκυσης και απόρριψης μεμονωμένων αντικειμένων 
οποιουδήποτε μεγέθους, βάρους και σύστασης (όπως 
π.χ. φυσικοί ογκόλιθοι, παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τε−
μάχια σκυροδέματος, εμπόδια οποιουδήποτε είδους, 
μεταλλικά τεμάχια ή εξαρτήματα κ.λπ..).που μπορούν να 
ανασυρθούν με τον χρησιμοποιούμενο στο έργο εξοπλι−
σμό ή/και με πρόσθετο πλωτό γερανό 80 tn, καθώς και 
κάθε άλλη δαπάνη για την πλήρη εκτέλεση της υπόψη 
εργασίας σύμφωνα με την μελέτη και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης.

Η εκσκαφή, αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρ−
ριψη σύμφωνα με το παρόν Άρθρο, οποιασδήποτε πο−
σότητας βυθοκορημάτων πάσης φύσεως, η οποία ενδε−
χομένως έχει συσσωρευτεί κατά την φάση εκτέλεσης 
των βυθοκορήσεων σε οποιοδήποτε σημείο της προς 
εκσκαφή περιοχής, είτε οφείλεται σε κατασκευαστικές 
δραστηριότητες του Αναδόχου κατά την διάρκεια της 
εκτέλεσης των εργασιών εκσκαφής, είτε οφείλεται σε 
φυσικούς παράγοντες (θαλάσσιοι κυματισμοί, ρεύματα 
κ.λπ..) ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, προ της οριστικής 
παραλαβής του συνόλου των προβλεπόμενων βυθοκο−
ρήσεων, δεν αναγνωρίζεται, δεν επιμετράται και δεν 
πληρώνεται ιδιαίτερα, θεωρουμένου ότι η πρόσθετη 
αυτή εργασία και δαπάνη ελήφθη υπόψη από τον Ανά−
δοχο κατά την σύνταξη της προσφοράς του και περι−
λαμβάνεται ανηγμένη στις αντίστοιχες τιμές του.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής πυθμένα θαλάσσης, 
μετρούμενο με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  [*] 
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 2.06 Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης, με βυθο−

κόρο (δράγα)
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 1210 
Το παρόν άρθρο χρησιμοποιείται μόνο στην περί−

πτωση τεκμηριωμένης στην μελέτη απαίτησης για την 
χρήση βυθοκόρου (π.χ. λόγω μεγάλου όγκου εκσκαφών 
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και περιορισμένου χρόνου εκτέλεσης, για περιβαλλο−
ντικούς λόγους κ.λπ. ) Το άρθρο δεν έχει εφαρμογή 
στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος επιλέγει την χρήση 
βυθοκόρου χωρίς να ζητείται αυτό από τη μελέτη ή 
τους όρους δημοπράτησης.

Η τιμή καθορίζεται με βάση τη μελέτη του έργου, λαμ−
βάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του προς εκσκαφή 
εδάφους, την προς εκσκαφή ποσότητα, το βάθος του 
πυθμένα, το πάχος του εκσκαπτόμενου εδάφους, τον 
προβλεπόμενο τρόπο διαχείρησης των βυθοκορημάτων 
και, την απόσταση απόρριψης ή απόθεσής τους, την 
απόσταση της εκσκαφής από την ακτή, τους περιβαλ−
λοντικούς όρους, τον επιθυμητό χρόνο ολοκλήρωσης 
του έργου, την ανάγκη πιθανόν προσδιρισμού ειδικής 
κατηγορίας δράγας π.χ. δράγα κοπτική αναρροφητική 
(cutter suction) με σωληναρία για την δυνατότητα χρη−
σιμοποίησης των βυθοκορημάτων σε επιχώσεις, δράγα 
με δυνατότητα αυτομεταφοράς των βυθοκορημάτων και 
απόρριψής τους (trailer hopper suction dredger) δράγα 
καδοφόρο (bucket dredger) με απόρριψη με φορτηγίδες 
ή και συδυασμός τους)

Για την εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης με την χρησιμο−
ποίηση βυθοκόρου σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, 
για την εκβάθυνση λιμενολεκανών, ή την διάνοιξη διαύ−
λων, ή την κατασκευή αυλακών θεμελιώσεως λιμενικών 
έργων, ή γενικότερα για βυθοκορήσεις ή εξυγίανση του 
πυθμένα.

Περιλαμβάνονται:
α) Η αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη 

των βυθοκορημάτων σε βάθη θαλάσσης μεγαλύτερα 
των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρμόδιες Υπηρεσίες 
(π.χ. ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι, ανε−
ξαρτήτως αποστάσεως μεταφοράς, σε θέσεις εγκεκρι−
μένες από τις αρμόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε η 
συντελούμενη πρόσχωση να μη μειώνει το βάθος στις 
θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 m, 

ή/και
β) Η μεταφορά των κατάλληλων βυθοκορημάτων, ανε−

ξαρτήτως αποστάσεως και μεθόδου μεταφοράς, και η 
απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους χώρους 
του έργου ή και εκτός αυτού, που προβλέπονται από 
την μελέτη του έργου, και εγκρίνονται αρμοδίως, για 
την κατασκευή υφάλων ή εξάλων επιχώσεων του έργου, 
ή για μελλοντική χρησιμοποίησή τους.

Η ως άνω εκσκαφή, αποκόμιση, μεταφορά και απόρ−
ριψη ή απόθεση θα εκτελούνται σύμφωνα με τους πε−
ριβαλλοντικούς όρους.

Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη, με τον χρησιμο−
ποιούμενο στο έργο εξοπλισμό ή και με τον αναγκαίο 
βοηθητικό μηχανικό εξοπλισμό, διαμόρφωσης των προ−
βλεπόμενων από την μελέτη του έργου υφάλων πρανών 
εκσκαφής ή υφάλων αναβαθμών, η δαπάνη ανέλκυσης 
και απόρριψης μεμονωμένων αντικειμένων οποιουδήπο−
τε μεγέθους, βάρους και σύστασης (όπως π.χ. φυσικοί 
ογκόλιθοι, παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεμάχια σκυροδέ−
ματος, εμπόδια οποιουδήποτε είδους, μεταλλικά τεμάχια 
ή εξαρτήματα κ.λπ..) καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για 
την πλήρη εκτέλεση της υπόψη εργασίας σύμφωνα με 
την μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Η εκσκαφή, αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρ−
ριψη σύμφωνα με το παρόν Άρθρο, οποιασδήποτε πο−
σότητας βυθοκορημάτων πάσης φύσεως, η οποία ενδε−
χομένως έχει συσσωρευτεί κατά την φάση εκτέλεσης 

των βυθοκορήσεων σε οποιοδήποτε σημείο της προς 
εκσκαφή περιοχής, είτε οφείλεται σε κατασκευαστικές 
δραστηριότητες του Αναδόχου κατά την διάρκεια της 
εκτέλεσης των εργασιών εκσκαφής, είτε οφείλεται σε 
φυσικούς παράγοντες (θαλάσσιοι κυματισμοί, ρεύματα 
κ.λπ..) ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, προ της οριστικής 
παραλαβής του συνόλου των προβλεπόμενων βυθοκο−
ρήσεων, δεν αναγνωρίζεται, δεν επιμετράται και δεν 
πληρώνεται ιδιαίτερα, θεωρουμένου ότι η πρόσθετη 
αυτή εργασία και δαπάνη ελήφθη υπόψη από τον Ανά−
δοχο κατά την σύνταξη της προσφοράς του και περι−
λαμβάνεται ανηγμένη στις αντίστοιχες τιμές του.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής πυθμένα θαλάσσης, 
μετρούμενο με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  [*] 
 Αριθμητικώς: 
3. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΕΞΑΛΕΣ ΚΑΙ ΥΦΑΛΕΣ
Άρθρο 3.01 Ύφαλες επιχώσεις με προϊόντα δανειο−

θαλάμων
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 1312
Για την κατασκευή υφάλων επιχώσεων, σε οποιο−

δήποτε βάθος θαλάσσης και μέχρι την Μέση Στάθμη 
Θαλάσσης, με κατάλληλα προϊόντα δανειοθαλάμων ή 
κατάλληλα προϊόντα υπολειμμάτων λατομείων, με μέ−
γιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα γαιωδών προσμί−
ξεων 10%, κατόπιν εγκρίσεως του κυρίου του έργου, 
εκτελουμένων σε όλη την επιφάνειά του προς επίχωση 
θαλασσίου χώρου κατά οριζόντιες στρώσεις πάχους όχι 
μεγαλύτερου των 2,00 m, σε στάθμες όπως στα σχέδια 
καθορίζονται, ήτοι για όλες τις εργασίες και δαπάνες 
για την προμήθεια του καταλλήλου υλικού, φορτοεκ−
φόρτωση, χερσαία και θαλάσσια μεταφορά ανεξαρ−
τήτως αποστάσεως, βύθιση, διάστρωση και μόρφωση, 
ως και κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη 
κατασκευή υφάλων επιχώσεων από προϊόντα δανειο−
θαλάμων ή υπολειμμάτων λατομείων σύμφωνα με τους 
όρους της συμβάσεως.

Απώλειες υλικού λόγω καθιζήσεων οι οποίες θα εκδη−
λωθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ή λόγω 
διασποράς κατά την βύθιση του υλικού ή εισρόφησή 
του στον πυθμένα, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, δεν 
αναγνωρίζεται, δεν επιμετράται και δεν πληρώνεται 
ιδιαίτερα, θεωρουμένου ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη 
ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την σύνταξη 
της προσφοράς του και περιλαμβάνεται ανηγμένη στις 
αντίστοιχες τιμές του.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο κατασκευής υφάλων επιχώσε−
ων, μετρούμενο με λήψη αρχικών και τελικών διατομών 
του προς επίχωση θαλασσίου χώρου

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  [*] 
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 3.02 Έξαλες επιχώσεις με προϊόντα δανειο−

θαλάμων
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 1321
Για την κατασκευή εξάλων επιχώσεων, σε οποιο−

δήποτε ύψος άνω της Μέσης Στάθμης Θαλάσσης, με 
κατάλληλα προϊόντα δανειοθαλάμων ή κατάλληλα 
προϊόντα υπολειμμάτων λατομείων, με μέγιστη επι−
τρεπόμενη περιεκτικότητα γαιωδών προσμίξεων 10%, 
κατόπιν εγκρίσεως του κυρίου του έργου, εκτελουμένων 
σε όλη την επιφάνεια του προς επίχωση χώρου κατά 
οριζόντιες στρώσεις πάχους όχι μεγαλύτερου των 0,30 
m, σε στάθμες όπως στα σχέδια καθορίζονται, ήτοι 
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για όλες τις εργασίες και δαπάνες για την προμήθεια 
του καταλλήλου υλικού, φορτοεκφόρτωση, χερσαία και 
θαλάσσια μεταφορά ανεξαρτήτως αποστάσεως, βύθιση, 
διάστρωση και μόρφωση των εξάλων επιχώσεων, καθώς 
και συμπύκνωση των ανωτέρων στρώσεων των εξάλων 
επιχώσεων πάχους 1,00 m, ως και για κάθε άλλη εργασία 
και δαπάνη για την πλήρη κατασκευή εξάλων επιχώσεων 
από προϊόντα δανειοθαλάμων ή υπολειμμάτων λατομεί−
ων σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως.

Κάθε απώλεια υλικού λόγω καθιζήσεων οι οποίες θα 
εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, 
ή λόγω διασποράς ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, δεν 
αναγνωρίζεται, δεν επιμετράται και δεν πληρώνεται 
ιδιαίτερα, θεωρουμένου ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη 
ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την σύνταξη 
της προσφοράς του και περιλαμβάνεται ανηγμένη στις 
αντίστοιχες τιμές του.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο κατασκευής εξάλων επιχώσεων, 
μετρούμενο με λήψη αρχικών και τελικών διατομών του 
προς επίχωση θαλασσίου χώρου

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  [*] 
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 3.03 Εξυγιαντικές στρώσεις πυθμένα με αμ−

μοχάλικο
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 2140
Για την εξυγίανση πυθμένα θαλάσσης με αμμοχά−

λικο χειμάρρου ή ορυχείου ή λατομείου, αυτούσιου, ή 
κατόπιν διαλογής, ή παραγομένου δια θραύσεως, σε 
οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, για την θεμελίωση τε−
χνικών έργων, ήτοι προμήθεια του κατάλληλου υλικού, 
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά χερσαία ή θαλάσσια από 
οποιαδήποτε απόσταση, εργασία διάστρωσης και μόρ−
φωσης εκτελούμενη κατά οριζόντιες στρώσεις, πάχους 
έως 1,00 m, εκτός αν άλλως καθορίζεται από την μελέ−
της, τακτοποίηση με τη βοήθεια δύτη στις θέσεις και 
στάθμες, όπως στα σχέδια της μελέτης καθορίζονται, 
καθώς και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την 
πλήρη κατασκευή στρώσεων εξυγίανσης τεχνικών έρ−
γων σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), με λήψη διατομών προ και 
μετά την διάστρωση

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  [*]
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 3.04 Πλήρωση κυψελών των κυψελωτών κιβω−

τίων με αμμοχαλικώδη υλικά
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 2140
Πλήρωση κυψελών κυψελωτών κιβωτίων με αμμοχα−

λικώδη υλικά προελεύσεως χειμάρρου ή ορυχείου ή 
λατομείου ή καταλλήλων βυθοκορημάτων, σύμφωνα με 
την μελέτη του έργου, ήτοι προμήθεια του κατάλληλου 
υλικού, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά χερσαία ή θαλάσ−
σια από οποιαδήποτε απόσταση, πλήρωση των κυψελών 
κατά οριζόντιες στρώσεις πάχους έως 1,00 m καθώς και 
κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη, σύμφωνα 
με τους όρους της συμβάσεως.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πληρώσεως κυψέλης 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  [*]
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 3.05 Ύφαλες επιχώσεις και ανακουφιστικά πρί−

σματα με κίσσηρη
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 1314
Για την κατασκευή υφάλων επιχώσεων σε οποιοδήπο−

τε βάθος θαλάσσης με κίσσηρη, ήτοι για την προμήθεια 

κισσήρεως (σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
μελέτης), φορτοεκφόρτωση, χερσαία ή/και θαλάσσια 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, βύθιση, διάστρω−
ση και τακτοποίηση, καθώς και κάθε άλλη εργασία και 
δαπάνη για την πλήρη κατασκευή υφάλων επιχώσεων ή 
ανακουφιστικών πρισμάτων από κίσσηρη, σύμφωνα με 
την μελέτη και τους όρους της συμβάσεως.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  [*]
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 3.06 Διαμόρφωση υφάλων επιχώσεων δια βυ−

θοκορημάτων ή προϊόντων καθαιρέσεων
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 1311
Για την κατασκευή υφάλων επιχώσεων, σε οποιοδή−

ποτε βάθος θαλάσσης και μέχρι την Μέση Στάθμη Θα−
λάσσης, δια καταλλήλων βυθοκορημάτων ή καταλλήλων 
προϊόντων καθαιρέσεων υφάλων ή εξάλων τμημάτων 
κατασκευών λιμενικών έργων, κατόπιν εγκρίσεως του 
κυρίου του έργου, εκτελουμένων σε όλη την επιφάνεια 
του προς επίχωση θαλασσίου χώρου κατά οριζόντιες 
στρώσεις πάχους όχι μεγαλύτερου των 2.00 μέτρων, σε 
στάθμες όπως στα σχέδια καθορίζονται, ήτοι για όλες 
τις εργασίες και δαπάνες για την πλήρη κατασκευή, 
διάστρωση και μόρφωση των υφάλων επιχώσεων, ως 
και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη 
κατασκευή, σύμφωνα προς τους όρους της συμβάσεως 
υφάλων επιχώσεων αποκλειστικά από κατάλληλα βυθο−
κορήματα ή κατάλληλα προϊόντα καθαιρέσεων, χωρίς 
την αντίστοιχη δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των 
υλικών η οποία εμπεριέχεται στα αντίστοιχα άρθρα των 
εκσκαφών ή των καθαιρέσεων.

Απώλεια υλικού λόγω καθιζήσεων οι οποίες θα εκδη−
λωθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ή λόγω 
διασποράς κατά την βύθιση του υλικού ή από οποιαδή−
ποτε άλλη αιτία, δεν αναγνωρίζεται, δεν επιμετράται και 
δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, θεωρουμένου ότι η πρόσθετη 
αυτή δαπάνη ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο κατά 
την σύνταξη της προσφοράς του και περιλαμβάνεται 
ανηγμένη στις αντίστοιχες τιμές του.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο κατασκευής υφάλων επιχώ−
σεων εκ κατάλληλων βυθοκορημάτων ή κατάλληλων 
προϊόντων καθαιρέσεων, μετρούμενο με λήψη αρχικών 
και τελικών διατομών του προς επίχωση θαλασσίου 
χώρου

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
Αριθμητικώς: 
Άρθρο 3.07 Διαμόρφωση εξάλων επιχώσεων δια βυ−

θοκορημάτων ή προϊόντων καθαιρέσεων
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 1322
Για την κατασκευή εξάλων επιχώσεων, σε οποιοδή−

ποτε ύψος άνω της Μέσης Στάθμης Θαλάσσης, δια κα−
ταλλήλων βυθοκορημάτων ή καταλλήλων προϊόντων 
καθαιρέσεων υφάλων ή εξάλων τμημάτων κατασκευών 
λιμενικών έργων, κατόπιν εγκρίσεως του κυρίου του 
έργου, εκτελουμένων σε όλη την επιφάνεια του προς 
επίχωση χώρου κατά οριζόντιες στρώσεις πάχους όχι 
μεγαλύτερου των 0.30 m, σε στάθμες όπως στα σχέδια 
καθορίζονται, ήτοι για όλες τις εργασίες και δαπάνες 
για την πλήρη κατασκευή, διάστρωση και μόρφωση των 
εξάλων επιχώσεων, καθώς και για την συμπύκνωση των 
ανωτέρων στρώσεων των εξάλων επιχώσεων πάχους 
ενός 1,0 m, ως και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη 
για την πλήρη κατασκευή, σύμφωνα προς τους όρους 
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της συμβάσεως, εξάλων επιχώσεων αποκλειστικά από 
κατάλληλα βυθοκορήματα ή κατάλληλα προϊόντα κα−
θαιρέσεων, χωρίς την αντίστοιχη δαπάνη προμήθειας 
και μεταφοράς των υλικών η οποία εμπεριέχεται στα 
αντίστοιχα άρθρα των εκσκαφών ή των καθαιρέσεων.

Κάθε απώλεια υλικού λόγω καθιζήσεων οι οποίες θα 
εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, 
ή λόγω διασποράς ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, δεν 
αναγνωρίζεται, δεν επιμετράται και δεν πληρώνεται 
ιδιαίτερα, θεωρουμένου ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη 
ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την σύνταξη 
της προσφοράς του και περιλαμβάνεται ανηγμένη στις 
αντίστοιχες τιμές του.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο κατασκευής εξάλων επιχώσεων 
εκ κατάλληλων βυθοκορημάτων ή κατάλληλων προϊό−
ντων καθαιρέσεων, μετρούμενο με λήψη αρχικών και 
τελικών διατομών του προς επίχωση χώρου

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 3.08 Διαμόρφωση τεχνητής προσάμμωσης 
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 1322
Για την διαμόρφωση τεχνητής προσάμμωσης, σε οποι−

οδήποτε βάθος ή και ύψος πάνω από την θάλασσα, από 
καθαρή άμμο απαλλαγμένη από γαιώδεις ή φυτικές προ−
σμίξεις, μεγίστου κόκκου 3,0 mm, ή σύμφωνα με τη μελέ−
τη, προελεύσεως θαλάσσιας, ρευμάτων ή εκ χειμάρρων 
για την διαμόρφωση τεχνητής προσάμμωσης, δηλαδή 
για την προμήθεια του κατάλληλου υλικού, φορτοεκ−
φόρτωση, χερσαία ή/και θαλάσσια μεταφορά, βύθιση 
όπου απαιτείται, διάστρωση και μόρφωση, εκτελούμενη 
κατά οριζόντιες στρώσεις και σε στάθμες που καθο−
ρίζονται στα σχέδια της μελέτης, καθώς και για κάθε 
άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη διαμόρφωση 
της τεχνητής προσάμμωσης, σύμφωνα με τη μελέτη και 
τους όρους δημοπράτησης. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο άμμου (m3), μετρούμενο με λήψη 
αρχικών και τελικών διατομών

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  [*]
 Αριθμητικώς: 
4.  ΛΙΘΟΡΡΙΠEΣ − ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ − ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΞΥ−

ΓΙΑΝΣΗΣ − ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ
Άρθρο 4.01 Διάστρωση λιθοσυντρίμματος 5 −10 kg
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 2210
Διάστρωση λιθοσυντρίμματος σε οποιοδήποτε βάθος 

θάλασσας, αποτελουμένου από στερεούς λίθους προ−
ελεύσεως λατομείου, βάρους 5 −10 kg, για την έδραση 
λιμενικών έργων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, 
δηλαδή για την προμήθεια του καταλλήλου υλικού, φορ−
τοεκφόρτωση, χερσαία και θαλάσσια μεταφορά, ανε−
ξαρτήτως αποστάσεως, βύθιση, διάστρωση και τακτο−
ποίηση, εκτελούμενη με την βοήθεια δύτη, σε οριζόντιες 
στρώσεις, σε όλη την επιφάνεια, πάχους όχι μεγαλύ−
τερου των 2,00 m, σε στάθμες όπως καθορίζονται στα 
σχέδια, καθώς και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη 
για την πλήρη και σύμφωνα με την μελέτη του έργου 
κατασκευή των στρώσεων λιθοσυντρίμματος.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) λιθοσυντρίμματος, μετρού−
μενο με αρχικές και τελικές διατομές.

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  [*]
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 4.02 Λιθορριπές ατομικού βάρους λίθων 0,5 

έως 100 kg
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 2210

Για την κατασκευή λιθορριπών σε οποιοδήποτε βάθος 
θάλασσας ή ύψος άνω αυτής, με στερεούς λίθους προ−
ελεύσεως λατομείου ατομικού βάρους 0,5 έως 100 kg, 
προς έδραση λιμενικών έργων, ή κατασκευή τμημάτων 
λιμενικών έργων, στις θέσεις και στάθμες που προβλέ−
πονται από την τεχνική μελέτη του έργου, ήτοι για την 
προμήθεια και επιλογή του καταλλήλου υλικού ομαλής 
διαβάθμισης, έλεγχο, φορτοεκφόρτωση, χερσαία ή/και 
θαλάσσια μεταφορά ανεξαρτήτως αποστάσεως, βύ−
θιση, διάστρωση και τακτοποίηση, εκτελούμενη κατά 
οριζόντιες στρώσεις, με τη βοήθεια δύτη εφ’ όλης της 
επιφανείας και πάχους όχι μεγαλυτέρου του 1,00 m, 
εκτός αν άλλως καθορίζεται από την μελέτη, καθώς και 
για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη και 
σύμφωνα με την μελέτη κατασκευή λιθορριπών.

Απώλειες υλικού λόγω καθιζήσεων οι οποίες θα εκδη−
λωθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, είτε 
από εισρόφηση του υλικού στον πυθμένα ή από οποια−
δήποτε άλλη αιτία, καθώς και η συνίζηση του υλικού, δεν 
αναγνωρίζονται, δεν επιμετρώνται και δεν πληρώνονται 
ιδιαίτερα, θεωρουμένου ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη 
ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την σύνταξη 
της προσφοράς του και περιλαμβάνεται ανηγμένη στις 
αντίστοιχες τιμές του.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) λιθορριπής, μετρούμενο 
με αρχικές και τελικές διατομές. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  [*]
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 4.03 Λιθορριπή φίλτρου 0,5−20 kg
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 2230
Κατασκευή λιθορριπής φίλτρου για τον διαχωρισμό 

της επιχώσεως από την λιθορριπή του ανακουφιστικού 
πρίσματος, σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας ή ύψος 
άνω αυτής, από στερεούς λίθους προελεύσεως λατομεί−
ου 0,5 − 20 kg, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, δη−
λαδή προμήθεια του καταλλήλου υλικού, φορτοεκφόρ−
τωση, χερσαία και θαλάσσια μεταφορά, ανεξαρτήτως 
αποστάσεως της, βύθιση, διάστρωση και τακτοποίηση, 
εκτελούμενη με την βοήθεια δύτη σε οριζόντιες στρώ−
σεις, σε όλη την επιφάνεια, πάχους όχι μεγαλύτερου 
των 2,00 m, διαμόρφωση της κεκλιμένης παρειάς, με 
την βοήθεια δύτη, σε στάθμες όπως καθορίζονται στα 
σχέδια, καθώς και κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για 
την πλήρη και σύμφωνα με την μελέτη κατασκευή των 
λιθορριπών φίλτρου

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) λιθορριπής, μετρούμενο 
με αρχικές και τελικές διατομές. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  [*]
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 4.04 Λιθορριπές εδράσεως ατομικού βάρους 

λίθων 0,5 − 50 kg
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 2210
Κατασκευή λιθορριπών σε οποιοδήποτε βάθος θάλασ−

σας ή ύψος άνω αυτής, από στερεούς λίθους προελεύ−
σεως λατομείου ατομικού βάρους 0,5 ως 50 kg, για την 
έδραση λιμενικών έργων, σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου, δηλαδή προμήθεια του καταλλήλου υλικού (λίθων 
λατομείου ατομικού βάρους 0,5 ως 50 kg), φορτοεκφόρ−
τωση, χερσαία και θαλάσσια μεταφορά, ανεξαρτήτως 
αποστάσεως της, βύθιση, διάστρωση και τακτοποίηση, 
εκτελούμενη με την βοήθεια δύτη, σε οριζόντιες στρώ−
σεις, σε όλη την επιφάνεια, πάχους όχι μεγαλύτερου 
των 2,00 m, σε στάθμες όπως καθορίζονται στα σχέδια, 
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καθώς και κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη 
και σύμφωνα με την μελέτη κατασκευή των λιθορριπών 
εδράσεως.

Απώλειες υλικού λόγω καθιζήσεων οι οποίες θα εκ−
δηλωθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ή 
από εισρόφηση του υλικού στον πυθμένα ή από οποι−
αδήποτε άλλη αιτία, καθώς και η συνίζηση του υλικού, 
δεν αναγνωρίζεται, δεν επιμετράται και δεν πληρώνεται 
ιδιαίτερα, θεωρουμένου ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη 
ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την σύνταξη 
της προσφοράς του και περιλαμβάνεται ανηγμένη στις 
αντίστοιχες τιμές του.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) λιθορριπής, μετρούμενο 
με αρχικές και τελικές διατομές.

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  [*]
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 4.05 Λιθορριπές πλήρωσης κυψελών κυψελω−

τών ογκολίθων
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 2240
Πλήρωση κυψελών κυψελωτών ογκολίθων με λιθορρι−

πές προελεύσεως λατομείου και ατομικού βάρους 0.50 
έως 100 kg, και σε οποιαδήποτε αναλογία,σύμφωνα με 
την μελέτη του έργου, ήτοι προμήθεια του κατάλληλου 
υλικού, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά χερσαία ή θαλάσ−
σια από οποιαδήποτε απόσταση, πλήρωση των κυψελών 
κατά οριζόντιες στρώσεις πάχους έως 1.00 m, καθώς και 
κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη, σύμφωνα 
με την μελέτη, εκτέλεση της εργασίας

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), πληρουμένης κυψέλης 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  [*]
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 4.06 Λιθορριπές ατομικού βάρους 100 − 200 

kg
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 2220
Κατασκευή λιθορριπών σε οποιοδήποτε βάθος θά−

λασσας ή ύψος άνω αυτής, από στερεούς λίθους προ−
ελεύσεως λατομείου ατομικού βάρους 100 ως 200 kg, 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου, δηλαδή προμήθεια 
του καταλλήλου υλικού, φορτοεκφόρτωση, χερσαία και 
θαλάσσια μεταφορά, ανεξαρτήτως αποστάσεως της, 
βύθιση, διάστρωση και τακτοποίηση, εκτελούμενη με 
την βοήθεια δύτη, σε οριζόντιες στρώσεις, σε όλη την 
επιφάνεια, πάχους όχι μεγαλύτερου των 2,00 m, δια−
μόρφωση της κεκλιμένης παρειάς με την βοήθεια δύτη, 
σε στάθμες όπως καθορίζονται στα σχέδια, καθώς και 
για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη και 
σύμφωνα με την μελέτη και τις υποδείξεις και εντολές 
της Υπηρεσίας κατασκευή των λιθορριπών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) λιθορριπής, μετρούμενο 
με αρχικές και τελικές διατομές. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  [*]
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 4.07 Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσματος 

ατομικού βάρους 20 − 100 kg
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 2230
Kατασκευή λιθορριπών σε οποιοδήποτε βάθος θάλασ−

σας ή ύψος άνω αυτής, από στερεούς λίθους προελεύ−
σεως λατομείου ατομικού βάρους από 20 έως 100 kg, 
για την δημιουργία ανακουφιστικού πρίσματος όπισθεν 
των κρηπιδοτοίχων σύμφωνα με την μελέτη του έργου, 
δηλαδή προμήθεια του καταλλήλου υλικού, διαλογή και 
διαβάθμιση αυτού, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά χερ−
σαία ή/και θαλάσσια ανεξαρτήτως αποστάσεως και 

μέσου, διάστρωση και τακτοποίηση, εκτελούμενη κατά 
οριζόντιες στρώσεις σε όλη την επιφάνεια του πρί−
σματος, με τη βοήθεια δύτη, καθώς κάθε άλλη εργασία 
και δαπάνη για την πλήρη σύμφωνα με τους όρους 
της συμβάσεως κατασκευή των πρισμάτων λιθορριπών 
ανακουφιστικού πρίσματος. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) λιθορριπής, μετρούμενο 
με αρχικές και τελικές διατομές. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  [*]
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 4.08 Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς 

ογκολίθους προέλευσης λατομείου
Για την κατασκευή στρώσεων θωράκισης εξωτερικών 

λιμενικών έργων, σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας ή 
ύψος άνω αυτής, από φυσικούς λίθους, προελεύσεως 
λατομείου εξ υγιών πετρωμάτων, ήτοι για την προμή−
θεια του κατάλληλου υλικού, διαλογή και διαβάθμιση 
αυτού, φορτοεκφόρτωση, χερσαία και θαλάσσια μετα−
φορά, ανεξαρτήτως αποστάσεως, βύθιση διάστρωση 
τακτοποίηση και μόρφωση, εκτελούμενη σε οριζόντιες 
στρώσεις καθώς και την διαμόρφωση της κεκλιμένης 
παρειάς, με τη βοήθεια δύτη στις στάθμες και θέσεις 
που καθορίζονται στα σχέδια της μελέτης, καθώς και 
για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη και 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους δημο−
πράτησης, κατασκευή θωράκισης εξωτερικών λιμενικών 
έργων. σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης και οποιοδή−
ποτε ύψος άνω της ΜΣΘ.

όπως και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη, για την 
πλήρη και κατασκευή τμημάτων λιμενικών έργων ή μόρ−
φωση προστασίας αυτών 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), μετρούμενο με αρχικές 
και τελικές διατομές. 

4.08.01 Με φυσικούς ογκόλιθους ατομικού βάρους 200 
− 1500 kg

Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 2310
ΕΥΡΩ Ολογράφως: [*] 
 Αριθμητικώς: 
4.08.02 Με φυσικούς ογκόλιθους ατομικού βάρους 1500 

− 2500 kg
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 2320
ΕΥΡΩ Ολογράφως: [*] 
 Αριθμητικώς: 
4.08.03 Με φυσικούς ογκόλιθους ατομικού βάρους 

2500 − 4000 kg
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 2320
ΕΥΡΩ Ολογράφως: [*] 
 Αριθμητικώς: 
4.08.04 Με φυσικούς ογκόλιθους ατομικού βάρους 

4000 − 6000 kg
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 2330
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
 Αριθμητικώς: 
4.08.05 Με φυσικούς ογκόλιθους ατομικού βάρους 

6000 − 10000 kg
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 2340
ΕΥΡΩ Ολογράφως: [*] 
 Αριθμητικώς: 
4.08.06 Με φυσικούς ογκόλιθους ατομικού βάρους άνω 

των 10000 kg
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 2350
ΕΥΡΩ Ολογράφως: [*] 
 Αριθμητικώς: 



 

 

 
23136 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Άρθρο 4.09 Κατασκευή ύφαλης εξισωτικής στρώσης 
από σκύρα

Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 2140
Για την κατασκευή ύφαλης εξισωτικής στρώσης από 

σκύρα, δηλαδή για την προμήθεια σκύρων λατομείου 
διαστάσεων 1 έως 8 cm, φορτοεκφόρτωση, χερσαία και 
θαλάσσια μεταφορά, ανεξαρτήτως αποστάσεως, πόντι−
ση και διάστρωση σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης 
προς μόρφωση άνω στάθμης επιφανείας έδρασης τεχνι−
κών έργων, της εργασίας διάστρωσης και μορφώσεως 
εκτελούμενης από συνεργείο δυτών με χρήση μεταλλι−
κών οδηγών σημαντήρων οριζοντίωσης κ.λπ. σε όλη την 
επιφάνεια των έργων όπως φαίνεται στα σχέδια.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), με βάση αρχικές και τε−
λικές διατομές. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: [*] 
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 4.10 Λιθορριπές πυρήνων λιμενικών έργων ατο−

μικού βάρους λίθων έως 1000 kg
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 2210
Για την κατασκευή λιθορριπών σε οποιοδήποτε βάθος 

θάλασσας ή ύψος άνω αυτής, με στερεούς λίθους προε−
λεύσεως λατομείου ατομικού βάρους έως 1000 kg, για την 
κατασκευή πρισμάτων πυρήνων εξωτερικών ή εσωτερικών 
λιμενικών έργων, στις θέσεις και στάθμες που προβλέ−
πονται από την τεχνική μελέτη του έργου, ήτοι για την 
προμήθεια και επιλογή του καταλλήλου υλικού ομαλής 
διαβάθμισης, έλεγχο, φορτοεκφόρτωση, χερσαία ή/και 
θαλάσσια μεταφορά ανεξαρτήτως αποστάσεως, βύθιση, 
διάστρωση και τακτοποίηση, εκτελούμενη κατά οριζόντιες 
στρώσεις, με τη βοήθεια δύτη εφ’ όλης της επιφανείας και 
πάχους όχι μεγαλυτέρου του 1,00 m, καθώς και για κάθε 
άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη και σύμφωνα με 
την μελέτη κατασκευή των λιθορριπών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) λιθορριπής, μετρούμενο 
με αρχικές και τελικές διατομές. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: [*] 
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 4.11 Προμήθεια και διάστρωση υφαντού γεωυ−

φάσματος σε ύφαλα τμήματα θαλασσίων έργων
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6361
Για την προμήθεια και υποθαλάσσια διάστρωση σε 

οποιοδήποτε βάθος, υφαντών πολυεστερικών γεωυ−
φασμάτων, σε ύφαλα τμήματα θαλασσίων έργων, περι−
λαμβανομένης της δαπάνης προμηθείας και μεταφοράς 
επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση των 
γεωυφασμάτων, όλων των απαιτούμενων υλικών συ−
γκόλλησης, ραφής κ.λπ.., της δαπάνης προετοιμασίας, 
κοπής, ραφής ή συγκόλλησης, απομείωσης και φθοράς 
του γεωυφάσματος κατά την κοπή, φορτοεκφόρτωσης, 
καταβίβασης του γεωυφάσματος στην κατάλληλη στάθ−
μη διαστρώσεως, διάστρωσης από καταδυτικό συνερ−
γείο, στην έκταση και στις στάθμες που προβλέπονται 
στην μελέτη, επικάλυψη των φύλλων του, αγκύρωσης 
των άκρων του, και γενικά για κάθε δαπάνης εργαλείων, 
εξοπλισμού και προσωπικού που θα απαιτηθεί για την 
πλήρη διάστρωση του γεωυφάσματος και οποιαδήποτε 
άλλη δαπάνη μη αναφερόμενη αλλά απαραίτητη για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με 
την σύμβαση, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια 
της μελέτης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επι−
φάνειας με γεωύφασμα.

4.11.01 Εφελκυστικής αντοχής (κατά την κύρια διεύ−
θυνση) 200 kN/m

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
4.11.02 Εφελκυστικής αντοχής (κατά την κύρια διεύ−

θυνση) 300 kN/m
ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
4.11.03 Εφελκυστικής αντοχής (κατά την κύρια διεύ−

θυνση) 400 kN/m
ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
4.11.04 Εφελκυστικής αντοχής (κατά την κύρια διεύ−

θυνση) 500 kN/m
ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
4.11.05 Εφελκυστικής αντοχής (κατά την κύρια διεύ−

θυνση) 600 kN/m
ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 4.12 Προμήθεια και διάστρωση μη υφαντού γε−

ωυφάσματος σε ύφαλα τμήματα θαλασσίων έργων
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6361
Για την προμήθεια και υποθαλάσσια διάστρωση σε σε 

ύφαλα τμήματα θαλασσίων έργων, μη υφαντών γεωυφα−
σμάτων από συνθετικές ίνες ανθεκτικές στο θαλάσσιο 
περιβάλλον, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης, 
δηλαδή για την προμήθεια και μεταφορά ανεξαρτήτως 
αποστάσεως επί τόπου των έργων του γεωυφάσματος, 
όλων των απαιτούμενων υλικών συγκόλλησης, ραφής 
κ.λπ.., προετοιμασία, κοπή, ραφή ή συγκόλληση, απο−
μείωση και φθορά του γεωυφάσματος κατά την κοπή, 
φορτοεκφόρτωση, θαλάσσια μεταφορά, καταβίβαση του 
γεωυφάσματος στην κατάλληλη στάθμη διαστρώσεως, 
διάστρωση από καταδυτικό συνεργείο, στην έκταση 
και στις στάθμες που προβλέπονται από την μελέτη, 
επικάλυψη των φύλλων του, αγκύρωση των άκρων του, 
και γενικά για κάθε δαπάνη εργαλείων, εξοπλισμού και 
προσωπικού που θα απαιτηθεί για την πλήρη διάστρωση 
του γεωυφάσματος και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη μη 
αναφερόμενη αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντε−
χνη εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με την σύμβαση, 
τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επι−
φάνειας με γεωύφασμα.

4.12.01 Ειδικού βάρους 200 gr/m2

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς:
4.12.01 Ειδικού βάρους 300 gr/m2

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
4.12.01 Ειδικού βάρους 400 gr/m2

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς:
4.12.01 Ειδικού βάρους 500 gr/m2

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς:
4.12.01 Ειδικού βάρους 600 gr/m2

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς:
Άρθρο 4.13 Κατασκευές με φυσικούς ογκολίθους εξ 

ανελκύσεως
Για την κατασκευή έργων, σε οποιοδήποτε βάθος 
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θαλάσσης ή ύψος άνω αυτής, από στερεούς φυσικούς 
ογκολίθους εξ ανελκύσεως είτε από την ακτή, είτε από 
τον πυθμένα θαλάσσης, είτε από υφιστάμενα τμήματα 
λιμενικών έργων που προβλέπεται να καθαιρεθούν, με 
την έγκριση του κυρίου του έργου, δηλαδή για την 
ανέλκυση του κατάλληλου υλικού, φορτοεκφόρτωση, 
χερσαία και θαλάσσια μεταφορά ανεξαρτήτως αποστά−
σεως, βύθιση, διάστρωση, τακτοποίηση και μόρφωση, 
με την βοήθεια δύτη, σε στάθμες και θέσεις όπως κα−
θορίζονται στα σχέδια της μελέτης, όπως και για κάθε 
άλλη εργασία και δαπάνη, για την πλήρη και σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές και τους όρους δημοπράτησης, 
κατασκευή τμημάτων λιμενικών έργων ή μόρφωση της 
θωράκισής τους σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης ή 
οποιοδήποτε ύψος άνω της ΜΣΘ.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη αρ−
χικών και τελικών διατομών 

4.13.01 Με φυσικούς ογκόλιθους ατομικού βάρους 200 
− 1500 kg

Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 2310
ΕΥΡΩ Ολογράφως: [*] 
 Αριθμητικώς: 
4.13.02 Με φυσικούς ογκόλιθους ατομικού βάρους 1500 

− 2500 kg
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 2320
ΕΥΡΩ Ολογράφως: [*] 
 Αριθμητικώς: 
4.13.03 Με φυσικούς ογκόλιθους ατομικού βάρους 2500 

− 4000 kg
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 2320
ΕΥΡΩ Ολογράφως: [*] 
 Αριθμητικώς: 
4.13.04 Με φυσικούς ογκόλιθους ατομικού βάρους άνω 

των 4000 kg
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 2330
ΕΥΡΩ Ολογράφως: [*] 
 Αριθμητικώς: 
5.  ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΚΥΨΕ−

ΛΩΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ
Άρθρο 5.01 Συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυ−

ρόδεμα
Κατασκευή έργων σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης ή 

ύψος άνω αυτής, με συμπαγείς τεχνητούς ογκόλιθους, 
από άοπλο ή ελαφρώς ωπλισμένο σκυρόδεμα, ελάχιστης 
περιεκτικότητας σε τσιμέντο ανά m3 σκυροδέματος σύμ−
φωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος και 
την μελέτη, δηλαδή για την προμήθεια και μεταφορά 
ανεξαρτήτως αποστάσεως όλων των απαιτουμένων 
υλικών επί τόπου των έργων, συμπεριλαμβανομένων 
των τυχόν προβλεπομένων προσθέτων σκυροδέματος, 
πλην του σιδηρού οπλισμού του σκυροδέματος, φορτο−
εκφόρτωση, προσέγγιση και ανάμιξη αυτών στις ανα−
λογίες που καθορίζονται από την εγκεκριμένη μελέτη 
συνθέσεως, έλεγχο της ποιότητας αυτού, μεταφορά και 
διάστρωση του σκυροδέματος στους τύπους σε στρώ−
σεις πάχους όχι μεγαλυτέρου των 0.40 m, συμπύκνωση 
με δονητές, συντήρηση του σκυροδέματος, προμήθεια 
επί τόπου των έργων, αποσύνδεση και επανασύνδεση 
των σιδηροτύπων, φορτοεκφόρτωση, αφού παρέλθει ο 
προβλεπόμενος από τις τεχνικές προδιαγραφές χρόνος 
για την άρση των ογκολίθων, χερσαία και θαλάσσια 
μεταφορά, βύθιση, τοποθέτηση και τακτοποίηση των 
ογκολίθων με την βοήθεια καταδυτικού συνεργείου, στις 

στάθμες και θέσεις που καθορίζονται στα σχέδια, προ−
φόρτιση των στηλών των τεχνητών ογκολίθων, καθώς 
και κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους της Συμβάσεως κατασκευή, του 
συστήματος για την άρση και πόντιση των τεχνητών 
ογκολίθων επιλεγόμενου από τον Ανάδοχο με δική του 
ευθύνη, της αντίστοιχης δαπάνης περιεχόμενης στην 
τιμή μονάδος του ογκολίθου.

Για την κατασκευή μόνον των Τεχνητών Ογκολίθων, 
ο Ανάδοχος δύναται να πληρώνεται με το 70% της 
συνολικής τιμής του παρόντος άρθρου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ογκολίθου (m3), αφαιρουμένων 
των πάσης φύσεως εγκοπών που προβλέπονται από την 
μελέτη,ή οφειλονται στο σύστημα άρσης των τ.ο.

5.01.01 Συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι βάρους μέχρι 
35 τόνων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 3110
ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
5.01.02 Συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι βάρους 35 μέχρι 

80 τόνων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 3120
ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
5.01.03 Συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι βάρους άνω των 

80 τόνων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 3120
ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 5.02 Συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι προστασίας 

ποδός 
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 3110
Κατασκευή έργων σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης με 

συμπαγείς τεχνητούς ογκόλιθους ανεξαρτήτως βάρους, 
ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιμέντο ανά m3 σκυροδέ−
ματος σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέ−
ματος και την μελέτη, δηλαδή για την προμήθεια και μετα−
φορά ανεξαρτήτως αποστάσεως όλων των απαιτουμένων 
υλικών επί τόπου των έργων, συμπεριλαμβανομένων των 
τυχόν προβλεπομένων προσθέτων σκυροδέματος, πλην 
του προβλεπόμενου από την μελέτη σιδηρού οπλισμού, 
φορτοεκφόρτωση, προσέγγιση και ανάμιξη αυτών στις 
αναλογίες που καθορίζονται από την εγκεκριμένη μελέτη 
συνθέσεως, έλεγχο της ποιότητας αυτού, μεταφορά και 
διάστρωση του σκυροδέματος στους τύπους σε στρώσεις 
πάχους όχι μεγαλυτέρου των 0,40 m, συμπύκνωση του 
σκυροδέματος με δονητές, συντήρηση του σκυροδέματος, 
προμήθεια επί τόπου των έργων, αποσύνδεση και επανα−
σύνδεση των σιδηροτύπων, φορτοεκφόρτωση των ογκο−
λίθων αφού παρέλθει ο προβλεπόμενος από τις τεχνικές 
προδιαγραφές χρόνος για την άρση αυτών, χερσαία και 
θαλάσσια μεταφορά, βύθιση, τοποθέτηση και τακτοποίηση 
των ογκολίθων με την βοήθεια καταδυτικού συνεργείου, 
στις στάθμες και θέσεις που καθορίζονται στα σχέδια, 
καθώς και κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη 
και σύμφωνα με τους όρους της Συμβάσεως κατασκευή, 
του συστήματος για την άρση και πόντιση των τεχνητών 
ογκολίθων επιλεγόμενου από τον Ανάδοχο με δική του 
ευθύνη, της αντίστοιχης δαπάνης περιεχόμενης στην τιμή 
μονάδος του ογκολίθου.

Για την κατασκευή μόνον των Τεχνητών Ογκολίθων, 
ο Ανάδοχος δύναται να πληρώνεται με το 70% της 
συνολικής τιμής του παρόντος άρθρου.



 

 

 
23138 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ογκολίθου (m3), αφαιρουμένων 
των πάσης φύσεως εγκοπών που προβλέπονται από την 
μελέτη ή οφειλονται στο σύστημα άρσης των τ.ο.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 5.03 Ειδικοί τεχνητοί ογκόλιθοι θωράκισης
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 3400
Για την κατασκευή θωράκισης εξωτερικών λιμενικών 

έργων σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης ή ύψος άνω 
αυτής με ειδικούς τεχνητούς ογκόλιθους, ανεξαρτήτως 
βάρους, σχήματος, μορφής και διαστάσεων, από άοπλο 
ή ωπλισμένο σκυρόδεμα, ελάχιστης περιεκτικότητας 
σε τσιμέντο ανά m3 σκυροδέματος σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος και την μελέτη, 
δηλαδή για την προμήθεια και μεταφορά ανεξαρτή−
τως αποστάσεως όλων των απαιτουμένων υλικών επί 
τόπου των έργων, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν 
προβλεπομένων προσθέτων σκυροδέματος, πλην του 
προβλεπόμενου από την μελέτη σιδηρού οπλισμού, φορ−
τοεκφόρτωση, προσέγγιση και ανάμιξη αυτών στις ανα−
λογίες που καθορίζονται από την εγκεκριμένη μελέτη 
συνθέσεως, έλεγχο της ποιότητας αυτού, μεταφορά και 
διάστρωση του σκυροδέματος στους τύπους σε στρώ−
σεις πάχους όχι μεγαλυτέρου των 0,40 m, συμπύκνωση 
του σκυροδέματος με δονητές, συντήρηση του σκυρο−
δέματος, προμήθεια επί τόπου των έργων, αποσύνδεση 
και επανασύνδεση των σιδηροτύπων, φορτοεκφόρτωση 
των ογκολίθων αφού παρέλθει ο προβλεπόμενος από 
τις τεχνικές προδιαγραφές χρόνος για την άρση αυτών, 
χερσαία και θαλάσσια μεταφορά, βύθιση, τοποθέτηση 
και τακτοποίηση των ογκολίθων με την βοήθεια κατα−
δυτικού συνεργείου, στις στάθμες και θέσεις που καθο−
ρίζονται στα σχέδια, καθώς και κάθε άλλη εργασία και 
δαπάνη για την πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της 
Συμβάσεως κατασκευή, του συστήματος για την άρση 
και πόντιση των τεχνητών ογκολίθων επιλεγόμενου από 
τον Ανάδοχο με δική του ευθύνη, της αντίστοιχης δαπά−
νης περιεχόμενης στην τιμή μονάδος του ογκολίθου.

Για την κατασκευή μόνον των Τεχνητών Ογκολίθων, 
ο Ανάδοχος δύναται να πληρώνεται με το 70% της 
συνολικής τιμής του παρόντος άρθρου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ογκολίθου (m3), αφαιρουμένων 
των πάσης φύσεως εγκοπών που προβλέπονται από την 
μελέτη ή οφειλονται στο σύστημα άρσης των τ.ο.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 5.04 Προκατασκευασμένα στοιχεία ανωδομών 

από ωπλισμένο σκυρόδεμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4240
Για την προκατασκευή στοιχείων διαμόρφωσης ανω−

δομών (π.χ. μετωπών, προπλακών, διαχωριστικών δοκί−
δων, κεφαλοδέσμων κ.λπ..), και την τοποθέτησή τους 
σε οποιοδήποτε ύψος άνω της θαλάσσης, ανεξαρτήτως 
μορφής, σχήματος και μεγέθους, από οπλισμένο σκυ−
ρόδεμα, ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιμέντο ανά 
m3 σκυροδέματος σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνο−
λογίας Σκυροδέματος και την μελέτη, δηλαδή για την 
προμήθεια και μεταφορά ανεξαρτήτως αποστάσεως 
όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου των έργων, 
συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων από τις τε−
χνικές προδιαγραφές προσθέτων σκυροδέματος, πλην 
του σιδηρού οπλισμού, φορτοεκφόρτωση, προσέγγιση 
και ανάμιξη αυτών στις αναλογίες που καθορίζονται από 

την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως του σκυροδέματος, 
έλεγχο της ποιότητας αυτού, προμήθεια επί τόπου των 
έργων, κατασκευή, αποσύνδεση αφού παρέλθει ο προ−
βλεπόμενος από τις τεχνικές προδιαγραφές χρόνος 
και επανασύνδεση των σιδηροτύπων που απαιτούνται 
για την κατασκευή των στοιχείων, μεταφορά και διά−
στρωση του σκυροδέματος στους τύπους σε στρώσεις 
πάχους όχι μεγαλυτέρου των 0.40 m, συμπύκνωση του 
σκυροδέματος με δονητές, συντήρηση του σκυροδέ−
ματος, φορτοεκφόρτωση, αφού παρέλθει ο προβλεπό−
μενος από τις τεχνικές προδιαγραφές χρόνος για την 
άρση των στοιχείων, χερσαία και θαλάσσια μεταφορά, 
τοποθέτηση των στοιχείων στις στάθμες και θέσεις 
που καθορίζονται στα σχέδια, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των απαιτούμενων υλικών ανάρτησης, στήριξης 
και στερέωσης αυτών, καθώς και κάθε άλλη εργασία και 
δαπάνη για την πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της 
Συμβάσεως κατασκευή, του συστήματος για την άρση 
και τοποθέτηση των προκατασκευασμένων στοιχείων 
επιλεγόμενου από τον Ανάδοχο με δική του ευθύνη, της 
αντίστοιχης δαπάνης περιεχόμενης στην τιμή μονάδος 
των στοιχείων.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ογκολίθου (m3), αφαιρουμένων 
των πάσης φύσεως εγκοπών που προβλέπονται από την 
μελέτη ή οφειλονται στο σύστημα άρσης των τ.ο.

5.04.01 Προκατασκευασμένα στοιχεία από οπλισμένο 
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
5.04.02 Προκατασκευασμένα στοιχεία από οπλισμένο 

σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
5.04.03 Προκατασκευασμένα στοιχεία από οπλισμένο 

σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 5.05 Κυψελωτοί τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυ−

ρόδεμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 3300
Για την κατασκευή έργων σε οποιοδήποτε βάθος θα−

λάσσης ή ύψος άνω αυτής, με κυψελωτούς τεχνητούς 
ογκόλιθους ανεξαρτήτως βάρους, μορφής και διαστά−
σεων, από οπλισμένο σκυρόδεμα, ελάχιστης περιεκτι−
κότητας σε τσιμέντο ανά m3 σκυροδέματος σύμφωνα 
με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος και την 
μελέτη, δηλαδή για την προμήθεια και μεταφορά ανε−
ξαρτήτως αποστάσεως όλων των απαιτουμένων υλικών 
επί τόπου των έργων, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν 
προβλεπομένων προσθέτων σκυροδέματος, πλην του 
σιδηρού οπλισμού, φορτοεκφόρτωση, προσέγγιση και 
ανάμιξη αυτών στις αναλογίες που καθορίζονται από 
την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως, έλεγχο της ποιότη−
τας αυτού, μεταφορά και διάστρωση του σκυροδέματος 
στους τύπους σε στρώσεις πάχους όχι μεγαλυτέρου 
των 0.40 μέτρων, συμπύκνωση του σκυροδέματος με 
δονητές, συντήρηση του σκυροδέματος, προμήθεια επί 
τόπου των έργων, αποσύνδεση και επανασύνδεση των 
σιδηροτύπων, φορτοεκφόρτωση, αφού παρέλθει ο προ−
βλεπόμενος από τις τεχνικές προδιαγραφές χρόνος 
για την άρση των ογκολίθων, χερσαία και θαλάσσια 
μεταφορά, βύθιση, τοποθέτηση και τακτοποίηση των 
ογκολίθων με την βοήθεια καταδυτικού συνεργείου, στις 



 

 

 
στάθμες και θέσεις που καθορίζονται στα σχέδια, προ−
φόρτιση των στηλών των τεχνητών ογκολίθων, καθώς 
και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους της Συμβάσεως κατασκευή των 
έργων, του συστήματος για την άρση και πόντιση των 
τεχνητών ογκολίθων επιλεγόμενου από τον Ανάδοχο με 
δική του ευθύνη, της αντίστοιχης δαπάνης περιεχόμενης 
στην τιμή μονάδος του ογκολίθου.

Για την κατασκευή μόνον των Τεχνητών Ογκολίθων, 
ο Ανάδοχος δύναται να πληρώνεται με το 70% της 
συνολικής τιμής του παρόντος άρθρου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ογκολίθου (m3), αφαιρουμένων 
των πάσης φύσεως εγκοπών που προβλέπονται από την 
μελέτη ή οφειλονται στο σύστημα άρσης των τ.ο.

5.05.01 Κυψελωτοί τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
5.05.02 Κυψελωτοί τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C25/30 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 5.06 Προκατασκευασμένα κυψελωτά κιβώτια 

(caissons) από οπλισμένο σκυρόδεμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 3300
Για την κατασκευή, καθέλκυση, ρυμούλκυση και πόντι−

ση σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, προκατασκευα−
σμένων κιβωτίων (caissons) από οπλισμένο σκυρόδεμα, 
ανεξάρτητα από το βάρος, τον όγκο, την μορφή και τις 
διαστάσεις τους, όπως αυτά ορίζονται στα σχέδια της 
μελέτης, δηλαδή για:

α. Την κάθε είδους δαπάνη δημιουργίας εργοταξιακού 
χώρου και διαμόρφωσης, χρήσεως και λειτουργίας των 
πάσης φύσεως αναγκαίων εργοταξιακών εγκαταστά−
σεων, μόνιμων, προσωρινών ή πλωτού συγκροτήματος, 
τις οποίες θα κατασκευάσει, ενοικιάσει, μισθώσει και 
γενικότερα θα κάνει χρήση ο Ανάδοχος για την δόμηση 
και καθέλκυση των κυψελωτών κιβωτίων.

β. Την προμήθεια, και μεταφορά ανεξαρτήτως αποστά−
σεως στον χώρο προκατασκευής των κυψελωτών κιβω−
τίων, όλων των απαιτουμένων υλικών συμπεριλαμβανο−
μένων των προβλεπομένων προσθέτων σκυροδέματος 
όπως αναστολέας διαβρώσεως, ρευστοποιητής, στεγα−
νωτικό μάζας, συνθετικές ίνες πολυπροπυλενίου κ.λπ.. 
στις προβλεπόμενες από τις τεχνικές προδιαγραφές 
αναλογίες, πλην του σιδηρού οπλισμού του σκυροδέμα−
τος, φορτοεκφόρτωση, προσέγγιση και ανάμιξη αυτών 
στις αναλογίες που καθορίζονται από την εγκεκριμένη 
μελέτη συνθέσεως του σκυροδέματος και έλεγχο της 
ποιότητας αυτού.

γ. Την προμήθεια επί τόπου των έργων, κατασκευή, 
αποσύνδεση αφού παρέλθει ο προβλεπόμενος από τις 
τεχνικές προδιαγραφές χρόνος και επανασύνδεση των 
σιδηροτύπων που απαιτούνται για την κατασκευή των 
κυψελωτών κιβωτίων, συμπεριλαμβανομένων των δα−
πανών λόγω φθορών και τυχόν απωλειών, καθώς και 
της αξίας των τύπων που ενδεχομένως για κατασκευ−
αστικούς λόγους θα παραμείνουν ενσωματωμένοι σε 
τμήματα του έργου και δεν θα μπορούν να ανακτη−
θούν, καθώς επίσης και των δαπανών για την κατα−
σκευή τυχόν προβλεπομένων κυκλικών οπών μετά των 
κατάλληλων σιδηροτύπων και προσωρινών πωμάτων 
σφραγίσεώς τους.

δ. Την μεταφορά και διάστρωση του σκυροδέματος 
στους σιδηρότυπους σε στρώσεις πάχους όχι μεγα−
λυτέρου των 0,40 m, συμπύκνωση του σκυροδέματος, 
συντήρηση του σκυροδέματος και εξασφάλιση της 
πλήρους στεγανότητας κάθε κυψελωτού κιβωτίου στην 
φάση της προκατασκευής, σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές

ε. Την διόρθωση τυχόν ελαττωμάτων της επιφανείας 
των κυψελωτών κιβωτίων μετά την αφαίρεση των σιδη−
ροτύπων, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

στ. Την καθέλκυση, ερματισμό και επίπλευση των 
κυψελωτών κιβωτίων, του συστήματος για την καθέλ−
κυση και τον ερματισμό των κυψελωτών κιβωτίων επι−
λεγόμενου από τον Ανάδοχο με δική του ευθύνη, της 
αντίστοιχης δαπάνης περιεχόμενης στην τιμή μονάδος 
του κιβωτίου. Επισημαίνεται ότι εφ΄ όσον ο Ανάδοχος 
εφαρμόσει μέθοδο καθελκύσεως και επιπλεύσεως των 
κιβωτίων, εκ της οποίας οι πάσης φύσεως φορτίσεις των 
κυψελωτών κιβωτίων επιβάλλουν αύξηση των διατομών 
των σκυροδεμάτων τους ή των οπλισμών τους, πέραν 
των προβλεπομένων από τα σχέδια της μελέτης, τότε 
η πρόσθετη δαπάνη των εργασιών και υλικών βαρύνει 
εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.

ζ. Την συνέχιση μετά την καθέλκυση, εφ΄ όσον απαιτεί−
ται, της σκυροδετήσεως για την επίτευξη του επιθυμη−
τού ύψους των κυψελωτών κιβωτίων και την παραμονή 
των κιβωτίων για όσο χρόνο απαιτείται για την επίτευξη 
των απαιτουμένων αντοχών του σκυροδέματος.

η. Τον ελλιμενισμό, ασφάλιση, χερσαία ή/και θαλάσσια 
μεταφορά και ρυμούλκηση των κυψελωτών κιβωτίων με 
χρήση κατάλληλου πλωτού εξοπλισμού, ανεξαρτήτως 
αποστάσεως, από τον χώρο προκατασκευής των κιβω−
τίων στις τελικές θέσεις πόντισης αυτών, συμπεριλαμ−
βανομένων των πάσης φύσεως και για οποιονδήποτε 
λόγο σταλιών. Επισημαίνεται ότι ο τρόπος ρυμούλκη−
σης που θα επιλεγεί από τον Ανάδοχο θα τεκμηριω−
θεί πλήρως στην Υπηρεσία, ότι τούτος δεν επιβάλει 
πρόσθετες φορτίσεις, που τυχόν επιφέρουν βλάβες ή 
ζημίες στα κυψελωτά κιβώτια, τυχόν δε απαίτηση προ−
σθέτων ποσοτήτων οπλισμού ή σκυροδέματος πέραν 
του προβλεπομένου στις διατομές της μελέτης, βαρύνει 
εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.

θ. Την πόντιση των κυψελωτών κιβωτίων στην τελική 
τους θέση, με χρήση καταδυτικού και τοπογραφικού 
συνεργείου, του συστήματος για την πόντιση των κυ−
ψελωτών κιβωτίων επιλεγόμενου από τον Ανάδοχο με 
δική του ευθύνη, της αντίστοιχης δαπάνης των πάσης 
φύσεως απαιτούμενων μικροϋλικών (π.χ. δικλείδες) ή/
και εξοπλισμού (π.χ. αντλίες) περιεχόμενης στην τιμή 
μονάδος του κιβωτίου.

ι. Την αποζημίωση ημεραργιών προσωπικού ή σταλιών 
πλωτών και χερσαίων μηχανημάτων ή χρόνου δέσμευ−
σης οποιονδήποτε βοηθητικών υλικών ή εργαλείων μέ−
χρι την πόντιση των κυψελωτών κιβωτίων στην οριστική 
τους θέση.

ια. Κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη ως 
άνω κατασκευή, σύμφωνα με τους όρους της Συμβά−
σεως.

Διευκρινίζεται ότι ο τρόπος κατασκευής που περι−
γράφεται στην μελέτη και το ανωτέρω άρθρο του Τι−
μολογίου, είναι δυνητικός για τον Ανάδοχο του έργου, 
ο οποίος θα πληρώνεται μόνο για την εργασία κατα−
σκευής ετοίμου και τοποθετημένου κυψελωτού κιβωτίου, 
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ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε ενδιάμεσες εργασίες 
απαιτηθούν. Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει την καθαί−
ρεση των ενδιαμέσων και των βοηθητικών κατασκευών 
που έχουν γίνει στην περιοχή του εργοταξίου, ή και να 
τις κρατήσει για χρήση χωρίς επί πλέον πληρωμή.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο κυψελωτού κιβωτίου (m3), αφαι−
ρουμένων των πάσης φύσεως εγκοπών που προβλέπο−
νται από την μελέτη.

5.06.01 Κυψελωτά κιβώτια από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
5.06.02 Κυψελωτά κιβώτια από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C25/30 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
5.06.03 Κυψελωτά κιβώτια από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C30/37 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
6. ΥΦΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Άρθρο 6.01 Ύφαλες σκυροδετήσεις με χρήση σιδη−

ροτύπων
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4110
Για την κατασκευή υφάλων τμημάτων λιμενικών έρ−

γων σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα, ελάχιστης περιεκτικότητας σε 
τσιμέντο ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος σύμφωνα με 
τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος και την με−
λέτη, δηλαδή για την προμήθεια και μεταφορά ανεξαρ−
τήτως αποστάσεως όλων των απαιτουμένων επί τόπου 
των έργων, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων 
προσθέτων σκυροδέματος, πλην του σιδηρού οπλισμού 
του σκυροδέματος, φορτοεκφόρτωση, προσέγγιση και 
ανάμιξη αυτών στις αναλογίες που καθορίζονται από 
την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως του σκυροδέματος, 
έλεγχο της ποιότητας αυτού, προμήθεια επί τόπου των 
έργων, κατασκευή, τοποθέτηση, φθορά, αποσύνδεση 
αφού παρέλθει ο προβλεπόμενος από τις τεχνικές προ−
διαγραφές χρόνος και επανασύνδεση των σιδηροτύπων 
μετά των απαιτούμενων συνδέσμων, που απαιτούνται 
για την κατασκευή του έργου, την λήψη μέτρων για 
αποφυγή διαρροών, μεταφορά, έγχυση και διάστρωση 
του σκυροδέματος στους τύπους και εντός του ύδατος, 
με την βοήθεια καταδυτικού συνεργείου, στις θέσεις και 
στάθμες που καθορίζονται στα σχέδια της μελέτης του 
έργου, καθώς και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη 
για την πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της Συμβά−
σεως κατασκευή τμημάτων λιμενικών τεχνικών έργων 
βαρύτητας από ύφαλο σκυρόδεμα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο υφάλου σκυροδέματος (m3)
6.01.01 Κατασκευές από ύφαλο έγχυτο επί τόπου σκυ−

ρόδεμα κατηγορίας C16/20 με χρήση σιδηροτύπων
ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
6.01.02 Κατασκευές από ύφαλο έγχυτο επί τόπου σκυ−

ρόδεμα κατηγορίας C20/25 με χρήση σιδηροτύπων
ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 6.02 Ύφαλες κατασκευές με σακκολίθους σκυ−

ροδέματος
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4130
Για την κατασκευή υφάλων τμημάτων λιμενικών τεχνι−

κών έργων σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης από σακ−
κόλιθους σκυροδέματος, ελάχιστης περιεκτικότητας σε 
τσιμέντο ανά m3 σύμφωνα με την μελέτη, προς κατασκευή 
υφάλων έργων υποθεμελίωσης κρηπιδοτοίχων, προβλη−
τών, νησίδων κ.λπ.., επισκευής, ενίσχυσης και προστασίας 
υφιστάμενων έργων, δηλαδή για την προμήθεια και μετα−
φορά ανεξαρτήτως αποστάσεως όλων των απαιτουμένων 
σάκκων και υλικών επί τόπου των έργων, φορτοεκφόρ−
τωση, προσέγγιση και ανάμιξη αυτών στις αναλογίες που 
καθορίζονται από την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως του 
σκυροδέματος, έλεγχο της ποιότητας αυτού, πλήρωση 
των σάκκων με σκυρόδεμα, φορτοεκφόρτωση, χερσαία 
και θαλάσσια μεταφορά, βύθιση τοποθέτηση και τακτο−
ποίηση των σακκόλιθων εντός του ύδατος με την βοήθεια 
καταδυτικού συνεργείου, στις θέσεις και στάθμες που 
καθορίζονται στα σχέδια της μελέτης του έργου, καθώς 
και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη 
και σύμφωνα με τους όρους της Συμβάσεως κατασκευή 
υφάλων έργων με σακκολίθους σκυροδέματος.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο υφάλου σκυροδέματος τοπο−
θετημένων σακκολίθων.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 6.03 Πλήρωση κυψελών ή διακένων με ύφαλο 

σκυρόδεμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4110
Για την κατασκευή υφάλων τμημάτων λιμενικών τεχνικών 

έργων σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα, ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσι−
μέντο ανά m3 σκυροδέματος σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Τεχνολογίας Σκυροδέματος και την μελέτη, προς πλήρωση 
κυψελών στηλών, ή κυψελών μεταξύ διαδοχικών στηλών, 
ή διακένων μεταξύ ποδός λιμενικών έργων βαρύτητας και 
τεχνητών ογκολίθων προστασίας ποδός, ή κατασκευή 
υφάλων έργων προς υποθεμελίωση κρηπιδοτοίχων, προ−
βλητών, νησίδων κ.λπ.., επισκευή ή ενίσχυση και προστασία 
υφιστάμενων έργων, δηλαδή για την προμήθεια και μετα−
φορά ανεξαρτήτως αποστάσεως όλων των απαιτουμέ−
νων υλικών επί τόπου των έργων, συμπεριλαμβανομένων 
των προβλεπομένων προσθέτων σκυροδέματος, πλην του 
σιδηρού οπλισμού του σκυροδέματος, φορτοεκφόρτωση, 
προσέγγιση και ανάμιξη αυτών στις αναλογίες που καθο−
ρίζονται από την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως του σκυ−
ροδέματος, έλεγχο της ποιότητας αυτού, την λήψη μέτρων 
για αποφυγή διαρροών, μεταφορά, έγχυση και διάστρωση 
του σκυροδέματος στις κυψέλες ή τα διάκενα και εντός 
του ύδατος με την βοήθεια καταδυτικού συνεργείου, στις 
θέσεις και στάθμες που καθορίζονται στην μελέτη, καθώς 
και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους της Συμβάσεως πλήρωση κυψελών 
ή διακένων τμημάτων λιμενικών τεχνικών έργων βαρύτητας 
από ύφαλο σκυρόδεμα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο υφάλου σκυροδέματος (m3) .
6.03.01 Πλήρωση κυψελών ή διακένων με ύφαλο έγχυτο 

επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
6.03.02 Πλήρωση κυψελών ή διακένων με ύφαλο έγχυ−

το επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ
Άρθρο 7.01 Προμήθεια χαλυβδίνων πασσάλων
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Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4700
Για την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου, 

βαφή και κατασκευή χαλύβδινων πασσάλων από χάλυβα 
S235, κυλινδρικής διατομής (χαλυβδοσωλήνων πασσα−
λώσεων), λειτουργικών ή μη λειτουργικών, ανεξαρτήτως 
εξωτερικής διαμέτρου, πάχους τοιχώματος και τρόπου 
ραφής, όπως αυτά καθορίζονται από την μελέτη και τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και με την έγκριση του κυρίου 
έργου, δηλαδή

α) για την προμήθεια και μεταφορά των χαλυβδοσω−
λήνων επί τόπου των έργων, στα προβλεπόμενα από την 
μελέτη μήκη και όλων των απαιτούμενων προεργασιών 
(κοπών, επί τόπου απομειώσεων, επί τόπου συγκολλή−
σεων για επιμήκυνση, ή ενίσχυση της αιχμής με τυχόν 
πρόσθετο ειδικό τεμάχιο, ραδιογραφιών, αμμοβολής, εξω−
τερικής βαφής επί τόπου και μη, αποκατάστασης της 
βαφής στα σημεία κολλήσεων, προσθηκών τυχόν ειδικών 
μεταλλικών κατασκευών για την στήριξη κεφαλόδεσμων 
ή στις θέσεις κοπής κ.λπ..), σύμφωνα με την μελέτη 

β) για την ενδεχόμενη κοπή τμήματος του χαλυβδο−
σωλήνα μετά την έμπηξή του, εφόσον οι συνθήκες του 
υπεδάφους δεν επιτρέψουν την έμπηξη σε όλο το υπό 
της μελέτης προβλεπόμενο βάθος, και 

γ) για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για πλήρως 
τελειωμένη εργασία σύμφωνα με τους όρους της Συμ−
βάσεως.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετηθέντων πασσάλων. 
Τα τυχόν αποκοπτόμενα τμήματα δεν επιμετρούνται και 
θεωρούνται ανηγμένα στην τιμή μονάδος.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 7.02 Έμπηξη χαλυβδίνων πασσάλων
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 1230
Για την εργασία ύφαλης πασσαλώσεως, λειτουργικών 

και μη λειτουργικών χαλυβδίνων πασσάλων κυλινδρικής 
διατομής (χαλυβδοσωλήνων πασσαλώσεων) με ανοικτό 
ή κλειστό κάτω άκρο, δηλαδή την κατακόρυφο ή κεκλι−
μένη έμπηξη με περιστροφική διάτρηση ή/και κρούση 
και με ειδικό μηχάνημα (πασσαλοπήκτης επί πλωτού γε−
ρανού, μετακινούμενος με την βοήθεια ρυμουλκού) των 
χαλυβδοσωλήνων πασσαλώσεων, ανεξαρτήτως μεθόδου 
εμπήξεως, εξωτερικής διαμέτρου, πάχους τοιχώματος, 
τρόπου ραφής, ποιότητος χάλυβα και βάθους εμπήξεως, 
δηλαδή 

α) για την εισκόμιση και αποκόμιση του απαιτουμέ−
νου εξοπλισμού, την φόρτωση επί πλωτού γερανού 
των χαλυβδοσωλήνων πασσαλώσεων (η προμήθεια και 
προετοιμασία των οποίων πληρώνεται με χωριστό άρ−
θρο), μετακίνηση και τοποθέτηση του πασσαλοπήκτη 
επακριβώς στις υπό της μελέτης προβλεπόμενες θέσεις 
με την βοήθεια τοπογραφικού συνεργείου, 

β) για την ανάρτηση των χαλυβδοσωλήνων από τον 
πασσαλοπήκτη και την εργασία εμπήξεώς τους και την 
ενδεχόμενη επί τόπου κοπή και εξομάλυνση ή προετοι−
μασία της κεφαλής του πασσάλου, 

γ) για την μετακίνηση του πασσαλοπήκτη σε κάθε 
νέα θέση, όπως καθορίζεται στα σχέδια και την μελέτη 
και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη 
και σύμφωνα με τους όρους της Συμβάσεως εκτέλεση 
της εργασίας.

Τιμή ανά μέτρο (m) χαλυβδοσωλήνων πασσαλώσεων, 
αποδεκτών σύμφωνα με την μελέτη και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης. 

7.02.01 Έμπηξη χαλυβδίνων πασσάλων με ανοικτό κάτω 
άκρο

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
7.02.02 Έμπηξη χαλυβδίνων πασσάλων με κλειστό 

κάτω άκρο
ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 7.03 Διάτρηση και αφαίρεση εδαφικού υλικού 

φρεατοπασσάλων
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 1230
Για την ύφαλη διάτρηση, σε πάσης φύσεως εδάφη, 

φρεατοπασσάλων, ανεξαρτήτως βάθους, μεθόδου δια−
τρήσεως και διαμέτρου, με ειδικό μηχάνημα επί πλωτού 
γερανού μετακινούμενου με την βοήθεια ρυμουλκού, 
δηλαδή:

α) για την εισκόμιση και αποκόμιση του απαιτουμένου 
εξοπλισμού, μετακίνηση και τοποθέτηση αυτού επακρι−
βώς στις υπό της μελέτης προβλεπόμενες θέσεις με την 
βοήθεια τοπογραφικού συνεργείου, 

β) τη διάτρηση και αφαίρεση του εδαφικού υλικού της 
διατομής των πασσάλων μέχρι τις προβλεπόμενες από 
την μελέτη του έργου στάθμες, με ή χωρίς την χρήση 
προσωρινού περιβλήματος, ή από το εσωτερικό του 
εμπηγμένου τμήματος χαλυβδίνων πασσάλων (χαλυβδο−
σωλήνων), ή πέραν της στάθμης έμπηξης χαλυβδίνων 
πασσάλων 

γ) τον καθαρισμό του πυθμένα του φρέατος και 
δ) την μετακίνηση του εξοπλισμού από θέση σε θέση, 

την αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη των 
προϊόντων διατρήσεως σε θέσεις που θα εγκριθούν 
αρμόδια και σε βάθη θαλάσσης μεγαλύτερα των 50,0 
m μέτρων ανεξαρτήτως αποστάσεως μεταφοράς και 
σε διασπορά ώστε η συντελούμενη πρόσχωση να μην 
μειώνει το βάθος στις θέσεις απορρίψεως πέραν των 
3,00 m, και κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την 
πλήρη, όπως καθορίζεται στα σχέδια και την μελέτη 
και σύμφωνα με τους όρους της Συμβάσεως, ύφαλη δι−
άτρηση φρεατοπασσάλων, με την αφαίρεση, αποκόμιση 
και απόρριψη των προϊόντων διατρήσεως.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο διατρήσεως φρεατοπασσάλων 
(m3) σύμφωνα με την θεωρητική τους διατομή, με επι−
μέτρηση από την στάθμη του θαλασσίου πυθμένα που 
αρχίζει η διάτρηση, μέχρι την στάθμη που σταματά. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 7.04 Σκυροδέτηση πασσάλων λιμενικών έρ−

γων
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4110
Για την ύφαλη σκυροδέτηση τμημάτων πασσάλων, 

ανεξαρτήτως διαμέτρου, σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσ−
σης, είτε εντός του θαλασσίου πυθμένα είτε υπεράνω 
της στάθμης του θαλασσίου πυθμένα, από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιμέντο ανά 
m3 σκυροδέματος σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνο−
λογίας Σκυροδέματος και την μελέτη, δηλαδή για την 
προμήθεια και μεταφορά ανεξαρτήτως αποστάσεως 
όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου των έργων, 
συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων προσθέ−
των σκυροδέματος, πλην του σιδηρού οπλισμού του 
σκυροδέματος των πασσάλων, φορτοεκφόρτωση, προ−
σέγγιση και ανάμιξη αυτών στις αναλογίες που καθο−
ρίζονται από την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως του 
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σκυροδέματος, έλεγχο της ποιότητας αυτού, μεταφορά 
και έγχυση του σκυροδέματος εντός του ύδατος, στο 
εσωτερικό διατρημάτων φρεατοπασσάλων ή στο εσω−
τερικό χαλυβδίνων πασσάλων, με σπονδυλωτό σωλήνα 
σκυροδέτησης “tremie pipe”, συμπεριλαμβανομένης της 
δαπάνης υπερχείλισης του σκυροδέματος των πασσά−
λων, της δαπάνης εισκόμισης, αποκόμισης, μεταφοράς, 
προσέγγισης, εγκατάστασης, μετακίνησης, χρησιμοποί−
ησης κ.λπ. των απαιτούμενων για την εκτέλεση της 
εργασίας χερσαίων και πλωτών μηχανημάτων, καθώς 
και κάθε άλλης εργασίας και δαπάνης για την πλήρη 
και σύμφωνα με τους όρους της Συμβάσεως, ύφαλη 
σκυροδέτηση πασσάλων. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο υφάλου σκυροδέματος φρε−
ατοπασσάλων (m3) σύμφωνα με την θεωρητική τους 
διατομή. Επιμέτρηση από τον πυθμένα της διάτρησης 
του πασσάλου (ή τον πυθμένα του χαλύβδινου μανδύα 
στην περίπτωση που το κάτω άκρο του είναι κλειστό) 
μέχρι την στάθμη της κεφαλής του ελεύθερου (υπεράνω 
του θαλάσσιου πυθμένα) τμήματος του πασσάλου.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 7.05 Σιδηρούς οπλισμός πασσάλων λιμενικών 

έργων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2734
Για την προμήθεια σιδηρού οπλισμού ποιότητας B500A 

B500C, κατά ΕΛΟΤ 1423−2 και 14223−3, οποιασδήποτε δι−
ατομής, για την κατασκευή πασσάλων λιμενικών έργων 
από σκυρόδεμα, δηλαδή για την προμήθεια των υλικών 
(σιδηρού οπλισμού, σύρματος προσδέσεως, αποστατών 
κ.λπ.) και μεταφορά τους επί τόπου του έργου, κοπή, 
κατεργασία, προετοιμασία του κλωβού, φορτοεκφόρ−
τωση, χερσαία και θαλάσσια μεταφορά, καταβιβασμό 
και τοποθέτηση εντός του μεταλλικού μανδύα ή/και 
εντός του διατρήματος φρεατοπασσάλων, σε θέσεις 
και στάθμες που καθορίζονται στη μελέτη, πρόσδεση, 
τοποθέτηση αποστατών καθώς και για κάθε άλλη ερ−
γασία και δαπάνη για φθορές ή απομείωση υλικού, για 
την πλήρη, σύμφωνα με την μελέτη και τους όρους της 
συμβάσεως εκτέλεση των εργασιών. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετηθέντος σιδηρού 
οπλισμού

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 7.06 Τοποθέτηση πλαστικών στραγγιστηρίων 

στον θαλάσσιο πυθμένα
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6620−1
Για την πλήρη κατασκευή στον θαλάσσιο πυθμένα 

πλαστικών κατακόρυφων στραγγιστηρίων (plastic drains), 
πλάτους 10 cm ανεξαρτήτως τύπου και λειτουργικών χα−
ρακτηριστικών, από πλωτό μέσο, σε οποιοδήποτε βάθος, 
μέχρι και 25,0 m, δηλαδή για τη δαπάνη προμήθειας και 
μεταφοράς των στραγγιστηρίων επί τόπου των έργων, 
φορτοεκφόρτωση, χερσαία και θαλάσσια μεταφορά 
ανεξαρτήτως αποστάσεως από τον εργοταξιακό χώρο, 
έμπηξη με κατάλληλο μηχάνημα και συνεργείο δύτη (εν−
δεικτικά αναφέρεται πασσαλοπήκτης με το κατάλληλο 
μεταλλικό στέλεχος) στις στάθμες και βάθη που καθορί−
ζονται στην μελέτη, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης 
προσκομίσεως, μεταφοράς, προσεγγίσεως, μετακινήσε−
ως, λειτουργίας και επαναφοράς μετά το πέρας των 
εργασιών του κατάλληλου συγκροτήματος έμπηξης, μετά 
των πάσης φύσεως δαπανών για ενδεχόμενες βοηθητικές 

κατασκευές, για τυχόν αναγκαίες γεωτρήσεις και προδι−
άτρηση με οποιοδήποτε μηχανικό μέσο για την διέλευση 
του στραγγιστηρίου, για φθορές, καθώς και κάθε άλλη 
δαπάνη (εργασία και υλικά) για την πλήρη και σύμφωνα 
με την σύμβαση εκτέλεση των εργασιών.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πλήρως εμπηγμένου στο 
έδαφος κατακορύφου πλαστικού στραγγιστηρίου, ανε−
ξαρτήτως μήκους έμπηξης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 7.07 Θαλάσσια κατασκευή χαλικοπασσάλων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2731
Για την πλήρη κατασκευή κατακορύφων χαλικοπασ−

σάλων με εκτόπιση του εδαφικού υλικού, με χρήση 
πλωτών ή/και χερσαίων μηχανικών μέσων, σε οποιο−
δήποτε βάθος θαλάσσης και σε πάσης φύσεως εδάφη, 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
Οι χαλικοπάσσαλοι κατά την διάρκεια της κατασκευής 
τους θα συμπυκνώνονται με διαδοχικές επανεμπήξεις 
καθαρών σκύρων 1,5 − 4 cm, προελεύσεως χειμάρρου ή 
λατομείου, αυτουσίων ή κατόπιν διαλογής. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφο−
ρά από οποιανδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων 
χαλύβδινων ειδικά πωματισμένων σωλήνων ή δονητικών 
στελεχών και σκύρων (μετά την τυχόν δαπάνη πλύσεως 
αυτών), η έμπηξη του σωλήνα ή του δονητικού στελέ−
χους με ταυτόχρονη διοχέτευση νερού ή αέρα μετά 
το πέρας της έμπηξης, η τροφοδότηση με σκύρα με 
την βοήθεια χοάνης ή αντλητικού συγκροτήματος, οι 
διαδοχικές ανασύρσεις και επανεμπήξεις του σωλήνα 
έμπηξης ή του δονητικού στελέχους σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, η επαναπλήρωση 
του σωλήνα ή του δονητικού στελέχους με συμπληρω−
ματικό υλικό (σκύρα) κατά την διάρκεια των διαφόρων 
φάσεων ανάσυρσης και επανέμπηξης, η φορτοεκφόρ−
τωση, χερσαία και θαλάσσια μεταφορά από οποιαδή−
ποτε απόσταση, η δαπάνη προσκομίσεως, μεταφοράς, 
προσεγγίσεως, μετακινήσεως, λειτουργίας και απομα−
κρύνσεως μετά το πέρας των εργασιών του καταλλήλου 
συγκροτήματος έμπηξης, ως και κάθε άλλη δαπάνη για 
την πλήρη εκτέλεση της υπ’ όψη εργασίας σύμφωνα με 
τους όρους της συμβάσεως.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως κατασκευασμένου 
χαλικοπασσάλου

7.07.01 Χαλικοπάσσαλοι ονομαστικής διαμέτρου 600 
mm

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
7.07.02 Χαλικοπάσσαλοι ονομαστικής διαμέτρου 700 

mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
7.07.03 Χαλικοπάσσαλοι ονομαστικής διαμέτρου 800 

mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
7.07.04 Χαλικοπάσσαλοι ονομαστικής διαμέτρου 900 

mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 7.07 Καθοδική προστασία χαλυβδοπασσάλων
Κωδικός Αναθεώρησης 
Για την προμήθεια και εγκατάσταση (υλικά και εργα−
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σία) ενός πλήρους συστήματος καθοδικής προστασίας 
των χαλυβδοπασσάλων στην θάλασσα συμπεριλαμβα−
νομένης της ψυχρής επιψευδαργύρωσης και μανδυών 
προστασίας δηλαδή για την προμήθεια των απαιτούμε−
νων υλικών όπως άνοδοι ειδικής οργανικής επικάλυψης, 
μανδύες, κουτιά καλώδια ελέγχου επί τόπου των έργων, 
διαστάσεων σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση και 
εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
για την πλήρη και σύμφωνα με τους όρους δημοπρά−
τησης κατασκευή της καθοδικής προστασίας των πασ−
σάλων, σε θέσεις και στάθμες που καθορίζονται στην 
μελέτη και τα σχέδια.

Τιμή ανηγμένη ανά χαλυβδοπάσσαλο (τεμ) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
8. ΕΞΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ − ΔΑΠΕΔΑ
Άρθρο 8.01 Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή 

ελαφρώς ωπλισμένο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4240
Για την κατασκευή ανωδομών λιμενικών έργων (όπως 

κρηπιδοτοίχων, προβλητών, μώλων, κυματοθραυστών, 
νησίδων κ.λπ..) σε οποιοδήποτε ύψος άνω της θάλασσας, 
από άοπλο ή ελαφρώς oπλισμένο σκυρόδεμα, ελάχιστης 
περιεκτικότητας σε τσιμέντο ανά m3 σκυροδέματος σύμ−
φωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος και 
την μελέτη, δηλαδή για την προμήθεια και μεταφορά 
ανεξαρτήτως αποστάσεως όλων των απαιτουμένων 
υλικών επί τόπου των έργων, συμπεριλαμβανομένων 
των τυχόν προβλεπομένων προσθέτων σκυροδέματος, 
πλην του σιδηρού οπλισμού του σκυροδέματος και πλην 
των βλήτρων των αρμών διαστολής, φορτοεκφόρτωση, 
προσέγγιση και ανάμιξη αυτών στις αναλογίες που κα−
θορίζονται από την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως του 
σκυροδέματος, έλεγχο της ποιότητας αυτού, προμήθεια 
επί τόπου των έργων, κατασκευή, αποσύνδεση αφού 
παρέλθει ο προβλεπόμενος από τις τεχνικές προδια−
γραφές χρόνος και επανασύνδεση των σιδηροτύπων, 
συνδέσμων και ικριωμάτων που απαιτούνται για την 
κατασκευή του έργου, μεταφορά και διάστρωση του 
σκυροδέματος στους τύπους σε στρώσεις πάχους όχι 
μεγαλυτέρου των 0.40 m, συμπύκνωση του σκυροδέμα−
τος κάθε στρώσεως με δονητές, προμήθεια, μεταφορά 
επί τόπου των έργων ανεξαρτήτως αποστάσεως, φορ−
τοεκφόρτωση και ανάμειξη όλων των απαιτουμένων εν 
γένει υλικών, επίπαση της τελευταίας (άνω) στρώσεως 
της ανωδομής με σκληρυντικό μίγμα και ενσωμάτωση 
αυτού στην μάζα του νωπού σκυροδέματος με μηχανικά 
μέσα ή χειρωνακτική εργασία, συντήρηση του σκυροδέ−
ματος, καθώς επίσης και για κάθε εργασία και δαπάνη 
για την διαμόρφωση εγκαρσίων αρμών διαστολής στις 
θέσεις που προβλέπονται από την μελέτη του έργου, 
ήτοι για την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των 
έργων, όλων των απαιτουμένων εν γένει υλικών διαμόρ−
φωσης αρμών διαστολής και για τις εργασίες πλήρωσης 
και σφράγισης των αρμών διαστολής, καθώς επίσης και 
κάθε εργασία και δαπάνη για την ενσωμάτωση αγω−
γών διέλευσης παροχών και την διαμόρφωση φρεατίων, 
καναλιών, θέσεων πακτώσεως δεστρών, προσκρουστή−
ρων, κρίκων προσδέσεως, κλιμάκων αναρριχήσεως και 
λοιπών ειδών εξοπλισμού ανωδομών λιμενικών έργων, 
καθώς και κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη 
και σύμφωνα με τους όρους της Συμβάσεως, κατασκευή 
ανωδομών λιμενικών τεχνικών έργων.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος (m3).
8.01.01 Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελα−

φρώς ωπλισμένο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατη−
γορίας C16/20 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
8.01.02 Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελα−

φρώς ωπλισμένο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατη−
γορίας C20/25 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 8.02 Ανωδομές λιμενικών έργων από ωπλισμένο 

έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4240
Για την κατασκευή ανωδομών λιμενικών έργων (όπως 

κρηπιδοτοίχων, προβλητών, μώλων, κυματοθραυστών, 
νησίδων κ.λπ..) σε οποιοδήποτε ύψος άνω της θάλασσας, 
από oπλισμένο σκυρόδεμα, ελάχιστης περιεκτικότητας 
σε τσιμέντο ανά m3 σκυροδέματος σύμφωνα με τον Κα−
νονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος και την μελέτη δη−
λαδή για την προμήθεια και μεταφορά ανεξαρτήτως απο−
στάσεως όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου των 
έργων, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν προβλεπομένων 
προσθέτων σκυροδέματος, πλην του σιδηρού οπλισμού 
του σκυροδέματος και πλην των τυχόν προβλεπόμε−
νων βλήτρων των αρμών διαστολής, φορτοεκφόρτωση, 
προσέγγιση και ανάμιξη αυτών στις αναλογίες που κα−
θορίζονται από την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως του 
σκυροδέματος, έλεγχο της ποιότητας αυτού, προμήθεια 
επί τόπου των έργων, κατασκευή, αποσύνδεση αφού πα−
ρέλθει ο προβλεπόμενος από τις τεχνικές προδιαγραφές 
χρόνος και επανασύνδεση των σιδηροτύπων, συνδέσμων 
και ικριωμάτων που απαιτούνται για την κατασκευή του 
έργου, μεταφορά και διάστρωση του σκυροδέματος μέσα 
στους τύπους σε στρώσεις πάχους όχι μεγαλυτέρου των 
0.40 m, συμπύκνωση του σκυροδέματος με δονητές, προ−
μήθεια, μεταφορά επί τόπου των έργων ανεξαρτήτως 
αποστάσεως, φορτοεκφόρτωση και ανάμειξη όλων των 
απαιτουμένων εν γένει υλικών, επίπαση της τελευταίας 
(άνω) στρώσεως της ανωδομής με ξηρό σκληρυντικό 
μίγμα και ενσωμάτωση αυτού στην μάζα του νωπού σκυ−
ροδέματος με μηχανικά μέσα ή χειρωνακτική εργασία, 
συντήρηση του σκυροδέματος, καθώς επίσης και κάθε 
εργασία και δαπάνη για την διαμόρφωση εγκαρσίων 
αρμών διαστολής στις θέσεις που προβλέπονται από 
την μελέτη του έργου, ήτοι για την προμήθεια και μετα−
φορά επί τόπου των έργων, ανεξαρτήτως αποστάσεως, 
όλων των απαιτουμένων υλικών διαμόρφωσης αρμών 
διαστολής και τις εργασίες πλήρωσης και σφράγισης 
των αρμών διαστολής, καθώς επίσης και κάθε εργασία 
και δαπάνη για την ενσωμάτωση αγωγών διέλευσης 
παροχών και την διαμόρφωση φρεατίων, καναλιών, θέ−
σεων πακτώσεως δεστρών, προσκρουστήρων, κρίκων 
προσδέσεως, κλιμάκων αναρριχήσεως και λοιπών ειδών 
εξοπλισμού ανωδομών λιμενικών έργων, καθώς και κάθε 
άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη και σύμφωνα 
με τους όρους της Συμβάσεως, κατασκευή ανωδομών 
λιμενικών τεχνικών έργων.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος (m3)
8.02.01 Ανωδομές λιμενικών έργων από ωπλισμένο 

έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
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8.02.02 Ανωδομές λιμενικών έργων από ωπλισμένο 
έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
8.02.03 Ανωδομές λιμενικών έργων από ωπλισμένο 

έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 8.03 Επιστρώσεις δαπέδων από άοπλο ή ωπλι−

σμένο σκυρόδεμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4300
Για την κατασκευή επιστρώσεων λιμενικών δαπέδων, 

από άοπλο ή ωπλισμένο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, 
ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιμέντο ανά m3 σκυ−
ροδέματος σύμφωνα με τον ΚΤΣ 1997 και την μελέτη, 
δηλαδή για την προμήθεια και μεταφορά ανεξαρτήτως 
αποστάσεως όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου 
των έργων, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν προβλε−
πομένων προσθέτων σκυροδέματος, πλην του σιδηρού 
οπλισμού του σκυροδέματος, πλην βλήτρων των αρμών 
διαστολής και πλην του σκληρυντικού επιφανείας δαπέ−
δων, φορτοεκφόρτωση, προσέγγιση και ανάμιξη αυτών 
στις αναλογίες που καθορίζονται από την εγκεκριμένη 
μελέτη συνθέσεως του σκυροδέματος, παρασκευή του 
σκυροδέματος, έλεγχο της ποιότητας αυτού, προμή−
θεια επί τόπου των έργων, κατασκευή, προετοιμασία, 
στερέωση, σύνδεση, αποσύνδεση αφού παρέλθει ο προ−
βλεπόμενος από τις τεχνικές προδιαγραφές χρόνος και 
επανασύνδεση των πλευρικών σιδηροτύπων που απαι−
τούνται για την κατασκευή της επιστρώσεως, μεταφορά, 
διάστρωση, ισοπέδωση, συμπύκνωση και συντήρηση του 
σκυροδέματος, καθώς επίσης και κάθε εργασία και δα−
πάνη για την διαμόρφωση αρμών διαστολής στις θέσεις 
που προβλέπονται από την μελέτη του έργου, ήτοι για 
την προμήθεια, και μεταφορά επί τόπου των έργων, ανε−
ξαρτήτως αποστάσεως, όλων των απαιτουμένων υλικών 
διαμόρφωσης αρμών διαστολής (πλην των βλήτρων) 
και τις εργασίες πλήρωσης και σφράγισης των αρμών 
διαστολής, καθώς επίσης και κάθε εργασία και δαπάνη 
για την διαμόρφωση κατασκευαστικών αρμών (διακοπής 
σκυροδετήσεως), για την κοπή αρμών συστολής ελέγ−
χου ρηγματώσεων (ψευδαρμών) και για την διαμόρφω−
ση αντιολισθηρής επιφάνειας, εφ΄ όσον προβλέπεται 
από την μελέτη του έργου, με κατεργασίας με ειδική 
συρμάτινη βούρτσα, καθώς και κάθε άλλη εργασία και 
δαπάνη για την πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της 
Συμβάσεως, κατασκευή επιστρώσεων λιμενικών δαπέ−
δων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος (m3).
8.03.01 Επιστρώσεις δαπέδων από άοπλο ή ωπλισμένο 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
 Αριθμητικώς: 
8.03.02 Επιστρώσεις δαπέδων από άοπλο ή ωπλισμένο 

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 8.04 Επιστρώσεις δαπέδων από ινoπλισμένο 

σκυρόδεμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4300
Για την κατασκευή επιστρώσεων λιμενικών δαπέδων, 

από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα 0πλισμένο με χαλύ−
βδινες ή συνθετικές ίνες, ελάχιστης περιεκτικότητας σε 

τσιμέντο ανά m3 σκυροδέματος σύμφωνα με τον ΚΤΣ και 
την μελέτη, δηλαδή για την προμήθεια και μεταφορά ανε−
ξαρτήτως αποστάσεως όλων των απαιτουμένων εν γένει 
υλικών επί τόπου των έργων, συμπεριλαμβανομένων των 
προβλεπομένων προσθέτων σκυροδέ−ματος, πλην των 
χαλυβδίνων ή συνθετικών ινών, πλην των τυχόν προβλε−
πόμενων βλήτρων αρμών διαστολής και σκληρυντικού 
επιφανείας δαπέδων, φορτοεκφόρτωση, προσέγγιση και 
ανάμιξη αυτών στις αναλογίες που καθορίζονται από 
την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως του σκυροδέματος, 
έλεγχο της ποιότητας αυτού, προμήθεια επί τόπου των 
έργων, προετοιμασία, στερέωση, σύνδεση, αποσύνδεση 
αφού παρέλθει ο προβλεπόμενος από τις τεχνικές προ−
διαγραφές χρόνος και επανασύνδεση των πλευρικών 
σιδηροτύπων που απαιτούνται για την κατασκευή της 
επιστρώσεως, μεταφορά, διάστρωση, ισοπέδωση, συμπύ−
κνωση και συντήρηση του σκυροδέματος και διαμόρφω−
ση αντιολισθηρής επιφάνειας, εφ΄ όσον προβλέπεται από 
την μελέτη του έργου, με κατεργασία με ειδική συρμάτινη 
βούρτσα, καθώς και κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για 
την πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της Συμβάσεως 
κατασκευή επιστρώσεων λιμενικών δαπέδων από σκυρό−
δεμα οπλισμένο με χαλύβδινες και πλαστικές ίνες.

Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνονται καθώς επίσης 
και για κάθε εργασία και δαπάνη για την διαμόρφωση 
των αρμών διαστολής στις θέσεις που προβλέπονται 
από την μελέτη, ήτοι για την προμήθεια και μεταφορά 
επί τόπου των έργων, ανεξαρτήτως αποστάσεως, όλων 
των απαιτουμένων υλικών διαμόρφωσης των αρμών 
διαστολής (πλην των βλήτρων) και τις εργασίες πλήρω−
σης και σφράγισης των αρμών διαστολής, καθώς επί−
σης και κάθε εργασία και δαπάνη για την διαμόρφωση 
κατασκευαστικών αρμών (διακοπής σκυροδετήσεως), 
για την κοπή αρμών συστολής ελέγχου ρηγματώσεων 
(ψευδαρμών).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος (m3)
8.04.01 Επιστρώσεις δαπέδων από σκυρόδεμα ωπλι−

σμένο με χαλύβδινες ή συνθετικές ίνες, κατηγορίας 
C20/25 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
8.04.02 Επιστρώσεις δαπέδων από σκυρόδεμα ωπλι−

σμένο με χαλύβδινες ή συνθετικές ίνες, κατηγορίας 
C25/30 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 8.05 Επεξεργασία τελικής επιφάνειας επιστρώ−

σεων με επίπαση σκληρυντικού υλικού
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4300Β
Για την επεξεργασία της τελικής επιφάνειας επιστρώ−

σεων λιμενικών δαπέδων από άοπλο ή οπλισμένο ή 
ινοπλισμένο σκυρόδεμα, δηλαδή για την προμήθεια, 
μεταφορά ανεξαρτήτως αποστάσεως επί τόπου των 
έργων, φορτοεκφόρτωση και ανάμειξη όλων των απαι−
τουμένων εν γένει υλικών, την επίπαση της τελευταίας 
(άνω) στρώσεως της επιστρώσεως με ξηρό σκληρυντικό 
μίγμα και ενσωμάτωση αυτού στην μάζα του νωπού σκυ−
ροδέματος με μηχανικά μέσα ή χειρωνακτική εργασία, 
καθώς και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την 
πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της Συμβάσεως, 
επεξεργασία τελικής επιφάνειας επιστρώσεων λιμενικών 
δαπέδων στις θέσεις και στάθμες που καθορίζονται στα 
σχέδια της μελέτης του έργου.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επεξεργασθείσας τελικής 
επιφάνειας επιστρώσεων (m2)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
9. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο 9.01 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4600
Προμήθεια και πλήρης τοποθέτηση χυτοσιδηρών 

καλυμμάτων φρεατίων και πλαισίων συνοδευόμενων 
από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας, με όλα 
τα υλικά αγκύρωσής τους, μορφής και σχήματος όπως 
καθορίζεται στην μελέτη, με την δαπάνη πάκτωσης των 
πλαισίων εντός του σκυροδέματος, δηλαδή για την προ−
μήθεια των υλικών επί τόπου των έργων ανεξαρτήτως 
τρόπου και αποστάσεως μεταφοράς, φορτοεκφόρτωση, 
κοπή, κατεργασία, φθορά, απομείωση και τοποθέτηση 
σε θέσεις και στάθμες που ορίζονται στα σχέδια καθώς 
και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη 
τοποθέτηση των εξαρτημάτων σύμφωνα με τους όρους 
της σύμβασης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 9.02 Χυτοχαλύβδινες δέστρες
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4700
Προμήθεια και πλήρης τοποθέτηση χυτοχαλύβδινων 

εξαρτημάτων, συνοδευομένων από τα αντίστοιχα πιστο−
ποιητικά ποιότητας και ελκτικής ικανότητας σύμφωνα 
με τις τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα υλικά αγκύ−
ρωσής τους, μορφής και σχήματος όπως καθορίζεται 
στην μελέτη, με την δαπάνη πάκτωσης αυτών εντός του 
σκυροδέματος, ήτοι για την προμήθεια των υλικών επί 
τόπου των έργων ανεξαρτήτως τρόπου και αποστάσεως 
μεταφοράς, φορτοεκφόρτωση, κοπή, κατεργασία, φθο−
ρά, απομείωση, αντισκωριακή προστασία και βαφή και 
τοποθέτηση σε θέσεις και στάθμες που ορίζονται στην 
μελέτη καθώς και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη 
για την πλήρη τοποθέτηση των εξαρτημάτων σύμφωνα 
με τους όρους της σύμβασης. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 9.03 Χυτοσιδηρές δέστρες
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4600
Προμήθεια και πλήρης τοποθέτηση χυτοσιδηρών 

εξαρτημάτων, συνοδευομένων από τα αντίστοιχα πι−
στοποιητικά ποιότητας και ελκτικής ικανότητας σύμ−
φωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα υλικά 
αγκύρωσής τους, μορφής και σχήματος όπως καθο−
ρίζεται στην μελέτη, με την δαπάνη πάκτωσης αυτών 
εντός του σκυροδέματος, ήτοι για την προμήθεια των 
υλικών επί τόπου των έργων ανεξαρτήτως τρόπου και 
αποστάσεως μεταφοράς, φορτοεκφόρτωση, κοπή, κα−
τεργασία, φθορά, απομείωση και τοποθέτηση σε θέσεις 
και στάθμες που ορίζονται στα σχέδια της μελέτης 
καθώς και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την 
πλήρη τοποθέτηση των εξαρτημάτων, σύμφωνα με τους 
όρους της σύμβασης. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 9.04 Ανοξείδωτοι κρίκοι πρόσδεσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4700

Προμήθεια και πλήρης τοποθέτηση ανοξειδώτων κρί−
κων πρόσδεσης σκαφών, συνοδευομένων από τα αντί−
στοιχα πιστοποιητικά ποιότητας, με όλα τα υλικά αγκύ−
ρωσής τους, μορφής και σχήματος όπως καθορίζεται 
στην μελέτη, με την δαπάνη πάκτωσης αυτών εντός του 
σκυροδέματος, ήτοι για την προμήθεια των υλικών επί 
τόπου των έργων ανεξαρτήτως τρόπου και αποστάσεως 
μεταφοράς, φορτοεκφόρτωση, και απολλυμένο χρόνο 
φορτοεκφορτώσεως, κατεργασία και τοποθέτηση σε 
θέσεις και στάθμες που ορίζονται στην μελέτη καθώς 
και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη 
τοποθέτηση των εξαρτημάτων, σύμφωνα με τους όρους 
της σύμβασης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 9.05 Χαλύβδινοι κρίκοι πρόσδεσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4500
Προμήθεια και πλήρης τοποθέτηση χαλύβδινων βρα−

χιόνων πρόσδεσης σκαφών, συνοδευομένων από τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας, με όλα τα υλικά 
αγκύρωσής τους, μορφής και σχήματος όπως καθο−
ρίζεται στην μελέτη, με την δαπάνη πάκτωσης αυτών 
εντός του σκυροδέματος, ήτοι για την προμήθεια των 
υλικών επί τόπου των έργων ανεξαρτήτως τρόπου και 
αποστάσεως μεταφοράς, φορτοεκφόρτωση, και απολ−
λυμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεως, κατεργασία και το−
ποθέτηση σε θέσεις και στάθμες που ορίζονται στην 
μελέτη, αντισκωριακή προστασία και βαφή καθώς και 
για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη το−
ποθέτηση των εξαρτημάτων, σύμφωνα με τους όρους 
της σύμβασης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 9.06 Σιδηροτροχιές Α65 επί της επιφανείας 

ραμπών
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4500
Για την προμήθεια σιδηροτροχιών τύπου Α65 κατά 

DIN 536 και την ενσωμάτωσή τους στην ράμπα απο−
επιβίβασης οχημάτων, σύμφωνα με την μελέτη ή την 
προμήθεια κάθε άλλου σιδηρού εξαρτήματος εξοπλι−
σμού ανωδομής, της έγκρισης του κυρίου του έργου, 
και την πάκτωση αυτών εντός του σκυροδέματος, ήτοι 
για την προμήθεια των υλικών επί τόπου των έργων, 
την κατεργασία, φθορά, απομείωση, τοποθέτηση, ηλε−
κτροκόλληση και πάκτωση σε θέσεις και στάθμες όπως 
στα σχέδια καθορίζεται, όπως και για οποιαδήποτε άλλη 
εργασία και δαπάνη για την πλήρη κατασκευή και το−
ποθέτηση των εξαρτημάτων, σύμφωνα με τους όρους 
της σύμβασης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 9.07 Γαλβανισμένες αλυσίδες
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4700
Προμήθεια και τοποθέτηση στις προβλεπόμενες από 

την μελέτη θέσεις από καταδυτικό συνεργείο, και−
νούργιων αλυσίδων, τύπου Θ (stud−link) ποιότητος U2 
κατά Lloyds ή ανώτερης, οποιασδήποτε ονομαστικής 
διαμέτρου. Οι αλυσίδες θα είναι γαλβανισμένες και θα 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά δομικών από αναγνω−
ρισμένο εργαστήριο. 
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Η σύνδεση των αλυσίδων στην τελική τους θέση θα 
γίνεται με χρήση πάσης φύσεως συνδέσμων όπως στρε−
πτήρων, κλειδιών, κλειδιών τύπου Ω, συνδέσμων τύπου 
αχλαδιού, συνδέσμων τύπου Kenter, αντοχής τουλάχι−
στον ίσης με αυτή των αλυσίδων και σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές τα σχέδια της Μελέτης και τους κανόνες 
συνδεσμολογίας αναγνωρισμένων Νηογνωμόνων. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια ανταλ−
λακτικών καθώς και η διενέργεια δοκιμών σύμφωνα με 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
 Αριθμητικώς: 
Άρθρο 9.08 Χυτοχαλύβδινα εξαρτήματα
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4700
Προμήθεια και πλήρης τοποθέτηση χυτοχαλυβδίνων 

εξαρτημάτων όπως ελάσματα προστασίας γωνιών, κρη−
πίδων, ακμών ανωδομών, καναλιών κ.λπ.., βλήτρα αρμών 
διαστολής κ.λπ.., συνοδευομένων από τα αντίστοιχα πι−
στοποιητικά ποιότητας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδι−
αγραφές, με όλα τα υλικά αγκύρωσής τους, μορφής και 
σχήματος όπως καθορίζεται στην μελέτη, με την δαπάνη 
πάκτωσης αυτών στο σκυρόδεμα, δηλαδή προμήθεια 
των εν γένει υλικών επί τόπου των έργων ανεξαρτήτως 
τρόπου και αποστάσεως μεταφοράς, φορτοεκφόρτωση 
και απολλύμενος χρόνος φορτοεκφόρτωσης, κοπή, κα−
τεργασία, φθορά, απομείωση και τοποθέτηση σύμφωνα 
με τα σχέδια της μελέτης, καθώς και κάθε άλλη εργασία 
και δαπάνη για την πλήρη τοποθέτηση των εξαρτημάτων 
σύμφωνα με την μελέτη και τους όρους της σύμβασης. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
 Αριθμητικώς:  
10. ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ
Άρθρο 10.01 Ελαστικοί προσκρουστήρες
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση προσκρουστή−

ρος στην ανωδομή του κρηπιδότοιχου, στις προβλεπό−
μενες από την μελέτη θέσεις, ικανότητας απορρόφησης 
ενέργειας Α kΝ−m στην ονομαστική παραμόρφωση του, 
υπό γωνία 10º τόσο στο κατακόρυφο όσο και στο ορι−
ζόντιο επίπεδο. Η εν λόγω ικανότητα θα προκύπτει από 
διαγράμματα του προμηθευτού που θα συνοδεύονται 
από πιστοποιητικά εργαστηριακών δοκιμών και ελέγχων 
σύμφωνα με τις Οδηγίες της P.I.A.N.C. 2002 (Permanent 
International Association of Navigation Congresses), όπως 
περιγράφονται στο παρ. Α, κεφ. 2.1. του σχετικού εγχειρι−
δίου.Guidelines for the Design of fenders Systems:2002. 

Ο προσκρουστήρας μπορεί να είναι οποιουδήποτε 
τύπου (κυλινδρικός/κωνικός μετά μετώπης, ή εκ δύο 
ελαστικών στοιχείων μετά μετώπης κ.λπ.), υπό την προϋ−
πόθεση ότι θα πληροί την ανωτέρω απαίτηση ενεργείας 
απορρόφησης, με απόκλιση ±2,5%. 

Τα χαρακτηριστικά του προσκρουστήρα (απορροφού−
μενη ενέργεια, δύναμη αντίδρασης και ιδιότητες του ελα−
στικού) θα επαληθευθούν με εργαστηριακές δοκιμές και 
ελέγχους επί αντιπροσωπευτικού δείγματος πριν την ει−
σκόμισή του στο έργο, σύμφωνα με τις πρότυπες προδια−
γραφές της P.Ι.A.N.C., σε αναγνωρισμένο εργαστήριο της 
αποδοχής και της εγκρίσεως της Υπηρεσίας με δαπάνες 
του Αναδόχου. Στην ανά τεμάχιο τιμή του τιμολογίου συ−
μπεριλαμβάνονται ανηγμένα οι δαπάνες εκτέλεσης των 
ανωτέρω δοκιμών, όπως αναλυτικότερα καθορίζονται 
στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Το υλικό κατασκευής των προσκρουστήρων θα είναι 
φυσικό ελαστικό, ή παραγόμενο με πρέσα (extruded) 
από ομογενές, υψηλής ποιότητος, ελαστικό SBR (Styrene 
Butadiene Rubber), ή συνδυασμός των δύο ανωτέρω, που 
σε κάθε περίπτωση θα έχει τις φυσικές ιδιότητες που προ−
βλέπονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Στην ανά τεμάχιο τιμή προμηθείας του προσκρουστή−
ρα, συμπεριλαμβάνεται και η προστατευτική μετώπη 
(πανέλλο), αποτελούμενη από μεταλλικό πλαίσιο και 
αντιτριβική πλάκα. Οι διαστάσεις του πλαισίου θα κα−
θορισθούν από τον προμηθευτή του προσκρουστήρα 
με κριτήριο, η επιβαλλόμενη τάση στα τοιχώματα του 
κύτους πλοίου να είναι μικρότερη ή ίση των Β t/m2. 

Οι αναφερόμενες στην μελέτη του έργου διαστάσεις 
του μεταλλικού πλαισίου νοούνται ως ενδεικτικές και 
σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύουν την Υπηρεσία για 
την επιλογή συγκεκριμένου είδους και μεγέθους. Το 
μεταλλικό πλαίσιο θα είναι κλειστού τύπου και θα φέρει 
αντιτριβική πλάκα από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνό−
τητος (HPDE), τα φυσικά χαρακτηριστικά της οποίας 
καθορίζονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
Για την αποδοχή του μεταλλικού πλαισίου από την Υπη−
ρεσία, θα πρέπει να προσκομίσει προηγουμένως ο Ανά−
δοχος αναλυτικούς υπολογισμούς από τους οποίους να 
προκύπτει η επάρκεια της αντοχής του.

Περιλαμβάνεται επίσης στην ανά τεμάχιο τιμή του 
παρόντος άρθρου, η προμήθεια επί τόπου του έργου 
όλων των απαραίτητων μεταλλικών εξαρτημάτων του 
προσκρουστήρα (ανοξείδωτοι κοχλίες αγκύρωσης, πε−
ρικόχλια, ροδέλες, βύσματα και ελάσματα, άπαντα εν 
θερμώ γαλβανισμένα κ.λπ.), οι αλυσίδες, για όλες τις 
λειτουργίες που περιγράφονται στο Τεύχος των Τε−
χνικών Προδιαγραφών και εμφαίνονται στα σχέδια της 
μελέτης, ενδεικτικά για ανάληψη ιδίου βάρους (weight 
chains), για διάτμηση (shear chains) και για σημειακή 
πρόσκρουση (tension chains). Στους προτεινόμενους από 
τον Ανάδοχο προσκρουστήρες δεν επιτρέπεται, επί ποι−
νή απόρριψης τους, η αφαίρεση οποιασδήποτε αλυσίδας 
λειτουργίας από τις προβλεπόμενες στην μελέτη. 

Στην ανά τεμάχιο τιμή περιλαμβάνονται και όλα τα 
μεταλλικά εξαρτήματα αγκύρωσης των αλυσίδων στο 
κρηπίδωμα και οι ειδικοί σύνδεσμοι και στοιχεία αυτών 
(στρεπτήρες κ.λπ.) όπως περιγράφονται στο Τεύχος Τε−
χνικών Προδιαγραφών και στα σχέδια της μελέτης καθώς 
και κάθε άλλη εργασία, υλικό και δαπάνη για την πλήρη 
και έντεχνη τοποθέτηση των προσκρουστήρων.

Τέλος στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνονται ανηγ−
μένα και τα μικροϋλικά, τα παρεμβύσματα κατακορυ−
φότητας, η εργασία και δαπάνες που απαιτούνται για 
την ορθή και σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή 
του Προμηθευτή, εγκατάσταση και στερέωση του προ−
σκρουστήρα στο κατακόρυφο μέτωπο της ανωδομής 
του κρηπιδοτοίχων, με χρήση του κατάλληλου εξοπλι−
σμού και μηχανημάτων, στις από τα σχέδια της μελέτης 
προβλεπόμενες θέσεις και στάθμες . 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκαταστημένου προ−
σκρουστήρα στην ανωδομή του κρηπιδώματος.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ................................... [**]
 Αριθμητικώς: ................................... [**]
[**] Η τιμή καθορίζεται από την Δημοπρατούσα Αρχή 

με βάση την μελέτη του έργου.
Άρθρο 10.02 Ελαστικοί ολόσωμοι γραμμικοί προσκρου−

στήρες πρισματικής διατομής
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Προμήθεια και τοποθέτηση γραμμικών ελαστικών 
προσκρουστήρων πρισματικής διατομής Α (cm2), της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, με ανοξείδωτους κοχλίες 
αγκύρωσης στo σκυρόδεμα της ανωδομής καθώς και 
κάθε άλλο υλικό ή εξάρτημα απαραίτητο για την έντε−
χνη τοποθέτηση και την εξασφάλιση της καλής λειτουρ−
γίας και ασφάλειας του προσκρουστήρα σύμφωνα με 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ) πλήρως τοποθετημένου 
ελαστικού προσκρουστήρα 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ................................... [**]
 Αριθμητικώς: ................................... [**]
[**] Η τιμή καθορίζεται από την Δημοπρατούσα Αρχή 

με βάση την μελέτη του έργου.
11. ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο 11.01 Σιδηρούς οπλισμός λιμενικών έργων
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4400
Σιδηρούς οπλισμός σκυροδεμάτων τεχνητών ογκολίθων, 

κυψελωτών κιβωτίων, προκατασκευασμένων στοιχείων, 
ανωδομών λιμενικών έργων, επιστρώσεων κ.λπ.., πλήν πασ−
σάλων λιμενικών έργων, κατηγοριών B500A και B500C 
κατά ΕΛΟΤ 1423−2 και 14223−3, οποιασδήποτε διατομής, 
δηλαδή προμήθεια και μεταφορά του σιδηρού οπλισμού, 
σύρματος προσδέσεως, υποθεμάτων, αρμοκλείδων κ.λπ.. 
επί τόπου των έργων, φορτοεκφόρτωση, κοπή, κατεργα−
σία, φθορά, απομείωση, τοποθέτηση σύμφωνα με τα σχέ−
δια της μελέτης, καθώς και κάθε άλλη εργασία και δαπάνη 
για την πλήρη και σύμφωνα με την μελέτη και τους όρους 
της σύμβασης τοποθέτηση του σιδηρού οπλισμού.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο τοποθετημένου σιδηρού οπλι−
σμού.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 

 Αριθμητικώς: 
12. ΠΛΩΤΟΙ ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ
Άρθρο 12.01 Πλωτοί προβλήτες με ολόσωμο πλωτήρα 

από σκυρόδεμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 3400
Για την κατασκευή, και εγκατάσταση πλωτού προβλή−

τα, συνολικού ύψους τουλάχιστον 1,00 m, από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, συνεχούς επιφάνειας πλεύσης, με υλικό ανώ−
σεως διογκωμένη πολυστερίνη, έξαλο ύψους σε άφορτη 
κατάσταση τουλάχιστον 0,45 m,, με αντιολισθηρό κατά−
στρωμα από τροπική ξυλεία ή αντιολισθηρή επιφάνεια 
σκυροδέματος, με συνεχή περιμετρικό προσκρουστήρα 
από τροπική ξυλεία, με διάταξη διαμήκους σύνδεσης 
των επιμέρους πλωτών στοιχείων, με τα διάκενα που 
προβλέπονται από την μελέτη (κανάλια) για την διέ−
λευση παροχών νερού, πυρόσβεσης και ηλεκτροφόρων 
καλωδίων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους σύνταξης 
μελέτης εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και πι−
στοποίησης από αναγνωρισμένο Νηογνώμονα. 

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το σύστημα αγκύ−
ρωσης του προβλήτα, το σύστημα πρόσδεσης των σκα−
φών, η προμήθεια και τοποθέτηση των δεστρών και η 
εγκατάσταση των γεφυρωμάτων πρόσβασης από τα 
σταθερά κρηπιδώματα 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ) πλήρως εγκατεστημένου 
πλωτού προβλήτα

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ................................... [**]
Αριθμητικώς: ................................... [**]
[**] Η τιμή καθορίζεται από την Δημοπρατούσα Αρχή 

με βάση την μελέτη του έργου (σύμφωνα με τα προ−
βλεπόμενα γεωμετρικά χαρακτηριστικά).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΕΡΓΟ: ………….......................................…………
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθο−

ρισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί 
το έργο.

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που 
αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και 
που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτε−
λεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα 
από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέ−
ρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του 
παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των 
υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.

1.2.2 «Κάθε δαπάνη» γενικά, έστω και αν δεν κατονο−
μάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία 
αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί 
που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των 
μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του ερ−
γατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα 
χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων ή εκρηκτικών 
υλών.

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι πε−
ριοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του 
όρου «κάθε δαπάνη») οι παρακάτω δαπάνες που περι−
λαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος 
Τιμολογίου.

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα 
υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [πλην 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ] 

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμ−
βάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη 
εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και 
εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για 
Τελωνειακό Δασμολόγιο εισαγωγής και με τις διατάξεις 
του νόμου 3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά στην 
Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, 
ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγη−
ση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασ−
δήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και 
τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα 
υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδι−
αφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας 
ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 
μεταφορικών μέσων. 

1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους 
τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, 
επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των 
υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και 
μή, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, 
χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε 

είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση 
(ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και άχρηστων υλικών 
στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων 
υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών 
που θα ισχύουν.

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, 
ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους 
ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανι−
σμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λπ.
δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους 
επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, 
του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, ερ−
γοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή 
αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή άλλου 
(εντός και εκτός της Ελλάδος).

1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου 
της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργά−
νωση, διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις 
εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρι−
κού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχε−
τικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, 
σύμφωνα με τους Όρους Δημοπράτησης.

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες 
απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την 
περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου 
σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία.

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση 
εργοταξιακού εργαστηρίου όταν τούτο προβλέπεται 
κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, σύμφωνα με 
όσα αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης.

1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης 
(−εων) προκατασκευασμένων στοιχείων, που κατασκευ−
άζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων 
και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, 
κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισμού, 
υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λει−
τουργίας των εγκαταστάσεων κ.λπ. όπως επίσης περι−
λαμβανομένων και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων 
και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων 
μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, 
περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης 
των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και 
αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την 
Υπηρεσία, (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυ−
τές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε 
χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή 
άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή 
των έργων της παρούσας σύμβασης.

1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργα−
σιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού εγκατα−
στάσεων κ.λπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που 
αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους Δημοπράτησης 
έργου.

1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρό−
ληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών 
πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρί−
των.

1.3.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός 
προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δημοπράτησης. Επιση−
μαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χω−
ρίς ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται 
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και τα κάθε είδους «δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις, 
δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, απόδοση 
εργασίας, κ.λπ.)

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουρ−
γίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, που 
απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις 
οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η 
συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλι−
ση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η 
συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται 
η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράμ−
ματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η απομά−
κρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση 
μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα 
απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που 
θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο 
και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των 
έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμο−
ποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων 
σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, 
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους Όρους Δη−
μοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπον, ή 
προκύπτει κατά έμμεσο τρόπον, προκειμένου να εξα−
σφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση εργασιών 
που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων, 
ή ακόμη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει 
αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων για την 
εκτέλεση κάποιων εργασιών.

1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με ή χωρίς τις προ−
σωρινές αποθέσεις, και πλάγιες μεταφορές κάθε είδους 
υλικών λατομείων, ορυχείων κ.λπ. μαζί με την εργασία 
εμπλουτισμού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη 
παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων 
υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών 
που θα ισχύουν.

1.3.13 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης από−
δοσης, μετακινήσεων μηχανημάτων και προσωπικού 
για την εκτέλεση των έργων με μεθοδολογία χαμηλής 
παραγωγικότητας, λόγω των συναντωμένων εμποδίων 
στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, 
δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεμβάσεων που θα προ−
βάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.
ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και λοιποί οργανισμοί κοινής 
ωφέλειας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων 
κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εμποδί−
ων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν 
από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχημάτων και 
λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά).

1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης 
συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη πα−
ρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων 
και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην 
περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεα−
ζόμενες περιοχές απ’ αυτά.

1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσε−
ων, πασσαλώσεων, αναπασ−σαλώσεων εγκατάστασης 
χωροσταθμικών ασφαλειών (REPERS), που απαιτού−
νται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν 
αμείβονται ιδιαίτερα (σύμφωνα με τους λοιπούς Όρους 
Δημοπράτησης).

1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις 
ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων 
και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο 
χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από 
κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη 
(από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των 
επιμετρήσεων που θα τα υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. 
Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί 
τόπου μετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή μορφή.

1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμά−
των οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού οι οποίοι 
θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην 
Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρμογής των στοιχείων της 
μελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρμογή λεπτο−
μερειών) και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχε−
δίων με την ένδειξη «όπως κατασκευάσθηκε».

1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπι−
ζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση 
εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων, 
καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών 
και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής 
Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων μέχρι 
ύψους 30 cm, για την αντιμετώπιση όλων των επιφανεια−
κών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

1.3.20 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα 
βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού 
υλικού, για το κοινό, με ενημερωτικά στοιχεία ως προς 
το έργο.

1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της 
κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλ−
λαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα 
εκσκαφών κ.λπ.και η απόδοση, μετά το τέλος των ερ−
γασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποι−
εσδήποτε κατασκευές και εμπόδια.

1.3.22 Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κα−
τοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων 
κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών.

1.3.23 Οι δαπάνες για την δημιουργία πρόσβασης και 
κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του 
έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και 
γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί 
σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων 
και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή 
τους.

1.3.24 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την απο−
κατάσταση ζημιών σε έργα και εγκαταστάσεις που 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.3.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευ−
κολιών στην Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται 
στους Όρους Δημοπράτησης.

1.3.26 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για 
την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.

1.3.27 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών, κάθε είδους ερ−
γασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις ή και 
τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) 
εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιμολογίου.
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1.3.28 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που 
βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους 
υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου.

1.4 Στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου δεν συμπε−
ριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) για 
πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως 
και για Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επι−
στασίας, δαπάνες σήμανσης εργοταξίων και για τις κάθε 
είδους κρατήσεις, φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα, τέλη, 
συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων 
πληρωμών, κ.λπ.για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για 
δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, 
για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους μετακινήσεις 
του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για πρό−
σθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εμποδίων κάθε 
είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφεί−
ων κ.λπ.και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες 
κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που 
όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, 
συμπεριλαμβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων 
του Αναδόχου.

Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και 
σε οποιαδήποτε θέση των έργων, καθορίζεται σε δέκα 
οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις τιμές του Τιμολο−
γίου 

1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των 
Τιμολογίων του Αναδόχου επιβαρύνει τον Kύριο του 
Έργου. 

2.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των 

σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρή−
σεων και των συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επι−
μετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη 
των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν 
οριζομένων ανοχών.

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή 
μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να 
επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχεί−
ων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 
με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξο−
πλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρε−
σίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγ−
ματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως 
ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή 
μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο πα−
ρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η 
μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής 
καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των πα−
ρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών 
του παρόντος Τιμολογίου. 

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του 
παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή 
μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη 
αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του 
συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργα−
σίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο 
πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εμφανίζεται στο 
Τιμολόγιο.

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα
• Ως «χαλαρά εδάφη»χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαί−

ες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει 
από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά. 

• Ως «γαίες και ημίβραχος»χαρακτηρίζονται τα αργι−
λικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και 
μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα 
(cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος 
ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που 
μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη 
εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χω−
ρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή 
κρουστικού εξοπλισμού.

• Ως «βράχος»χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρω−
μα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί 
προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά 
ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές 
σφύρες). Στην κατηγορία του «βράχου»περιλαμβάνονται 
και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 
m3.

• Ως «σκληρά γρανιτικά»και «κροκαλοπαγή»χαρακτη
ρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί 
από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες 
κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτε−
ρης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών 
είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των 
προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυ−
λικών σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 
Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδο−

χος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να 
προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και 
έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:

− Χειρολαβές
− Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρό−

φυλλα (μέσα−έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στε−
ρέωσης (μέσα−έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα 
κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο−κόκκινο), 
όπου απαιτείται.

− Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυ−
ρόφυλλα (μέσα−έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες 
στερέωσης (μέσα−έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρο−
λαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς 
ασφαλείας.

− Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με 
την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό 
ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο 
άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).

− Κλειδαριές και κύλινδροι
− Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι 

ασφαλείας
− Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 
− Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και 

χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
− Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας 

στις εξόδους κινδύνου
− Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμέ−

νος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω 
− κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο 
− φύλλο και φύλλο − δάπεδο).

− Μηχανισμοί επαναφοράς θυρών



 

 

 
− Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρο−

νική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις 
πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.

− Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με 
απαιτήσεις πυρασφάλειας.

− Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με 
χρονική καθυστέρηση

− Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από 
κτυπήματα ποδιών κτλ.

− Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα 
μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές 
με κλειδαριά ασφαλείας.

− Αναστολείς (stoppers)
− Αναστολείς θύρας − δαπέδου
− Αναστολείς θύρας − τοίχου
− Αναστολείς φύλλων ερμαρίου
− Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
− Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
− Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
− Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)
− Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για 

ΑΜΕΑ
− Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή 

συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key
− Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφω−

μάτων κάθε τύπου
− Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό 

σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχού, με συσκευή 
μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα 
γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες πού 
προβλέπονται από τις κείμενες «περί Δημοσίων Εργων» 
διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία 
άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση πε−
ριλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετρα−

γωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) 
γραμμικών στοιχείων ορισμένων λοιπών διαστάσεων, 
πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού που εμ−
φανίζεται στο Τιμολόγιο. Από τις επιφάνειες αφαιρείται 
κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία 
κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται 
με άλλο είδος χρωματισμού. Η εφαρμογή συντελεστών 
θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρω−
τική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται 
ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν 
αναφέρεται διαφορετικά.

Η (οι) ποσότητα (−ες) των εργασιών που εκτελέστη−
καν ικανοποιητικά, όπως αυτή (−ες) επιμετρήθηκε (−αν) 
σύμφωνα με τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (−αν) από την 
Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ο−νται) σύμφωνα με την πα−
ρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών. 
Η (οι) τιμή (−ές) μονάδας θα αποτελεί (−ούν) πλήρη απο−
ζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγρα−
φο «Ειδικοί όροι» του παρόντος άρθρου, καθώς και για 
κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο «Γενικοί Όροι».

Όλες οι τιμές όλων των κατηγοριών χρωματισμών 
του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική 
χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που 
εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, δίνονται σε αντίστοι−

χα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία ισχύουν 
γενικά όταν η δαπάνη των ικριωμάτων δεν πληρώνεται 
με άλλο άρθρο του Τιμολογίου που αφορά προηγού−
μενες εργασίες (π.χ. επιχρίσματα) ή όταν τα ικριώματα 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

Οι πρόσθετες τιμές χρωματισμών καταβάλλονται εφ΄ 
άπαξ για την ίδια επιφάνεια άσχετα με τις εργασίες 
προπαρασκευής και ανακαίνισης ή χρωματισμού, που 
εκτελούνται στην ίδια επιφάνεια και πληρώνονται με 
τις ιδιαίτερες τιμές τους.

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμ−
βάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές 
βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, 
τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμ−
φωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις 
περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές 
εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία 
αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. 
στοιχείων κουφωμάτων κ.λπ.) στις περιπτώσεις που 
απαιτείται ή επιβάλλεται η εκτέλεση των χρωματισμών 
να γίνει χωρίς αυτά να είναι στη θέση τους.

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα 
οποία χρωματίζονται εξ’ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη 
επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμε−
νο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου 
κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του 
τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της κατεχόμενης από μεταλ−
λική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί 
συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/α Είδος Συντελε−
στής

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 
πλήρεις ή με υαλοπίνακες οι οποίοι 
καλύπτουν λιγότερο από το 50% του 
ύψους κάσσας θύρας.

α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 2,30

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,70

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 3,00

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαρι−
στές με υαλοπίνακες που καλύ πτουν 
περισσότερο από το 50% του ύψους 
κάσσας θύρας.

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,90

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 2,30

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 2,60

3. Υαλοστάσια:

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,00

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 1,40

γ) με κάσσα επί μπατικού 1,80

δ) παραθύρων ρολλών 1,60

ε) σιδερένια 1,00

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε 
τύπου (χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) 
πλην ρολλών

3,70

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει 
των εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού 
πλαισίου

2,60
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α/α Είδος Συντελε−
στής

6. Σιδερένιες θύρες:

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμα−
ρίνα 2,80

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις 
δύο πλευρές 2,00

γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μό−
νον με ποδιά) 1,00

δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοι−
πά ως γ 7.

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 1,00

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 1,60

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά:

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50

9. Θερμαντικά σώματα:

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια 
βάσει των Πινάκων συντελεστών των 
εργοστασίων κατασκευής των θερμα−
ντικών σωμάτων

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 
1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό 

χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και 
σκληρότητα

ΜΑΛΑΚΑ: συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατερ−
γασίας

1 Πεντέλης Λευκό
2 Κοκκιναρά Τεφρόν
3 Κοζάνης Λευκό
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό
6 Μαραθώνα Γκρί
7 Νάξου Λευκό
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό

10 Βέροιας Λευκό
11 Θάσου Λευκό
12 Πηλίου Λευκό
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατερ−

γασίας

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό
6 Στύρων Πράσινο
7 Λάρισας Πράσινο
8 Ιωαννίνων Μπεζ
9 Φαρσάλων Γκρι

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο
11 Διονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης 
κατεργασίας 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν
2 Χίου Τεφρό
3 Χίου Κίτρινο
4 Τήνου Πράσινο
5 Ρόδου Μπεζ
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο
7 Βυτίνας Μαύρο
8 Μάνης Ερυθρό
9 Ναυπλίου Ερυθρό

10 Ναυπλίου Κίτρινο
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο
12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο
14 Αράχωβας καφέ
2. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμ−

βάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
3. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κα−

τασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.
2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.
Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός 

αλλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται με 
τα άρθρα 61.30 και 61.31. 

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψο−
σανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολο−
γείται με το άρθρο 78.05.

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων 
αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του 
άρθρου 78.12.

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης 
ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί 
με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και 
στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην 
περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους 
από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 
78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές 
του άρθρου 61.30.

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η 
αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 79.55.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Α. Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που 

φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της αναγρα−
φόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, 
υλικών ή προϊόντων.

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου 
που φέρουν την σήμανση [**] παρατίθεται η τιμή που 
αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βο−
ηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματουμένων υλικών, 
έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρ−
θρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα 
τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών 
πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και 
ποιοτήτων).

10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ − ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
Τα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου έχουν εφαρμογή 

μόνον για τις μεταφορές υλικών (και όχι των προϊόντων 
εκσκαφών, οι οποίες ρυθμίζονται στα αντίστοιχα αυτών 
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κεφάλαια) σε περιπτώσεις δυσπροσίτων και ειδικών 
έργων. 

Για την εφαρμογή τους απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση 
σε επίπεδο Μελέτης. 

Στις συνήθεις εργασίες οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης 
−μεταφοράς των υλικών περιλαμβάνονται ανηγμένες 
στις οικείες τιμές μονάδος,όπου δεν ρυθμίζονται δια−
φορετικά στα αντίστοιχα αυτών κεφάλαια .

10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε 
ζώα.

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, 
δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, άμμου, 
αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσ−
σηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου με−
ταφορικού μέσου ή ζώου.

Τιμή ανά τόννο (ton)
10.01.01 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−1101
ΕΥΡΩ 11,20
10.01.02 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−1104
ΕΥΡΩ 1,50
10.02 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειρο−

κινήτων μεταφορικών μέσων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−1103
Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια οποιουδήποτε υλικού 

επί μεταφορικού μέσου διακινουμένου με τα χέρια (π.χ. 
σε χειράμαξα, ζεμπίλια κ.λπ.)

Τιμή ανά τόννο (ton)
ΕΥΡΩ 5,60
10.03 Μεταφορά υλικών με τα χέρια
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−1126
Μεταφορά με τα χέρια, κ.λπ., δηλ. με ζεμπίλι, τζιβιέρα 

και λοιπά παρεμφερή μέσα, ενός τόννου οποιουδήποτε 
υλικού ανά δεκάμετρο οριζοντίας αποστάσεως. Η από−
σταση της καθ’ ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια 
με συντελεστή προσαύξησης 2,0.

Τιμή ανά τόννο και δεκάμετρο (ton x 10 m)
ΕΥΡΩ 4,00
10.04 Μεταφορά υλικών με μονότροχο
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−1127
Μεταφορά με μονότροχο ενός τόννου οποιουδήποτε 

υλικού ανά δεκάμετρο αποστάσεως.
Τιμή ανά τόννο και δεκάμετρο (ton x 10 m)
ΕΥΡΩ 1,50
10.05  Μεταφορά υλικών με ζώα. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−1128 
Μεταφορά με ζώο ενός τόννου οποιουδήποτε υλικού.
Τιμή ανά τόννο και εκατόμετρο (ton x 100 m)
ΕΥΡΩ 2,50
10.07 Μεταφορές με αυτοκίνητο 
Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά 

χιλιόμετρο αποστάσεως.
Τιμή ανά τοννοχιλιόμετρο (ton.km)
10.07.01 δια μέσου οδών καλής βατότητας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−1136
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h
ΕΥΡΩ 0,20
10.07.02 διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−1137
Επί οδού μη επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 

km/h.
ΕΥΡΩ 0,30

20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Η φόρτωση επί αυτοκινήτου προς μεταφορά και ορι−

στική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών 
και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοι−
χες τιμές. 

Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκα−
φών θα επιμετρώνται σε όγκο ορύγματος (συνολική 
ποσότητα προϊόντων εκσκαφών − καθαιρέσεων μείον 
ποσότητες που διατίθενται για επανεπιχώσεις)

20.01 Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2101 
Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιμέ−

τρου κορμού μέχρι 0,25 m, με την αποκόμιση και συσ−
σώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καθαριζόμενης επιφά−
νειας (m2)

20.01.01 περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m
ΕΥΡΩ  3,50 [*]
20.01.02 περιμέτρου κορμού 0,26 − 0,40 m
ΕΥΡΩ  4,00 [*]
20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες−ημιβρα−

χώδες για την δημιουργία υπογείων κ.λπ. χώρων, χωρίς 
την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2112 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες−ημιβραχώδες με 

χρήση μηχανικών μέσων για την δημιουργία υπογείων 
κ.λπ. χώρων, ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 
m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέ−
ρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προ−
σπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου 
χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του 
οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ’ 
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), 
με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμέ−
να, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις 
των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκ−
σκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

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

ΕΥΡΩ  3,00 [*]
20.03 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς 

την καθαρή μεταφορά των προϊόντων 
Γενικοί εκβραχισμοί για την δημιουργία υπογείων κ.λπ. 

χώρων, ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και 
συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας 
των 12,00, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη 
από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου), με 
την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, 
τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των 
παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής 
σε μέση απόσταση έως 30 m.

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

20.03.01 σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά−κρο−
καλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2115 
ΕΥΡΩ  15,00 [*]
20.03.02 σε εδάφη γρανιτικά−κροκαλοπαγή με δυνα−

τότητα χρήσης εκρηκτικών υλών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2116 
ΕΥΡΩ  18,00 [*]
20.03.03 σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά−

κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2117 
ΕΥΡΩ  20,00 [*]
20.03.04 σε εδάφη γρανιτικά−κροκαλοπαγή χωρίς χρή−

ση εκρηκτικών υλών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2118 
ΕΥΡΩ  25,00 [*]
20.04 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση 

μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των 
προϊόντων εκσκαφής

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μη−
χανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από αερόσφυρες, 
πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 
m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος 
μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής 
εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, 
του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με 
εφ’ άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαί−
τερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση 
των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 
σποραδική αντιστήριξη των παρειών.

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

20.04.01 σε εδάφη γαιώδη−ημιβραχώδη 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2122 
ΕΥΡΩ 15,00 [*]
20.04.02 σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά−

κροκαλοπαγή 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2125 
ΕΥΡΩ 22,00 [*]
20.04.03 σε εδάφη γρανιτικά−κροκαλοπαγή 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2126 
ΕΥΡΩ 28,00 [*]
20.05 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανι−

κών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφής

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών 
μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 
3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος 
μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής 
εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, 
του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με 
εφ’ άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαί−
τερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση 
των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 
σποραδική αντιστήριξη των παρειών.

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

20.05.01 σε εδάφη γαιώδη−ημιβραχώδη 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2124 
ΕΥΡΩ 5,00 [*]
20.05.02 σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά−

κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2127 
ΕΥΡΩ 30,00 [*]
20.05.03 σε εδάφη γρανιτικά−κροκαλοπαγή, χωρίς 

χρήση εκρηκτικών υλών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2128 
ΕΥΡΩ 35,00 [*]
20.06  Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύ−

τερου των 2,00 m 
Πρόσθετη αποζημίωση εκσκαφών ανά ζώνη πάχους 

2,00 m πέραν του αρχικού βάθους των 2,00 m.

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

20.06.01 για τις γενικές εκσκαφές 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2132 
ΕΥΡΩ 0,50
20.06.02 για τις εκτελούμενες με μηχανικά μέσα εκ−

σκαφές θεμελίων και τάφρων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2133 
ΕΥΡΩ 4,00
20.06.03 για τις εκτελούμενες χωρίς μηχανικά μέσα 

εκσκαφές θεμελίων και τάφρων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2134 
ΕΥΡΩ 0,70
20.07 Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2135.1 
Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια) για την στήρι−

ξη ομόρων κτισμάτων ή οδών, επί εδάφους γαιώδους, 
ημιβραχώδους και βραχώδους, πλάτους έως 2,00 m και 
οιουδήποτε βάθους

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

ΕΥΡΩ 17,00 [*]
20.08 Ανόρυξη φρεάτων 
Ανόρυξη φρέατος διαμέτρου ή πλάτους μέχρι 3,00 

m και βάθους μέχρι 5,00 m υπό την στάθμη στομίου 
ανορύξεως.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. 
20.08.01 σε έδαφος γαιώδες−ημιβραχώδες 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2142 
ΕΥΡΩ 30,00 [*]
20.08.02 σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά−κρο−

καλοπαγή, με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2143 
ΕΥΡΩ 35,00 [*]
20.08.03 σε εδάφη γρανιτικά−κροκαλοπαγή, με δυνα−

τότητα χρήσης εκρηκτικών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2144 
ΕΥΡΩ 40,00 [*]
20.08.04 σε εδάφη βραχώδη πάσης φύσεως, χωρίς 

χρήση εκρηκτικών υλών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2145 
ΕΥΡΩ 42,00 [*]
20.09 Προσαύξηση τιμών διάνοιξης φρεάτων βάθους 

μεγαλύτερου των 5,00 m 
Πρόσθετη αποζημίωση διάνοιξης φρέατος πέραν του 

βάθους 5,00 m και ανά ζώνη πάχους 5,00 m
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) δε όγκο ορύγματος. 
20.09.01 σε έδαφος γαιώδες−ημιβραχώδες 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2151 
ΕΥΡΩ 15,00
20.09.02 σε εδάφη βραχώδη πάσης φύσεως 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2152 
ΕΥΡΩ 18,00
20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών 

ή κατεδαφίσεων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2162 
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κα−

τεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυ−
τών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των 
άνω προιόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση 
κατά στρώσεις έως 20 cm, διαβροχή και συμπύκνωση. 
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης 
δανειοθαλάμου, η μεταφορά τους επί τόπου του έργου 
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αποζημιώνεται ιδιαίτερα.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. 
ΕΥΡΩ 4,50
20.11 Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλι−

κών επίχωσης 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2163 
Πρόσθετη αποζημίωση για τις πλάγιες μεταφορές 

υλικών επίχωσης στην ζώνη θεμελίωσης του κτιρίου με 
μονότροχο ή μικροφορτωτή (τύπου Bobcat ή παρεμφε−
ρούς) ανά 20,00 m πέραν των αρχικών 10,00 m. Η τιμή 
εφαρμόζεται αποκλειστικά σε περιπτώσεις επιχώσεων 
με προϊόντα εκσκαφών του ιδίου του κτιρίου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. 
Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επί−
χωση. 

ΕΥΡΩ 1,50
20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λα−

τομείου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2162 
Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυ−

σεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, λιθοσυντρί−
ματα, σκύρα κ.λπ.). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και 
μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες 
μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς 
μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 20 cm, η δια−
βροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων 
διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. 
Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επί−
χωση. 

ΕΥΡΩ 16,00 [*]
20.21 Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα 

εκσκαφών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2162 
Κατασκευή στρώσεων από κατάλληλα προϊόντα εκ−

σκαφών, μη πλαστικά. Περιλαμβάνονται οι πλάγιες με−
ταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς 
μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 20 cm, η 
διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλ−
λήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. 
Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επί−
χωση. 

ΕΥΡΩ 4,00 [*]
20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μη−

χανικά μέσα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2171
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου 

προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυ−
τοκινήτου για την φόρτωση, εκφόρτωση και λοιπούς 
χειρισμούς του και με την διάστρωσή τους μετά την 
εκφόρτωση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη 
αναμονής του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. 
ΕΥΡΩ 1,00
20.31 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς 

χρήση μηχανικών μέσων.
Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων 

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. Επιμέ−

τρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή
20.31.01 με την διάστρωση των προϊόντων μετά την 

εκφόρτωση 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2172
ΕΥΡΩ 5,00
20.31.02 χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά 

την εκφόρτωση 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2173
ΕΥΡΩ 3,50
20.40 Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών 

και κατεδαφίσεων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2177 
Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβρα−

χισμών και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι, τζιβιέρα, μονότρο−
χο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης 
οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της καθ’ ύψος με−
ταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προ−
σαύξησης 2,0.

Τιμή ανά τόννο και δεκάμετρο (ton x 10 m)
ΕΥΡΩ 4,00
20.41 Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφί−

σεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2178
Διακίνηση προς απόρριψη πάσης φύσεως προϊόντων 

εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με χρήση 
διτρόχου ή ελαφρών εργοταξιακών οχημάτων εμπρο−
σθίας ανατροπής (mini dumpers), εντός του εργοταξίου 
ή μέχρι του ορίου που προβλέπεται από την μελέτη ή 
καθορίζεται από την Υπηρεσία. Η τιμή έχει εφαρμογή 
μόνον σε περιπτώσεις σημαντικής έκτασης πλαγίων 
μεταφορών, μετά από πλήρη τεκμηρίωση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο και εκατοντάμετρο (m3 x 100 
m) σε όγκο ορύγματος

ΕΥΡΩ 1,5021. ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ − ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ 
21.01 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκρο−

τημάτων
Για την άντληση υδάτων που εκτελείται από πλή−

ρες αντλητικό συγκρότημα, ήτοι για τις δαπάνες 
μισθωμάτων, επισκευών, μεταφορικών και φθορών 
του αντλητικού συγκροτήματος (αντλίας, κινητήρα, 
σωληνώσεων και λοιπών εξαρτημάτων) αποζημιώσε−
ως προσωπικού, προμηθείας καυσίμων ή ηλεκτρικής 
ενεργείας και λιπαντικών, αποζημιώσεως για ημεραρ−
γίες του συγκροτήματος, διαμορφώσεως προσωρινής 
ανοικτής τάφρου, επεκτάσεως σωληνώσεων για την 
απαγωγή του νερού μακριά από τα έργα μέχρι τη 
θέση που θα αποχετευθούν, καθαρισμού των σωληνώ−
σεων, μετακινήσεων του συγκροτήματος, σταλίας του 
συγκροτήματος καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που 
χρειάζεται για την πλήρη λειτουργία του αντλητικού 
συγκροτήματος.

Τιμή για κάθε ώρα (h) πραγματικής και πλήρους λει−
τουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που πραγ−
ματοποιείται μετά από την έγγραφη εντολή της Υπη−
ρεσίας:

21.01.01 Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκί−
νητα

21.01.01.01 Ισχύος έως 1,0 ΗΡ
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2185
ΕΥΡΩ 1,50
21.01.01.02 Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2185
ΕΥΡΩ 2,00
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21.01.01.03 Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2186
ΕΥΡΩ 2,50
21.01.01.04 Ισχύος 5,0 έως 10,0 ΗΡ
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2186
ΕΥΡΩ 3,00
21.01.02 Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα. 
21.01.02.01 Ισχύος έως 1,0 kW
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2185
ΕΥΡΩ 1,5021.01.02.02 Ισχύος 1,0 έως 2,5 kW
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2185
ΕΥΡΩ 2,00
21.01.02.03 Ισχύος 3,0 έως 5,0 kW
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2186
ΕΥΡΩ 2,50
21.01.02.04 Ισχύος 5,0 έως 7,5 kW
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2186
ΕΥΡΩ 3,50
21.01.02.05 Ισχύος 8,0 έως 10,0 kW
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2186
ΕΥΡΩ 4,50
21.02 Γραμμικά στραγγιστήρια από τσιμεντοσωλήνες 

Φ200 με περίβλημα γεωυφάσματος.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ−2861 
Προμήθεια και τοποθέτηση διατρήτων τσιμεντοσωλήνων 

Φ200 με περίβλημα γεωυφάσματος των 200 gr/m2. Περιλαμ−
βάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση 
των σκύρων στραγγιστηρίου (μονοβάθμιο φίλτρο).

Τιμή ανά τρεχον μέτρο (m) πλήρως αποπερατωμένου 
στραγγιστηρίου.

ΕΥΡΩ 15,00
21.03 Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλα−

στικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος
Προμήθεια και τοποθέτηση διατρήτων πλαστικών 

σωλήνων από PVC ή πολυαιθυλένιο με περίβλημα γε−
ωυφάσματος των 200 gr/m2. Περιλαμβάνεται η προμή−
θεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση των σκύρων 
στραγγιστηρίου (μονοβάθμιο φίλτρο).

Τιμή ανά τρεχον μέτρο (m) πλήρως αποπερατωμένου 
στραγγιστηρίου.

21.03.01 Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 100 
mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−6620.1 
ΕΥΡΩ 6,00
21.03.02 Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 140 

mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−6620.2 
ΕΥΡΩ 10,00
21.03.03 Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 160 

mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−6620.3 
ΕΥΡΩ 13,00
21.03.04 Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 200 

mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ−6620.4 
ΕΥΡΩ 17,00
22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Οι πλάγιες − εντός του εργοταξίου − μεταφορές των 

πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξη−
λώσεων των άρθρων της ενότητας «22. Καθαιρέσεις», 
από την θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις 
φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγ−
μένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδος.

Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 
22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 αποζημι−
ώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν 
γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το 
οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύ−
λωμα, οροφή, δάπεδο κ.λπ.). Όταν καθαιρείται και το 
αντίστοιχο ως άνω στοιχείο, συμπεριλαμβάνονται στην 
τιμή με την οποία αποζημιώνεται η καθαίρεση αυτού.

Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 απο−
ζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα συ−
νήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις 
εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά για την 
τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσε−
ων, βλήτρων κ.λπ..

22.01 Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λι−
θοδομή 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2202 
Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή, 

σε οποιοδήποτε βάθος από την χαμηλότερη στάθμη 
προσπελάσεως τροχοφόρων. Συμπεριλαμβάνεται η ανα−
πέταση των προϊόντων, τα πάσης φύσεως απαιτούμενα 
ικριώματα και προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώ−
ρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης.

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

ΕΥΡΩ 20,00 [*]
22.02 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λι−

θοδομή 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2204 
Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λι−

θοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε στάθμη από 
το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης 
φύσεως απαιτούμενα ικριώματα και προσωρινές αντι−
στηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις 
φόρτωσης.

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

ΕΥΡΩ 25,00 [*]
22.03 Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα 

καθαιρέσεως 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2212 
Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαι−

ρέσεως, καθαρισμός τους από το κονίαμα και μεταφορά 
και συγκεντρωσή τους σε σωρούς ευκόλου καταμετρή−
σεως σε κατάλληλες θέσεις εντός του γηπέδου, ώστε 
να μη παρακωλύωνται οι εργασίες. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
ΕΥΡΩ 4,00
22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2222
Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβά−

νονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα και 
προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προ−
ϊόντων στις θέσεις φόρτωσης.

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

ΕΥΡΩ 25,00
22.05 Διαλογή των χρησίμων πλίνθων από τα προϊόντα 

καθαιρέσεως 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2223 
Διαλογή των χρησίμων πλίνθων από τα προϊόντα 

καθαιρέσεως, καθαρισμός τους από το κονίαμα και 
μεταφορά και συγκεντρωσή τους σε σωρούς ευκόλου 
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καταμετρήσεως σε κατάλληλες θέσεις εντός του γηπέ−
δου, ώστε να μη παρακωλύωνται οι εργασίες. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
ΕΥΡΩ 10,00
22.10 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών 

από άοπλο σκυρόδεμα 
Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων 

αόπλου σκυροδέματος παντός είδους, σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται 
οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλι−
σμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών 
αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, μετά 
από τεμαχισμό του όγκου σκυροδέματος, στις θέσεις 
φόρτωσης.

22.10.01 Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2226
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ 

της καθαιρέσεως
ΕΥΡΩ  50,00 [*]
22.10.02 Με εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης 

κοπής
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2226
Τιμή ανά μέτρο μήκους(m) και ανά εκατoστό (cm) βά−

θους κοπής
ΕΥΡΩ  150,00 [*]
22.15 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών 

από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων 

κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλήν δαπέδων. 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως 
απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμά−
των και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση 
των προϊόντων, μετά από τεμαχισμό του όγκου σκυρο−
δέματος, στις θέσεις φόρτωσης.

22.15.01 Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2226
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ 

της καθαιρέσεως
ΕΥΡΩ  70,00 [*]
22.15.02 Με εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης 

κοπής
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2226
Τιμή ανά μέτρο μήκους(m) και ανά εκατoστό (cm) βά−

θους κοπής
ΕΥΡΩ  300,00 [*]
22.20 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός 

τύπου και οιουδήποτε πάχους 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου 

και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου 
Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών κ.λπ.), με 
το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη 
από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων 
καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
22.20.01 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξα−

γωγή ακεραίων πλακών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2236
ΕΥΡΩ 3,50
22.20.02 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλα−

κών σε ποσοστό >50% 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2237
Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρη−

σίμων πλακών από το κονίαμα, η μεταφορά τους σε 

απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά 
σχήματα.

ΕΥΡΩ 5,00
22.21 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου 
Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσε−

λάνης, κεραμεικών κ.λπ.), καθώς και πλακών μαρμάρου 
οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, 
σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη 
των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των 
προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
22.21.01 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξα−

γωγή ακεραίων πλακών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2238
ΕΥΡΩ 3,50
22.21.02 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλα−

κών σε ποσοστό > 50% 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2239
Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρη−

σίμων πλακών από το κονίαμα και η απόθεσή τους σε 
κανονικά σχήματα.

ΕΥΡΩ 6,00
22.22 Καθαίρεση επικεραμώσεων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2241 
Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήπο−

τε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, με άνω του 60% χρησί−
μους κεράμους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. 
Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των 
υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς 
φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 3,50
22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2252 
Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβε−

στοτσιμεντοκονιαμάτων, μαρμα−ροκονιαμάτων, ασβε−
στοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων 
και θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. Συμπε−
ριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώ−
ρευση των προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος 
αχρήστων 0,03 m3/m2).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φανείας. 

ΕΥΡΩ 5,00
22.30 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλιν−

θοδομές 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2261.Α 
Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος 

(θύρας, παραθύρου κ.λπ.) σε οπτοπλινθοδομές οποι−
ουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε 
οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμ−
βάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή 
προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των 
παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του 
ανοίγματος και η συσσώρευση των αχρήστων προϊό−
ντων στις θέσεις φορτώσεως. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
22.30.01 Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2261A
ΕΥΡΩ 7,00
22.30.02 Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και 

έως 0,12 m2 
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2261B
ΕΥΡΩ 10,00
22.30.03 Για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 

0,25 m2 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2261Γ
ΕΥΡΩ 12,00
22.30.04 Για οπές επιφανείας άνω των 0,25 m2 και 

έως 0,50 m2 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2261Δ
ΕΥΡΩ 17,00
22.30.05 Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 0,50 m2 

και έως 1,00 m2 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2264Α
ΕΥΡΩ 30,00
22.30.06 Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,00 m2 

και έως 1,50 m2 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2264Β
ΕΥΡΩ 40,00
22.30.07 Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m2 

και έως 2,00 m2 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2264Γ
ΕΥΡΩ 45,00
22.30.08 Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 

και έως 2,50 m2 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2264Δ
ΕΥΡΩ 50,00
22.31 Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή
Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,06 m σε πλινθοδομή 

οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, 
σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμ−
βάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η 
εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των 
αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
22.31.01 Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2265Α
ΕΥΡΩ 6,00
22.31.02 Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 

0,20 m 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2265Β
ΕΥΡΩ 8,00
22.35  Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2267 
Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή πάχους έως 

0,65 m, με ή χωρίς επίχρίσμα, επιφανείας 0,05 − 0,10 
m2, εκτελουμένη με’ οποιοδήποτε μέσο. Συμπεριλαμ−
βάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η 
εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των 
αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
ΕΥΡΩ  3,00
22.36 Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές
Καθαίρεση λιθοδομής πάχους έως 0,65 m, με ή χω−

ρίς επίχρισμα, για την διαμόρφωση ανοίγματος θυρών, 
παραθύρων κ.λπ., σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του 
κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαι−
τούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η ερ−
γασία μόρφωσης των των παραστάδων (λαμπάδων) του 
ανοίγματος και η συσσώρευση των αχρήστων προϊό−
ντων στις θέσεις φορτώσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
22.36.01 Για οπές επιφανείας 0,51 m2 έως 1,00 m2 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2268Α

ΕΥΡΩ 50,00 [*]
22.36.02 Για οπές επιφανείας 1,01 m2 έως 1,50 m2 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2268Β
ΕΥΡΩ 60,00 [*]
22.36.03 Για οπές επιφανείας 1,51 m2 έως 2,00 m2 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2268Γ
ΕΥΡΩ 70,00 [*]
22.36.04 Για οπές επιφανείας 2,01 m2 έως 2,50 m2 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2268Δ
ΕΥΡΩ 80,00 [*]
22.37 Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυ−

ρόδεμα
Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,10 m σε λιθοδομή ή 

άοπλο σκυρόδεμα, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδή−
ποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται 
τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία 
μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των αχρή−
στων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
22.37.01 Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2269Α
ΕΥΡΩ 25,00 [*]
22.37.02 Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 

0,20 m 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2269Β
ΕΥΡΩ 30,00 [*]
22.37.03 Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,20 m και 

έως 0,30 m 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2269Γ
ΕΥΡΩ 35,00 [*]
22.40 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2271.Α 
Διάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέματος, με 

ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του 
κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαι−
τούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών 
και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις 
φορτώσεως. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις 
οπών επιφανείας έως 0,50 m2 σε στοιχεία σκυροδέμα−
τος πάχους έως 0,25 m. Η διάνοιξη οπών μεγαλύτερης 
επιφανείας ή επί στοιχείων μεγαλυτέρου πάχους τιμο−
λογείται με τα άρθρα 22.10.01 ή 22.10.02. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
22.40.01 Για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2271Α
ΕΥΡΩ 15,00
22.40.02 Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2272Α
ΕΥΡΩ 20,00
22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2275 
Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. 

Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, 
η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από 
τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την 
επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρ−
τωση ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περι−
γράμματος τετραξύλου ή πλαισίου 

ΕΥΡΩ 15,00
22.50  Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2275 
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Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων μετά 
του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου ή σκελετού τεγίδων 
(διαδοκίδων), σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή για 
την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την μεταφορά 
προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φανείας 

ΕΥΡΩ 4,00
22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέ−

γης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−5276 
Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σα−

νίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), σε οποι−
οδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση 
ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου 
ΕΥΡΩ 50,00
22.52 Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2275 
Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης από 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φανείας.

ΕΥΡΩ 2,00
22.53 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2275 
Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανο−

μένου του σκελετου ανάρτησής τους και του μονωτικού 
υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μετα−
φορά των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φανείας.

ΕΥΡΩ 1,50
22.54 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2252 
Καθαίρεση οροφοκονιάματος σε οποιαδήποτε στάθμη 

από το έδαφος εργασία, με τα τα απαιτούμενα ικριώ−
ματα και την συσσώρευση των προϊόντων προς φόρ−
τωση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φανείας.

ΕΥΡΩ 2,00
22.55 Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού 

στέγης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−6102 
Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης 

(τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), σε οποιαδή−
ποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή 
θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμε−
να ικριώματα και η συσσώρευση των προϊόντων προς 
φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυ−
τικών υπολογισμών. 

ΕΥΡΩ 0,30
22.56 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−6102 
Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως 

(πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε ύψος από το 

δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. 
Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και η 
συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθή−
κευση.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυ−
τικών υπολογισμών.

ΕΥΡΩ 0,25
22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λε−

πτών επιστρώσεων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2236 
Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών 

επιστρώσεων (μοκέτες κ.λπ.), με πλήρη απόξεση/αφαί−
ρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, 
διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία και μεταφορά των υλι−
κών αποξήλωσης προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερα−
τωθείσας εργασίας.

ΕΥΡΩ 1,00
22.61 Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες 

ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2239 
Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινο−

σανίδες ή γυψοσανίδες, οιουδήποτε σχεδίου και πάχους, 
μετά του σκελετού αναρτήσεως αυτών, σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται 
τα απαιτούμενα ικριώματα, ο καταβιβασμός και διαλογή 
των υλικών, η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς 
φόρτωση, η ταξινόμηση χρησίμων υλικών και η μεταφο−
ρά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερα−
τωθείσας εργασίας.

ΕΥΡΩ 2,00
22.62 Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από φύλλα λαμα−

ρίνας ή αλουμινίου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2275 
Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από φύλλα λαμαρίνας 

ή αλουμινίου, οιουδήποτε σχεδίου και πάχους, μετά του 
σκελετού αναρτήσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθ−
μη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα 
απαιτούμενα ικριώματα, ο καταβιβασμός και διαλογή 
των υλικών, η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς 
φόρτωση και η ταξινόμηση των χρησίμων υλικών και η 
μεταφορά τους προς αποθήκευση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερα−
τωθείσας εργασίας.

ΕΥΡΩ 2,50
22.65 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2275 
Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και 

διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων υλικών 
προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των 
χρησίμων υλικών.

22.65.01 Για ξύλινα κιγκλιδώματα 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ξυλείας
ΕΥΡΩ 30,00
22.65.02 Για μεταλλικά κιγκλιδώματα 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων 

βάσει ζυγολογίου.
ΕΥΡΩ 0,20
22.70 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2275 
Επιμελημένη αποξήλωση ή αποσυναρμολόγηση τοιχο−

πετασμάτων (σκελετός − υλικό πλήρωσης − επένδυση), 
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συγκέντρωση και αποθήκευση του επαναχρησιμοποιή−
σιμου υλικού και προώθηση πρός φόρτωση των πάσης 
φύσεως αχρήστων. Οι επιφάνειες επαφής των αφαιρου−
μένων τοιχοπετασμάτων με τα λοιπά δομικά στοιχεία 
του κτιρίου θα παραδίδονται καθαρές και λείες και θα 
είναι πλήρως απαλλαγμένες από προεξέχοντα στοιχεία 
συνδέσμων και στηριγμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αφαιρου−
μένου τοιχοπετάσματος. Στην προς επιμέτρηση επι−
φάνεια συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν υπάρχοντα 
ανοίγματα.

22.70.01 Για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση 
γυψοσανίδας 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) μικτής επιφανείας 
ΕΥΡΩ 4,00
22.70.02 Για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό 

και επένδυση ξύλου 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) μικτής επιφανείας 
ΕΥΡΩ 5,00
22.70.03 Για τοιχοπετάσματα επιχρισμένα 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) μικτής επιφανείας 
ΕΥΡΩ 10,00
22.71 Καθαίρεση επικαλύψεως στέγης με σχιστόπλακες 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2241 
Καθαίρεση επικεραμώσεως με σχιστόπλακες με ή 

χωρίς κεραμίδια (κορφιάδες, κ.λπ.) οποιουδήποτε τύ−
που, με ή χωρίς κονίαμα, με άνω του 60% χρησίμων 
σχιστοπλάκων, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. 
Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των 
υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς 
φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτομένης επιφά−
νειας (m2)

ΕΥΡΩ  8,00
22.72 Αποξήλωση ξυλίνoυ φέροντος οργανισμού πα−

τωμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2275 
Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων 

και λοιπών οριζόντιων επιφανειών, μετά των ενδιάμεσων 
ξύλινων μελών κάθε τύπου, σε οποιαδήποτε θέση, με 
προσοχή, για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με 
την μεταφορά στις θέσεις φόρτωσης ή αποθήκευσης 
εντός του εργοταξίου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) αποξηλωνόμενης κατα−
σκευής 

ΕΥΡΩ  40,00
23. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ − ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 
23.01  Ικριώματα για την εκτέλεση ειδικών εργασιών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2301 
Ικριώματα από ξυλεία οποιουδήποτε ύψους για την 

ανύψωση μεγάλων βαρών και την εκτέλεση μεμονωμέ−
νων ειδικών εργασιών, με τα απαιτούμενα σιδηρικά συν−
δέσεως και πακτώσεως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η 
διάνοιξη των απαιτουμένων φωλεών, η επαναπλήρωσή 
τους και η αποκατάσταση τυχόν φθορών στα υπάρχο−
ντα επιχρίσματα, χρωματισμούς κ.λπ.

Τα ικριώματα θα κατασκευάζονται βάσει εγκεκριμένης 
από την Υπηρεσία μελέτης και θα περιλαμβάνουν όλες 
τις διατάξεις ασφαλείας που προβλέπονται από την 
κείμενη νομοθεσία.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώ−
σεις που προβλέπονται από την μελέτη του έργου ή 
κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) χρησιμοποιουμένης ξυλεί−
ας, βάσει αναλυτικής επιμέτρησης

ΕΥΡΩ 115,00
23.02 Συνήθη ξύλινα σταθερά ικριώματα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2302 
Ικριώματα συνήθη σταθερά, οποιουδήποτε ύψους, από 

ξυλεία, για την εκτέλεση εργασιών εκτεινομένων κατ’ 
επιφάνεια, όπως λιθοδομών, επιχρισμάτων, εξωτερικών 
χρωματισμών κ.λπ., με τα απαιτούμενα σιδηρικά συνδέ−
σεως και πακτώσεως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η 
διάνοιξη των απαιτουμένων φωλεών, η επαναπλήρωσή 
τους και η αποκατάσταση τυχόν φθορών στα υπάρχο−
ντα επιχρίσματα, χρωματισμούς κ.λπ..

Τα ικριώματα θα κατασκευάζονται βάσει εγκεκριμένης 
από την Υπηρεσία μελέτης και θα περιλαμβάνουν όλες 
τις διατάξεις ασφαλείας που προβλέπονται από την 
κείμενη νομοθεσία.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώ−
σεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η 
κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που 
θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές μονάδος 
των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπη−
ρεσίας. 

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφά−
νεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι εργασί−
ες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές 
του ικριώματος, εφ’ όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 
0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, 
κορνίζες κ.λπ.. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
ΕΥΡΩ 3,00
23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2303 
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με 

δάπεδο εργασίας από μαδέρια. Στην τιμή συμπερι−
λαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και 
στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών 
επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμο−λόγησης και 
αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της 
ξυλείας και των μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της 
επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν κινητότητα 
και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα 
ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώ−
σεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η 
κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που 
θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές μονάδος 
των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπη−
ρεσίας. 

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφά−
νεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι εργασί−
ες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές 
του ικριώματος, εφ’ όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 
0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, 
κορνίζες κ.λπ.. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
ΕΥΡΩ 5,00
23.04 Τροποποιήσεις−συμπληρώσεις υφισταμένων 

ικριωμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2304 
Πρόσθετη αποζημίωση ικριωμάτων από ξυλεία ή/και 

μεταλλικά πλαίσια στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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α) Εκτέλεση εργασιών κατόπιν εντολής που δόθηκε 
από την Υπηρεσία πριν από την αποσύνθεση των ικρι−
ωμάτων που είχαν ανεγερθεί για τις ανάγκες άλλης 
εργασίας. 

β) Για την επιφάνεια των ικριωμάτων που απαιτού−
νται για την εκτέλεση συνήθων μεμονωμένων εργασιών 
(υδρορροών, κορνιζών κ.λπ.). 

γ) Για την επιφάνεια των ικριωμάτων που απαιτούνται 
για την διαμόρφωση της στάθμης εκτέλεσης των νέων 
εργασιών (προσθήκη στοιχείων καθ’ ύψος).

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες και τα 
υλικά τροποποιήσεων και συμπληρώσεων των ικριω−
μάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
ΕΥΡΩ 1,00
23.05 Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2304 
Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων (σανιδώματα, 

πατάρια) από σανίδες ή μεταλλικά φύλλα, για την προ−
στασία των διερχομένων από πτώσεις υλικών, διαμορ−
φωμένα σύμφωνα με την μελέτη ή και τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας, πλήρη με τους απαιτούμενους συνδέσμους, 
στηρίγματα και διαδοκίδωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφά−
νειας σανιδώματος.

ΕΥΡΩ 8,00
23.06 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2303 
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, ωφελίμου φορίου 500 

έως 1000 kg/m2, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλι−
κών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης 
φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρ−
μο−λόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων 
και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της 
επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν κινητότητα 
και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα 
ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώ−
σεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η 
κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που 
θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές μονάδος 
των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπη−
ρεσίας. 

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφά−
νεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι εργασίες, 
προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του 
ικριώματος, εφ’ όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20 
m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνί−
ζες κ.λπ.. Eναλλακτικά, όταν το ικρίωμα χρησιμοποιείται 
ως δάπεδο εργασίας (επιφάνει κάτοψης μεγαλύτερη της 
πλευρικής επιφανείας) ως επιφάνεια για την επιμέτρηση 
λαμβάνεται η κάτοψη του ικριώματος. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
ΕΥΡΩ 10,00
23.10 Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2303 
Κινητά δάπεδα εργασίας (πλατφόρμες), αναρτημένα 

μέσω συρματοσχοίνων, με μηχανισμό ανύψωσης ηλε−
κτροκίνητο, εφοδιασμένο με συστήματα ασφαλούς πέ−
δησης, με δυνατότητα ελέγχου της κίνησης τόσο από 
την θέση ανάρτησης, όσο και από την πλατφόρμα. Ο 

εξοπλισμός θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά αφαλεί−
ας αναγνωρισμένου διεθνώς φορέα.

23.10.01 Δαπάνη κινητοποίησης − αποκινητοποίησης. 
Συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου του έρ−

γου, η συναρμολόγηση και στερέωση του συστήματος 
ανάρτησης, η ηλεκτρική συνδεσμολογία, η αποσυναρ−
μολόγηση και αποκόμιση του εξοπλισμού.

Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.). 
ΕΥΡΩ 300,00
23.10.02 Ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικα−

νότητας έως 200 kg 
Τιμή ανά ημέρα παραμονής στο εργοτάξιο (Η.Δ.), σύμ−

φωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών. 
ΕΥΡΩ 120,00
23.10.03 Ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικα−

νότητας 200 έως 500 kg 
Τιμή ανά ημέρα παραμονής στο εργοτάξιο (Η.Δ.), σύμ−

φωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών. 
ΕΥΡΩ 160,00
23.14 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2314.1 
Επένδυση πρόσοψης ικριωμάτων με λινάτσας ή συνθε−

τικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα με σύρμα ή συνδετήρες 
στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματος. 
Η επικάλυψη θα είναι πλήρης και τα φύλλα επικάλυψης 
επαρκώς τανυσμένα.

Επισημαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριω−
μάτων είναι υποχρεωτική για όλες τις κατασκευές εντός 
κατοικημένων περιοχών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
ΕΥΡΩ 0,50
23.20 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2312 
Αντιστήριξη πρανών ή παρειών τάφρων και θεμελίων, 

με ξυλοζεύγματα, σανιδώματα, μαδέρια ή παρεμφερούς 
τύπου μεθοδολογία σε οποιοδήποτε πλάτος ή βάθος 
σκάμματος, ύστερα από έγγραφη εντολή της Υπηρε−
σίας, με τα απαιτούμενα υλικά και συνδέσμους καθώς 
και την εργασία πλήρους κατασκευής, αποσύνδεσης 
και απομάκρυνσης των υλικών για επαναχρησιμοποίη−
ση. Στο πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών της 
αναγραφόμενης ποσότητας αντιστήριξης, θα σημειώνε−
ται απαραιτήτως ο χαρακτηρισμός εδάφους που έχει 
καθοριστεί για το επιμετρούμενο σκάμμα, προκειμένου 
να πιστοποιηθεί η αναφερόμενη εργασία. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ξυλοζεύγματος επιφάνειας 
αντιστήριξης σε επαφή με τις παρειές του σκάμματος

ΕΥΡΩ 100,00
23.21 Αντιστηρίξεις με την μέθοδο Βερολίνου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−2312 
Για την διαμόρφωση πασσάλων μήκους έως 20,0 m, 

αποτελουμένων από δύο διατομές (προφίλ) μορφοχά−
λυβα U220 συγκολλημένες μεταξύ τους με χαλύβδινες 
πλάκες, και την τοποθέτηση αυτών εντός οπών δια−
μέτρου 450 mm που έχουν διανοιχθεί με διατρητικό 
μηχάνημα πασσάλων.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των διατομών του 
μορφοχάλυβα, η εισκόμιση και αποκόμιση του διατρη−
τικού εξοπλισμού και των χαλυβδίνων στοιχείων, η διά−
νοιξη της οπής, η αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφής, 
η επιτόπου συναρμολόγηση ή συγκόλληση και καταβι−
βασμός των πασσάλων στην οπή και η πλήρωση της 
οπής με σκυρόδεμα κατηγοριας C16/20.
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Η επιμέτρηση προς πληρωμή των πασσάλων της με−
θόδου Βερολίνου θα γίνεται σε μέτρα μήκους διδύμου 
προφίλ U220, πλήρως εγκιβωτισμένου στο σκυρόδεμα, 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις εντολές 
της Υπηρεσίας.

Για ένα μέτρο μήκους (m) πασσάλου κατά τα ανω−
τέρω. 

ΕΥΡΩ  270,00
31. ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ − ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ 
31.01 Χαλικόδεμα των 175 kg τσιμέντου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−3101 
Χαλικόδεμα των 175 kg τσιμέντου, με χαλίκι διαστά−

σεων 0,7 έως 7 cm παντός είδους τμημάτων έργου, 
σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του 
εδάφους. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών 
επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με 
αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλε−
πόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η 
διαμόρφωση της άνω στάθμης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ 53,00
31.02 Γαρμπιλοδέματα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−3207 
Γαρμπιλόδεμα με λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι) διαστά−

σεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους τμημάτων έργου, 
σε στρώσεις μέσου πάχους άνω των 4 και μέχρι 7 cm, 
σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του 
εδάφους. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών 
επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με 
αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλε−
πόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η 
διαμόρφωση της άνω στάθμης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
31.02.01 Για γαρμπιλόδεμα των 200 kg τσιμέντου ανά 

m3 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−3207
ΕΥΡΩ 74,00
31.02.02 Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά 

m3 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−3208
ΕΥΡΩ 78,00
32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
32.01 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 

συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυρ−
γογερανού 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του 
έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση 
με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και 
την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών 
επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την 
μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε από−

σταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέμα−
τος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η 
προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων 
υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή 
του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζε−
ται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες 

των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυ−
ροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά 
του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέ−
ματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαι−
τούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 
προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου 
κ.λπ.) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση 
των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση 
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσι−
μέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών 
και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της 
ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέ−
ματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aνα−
δόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητι−
κών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, 
επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας 
και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτου−
μένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με 
τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με 
την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη στα−
λίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βα−
ρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και 
επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλ−
λογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων 
σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία 
διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιο−
μηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατα−
σκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος 
στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπό−
μενες από την μελέτη διαστάσεις.

32.01.01 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C8/10 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3211
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ 65,00
32.01.02 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C10/12 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3212
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ 70,00
32.01.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C12/15 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−3213 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ 80,00
32.01.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C16/20 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−3214 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ 90,00
32.01.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C20/25 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3215 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ 95,00
32.01.06 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C25/30 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3215
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ 105,00
32.01.07 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C30/37 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3216 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ 120,00
32.02 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και 

συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας 
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του 

έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση 
χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνω−
ση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών 
υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε από−

σταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέμα−
τος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η 
προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων 
υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή 
του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευά−
ζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς 
αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το 
μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση 
διάστρωσης, με χρήση οποιωνδήποτε μέσων εκτός από 
αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό,

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέ−
ματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαι−
τούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 
προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου 
κ.λπ.) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση 
των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση 
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσι−
μέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών 
και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της 
ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος 
καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητι−
κών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, 
επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας 
και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτου−
μένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με 
τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με 
την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη 
σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος 
(βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυν−
ση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση 
σκυροδέτησης. 

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία 
διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιο−
μηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατα−
σκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος 
στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπό−
μενες από την μελέτη διαστάσεις.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
32.02.01 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C8/10 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3211
ΕΥΡΩ 70,00
32.02.02 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C10/12 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3212
ΕΥΡΩ 75,00
32.02.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C12/15 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−3213 
ΕΥΡΩ 85,00
32.02.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C16/20 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−3214 
ΕΥΡΩ 100,00
32.02.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C20/25 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3215 
ΕΥΡΩ 105,00
32.05 Σκυροδέματα μικρών έργων 
Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με 

φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες 
μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), 
με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέμα−
τος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη 
κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια 
των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι 
πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διά−
στρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από 
το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατα−
σκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
32.05.01 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C8/10 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3211
ΕΥΡΩ 85,00
32.05.02 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C10/12 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3212
ΕΥΡΩ 90,00
32.05.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C12/15 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−3213 
ΕΥΡΩ 105,00
32.05.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C16/20 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−3214 
ΕΥΡΩ 115,00
32.10 Προκατασκευασμένα τοιχοπετάσματα από οπλι−

σμένο σκυρόδεμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3215
Προκατασκευασμένα τοιχοπετάσματα από οπλισμένο 



 

 

 
23168 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30, σε βιομηχανική εγκα−
τάσταση, πλήρη με τις εγκοπές υποδοχής υστεροχύ−
του σκυροδέματος και τις αναμονές των χαλυβδίνων 
οπλισμών. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια των τοιχοπε−
τασμάτων, η μεταφορά επί τόπου του έργου, οι πλάγιες 
μεταφορές μέχρι την θέση τοποθέτησης, η απαιτούμενη 
απασχόληση γερανών κ.λπ. εξοπλισμού, η τοποθέτηση και 
προσωρινή στερέωση στις προβλεπόμενες θέσεις, η συμπλή−
ρωση/πρόσδεση του χαλυβδίνου οπλισμού και η προμήθεια, 
μεταφορά, διάστρωση και συμπύκνωση του υστεροχύτου 
σκυροδέματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 
ή/και τα προβλεπόμενα στην μετέτη του έργου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πλήρως τοποθετημένων 
τοιχοπετασμάτων.

ΕΥΡΩ 350,00
32.11 Προκατασκευασμένες πρόπλακες από σκυρό−

δεμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3215
Προκατασκευασμένες πρόπλακες πλάκες από σκυρό−

δεμα κατηγορίας C30/37, πάχους έως 10 cm πλάτους 
έως 70 cm και μήκους έως 1.60 m, με οπλισμο κατηγο−
ρίας S500s έως 15 kg/m2. Στην τιμή περιλαμβάνονται 
η προμήθεια των προπλακών, η μεταφορά επί τόπου 
του έργου, οι πλάγιες μεταφορές μέχρι την θέση το−
ποθέτησης, η τοποθέτηση και προσωρινή στερέωση 
στις προβλεπόμενες θέσεις, η συμπλήρωση/πρόσδεση 
του χαλυβδίνου οπλισμού και η προμήθεια, μεταφορά, 
διάστρωση και συμπύκνωση του υστεροχύτου σκυρο−
δέματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 
ή/και τα προβλεπόμενα στην μετέτη του έργου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ 300,00
32.15 Σώματα πλήρωσης διακένων φορέων από οπλι−

σμένο σκυρόδεμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7933.1
Προμήθεια, κοπή, τοποθέτηση και στερέωση σωμάτων 

από διογκωμένη πολυστερίνη ειδικού βάρους τουλάχι−
στον 25 kg/m3, για την πλήρωση διακένων φορέων από 
σκυρόδεμα (λ.χ. πλακών τύπου Zöllner), διακένων αρμών 
και εγκοπών.

Η στερέωση των σωμάτων πλήρωσης θα εξασφαλίζει 
την σταθερότητά τους κατά την διάστρωση και συμπύ−
κνωση του σκυροδέματος.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημέτων σωμάτων 
πλήρωσης.

ΕΥΡΩ 32,00
32.20 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος προσθηκών 

καθ’ ύψος υπάρχοντος οικοδομήματος, όταν το ύψος 
υπερβαίνει τα 15,00 m

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 3218
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε 

κατηγορίας, σε προσθήκες καθ’ ύψος υπάρχοντος οι−
κοδομήματος, όταν οι εργασίες εκτελούνται σε ύψος 
άνω των 15,00 m, από την μέση στάθμη του φυσικού 
εδάφους. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευα−
σθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ 30,00
32.25 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε 

κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης 
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κα−
τηγορίας ή ποιότητας, όταν το σύνολο για όλες τις 
κατηγορίες ή ποιότητες της χρησιμοποιούμενης πο−
σότητας του έργου δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 λόγω 
υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού 
προσωπικού.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος 
στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπό−
μενες από την μελέτη διαστάσεις.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
32.25.01 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C10/12 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3223.Α.3
ΕΥΡΩ 20,00
32.25.02 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C12/16 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−3223.Α.4 
ΕΥΡΩ 25,00
32.25.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C16/20 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−3223.Α.5 
ΕΥΡΩ 30,00
32.25.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C20/25 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3223.Α.6 
ΕΥΡΩ 32,00
32.25.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C25/30 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3223.Α.7
ΕΥΡΩ 35,00
33. ΘΗΡΑΪΚΟΔΕΜΑΤΑ 
33.01 Κατασκευή στρώσεων από θηραϊκόδεμα
Κατασκευή στρώσεων από θηραϊκόδεμα με αδρανή 

διαστάσεων 0,7 έως 7,0 cm, σε oποιαδήποτε θέση του 
έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασι−
ών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τό−
που του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα 
σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από 
την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση 
της άνω στάθμης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
33.01.01 Με ισχνό θηραϊκόδεμα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−3301
ΕΥΡΩ 42,00
33.01.02 Με μέτριο θηραϊκόδεμα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−3302
ΕΥΡΩ 43,00
33.01.03 Με ισχυρό θηραϊκόδεμα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−3303
ΕΥΡΩ 45,00
33.01.04 Με ισχυρό θηραϊκόδεμα με προσθήκη 100 kg 

τσιμέντου ανά m3 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−3304
ΕΥΡΩ 48,00
34. ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ 
34.01 Κατασκευές από λιθόδεμα με κροκάλες και χα−

λικόδεμα ή σκυρόδεμα
Κατασκευή στρώσεων από λιθόδεμα αποτελούμενο 

από κροκάλες και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα, σε oποια−
δήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από 
το δάπεδο εργασιών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια 
των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτι−
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κά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις 
προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση 
και η διαμόρφωση της άνω στάθμης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
34.01.01 Με λιθόδεμα από κροκάλες και χαλικόδεμα 

με 150 kg τσιμέντο ανά m3

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−3401.1
ΕΥΡΩ 42,00
34.01.02 Με λιθόδεμα από κροκάλες και χαλικόδεμα ή 

σκυρόδεμα με 200 kg τσιμέντο ανα m3

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−3401.2
ΕΥΡΩ 46,00
34.01.03 Με λιθόδεμα από κροκάλες και χαλικόδεμα ή 

σκυρόδεμα με 250 kg τσιμέντο ανα m3

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−3402.1
ΕΥΡΩ 50,00
34.02 Κατασκευές από λιθόδεμα με αργούς λίθους 

λατομείου και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα
Κατασκευή στρώσεων από λιθόδεμα αποτελούμενο 

από αργούς λίθους λατομείου ή κατεδαφίσεων και χα−
λικόδεμα ή σκυρόδεμα, σε oποιαδήποτε θέση του έργου 
και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασιών. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου 
του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα 
σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από 
την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση 
της άνω στάθμης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
34.02.01 Με λιθόδεμα από αργούς λίθους λατομείου 

και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα των 200 kg τσιμέντου 
ανά m3

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−3401.1
ΕΥΡΩ 48,00
34.02.02 Με λιθόδεμα από αργούς λίθους λατομείου 

και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά 
m3

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−3401.1
ΕΥΡΩ 53,00
35.  ΚΙΣΗΡΟΔΕΜΑΤΑ − ΚΥΨΕΛΟΔΕΜΑΤΑ − ΠΕΡΛΙΤΟ−

ΔΕΜΑΤΑ − ΣΚΩΡΙΟΔΕΜΑΤΑ 
35.01 Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα.
Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα, σε oποιαδή−

ποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασιών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των 
υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή 
με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προ−
βλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και 
η διαμόρφωση της άνω στάθμης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
35.01.01 Με ισχνό κισηρόδεμα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−3501
ΕΥΡΩ 80,00
35.01.02 Με κισηρόδεμα ενισχυμένο με 100 kg τσιμέντο 

ανά m3

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−3502
ΕΥΡΩ 85,00
35.01.03 Με κισηρόδεμα ενισχυμένο με 150 kg τσιμέντο 

ανά m3

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−3503
ΕΥΡΩ 90,00
35.02 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα 

για την μόνωση δωμάτων.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3504 

Κατασκευή στρώσεων μεταβλητού πάχους από κυψε−
λωτό κονιόδεμα βάρους 400 και 600 kg/m3, με 250 kg 
τσιμέντου ανά m3, στις προβλεπόμενες από την μελέτη 
θέσεις για την μόνωση δωμάτων και την δημιουργία των 
απαιτουμένων ρύσεων. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια 
των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονα−
κτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), o καθαρισμός 
της επιφανείας διάστρωσης (πλάκα από σκυρόδεμα), 
η διάστρωση σε πρώτη φάση στρώσης από κυψελωτό 
κονιόδεμα των 400 kg/m3 (σε πάχος ίσο προς τα 2/3 
του συνολικού προβλεπομένου) και η διάστρωση, μετά 
την παρέλευση του προβλεπομένου από την μελέτη 
χρόνου, του υπολοίπου πάχους με κυψελωτό κονιόδεμα 
των 600 kg/m3.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ 105,00
35.03 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα 

βάρους 800 kg/m3

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3505 
Κατασκευή στρώσεων κυψελωτού κονιοδέματος βά−

ρους 800 kg/m3, με 250 kg τσιμέντου ανά m3, σε oποια−
δήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από 
το δάπεδο εργασιών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια 
των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτι−
κά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις 
προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση 
και η διαμόρφωση της άνω στάθμης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ 125,00
35.04 Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 

kg στσιμέντου ανά m3

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3506 
Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα με 

διωγκωμένο περλίτη και 200 kg τσιμέντου ανά m3, 
σε oποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε 
ύψος από το δάπεδο εργασιών. Συμπεριλαμβάνεται η 
προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη 
(χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διά−
στρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η 
συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ 100,00
38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ − ΟΠΛΙΣΜΟΙ 
Στις τιμές των άρθρων του κεφαλαίου αυτού συμπε−

ριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για την έντεχνη και ασφαλή 
εκτέλεση των εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των 
κάθε μορφής περαιτέρω απαιτούμενων κατασκευών 
(ικριωμάτων, ζευκτών, στηριγμάτων κ.λπ.) μέχρι το ανα−
φερόμενο ύψος της κατασκευής όπως αυτό προσδιορί−
ζεται σε κάθε άρθρο.

38.01 Ξυλότυποι χυτών τοίχων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3801 
Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί 

σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, σε ύψος από 
το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m. Οι διαστάσεις των 
στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών 
πλαισίων κ.λπ. στοιχείων του καλουπιού και του ικριώ−
ματος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να μπορούν να 
παραλαμβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατα−
σκευή φορτία χωρίς οποιαδήποτε παραμόρφωση και 
υποχώρηση του καλουπιού. Στην τιμή συμπεριλαμβά−
νεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 
υλικών, η εργασία ανέγερσης−συναρμολόγησης και η 
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εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυν−
σης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επι−
φανείας.

ΕΥΡΩ 10,00
38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811 
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν 

απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή τους (π.χ. φρε−
ατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβα−
δού μέχρι 0,30 m2 κ.λπ.), σε οιονδήποτε όροφο υπό ή υπέρ 
το έδαφος. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και 
απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία 
ανέγερσης−συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης 
του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επι−
φανείας.

ΕΥΡΩ 15,00
38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δο−

κών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, πεδίλων, υπερ−
θύρων, κλιμάκων κ.λπ.) σε οποιαδήποτε στάθμη από 
το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου 
μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση 
των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης−
συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του κα−
λουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρη−
σιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επι−
φανείας.

ΕΥΡΩ 11,50
38.04 Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3821 
Ξυλότυποι απλής καμπυλότητας, περί κατακόρυφο 

άξονα (λ.χ. κυκλικών στύλων ή παραστάδων) ή οριζόντιο 
άξονα (λ.χ. αψίδων), σε ύψος της ανώτατης στάθμης 
αυτών μέχρι 5,00 m από το δάπεδο εργασίας. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησι−
μοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης−συναρμο−
λόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν 
για την διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επι−
φανείας.

ΕΥΡΩ 30,00
38.05 Καμπύλοι ξυλότυποι διπλής καμπυλότητας 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3823 
Ξυλότυποι διπλής καμπυλότητας, όπως τρούλων και 

κελυφώνπερί κατακόρυφο άξονα (λ.χ. κυκλικών στύλων 
ή παραστάδων) ή οριζόντιο άξονα (λ.χ. αψίδων), σε ύψος 
μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας. Στην τιμή συ−
μπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησι−
μοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης−συναρμο−
λόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν 
για την διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επι−
φανείας.

ΕΥΡΩ 40,00

38.06 Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3824 
Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων ανά βαθμίδα ύψους 

2,00 m ή κλάσμα αυτής, πέραν του βασικού ύψους που 
αναφέρεται στο οικείο άρθρο. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επι−
φανείας ξυλοτύπου.

ΕΥΡΩ 6,00
38.10 Επεξεργασία σανιδώματος ξυλοτύπωνΚωδικός 

Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841 
Επεξεργασία σανιδώματος ξυλοτύπων, προς απόκτη−

ση λείων επιφανειών σκυροδέματος.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επι−

φανείας.
ΕΥΡΩ 5,00
38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841
Ξυλότυποι επιπέδων ή καμπύλων ή κεκλιμένων τοίχων 

εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με κόντρα πλα−
κέ τύπου ΒΕΤΟFORM γιά πέντε χρήσεις, για επίτευξη 
επιμελημένης επιφάνειας σκυροδέματος σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής μελέτης, επάλειψης 
των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό, και ειδικής 
τοποθέτησης πλαστικών παρεμβλημάτων στά δεσίματα 
του ξυλότυπου, και της υδατοστεγανούς σφράγισης τών 
αρμών του ξυλότυπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επι−
φανείας.

ΕΥΡΩ 17,00
38.14 Πλαστικότυποι φατνωματικών πλακών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 
Πλαστικότυποι φατνωματικών πλακών, οιοασδήποτε 

μορφής και σχεδίου. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
38.14.01 Με φατνώματα ύψους 300 mm
ΕΥΡΩ 15,00
38.14.02 Με φατνώματα ύψους 425 mm
ΕΥΡΩ 20,00
38.15 Μεταλλότυποι υποστηλωμάτων ορθογωνικής 

διατομής
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816
Μεταλλότυποι υποστυλωμάτων ορθογωνικής διατο−

μής, από λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 2 mm, πλήρως 
και εντέχνως διαμορφωμένα με διαστάσεις βάσης σύμ−
φωνα με τα σχέδια, για ύψος από το δάπεδο εργασίας 
μέχρι τα 4.00 m. Η στήριξή τους θα είναι απολύτως 
ισχυρά και σταθερά ώστε να εξασφαλίζεται το ανέν−
δοτο των σιδηροτύπων χωρίς την παραμικρή απόκλι−
ση από την κατακόρυφη. Η τιμή περιλαμβάνει όλα τα 
απαιτούμενα υλικά (σιδηρότυπος, ξυλεία και μικροϋλικά 
στερεώσεως και στηρίξεως) επί τόπου, τα απαιτούμενα 
μηχανικά μέσα για την ανύψωση και καταβίβαση τους, 
και την εργασία πλήρους κατασκευής και μορφώσεως 
των σιδηρότυπων για την εξασφάλιση λείας τελικής 
επιφανείας σκυροδέματος, καθώς και συνθέσεων απο−
συνθέσεων και αποκομιδής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 20,00
38.16 Μεταλλότυποι υποστηλωμάτων κυλινδρικής δι−

ατομής 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816
Μεταλλότυποι υποστυλωμάτων κυλινδρικής διατομής, 

από λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 2mm, πλήρως και 



 

 

 
εντέχνως διαμορφωμένα σε κυλινδρικό σχήμα ακτίνας 
σύμφωνα με τα σχέδια, για ύψος από το δάπεδο εργα−
σίας μέχρι 4.00 m Η στήριξή τους θα είναι απολύτως 
ισχυρά και σταθερά ώστε να εξασφαλίζεται το ανέν−
δοτο των σιδηροτύπων χωρίς την παραμικρή απόκλι−
ση από την κατακόρυφη. Η τιμή περιλαμβάνει όλα τα 
απαιτούμενα υλικά (σιδηρότυπος, ξυλεία και μικροϋλικά 
στερεώσεως και στηρίξεως) επί τόπου, τα απαιτούμενα 
μηχανικά μέσα για την ανύψωση και καταβίβαση τους, 
και την εργασία πλήρους κατασκευής και μορφώσεως 
των σιδηρότυπων για την εξασφάλιση λείας τελικής 
επιφανείας σκυροδέματος, καθώς και συνθέσεων απο−
συνθέσεων και αποκομιδής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 25,00
38.17 Προσαύξηση τιμής μεταλλοτύπων λόγω ύψους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3817 
Προσαύξηση τιμής μεταλλότυπων υποστυλωμάτων 

οποιασδήποτε διατομής ανά βαθμίδα ύψους 2,00 m ή 
κλάσμα αυτής, πέραν των αρχικών 4,00 m από το δά−
πεδο εργασίας, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 5,00
38.18 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειας 

από σκυρόδεμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816
Διαμόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε 

επιφάνειες στοιχείων από σκυρόδεμα, με χρήση ξύλινης 
ή πλαστικής διατομής συνολικών διαστάσεων έως 75x75 
mm στερεουμένης στους ξυλοτύπους όλα σύμφωνα με 
τα σχέδια της μελέτης και το προβλεπόμενο επιφα−
νειακό τελειώμα του στοιχείου, περιλαμβανομένης της 
σημειακής επιδιόρθωσης βλαβών που είναι δυνατόν να 
δημιουργηθούν κατά την αποσύνθεση του ξυλοτύπου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
ΕΥΡΩ 2,00
38.20 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1422−2 / 1423−3: 2006 και 
του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος, 
κάθε διαμέτρου, έτοιμοι επί οποιωνδήποτε τμημάτων 
έργου.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
38.20.01 Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας Β500A 

(S220s)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−3872
ΕΥΡΩ 1,00
38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C 

(S500s)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−3873
ΕΥΡΩ 1,00
38.20.03 Δομικά πλέγματα B500C (S500s)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−3873
ΕΥΡΩ 0,95
38.25 Προσαύξηση τιμής σιδηροπλισμών ειδικών κα−

τασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3876 
Προσαύξηση τιμής σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 

για τμήματα αψίδων και θόλων, τρούλλων και κελυ−
φών. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ 0,25
38.30 Οπλισμός σκυροδέματος από ανοξείδωτο χάλυβα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873
Οπλισμός σκυροδέματος από ανοξείδωτο χάλυβα 

υψηλής αντοχής κατηγορίας ΑΙSI 316 κατα ΑSTM ή 
ισοδύναμης σύμφωνα τα ισχύοντα Πρότυπα ΕΝ ή το 
Βρετανικό πρότυπο BS 6744:1986.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
38.30.01 Ανοξείδωτοι οπλισμοί λείοι 
ΕΥΡΩ 6,50
38.30.02 Ανοξείδωτοι οπλισμοί με νευρώσεις
ΕΥΡΩ 6,50
38.35 Ειδικός οπλισμός ενισχύσεων από τιτάνιο Κω−

δικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3874
Ράβδοι Τιτανίου κατηγορίας Grade 2, υψηλής αντοχής 

και ανθεκτικότητας στην διάβρωση, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς ASTM B265 και Β348, κάθε δια−
μέτρου, χωρίς κατεργασία, επί οποιωνδήποτε τμημάτων 
του έργου. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ 65,00
38.40 Εφαρμογή προέντασης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3874 
Εφαρμογή προέντασης σε οποιαδήποτε στοιχεία των 

κατασκευών, συμπεριλαμ−βανομένων των προεντεταμέ−
νων αγκυρώσεων. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμή−
θεια και μεταφορά επί τόπου του χάλυβα προέντασης, 
η προμήθεια, τοποθέτηση και στερέωση των σωλήνων 
διέλευσης των τενόντων, η τοποθέτηση των τενόντων 
εντός των σωλήνων, η προμήθεια και τοποθέτηση των 
πλακών έδρασης και των κώνων αγκύρωσης (του εκά−
στοτε εφαρμοζομένου συστήματος προέντασης), η τά−
νυση των καλωδίων και η εφαρμογή τσιμεντενέματος 
πλήρωσης των σωλήνων διέλευσης των τενόντων. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετημένου χάλυβα 
προέντασης

ΕΥΡΩ 6,00
38.45 Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873
Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών στηριγμάτων 

(αποστάτες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυ−
ρόδεμα, για την επίτευξη της προβλεπόμενης από τους 
κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, 
ενδεικτικού τύπου SEIFERT SPACERS ή ισοδυνάμου, σε 
οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε 
ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλο−
τύπου. 

ΕΥΡΩ 1,50
41. ΞΗΡΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ 
41.01 Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4104 
Λιθοπληρώσεις τάφρων, στραγγιστηρίων κ.λπ., οποι−

ωνδήποτε διαστάσεων, με αργούς λίθους λατομείου. Συ−
μπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των αργών 
λίθων επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές και 
η εργασία τοποθέτησης και τακτοποίησης εντός του 
ορύγματος, με ή χωρίς υποβοήθηση μηχανικών μέσων. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
ΕΥΡΩ 27,00
41.02 Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδομή 
Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδομή. Συμπε−

ριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των αργών 
λίθων επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές και η 
εργασία διαμόρφωσης της επιφανείας του προς κάλυ−
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ψη εδάφους και η διαλογή και τοποθέτηση των αργών 
λίθων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
41.02.01 Λιθόστρωτα πάχους μέσου πάχους έως 25 

cm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4106
ΕΥΡΩ 5,00
41.02.02 Λιθόστρωτα πάχους μέσου πάχους άνω των 

25 cm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4107
ΕΥΡΩ 15,00
42. ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ 
Με τις τιμές των άρθρων του παρόντος κεφαλαίου τι−

μολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή εσωτερικών 
ή εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς 
λίθους που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 του 
Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται μετά από σπορα−
δική επεξεργασία κατά το κτίσιμο για βελτίωση της 
ευστάθειάς τους (αργολιθοδομή).

Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώ−
σεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν 
σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι 
επιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας ώστε να κτίζονται 
με αρμούς το πολύ 25 mm.

Στις τιμές των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμέ−
νες όλες οι δαπάνες:

− για την ασφαλή φύλαξη των λίθων σε χώρους χωρίς 
νερά, πάγο ή άλλες κακώσεις (λάσπη, σκουριά, χρώματα 
κ.λπ.),

− για την χρήση των αναφερόμενων τύπων κονιαμά−
των σύνδεσής τους, καθώς και των αντίστοιχων ίδιας 
ή ανώτερης ποιότητας κατά ΕΝ−998−2−2003,

− την ενδεχόμενη χρήση χρωστικών ουσιών των κονι−
αμάτων (έως 5%της συνδετικής ύλης) ή και τριμμάτων 
οπτής αργίλου συνήθως σε μίγματα κατηγορίας Μ1,

− την κατασκευή των απαιτούμενων αρμολογημάτων 
όψεων

− την κατασκευή τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών 
ή κατωφλίων,

− την πλήρη και έντεχνη κατασκευή με ανοχές κατα−
κόρυφες και οριζόντιες στα 3,00 m μικρότερρες από 6 
mm, εξωτερικών γωνιών αρμών διαστολής και αρμών 
ελέγχου 3 mm, πάχους από −4 mm έως +8 mm, και επι−
πεδότητας επιφάνειας μικρότερης των 2 cm.

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατα−
σκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), κατακόρυφων ή 
οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών 
από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία αποζημι−
ώνονται με την τιμή του άρθρου 49.01.

42.01  Αργολιθοδομές με ασβεστοκονίαμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4201 
Αργολιθοδομές με ασβεστοκονίαμα 1: 2 1/2, πάσης 

φύσεως τοίχων, οποιωνδήποτε διαστάσεων, δύο ορα−
τών όψεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο 
εργασίας. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
ΕΥΡΩ 60,00
42.05 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 

150 kg τσιμέντου
Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 

των 150 kg τσιμέντου, πάσης φύσεως τοίχων, οποιων−
δήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το 
δάπεδο εργασίας.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
42.05.01 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 

χωρίς ορατές όψεις 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4205
ΕΥΡΩ 60,00
42.05.02 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 

μιάς ορατής όψεως 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4206
ΕΥΡΩ 65,00
42.05.03 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 

δύο ορατών όψεων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4207
ΕΥΡΩ 70,00
42.11 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 

400 kg τσιμέντου
Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 

kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου, πάσης φύσεως τοί−
χων, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 
m από το δάπεδο εργασίας.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
42.11.01 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 

χωρίς ορατές όψεις 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4211
ΕΥΡΩ 60,00
42.11.02 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 

μιάς ορατής όψεως 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4212
ΕΥΡΩ 65,00
42.11.03 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 

δύο ορατών όψεων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4213
Σε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους μη 

υπερβαίνον τα 4,00m. 
ΕΥΡΩ 75,00
42.26 Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4226 
Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών (γωνιών, 

παραστάδων, λαμπάδων κ.λπ.) με χρήση και κατεργασία 
ευμεγέθων λίθων. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
ΕΥΡΩ 15,00
42.51 Κοινές γωνιολιθοδομές 
Κοινές γωνιολιθοδομές από φυσικούς γωνιολίθους 

(τουλάχιστον ημιλαξευτούς) παντός είδους τμημάτων 
τοίχων από αργολιθοδομή, οποιωνδήποτε διαστάσεων, 
σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
42.51.01 Κοινές γωνιολιθοδομές με ασβεστοκονίαμα 

1:2 1/2 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4251
  ΕΥΡΩ 150,00
42.51.02 Κοινές γωνιολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντο−

κονίαμα των 150 kg τσιμέντου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4257
ΕΥΡΩ 160,00
42.51.03 Κοινές γωνιολιθοδομές με τσιμεντοασβεστο−

κονίαμα 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4262
ΕΥΡΩ 165,00
42.65 Προσαύξηση τιμής αργολιθοδομών και γωνιο−

λιθοδομών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4265 
Προσαύξηση τιμής αργολιθοδομών και γωνιολιθοδο−
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μών ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου ύψους 
πέραν των 4,00 m ύψους από του κατά περίπτωση δα−
πέδου εργασίας, για την δόμηση εξωτερικών τοίχων. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
ΕΥΡΩ 7,00
43. ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ 
Με τις τιμές των άρθρων του παρόντος κεφαλαίου 

τιμολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή εσωτε−
ρικών ή εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από 
φυσικούς λίθους που προέρχονται από εξόρυξη (κατη−
γορία 2 του Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται μετά 
από επεξεργασία ώτε να αποκτήσουν κανονικά σχήματα 
και διακριτές επιφάνειες (ημιλαξευτή λιθοδομή) ή κα−
νονικά σχήματα σε σταθερά μεγέθη και ομοιόμορφες 
επιφάνειες (λαξευτή λιθοδομή).

Οι λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που 
επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν σημαντικές 
αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί 
επεξεργασίας ώστε να κτίζονται με αρμούς το πολύ 8 
mm στην περίπτωση της λαξευτής λιθοδομής και 15 mm 
περίπτωση της ημιλαξευτής λιθοδομής.

Στις τιμές των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμέ−
νες όλες οι δαπάνες:

− για την ασφαλή φύλαξη των λίθων σε χώρους χωρίς 
νερά, πάγο ή άλλες κακώσεις (λάσπη, σκουριά, χρώματα 
κ.λπ.),

− για την χρήση των αναφερόμενων τύπων κονιαμά−
των σύνδεσής τους, καθώς και των αντίστοιχων ίδιας 
ή ανώτερης ποιότητας κατά ΕΝ−998−2−2003,

− την ενδεχόμενη χρήση χρωστικών ουσιών των κονι−
αμάτων (έως 5%της συνδετικής ύλης) ή και τριμμάτων 
οπτής αργίλου συνήθως σε μίγματα κατηγορίας Μ1,

− την κατασκευή των απαιτούμενων αρμολογημάτων 
όψεων

− την κατασκευή τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών 
ή κατωφλίων,

− ενδεχόμενης χρήσης συνδέσμων,
− την πλήρη και έντεχνη κατασκευή με ανοχές κατα−

κόρυφες και οριζόντιες στα 3,00 m μικρότερρες από 6 
mm, εξωτερικών γωνιών αρμών διαστολής και αρμών 
ελέγχου 3 mm, πάχους από −4 mm έως +8 mm, και επι−
πεδότητας επιφάνειας μικρότερης των 2 cm.

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατα−
σκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), κατακόρυφων ή 
οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών 
από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία αποζημι−
ώνονται με την τιμή του άρθρου 49.01.

43.01 Λιθοδομές ανωδομών
Λιθοδομές ανωδομών από αργούς λίθους και των 

απαιτούμενων γωνιολίθων μεγάλων (αγκωναριών) και 
μικρών (παραγκωνίων) για τοίχους υπογείου εσωτερι−
κούς με όψεις μη εφαπτόμενες στις παριές εκσκαφής 
και τοίχους βάσεως και ισογείου μέχρι ύψους 1, 50m 
από τη μέση στάθμη εδάφους κάθε πλευράς.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
43.01.01 Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοκονίαμα 1:2 

1/2 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4301
ΕΥΡΩ 105,00
43.01.02 Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοτσιμεντο−

κονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4307
ΕΥΡΩ 107,00

43.01.03 Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκο−
νίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου 

Γιά τοίχους υπογείου δυο ορατών όψεων, τοίχους 
βάσεως και ισογείου.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4313
ΕΥΡΩ 88,00
43.05 Λιθοδομές θεμελίων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4305 
Λιθοδομές θεμελίων από αργούς λίθους και των απαι−

τούμενων γωνιολίθων μεγάλων (αγκωναριών) και μικρών 
(παραγκωνίων) για τοίχους θεμελίων εφαπτόμενους 
στις παριές εκσκαφής και σε οποιοδήποτε βάθος από 
την επιφάνεια του φυσικού εδάφους.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
43.05.01 Λιθοδομές θεμελίων με ασβεστοτσιμεντοκο−

νίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4305
ΕΥΡΩ 75,00
43.05.02 Λιθοδομές θεμελίων με τσιμεντοασβεστοκο−

νίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4311
ΕΥΡΩ 68,00
43.06 Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής 

όψης
Λιθοδομές από αργούς λίθους και των απαιτουμένων 

γωνιολίθων μεγάλων (αγκωναριών) και μικρών (παρα−
γκωνίων) για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψεως και 
σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από το έδαφος ή βάσεων 
με ανωτάτη στάθμη πάνω από το μέσο υψόμετρο κάθε 
πλευράς μη υπερβαίνων τα 1, 50m.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
43.06.01 Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής 

όψης με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg 
τσιμέντου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4306
ΕΥΡΩ 83,00
43.06.02 Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής 

όψης με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου 
και 0,08 m3 ασβέστου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4312
ΕΥΡΩ 90,00
43.21 Προσαύξηση τιμής λιθοδομών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4321 
Προσαύξηση τιμής λιθοδομών από αργούς λίθους και 

γωνιολίθων ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου 
ύψους για δόμηση εξωτερικών υπέρ το ισόγειο τοίχων 
υπερκειμένων ορόφων. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ 7,00
43.22 Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4307
Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων από επιλεγμένους 

φυσικούς πλακοειδείς λίθους και κατεργασία του κο−
νιάματος των αρμών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ 115,00
43.51 Ξυστές ογκολιθοδομές
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4307
Ξυστές ογκολιθοδομές από ογκολίθους συμπαγούς 

πώρου ή ψαμμίτη ελαχίστων καθαρών πρισματικών 
διαστάσεων μήκος 0,60 m, πλάτος 0,40 m, ύψος 0,50 
m, για βάσεις και λοιπά τμήματα τοίχων από αργολι−
θοδομή, που περιλαμβάνουν ορθογωνισμό των εδρών 
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(γώνιασμα), πλήρη κατεργασία τους σύμφωνα με τις 
καθωρισμένες διαστάσεις και λάξευση των ακμών των 
μετώπων με γλυφές (καλεμιές) πλάτους 3 cm και δόμη−
ση κατά ισουψείς οριζότίους δόμους, με τέλεια εφαρ−
μογή των επιφανειών έδρασης, με σύνδεση των λίθων 
μεταξύ τους με σιδηρές λάμες 10 x 4 cm, κατά δε τους 
αρμούς εδράσεως με πλάκες μολύβδου 10 x 10 x 2,5 cm, 
με σύνδεση των λίθων με την αργολιθοδομή του τοίχου 
με σιδηρά τζινέτια Τ. Συγκόλληση των ογκολίθων με 
υδαρές τσιμεντοκονίαμα των 350 kg και έγχυση γαλα−
κτώματος τσιμέντου (αριάνι) στους αρμούς. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου ογκο−
λιθοδομής.

ΕΥΡΩ 315,00
43.56 Ξυστές επενδύσεις τοίχων (καπλαμάς)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4356.1
Ξυστές επενδύσεις τοίχων (καπλαμάς), που κατασκευ−

άζονται με πωρόλιθους ή ψαμμόλιθους πάχους 10 έως 
15 cm.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) για συμβατικό μέσο πάχος 
0,15 m 

ΕΥΡΩ 370,00
43.60 Πρόσθετη τιμή λιθοδομών για προσθήκη ορό−

φου
Γενική πρόσθετη τιμή λιθοδομών οποιουδήποτε εί−

δους, για προσθήκη ορόφου επί κτιρίου προηγούμενης 
εργολαβίας.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
43.60.01 Πρόσθετη τιμή λιθοδομών για προσθήκη ορό−

φου σε ύψος από 8,00 m και μέχρι 15,00 m. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4401
Το μέσο ύψος του ορόφου από τη μέση στάθμη του 

χώρου εκφορτώσεως των υλικών είναι μεγαλύτερο των 
8,00 m και μέχρι 15,00 m.

ΕΥΡΩ 10,00
43.60.02 Πρόσθετη τιμή λιθοδομών για προσθήκη ορό−

φου σε ύψος που υπερβαίνει τα 15,00 μέτρα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4402
Το μέσο ύψος του ορόφου από τη μέση στάθμη του χώ−

ρου εκφορτώσεως των υλικών υπερβαίνει τα 15,00 μέτρα. 
ΕΥΡΩ 25,00
45. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ 
45.01 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου
Διαμόρφωση όψεων λιθοδομής χωρικού τύπου, σε 

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας κατά 
την δόμηση των τοίχων με την διαλογή των λίθων που 
τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια και την επεξερ−
γασία τους με χονδροπελέκημα, με την κατεργασία 
του κονιάματος δόμησης των αρμών της πρόσοψης, 
την απόξεση του επιφανειακού κονιάματος με κατάλ−
ληλο εργαλείο πριν αποξηρανθεί για την εκβάθυνση 
των αρμών σε βάθος 2 − 4 cm, και τον καθαρισμό της 
επιφανείας από τα κονιάματα με λινάτσα, ψήκτρα ή 
άλλο κατάλληλο εργαλείο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
45.01.01 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου 

χωρικού τύπου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4501
Διαμόρφωση με λίθους επεξεργασμένους με το σφυρί 

(χονδροπελέκημα).
ΕΥΡΩ 15,00
45.01.02 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς 

χωρικού τύπου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4502
Διαμόρφωση κυρίως με επιλογή πλακοειδών λίθων 

διαφόρων διαστάσεων.
ΕΥΡΩ 20,00
45.03 Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέ−

κτων) λιθοδομών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4503 
Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λι−

θοδομών σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργα−
σίας κατά την δόμηση των τοίχων. Συμπεριλαμβάνεται 
η διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή 
επιφάνεια ώστε να έχουν κατά το δυνατόν ισομεγέθεις 
διαστάσεις, η κατεργασία των προσώπων και των επι−
φανειών εδράσεως με χονδροποελέκημα, η προσαρμογή 
τους ώστε το πλάτος των αρμών να μην υπερβαίνει τα 
2 1/2 cm με χρήση σφηνών (τσιβίκια), η απόξεση του 
κονιάματος των αρμών σε βάθος 2 − 4 cm και ο καθα−
ρισμός της επιφάνειας από τα κονιάματα με λινάτσα, 
ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
ΕΥΡΩ 21,00
45.04 Διαμόρφωση όψεων πολυγωνικών λιθοδομών 

(μωσαϊκό)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4504 
Διαμόρφωση όψεων πολυγωνικών λιθοδομών (μωσα−

ϊκό), σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασί−
ας κατά την δόμηση των τοίχων. Συμπεριλαμβάνεται 
η διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή 
επιφάνεια, η κατεργασία των προσώπων σε ακανόνι−
στα πολυγωνικά σχήματα, η επεξεργασία αυτών με ή 
χωρίς τη χρήση γωνιολίθων, η λάξευση των επιφανει−
ών έδρασης σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, συναρμογή 
των λίθων με αρμούς ίσου πλάτους 1 cm χωρίς την 
παρεμβολή σφηνών (τσιβικιών) και ο καθαρισμός της 
επιφάνειας από τα κονιάματα με λινάτσα, ψήκτρα ή 
άλλο κατάλληλο εργαλείο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
ΕΥΡΩ 25,00
45.05 Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθοδομών
Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθοδομών, από σκλη−

ρούς λίθους λατομείου, σε οποιαδήποτε στάθμη από το 
δάπεδο εργασίας κατά την δόμηση των τοίχων. Συμπε−
ριλαμβάνεται η διαλογή των λίθων που τοποθετούνται 
στην ορατή επιφάνεια, η κατεργασία των προσώπων σε 
ορθογωνικά σχήματα ποικίλου ύψους, η επεξεργασία 
των επιφανειών έδρασης και επαφής αυτών ώστε το 
πλάτος των αρμών να μην υπερβαίνει το 1,0 cm, η επε−
ξεργασία των προσώπων, η δόμηση κατά εμπλέκτους 
ανισουψείς δόμους και ο καθαρισμός της επιφάνειας 
από τα κονιάματα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
45.05.01 Διαμόρφωση όψεων ημιξέστων, εμπλέκτων, 

ψευδοϊσοδόμων λιθοδομών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4511
ΕΥΡΩ 37,00
45.05.02 Διαμόρφωση όψεων ξεστών, εμπλέκτων, ψευ−

δοϊσοδόμων λιθοδομών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4515
ΕΥΡΩ 45,00
45.05.03 Διαμόρφωση όψεων ξεστών, εμπλέκτων, ισο−

δόμων λιθοδομών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4525
ΕΥΡΩ 42,00
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45.06 Διαμόρφωση όψεων γωνιολιθοδομών από μα−
λακούς γωνιολίθους λατομείου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4531 
Διαμόρφωση όψεων ημιξέστου γωνιολιθοδομής από 

μαλακούς γωνιολίθους λατομείου, σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται 
η κατεργασία των προσώπων σε ορθογωνικά σχήματα 
ποικίλου ύψους (γώνιασμα), η επεξεργασία των επιφα−
νειών έδρασης και επαφής αυτών ώστε το πλάτος των 
αρμών να μην υπερβαίνει το 1,0 cm, η επεξεργασία των 
προσώπων και η δόμηση κατά ισοϋψείς ή ανισουψείς 
δόμους.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ 25,00
46. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ 
Στο κεφάλαιο αυτό τιμολογούνται οι εργασίες κατα−

σκευής τοιχοποίας από οπτοπλινθοδομή (υλικά και εγα−
σία πλήρους κατασκευής), σύμφωνα με τα παρακάτω:

α) Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια 
όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη 
του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και 
τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, 
τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, ο 
καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπο−
λείματα κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοι−
μου κονιάματος κτισίματος παραδιδόμενου σε σιλό ή 
ασβεστοτσιμεντοκονιάματος που παρασκευάζεται επί 
τόπου ελάχιστης αντοχής σε θλίψη 2,5 N/mm2 (κονίαμα 
Μ 2.5, με αναλογία συστατικών κατ’ όγκο: τσιμέντο 1, 
υδράσβεστος 1, αδρανή 6) ή οποιασδήποτε μεγαλύτερης 
κατηγορίας ή βελτιωμένης σύνθεσης.

β) Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση 
ρευστοποιητικών πρόσμικτων, αλλά δεν συμπεριλαβά−
νεται:

− η αξία των υλικών ενδεχόμενων πρόσμικτων χρω−
στικών, αντισυρρικνω−τικών, μεταλλικών στοιχείων που 
ενσωματώνονται στους τοίχους, όπως πλεγμάτων, γαλ−
βανισμένων συνδέσμων, και αγκυρίων από ανοξείδωτο 
χάλυβα, υγρομονωτικών μεμβανών,

− η αξία (εργασία και υλικά) τοποθέτησης υγρομο−
νωτικών μεμβρανών, αρμών από μαστίχη, νεροχυτών, 
καπακιών.

γ) Στη τιμή δεν συμπεριλαβάνεται η κατασκευή ανω−
φλίων, ποδιών και δοκών κατακόρυφων ή οριζόντιων 
(διαζωμάτων) που αποζημιώνονται με τις αντίστοιχες 
τιμές του κεφαλαίου 49.

δ) Οι οπτόπλινθοι πρέπει να απορροφούν νερό έως 
και 16% κατά βάρος του ξηρού, και να έχουν ελάχιστη 
αντοχή σε θλίψη: οι πλήρεις και οι διάτρητοι με κατα−
κόρυφες οπές 8 N/mm2 και οι διάτρητοι με οριζόντιες 
οπές 2,5 N/mm2.

46.01 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημέ−
νους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλιν−
θους διαστάσεων 6x9x19 cm, σε οποιαδήποτε θέση του 
έργου και οποιαδήποτε στάθμη ορόφου, με έτοιμο κο−
νίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστο−
τσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φάνειας. 

46.01.01 Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4621.1
ΕΥΡΩ 14,50

46.01.02 Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4622.1
ΕΥΡΩ 18,00
46.01.03 Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4623.1
ΕΥΡΩ 35,00
46.01.04 Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικοί τοίχοι) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4524.1
ΕΥΡΩ 55,00
46.01.05 Πάχους 2 πλίνθων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4525.1
ΕΥΡΩ 70,00
46.02 Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους 

οπτοπλίνθους 6x9x19 cm
Πλινθοδομές με πλήρεις οπτοπλινθους χωρίς σκάφη 

(κοιλότητα) ή με σκάφη έως συνολικά 15% του όγκου 
τους, τυποποιημένων διαστάσεων 6x9x19 cm, σε οποια−
δήποτε θέση του έργου και οποιαδήποτε στάθμη ορό−
φου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε 
σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται 
επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φάνειας. 

46.02.01 Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4641
ΕΥΡΩ 16,00
46.02.02 Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4642
ΕΥΡΩ 19,00
46.02.03 Πάχους 1 (μιάς)πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4642
ΕΥΡΩ 38,00
46.02.04 Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικοί τοίχοι) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4644
ΕΥΡΩ 55,00
46.02.05 Πάχους 2 πλίνθων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4645
ΕΥΡΩ 70,00
46.10 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 

οπτοπλίνθους 9x12x19 cm
Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλιν−

θους διαστάσεων 9x12x19 cm, σε οποιαδήποτε θέση 
του έργου και οποιαδήποτε στάθμη ορόφου, με έτοιμο 
κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβε−
στοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φάνειας. 

46.10.01 Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4661.1
ΕΥΡΩ 15,50
46.10.02 Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4662.1
ΕΥΡΩ 20,00
46.10.03 Πάχους 3/4 πλίνθου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4663.1
ΕΥΡΩ 25,00
46.10.04 Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4664.1
ΕΥΡΩ 30,00
46.10.05 Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικές) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4665.1
ΕΥΡΩ 45,00
46.10.06 Πάχους 2 πλίνθων 
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4666.1
ΕΥΡΩ 55,00
46.15 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 

οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλυτέρων διαστά−
σεων

Πλινθοδομές με τυποποιημένους οπτόπλινθους με δι−
άκενα ή/και θερμομονωτικά παρεμβύσματα διαστάσεων 
9x19x24 cm ή/και μεγαλυτέρων, σε οποιαδήποτε θέση 
του έργου και οποιαδήποτε στάθμη ορόφου, με έτοιμο 
κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβε−
στοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φάνειας. 

46.15.01 Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4662.1
ΕΥΡΩ 20,00
46.15.02 Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4662.1
ΕΥΡΩ 40,00
47. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΛΟΙΠΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Στις τιμές των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμέ−

νες όλες οι δαπάνες:
− για την χρήση των αναφερόμενων τύπων κονιαμά−

των σύνδεσής τους, καθώς και των αντίστοιχων ίδιας 
ή ανώτερης ποιότητας κατά ΕΝ−998−2−2003,

− την ενδεχόμενη χρήση χρωστικών ουσιών των κονι−
αμάτων (έως 5%της συνδετικής ύλης) ή και τριμμάτων 
οπτής αργίλου συνήθως σε μίγματα κατηγορίας Μ1,

− την κατασκευή των απαιτούμενων αρμολογημάτων 
όψεων

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατα−
σκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), κατακόρυφων ή 
οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών 
από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία αποζημι−
ώνονται με την τιμή του άρθρου 49.01.

47.01 Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm
Toιχοδομές πάχους 19 cm με διάκενους τσιμεντοπλίν−

θους διαστάσεων 39Χ19Χ19 cm Συμπεριλαμβάνεται η 
προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, 
η δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού 
ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες 
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των 
υλικών και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύ−
σεως υπολείματα κονιαμάτων και τσιμεντοπλίνθων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φάνειας. 

47.01.01 Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1: 
2 1/2, των 150 kg τσιμέντου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4701
ΕΥΡΩ 15,00
47.01.02 Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσι−

μέντου και 0,08 m3 ασβέστου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4702
ΕΥΡΩ 15.50
47.02 Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x15x39 cm
Toιχοδομές πάχους 15 cm με διάκενους τσιμεντοπλίν−

θους διαστάσεων 39Χ15Χ19 cm Συμπεριλαμβάνεται η 
προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, 
η δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού 
ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες 
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των 
υλικών και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύ−
σεως υπολείματα κονιαμάτων και τσιμεντοπλίνθων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φάνειας. 

47.02.01 Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1: 
2 1/2, των 150 kg τσιμέντου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4701
ΕΥΡΩ 14,00
47.02.02 Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσι−

μέντου και 0,08 m3 ασβέστου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4702
ΕΥΡΩ 14,50
47.03 Τοιχοδομές με κισηροπλίνθους 19x19x39 cm
Toιχοδομές πάχους 19 cm με διάκενους κισηροτοπλίν−

θους διαστάσεων 39Χ19Χ19 cm Συμπεριλαμβάνεται η 
προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, 
η δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού 
ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες 
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των 
υλικών και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύ−
σεως υπολείματα κονιαμάτων και κισηροπλίνθων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φάνειας. 

47.03.01 Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1: 
2 1/2, των 150 kg τσιμέντου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4711
ΕΥΡΩ 16,00
47.03.02 Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσι−

μέντου και 0,08 m3 ασβέστου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4712
ΕΥΡΩ 16,50
47.04 Τοιχοδομές με κισηροπλίνθους 19x15x39 cm
Toιχοδομές πάχους 15 cm με διάκενους κισηροτοπλίν−

θους διαστάσεων 39Χ19Χ19 cm Συμπεριλαμβάνεται η 
προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, 
η δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού 
ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες 
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των 
υλικών και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύ−
σεως υπολείματα κονιαμάτων και κισηροπλίνθων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φάνειας. 

47.04.01 Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1: 
2 1/2, των 150 kg τσιμέντου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4713
ΕΥΡΩ 17,00
47.04.02 Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσι−

μέντου και 0,08 m3 ασβέστου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4714
ΕΥΡΩ 17,50
47.10 Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK 

ή παρεμφερή
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713
Κατασκευή τοιχοποιίας από βιoμηχανοποιημένα δο−

μικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK, ή παρεμφερή και ει−
δική ορυκτή κόλλα κτισίματος συμβατή με τα δομικά 
στοιχεία, εφαρμοζόμενη σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων 
των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του 
απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τρο−
φοδοσίας της κόλλας κτισίματος, οι πλάγιες μεταφορές, 
τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών και 
ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπο−
λείματα της κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
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47.10.01 Τοίχοι πάχους 10 cm από δομικά στοιχεία 
60x25x10 cm 

ΕΥΡΩ 15,00
47.10.02 Τοίχοι πάχους 15 cm από δομικά στοιχεία 

60x25x15 cm 
ΕΥΡΩ 22,00
47.10.03 Τοίχοι πάχους 20 cm από δομικά στοιχεία 

60x25x20 cm 
ΕΥΡΩ 30,00
47.10.04 Τοίχοι πάχους 25 cm από δομικά στοιχεία 

60x25x25 cm 
ΕΥΡΩ 36,00
47.15 Τοιχοδομές με γυψότουβλα πάχους 8,0 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713
Κατασκευή τοιχοποιίας από γυψότουβλα πάχους 8,0 

cm συνδεδεμένα με γυψόκολλα κατάλληλης σύνθεσης 
και ρευστότητας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων 
των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του 
απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τρο−
φοδοσίας της κόλλας κτισίματος, οι πλάγιες μεταφορές, 
τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών και 
ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπο−
λείματα της κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
ΕΥΡΩ 10,00
47.20 Τοιχοδομές με ασβεστοαμμόλιθους 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713
Κατασκευή τοιχοποιίας από βιoμηχανοποιημένους 

ασβεστοαμμόλιθους με συνδετικό υλικό έτοιμο κονίαμα 
κτισίματος και με διαμόρφωση αρμών πάχους 10 mm. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτου−
μένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου 
μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας τoυ 
κονιάματος κτισίματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικρι−
ώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης 
εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από 
τα πάσης φύσεως υπολείματα της κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
47.20.01 Τοίχοι πάχους 115 mm από στοιχεία 115x240x113 

mm 
ΕΥΡΩ 13,00
47.20.02 Τοίχοι πάχους 175 mm από δομικά στοιχεία 

175x240x113 mm 
ΕΥΡΩ 18,00
47.20.03 Τοίχοι πάχους 240 mm από δομικά στοιχεία 

240x240x113 mm 
ΕΥΡΩ 25,00
47.25 Προσαύξηση τιμής τοίχων καμπύλης κάτοψης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713
Προσαύξηση τιμής κατασκευής τοίχων κάθε τύπου και 

από οποιοδήποτε υλικό, για την διαμόρφωση καμπύλης 
κάτοψης οποιασδήποτε ακτίνας καμπυλότητας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επι−
φάνειας τοίχου. 

ΕΥΡΩ 3,00
48.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ (ΨΑΘΩΤΕΣ, ΑΨΙΔΩΝ, ΚΑ−

ΠΝΟΔΟΧΩΝ, κ.λπ.) 
Στις τιμές των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμέ−

νες όλες οι δαπάνες:
− για την χρήση των αναφερόμενων τύπων κονιαμά−

των σύνδεσής τους, καθώς και των αντίστοιχων ίδιας 
ή ανώτερης ποιότητας κατά ΕΝ−998−2−2003,

− την ενδεχόμενη χρήση χρωστικών ουσιών των κονι−

αμάτων (έως 5%της συνδετικής ύλης) ή και τριμμάτων 
οπτής αργίλου συνήθως σε μίγματα κατηγορίας Μ1,

− την κατασκευή των απαιτούμενων αρμολογημάτων 
όψεων

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατα−
σκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), κατακόρυφων ή 
οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών 
από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία αποζημι−
ώνονται με την τιμή του άρθρου 49.01.

48.01 Πλινθοδομές αψίδων ή θόλων
Πλινθοδομές αψίδων ή θόλων, οιουδήποτε είδους, 

χωρίς την αξία των απαιτουμένων ξυλοτύπων. Συμπε−
ριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλι−
κών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού 
εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας τoυ κονιάματος 
κτισίματος, οι πλάγιες μεταφορές, η απομείωση και 
φθορά των υλικών και ο καθαρισμός του χώρου από τα 
πάσης φύσεως υπολείματα της κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φανείας. 

48.01.01 Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικές) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4811.1
ΕΥΡΩ 20,00
48.01.02 Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικές) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4812.1
ΕΥΡΩ 35,00
48.01.03 Πάχους 1 1/2 πλίνθου (υπερμπατικές) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4813.1
ΕΥΡΩ 50,00
48.01.04 Πάχους 2 πλίνθων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4814.1
ΕΥΡΩ 100,00
48.02 Πλινθοδομές επιφανείας μικρότερης από 1,00 

m2

Πλινθοδομές οποιουδήποτε είδους για μικροκατα−
σκευές μεμονωμένης επιφανείας μικρότερης από 1,00 
m2. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φανείας. 

48.02.01 Πάχους 1/4 πλίνθου (με όρθια τούβλα) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4831.1
ΕΥΡΩ 23,00
48.02.02 Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικές) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4832.1
ΕΥΡΩ 35,00
48.02.03 Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικές) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4833.1
ΕΥΡΩ 48,00
48.02.04 Πάχους 1 1/2 πλίνθου (υπερμπατικές) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4834.1
ΕΥΡΩ 80,00
48.35 Καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα στοι−

χεία
Καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα στοιχεία κισση−

ροδέματος (σπόνδυλοι), λείας εσωτερικής επιφανείας, 
εσωτ. διαστάσεων 30 Χ 40 cm, ύψους στοιχείου έως 
30 cm, με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1: 2 1/2 των 150 kg 
τσιμέντου, ή τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσι−
μέντου και 0,08 m3 ασβέστου, δομουμένοι κατά μήκος 
υπάρχουσας εσωτερικής κατακορύφου γωνίας τοίχων 
λείας επιφανείας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια 
όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη 
του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και 
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τροφοδοσίας τoυ κονιάματος κτισίματος, οι πλάγιες 
μεταφορές, η απομείωση και φθορά των υλικών, τα 
τυχόν απαιτούμενα ικριώματα, οι μεταλλικοί σύνδεσμοι 
στερέωσης, η εργασία πλήρους κατασκευής και ο κα−
θαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείματα 
της κατασκευής. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) αξονικού μήκους.
48.35.01 Με σπονδύλους σχήματος (Γ) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4835.1
ΕΥΡΩ 28,00
48.35.02 Με σπονδύλους σχήματος (Π) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4836.1
ΕΥΡΩ 30,00
48.35.03 Με σπονδύλους πλήρους ορθογωνικής δια−

τομής 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4837.1
ΕΥΡΩ 29,00
48.40 Πυρίμαχες πλινθοδομές
Πυρίμαχες πλινθοδομές εστιών, κλιβάνων, καμίνων 

κ.λ.π, οποιουδήποτε πάχους, με πυρίμαχα τούβλα (πυ−
ρότουβλα) και πυροκονιάμα, με αρμούς πάχους μέχρι 
5 mm.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου. 
48.40.01 Με πυρότουβλα διαστάσεων 23x11x3 cm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4844
ΕΥΡΩ 900,00
48.40.02 Με πυρότουβλα διαστάσεων 23x11x6cm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4845
ΕΥΡΩ 500,00
48.50 Διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδο−

μές 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4622.1
Διακοσμητική εμφανής πλινθοδομή οποιουδήποτε 

σχεδίου, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομική), με συμπαγείς 
οπτοπλίνθους διαστάσεων 20x10x5 cm, που δομoύνται 
με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1: 2 1/2 των 150 kg τσιμέ−
ντου. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαι−
τουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου 
μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας τoυ 
κονιάματος κτισίματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικρι−
ώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης 
εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από 
τα πάσης φύσεως υπολείματα της κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ 82,00
48.60 Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου 

YTONG
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713
Κατασκευή τοιχοποιίας με δομικά στοιχεία τύπου 

YTONG, με ειδική κονία κτισίματος, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. Συμπερι−
λαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλι−
κών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού 
εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας τoυ κονιάμα−
τος κτισίματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η 
απομείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία 
κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης 
φύσεως υπολείματα της κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
48.60.01 Tοιχοποιίες πάχους 10 cm με στοιχεία δια−

στάσεων 60x25x10 cm 
ΕΥΡΩ 16,00

48.60.02 Tοιχοποιίες πάχους 15 cm με στοιχεία δια−
στάσεων 60x25x15 cm

ΕΥΡΩ 24,00
48.60.03 Tοιχοποιίες πάχους 20 cm με στοιχεία δια−

στάσεων 60x25x20 cm
ΕΥΡΩ 32,00
48.60.04 Tοιχοποιίες πάχους 25 cm με στοιχεία δια−

στάσεων 60x25x25 cm
ΕΥΡΩ 39,00
48.60.05 Tοιχοποιίες πάχους 30 cm με στοιχεία δια−

στάσεων 60x25x30 cm
ΕΥΡΩ 48,00
49.  ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) − ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙ−

ΧΟΔΟΜΩΝ 
49.01 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυ−

ρόδεμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213
Πλήρης κατασκευή γραμμικού διαζώματος (σενάζ) ή 

ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό S500s (μέχρι 
4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. Συμπερι−
λαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλι−
κών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η 
απομείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία 
κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης 
φύσεως υπολείματα της κατασκευής. Στη περίπτωση 
κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή 
προσαυξάνεται αναλογικά με βάση το προαναφερόμενο 
εμβαδόν των 0,06 μ2, και στη περίπτωση προσαυξημέ−
νου οπλισμού, κατά την επιπλέον διαφορά του ονομα−
στικού βάρους τους.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
49.01.01 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοί−

χων 
ΕΥΡΩ 14,00
49.01.02 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοί−

χων
ΕΥΡΩ 17,00
49.05 Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1 
Ενίσχυση τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα στις θέ−

σεις σύνδεσης αυτών με τον φέροντα οργανισμό, για 
την ελαχιστοποίηση των ρωγμών (λόγω π.χ. σεισμικής 
φόρτισης). Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του πλέγμα−
τος, η κοπή του σε λωρίδες (ελαχίστου πλάτους 50 cm) 
και η στερέωσή του στην τοιχοποιΐα με κατάλληλους 
ήλους σε πυκνό κάνναβο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του κατασκευαστή του υλικού. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ 2,00
49.10 Ενισχύσεις τοιχοδομών με στοιχεία τύπου 

«catnik»
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3876
Ενίσχυση τοιχοδομών στις θέσεις σύνδεσής τους με 

τον φέροντα οργανισμό με στοιχεια τύπου “catnik”, σύμ−
φωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
ΕΥΡΩ 5,00
50. ΥΑΛΟΤΟΙΧΟΙ − ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ 
50.01 Κατασκευή υαλοτοίχων
Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους λευκούς 
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ή έγχρωμους οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών, 
διαστάεων 19x19x8 cm ή 24x24x8 cm, με κονίαμα από 
λευκό τσιμέντο των 150 kg/m3 καθώς και των αντίστοι−
χων ίδιας ή ανώτερης ποιότητας κατά ΕΝ−998−2−2003 
και χαλύβδινο οπλισμό 2Φ6 ή 2Φ8 και προς τις δύο 
κατευθύνσεις.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
50.01.01 Από υαλόπλινθους κοινούς 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4811.1
ΕΥΡΩ 150,00
50.01.02 Από πυράντοχους υαλόπλινθους κατηγορίας 

F60 κατά DIN 18180 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4812.1
ΕΥΡΩ 300,00
50.10 Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκε−

λετό και επένδυση εξωτερικά με τσιμεντοσανίδα και 
εσωτερικά με γυψοσανίδα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713
Εξωτερικά τοιχοπετάσματα αποτελούμενα από με−

ταλλικό σκελετό από στραντζαριστή γαλβανισμένη εν 
θερμώ λαμαρίνα και επένδυση στό εξωτερικό μέρος με 
μονές τσιμεντοσανίδες πάχους 12,5 mm και στό εσω−
τερικό με κοινές (GKB) μονές γυψοσανίδες πάχους 12,5 
mm με απαιτήσεις ηχομόνωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ 45,00
50.15 Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγι−

εινής βιομηχανικής προέλευσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713
Προδιαμορφωμένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγι−

εινής, τυποποιημένα, βιομηχανικής προέλευσης, ύψους 
έως 2,20 m, πλήρη με τις πόρτες και τα πάσης φύσεως 
εξαρτήματα συναρμολόγησης και στερέωσης.

Eλάχιστες απαιτήσεις: 
− υψηλή αντοχή στην υγρασία, στις καταπονήσεις από 

την βαριά χρήση και στον καθαρισμό με τα συνήθη 
απορρυπαντικά. 

− περιμετρική κορνίζα αλουμινίου διαστάσεων τουλά−
χιστον 50x30 mm, με επίστρωση πολυεστερικής ρητίνης, 
γαι την εξασφάλιση επαρκούς ακαμψίας

− στοιχεία συναρμολόγησης από ανοξείδωτο χάλυ−
βα ποιότητας AISI 304, με επικάλυψη πολυεστερικής 
ρητίνης −

− δυνατότητα στερέωσης του σκελετού των πετασμά−
των, μέσω κοχλιωτών συστημάτων, ώστε να δημιουργεί−
ται κενό από το δάπεδο της τάξης των 150 mm

− περιστρεφόμενες κλειδαριές με την ένδειξη (vacant/
engaged), με τα απαιτούμενα είδη κιγκαλερίας

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων 
υλικών και εξαρτημάτων επί τόπου του έργου και η 
συναρμολόγηση και στερέωση σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή και την μελέτη του έργου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πετάσματος
50.15.01 Πετάσματα συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, 

πάχους 10 mm
ΕΥΡΩ 150,00
50.15.02 Πετάσματα αλουμινίου
ΕΥΡΩ 160,00
51. ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 
51.01 Πάσσαλοι από μη επεξεργασμένη ξυλεία
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5101 
Πάσσαλοι από μη επεξεργασμένη ξυλεία (καστανιάς, 

δρυός κ.λ.π.) για στερέωση οποιωνδήποτε κατασκευών 

(θεμελίων κ.λ.π.) με καθορισμένες διαστάσεις. Περιλαμ−
βάνεται η αποφλοίωση, το πελέκημα, η εύθυνση και μόρ−
φωση της αιχμής και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
ΕΥΡΩ 480,00
51.02 Επάλειψη ξυλείας με μείγμα πίσσας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5102 
Επάλειψη ξυλείας με θερμό μείγμα πίσσας πλήρως 

ομογενοποιημένο (κατράμωμα) αποτελούμενο ενδει−
κτικά από 8 μέρη υγροπίσσας (black), 7 μέρη πίσσας, 
3 μέρη κολοφωνίου και 2 μέρη ανθέων θείου, σε επα−
νειλημμένες επιστρώσεις μέχρις επιτεύξεως συνολικού 
ελάχιστου πάχους 3 mm με τα υλικά και μικροϋλικά και 
εργασία πλήρους επαλείψης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 10,00
51.03 Μεταλλικές αιχμές πασσάλων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5103 
Μεταλλικές αιχμές πασσάλων οποιωνδήποτε διαστά−

σεων, από σιδηροελάσματα ορθογωνικής διατομής συ−
γκολλημένων και κατεργασμένων στην φωτιά (γύφτικα) 
κατά ορισμένο σχέδιο, με τα υλικά και μικροϋλικά και 
την εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) ετοίμων αιχμών 
ΕΥΡΩ 2,00
51.04 Έμπηξη ξύλινων πασσάλων 
Έμπηξη ξύλινων πασσάλων μήκους μέχρι 2,0 m με την 

βαρειά ή μηχανικό πασσαλοπήκτη μέχρι τελείας αρνή−
σεως ή μέχρι ορισμένου βάθους, εντός οποιουδήποτε 
εδάφους πλην ημιβράχου και βράχου, εν ξηρώ ή σε νερό. 
Συμπεριλαμβάνεται η προστασία των κεφαλών με μεταλ−
λική στεφάνη, η ενδεχόμενη τοποθέτησης μεταλλικών 
αιχμών, η διαβροχή του τυχόν ξηρού εδάφους και η κοπής 
με χειροπρίονο των κεφαλών μετά την έμπηξη.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) εμπηχθέντος πασσάλου 
51.04.01 Πάσσαλοι διαμέτρου ή πλευράς μέχρι 20 cm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−5104
ΕΥΡΩ 15,00
51.04.02 Πάσσαλοι μέσης διαμέτρου ή πλευράς 25 

cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−5105
ΕΥΡΩ 19,00
51.04.03 Πάσσαλοι μέσης διαμέτρου ή πλευράς 30 

cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−5106
 ΕΥΡΩ 50,00
52. ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ − ΤΟΙΧΟΙ − ΟΡΟΦΕΣ 
52.01 Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και 

στέγες 
Κατασκευή και τοποθέτηση σκελετών για οροφές ή 

μονόκλινες μή φέρουσες στέγες, οιασδήποτε κάτοψης, 
με ή χωρίς εγκάρσιους συνδέσμους, σε διαστάσεις και 
διατάξεως που ορίζουν τα σχέδια της μελέτης και γε−
νικά υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και εργασία 
για πλήρη κατασκευή.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού τοποθετη−
μένου όγκου ξυλείας

52.01.01 Από ξυλεία ελάτου, πελεκητή
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5201 
ΕΥΡΩ 350,00 [**] ΕΡΓ = 150,00
52.01.02 Από ξυλεία ελάτου, πριστή
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5202 
ΕΥΡΩ 420,00 [**] ΕΡΓ = 120,00
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52.02  Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία
Κατασκευή απλού ή και διπλού επάλληλου σκελετού 

πατωμάτων από δομική ξυλεία κατηγορίας κατ’ ελάχιστον 
C22 − 10E κατά ΕΝ 338, υγρασίας μικρότερης του 17%, για 
να δεχτεί οποιασδόποτε μορφής και χρήσης ξύλινο πάτω−
μα, σε διατομές, διαστάσεις και διατάξεις που ορίζουν τα 
κατασκευαστικά σχέδια και η στατική μελέτη, και γενικά 
ξυλεία, κοχλιοφόροι ήλοι (μπουλόνια), κοχλιωτοί ήλοι (ξυ−
λόβιδες), διχάγγιστρα (τζινέτια), μεταλλικές στηρίξεις κάθε 
τύπου, μεταλλικοί συνδετήρες διαφόρων μορφών και μι−
κροϋλικά, (όπως στερέωσης με τάκους από σκληρό ξύλο ή 
κοντραπλακέ θαλάσσης, συγκολλούμενους με πολυουρε−
θάνη ή ενδεχόμενης στερέωσης με τσιμεντοκονία ταχείας 
πήξεως και καρφιά ή στερέωση με βίδες ή στριφώνια και 
χιτώνια από πολυαμύδιο ή στερέωσης με ειδικά μεταλλικά 
στηρίγματα με ενσωματωμένα στοιχεία από NEOPRENE, 
σιδηρογωνιές στερέωσης σε συτοφερόμενες δοκούς, των 
ενδιαμέσων φύλλων NEOPRENE στη περίπτωση διπλού 
σκελετού κ.λπ., χωρίς όμως τη δαπάνη για την ενδεχόμενη 
κατασκευή στρώσης γαρμπιλομωσαΙκού, ή στεγνής άμμου, 
ή στρώσης διακοπής υγρασίας ή φράγματος υδρατμών ή 
στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή θερμομονωτι−
κής στρώσης), επί οιουδήποτε υποστρώματος, καθώς και 
εργασία για πλήρη κατασκευή.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού τοποθετη−
μένου όγκου ξυλείας

52.02.01 Από ξυλεία πελεκητή
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5203 
ΕΥΡΩ 405,00 [**] ΕΡΓ = 200,00
52.02.02 Από ξυλεία πριστή
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5204 
ΕΥΡΩ 480,00 [**] ΕΡΓ = 170,00
52.10 Σκελετοί ξυλοπήκτων τοίχων 
Κατασκευή σκελετού για εσωτερικούς η εξωτερικούς 

ξυλόπηκτους τοίχους με ορθοστάτες, στρωτήρες, συν−
δέσμους οριζόντιους, διαγώνιους, ενδιάμεσους κ.λπ.σε 
οποιεσδήποτε διαστάσεις και διατάξεις με ολόσωμες 
σφήνες, τάκους και παρεμβάσματα που απαιτούνται 
για εξασφάλιση επίπεδης επιφάνεια, με όλα τα ανα−
γκαία σιδηρικά (ήλοι, τζινέτια κ.λ.π.), με τα υλικά και 
μικροϋλικά, ικριώματα καθώς και την εργασία για πλήρη 
κατασκευή.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού τοποθετη−
μένου όγκου ξυλείας

52.10.01 Από ξυλεία ελάτου, πελεκητή
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5211 
ΕΥΡΩ 370,00 [**] ΕΡΓ = 160,00
52.10.02 Από ξυλεία ελάτου, πριστή
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5212 
ΕΥΡΩ 435,00 [**] ΕΡΓ = 130,00
52.13 Πρέκια και ενισχυτικές ζώνες (σενάζ) από πελε−

κητή ξυλεία
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5213 
Προμήθεια, επεξεργασία και τοποθέτηση πρεκιών 

και ενισχυτικών ζωνών (σενάζ) από πελεκητή ξυλεία, 
από ξυλεία ελάτης, σε τοίχους από οιοδήποτε υλικό, 
με εγκαρσίους ζευκτήρες από όμοια ξυλεία κάθε 0,60 m 
περίπου, και λοιπές παρόμοιες κατασκευές, με τα υλικά 
και μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και την εργασία για 
πλήρη κατασκευή.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πρεκιού ή ενισχυτικής ζώ−
νης 

ΕΥΡΩ 330,00 [**] ΕΡΓ = 120,00

52.21 Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με 
σκουρέττα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5221 
Επενδύσεις σκελετών ξυλόπηκτων τοίχων με παρατι−

θέμενα σκουρέττα με ελάχστο πάχος 12 mm, από λευ−
κή ξυλεία, χωρίς κατεργασία των επιφανειών τους, σε 
υπάρχοντα σκελετό. Υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα 
καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επεν−
δυμένης επιφάνειας.

ΕΥΡΩ 7,00 [**] ΕΡΓ = 3,00
52.22  Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με 

μισόταυλες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5222
Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με παρα−

τιθέμενες μισόταβλες, με ελάχιστο πάχος 16 mm, από 
λευκή ξυλεία, χωρίς κατεργασία των επιφανειών τους, 
σε υπάρχοντα σκελετό και γενικά υλικά, μικροϋλικά και 
ικριώματα καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επεν−
δυμένης επιφάνειας.

ΕΥΡΩ 8,00 [**] ΕΡΓ = 3,50
52.23  Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με 

παρατιθέμενες τάβλες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5223
Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με παρα−

τιθέμενες τάβλες, με ελάχιστο πάχος 23 mm, από λευ−
κή ξυλεία, χωρίς κατεργασία των επιφανειών τους, σε 
υπάρχοντα σκελετό και γενικά υλικά, μικροϋλικά και 
ικριώματακαθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επεν−
δυμένης επιφάνειας.

ΕΥΡΩ 10,00 [**] ΕΡΓ = 4,00
52.26 Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με 

παρακαλυπτόμενα σκουρέττα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5226
Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με παρακα−

λυπτόμενα σκουρέττα με ελάχιστο πάχος 12 mm, από 
λευκή ξυλεία, χωρίς κατεργασία των επιφανειών τους, 
σε υπάρχοντα σκελετό και γενικά υλικά, μικροϋλικά και 
ικριώματα καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επεν−
δυμένης επιφάνειας.

ΕΥΡΩ 7,00 [**] ΕΡΓ = 3,00
52.27 Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με 

παρακαλυπτόμένες μισόταβλες 
Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με παρακα−

λυπτόμενες μισόταβλες με ελάχιστο πάχος 16 mm, από 
λευκή ξυλεία, χωρίς κατεργασία των επιφανειών τους, 
σε υπάρχοντα σκελετό και γενικά υλικά, μικροϋλικά και 
ικριώματα καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επεν−
δυμένης επιφάνειας.

52.27.01 Με μισόταβλες ελαχίστου πάχους 16 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5227 
ΕΥΡΩ 9,00 [**] ΕΡΓ = 3,00
52.27.02 Με μισόταβλες ελαχίστου πάχους 23 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5228 
ΕΥΡΩ 12,00 [**] ΕΡΓ = 4,00
52.31 Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με 

σκουρέττα και αρμοκάλυπτρα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5231 
Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με σκου−
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ρέττα με ελάχιστο πάχος 12 mm, και με πήχεις για 
αρμοκάλυψη πλάτους 3 cm, από λευκή ξυλεία, χωρίς 
κατεργασία των επιφανειών τους, σε υπάρχοντα σκε−
λετό και γενικά υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα καθώς 
και εργασία για πλήρη κατασκευή

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επεν−
δυμένης επιφάνειας.

ΕΥΡΩ 9,50 [**] ΕΡΓ = 4,50
52.32 Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με 

μισόταυλες και αρμοκάλυπτρα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5232 
Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με μισό−

ταυλες και πήχεις για αρμοκάλυψη πλάτους 3 cm, από 
λευκή ξυλεία, χωρίς κατεργασία των επιφανειών τους, 
σε υπάρχοντα σκελετό και γενικά υλικά, μικροϋλικά και 
ικριώματα καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επεν−
δυμένης επιφάνειας.

52.32.01 Με μισόταβλες ελαχίστου πάχους 16 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5227 
ΕΥΡΩ 11,50 [**] ΕΡΓ = 4,50
52.32.02 Με μισόταβλες ελαχίστου πάχους 23 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5228 
ΕΥΡΩ 15,00 [**] ΕΡΓ = 5,00
52.36 Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με 

ημιπεραστές διατομές 
Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων, από λευκή, 

χωρίς κατεργασία των επιφανειών τους, σε υπάρχοντα 
σκελετό και γενικά υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα κα−
θώς και εργασία για πλήρη κατασκευή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επεν−
δυμένης επιφάνειας.

52.36.01 Με ημιπεραστά σκουρέττα, με λοξή ή ορθή 
πατούρα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5236 
ΕΥΡΩ 10,00 [**] ΕΡΓ = 6,00
52.36.02 Με ημιπεραστές μισόταβλες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5237 
ΕΥΡΩ 12,00 [**] ΕΡΓ = 6,50
52.36.03 Με ημιπεραστές τάβλες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5238 
ΕΥΡΩ 15,00 [**] ΕΡΓ = 7,00
52.41 Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με 

ταύλες ραμποτέ
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5241 
Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με ταύλες ρα−

μποτέ, από λευκή ξυλεία, χωρίς κατεργασία των επιφανειών 
τους, σε υπάρχοντα σκελετό και γενικά υλικά, μικροϋλικά 
και ικριώματα καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επεν−
δυμένης επιφάνειας.

ΕΥΡΩ 18,00 [**] ΕΡΓ = 10,00
52.43  Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων 

επενδύσεων
Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύ−

σεων κάθε είδους.
Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριωματα, η 

εργασία και τα αναλώσιμα. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) κατεργασμένης επι−

φανείας. 
52.43.01 Μερική κατεργασία (ροκάνισμα)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5243 
ΕΥΡΩ 1,50

52.43.02 Πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, 
τρίψιμο)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5244 
ΕΥΡΩ 3,50
52.46 Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με πηχάκια
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5246 
Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με πηχάκια, από λευκή 

ξυλεία, καρφωμένα στον υπάρχοντα σκελετό ανά απο−
στάσεις έως 2,0 cm, με τα υλικά, μικροϋλικά και ικριώμα−
τα καθώς και την εργασία για την πλήρη κατασκευή. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επεν−
δυμένης επιφάνειας.

ΕΥΡΩ 7,00
52.47 Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με καλαμωτή
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5247 
Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με καλαμωτή αποτελού−

μενη από πλέγμα καλαμιών και σύρματος, με τα υλικά, 
μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και την εργασία για 
πλήρη κατασκευή. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επεν−
δυμένης επιφάνειας.

ΕΥΡΩ 16,00
52.51 Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές μοριο−

σανίδες ή ινοσανίδες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5251 
Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές μοριοσανίδες 

ή ινοσανίδες πάχους 16 mm, κατάλληλα στερεωμένες σε 
υπάρχοντες σκελετούς, με τα υλικά, μικροϋλικά και ικρι−
ώματα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επεν−
δυμένης επιφάνειας.

ΕΥΡΩ 8,00
52.52 Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με επενδυδεμένα 

φύλλα μοριοσανίδων ή ινοσανίδων
Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με πλακάζ, μοριοσανί−

δες ή ινοσανίδες πάχους 16 mm, επενδυμένες, στερε−
ωνόμενες σε υπάρχοντα σκελετό με κατάλληλο τρόπο 
με διαμόρφωση των αρμών, και γενικά με τα υλικά, 
μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και την εργασία για 
πλήρη κατασκευή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επεν−
δυμένης επιφάνειας.

52.52.01 Με φύλλα επενδεδυμένα με καπλαμά δρυός
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5252.1 
ΕΥΡΩ 40,00
52.52.02 Με φύλλα επενδεδυμένα με μαόνι ή οκουμέ
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5252.2 
ΕΥΡΩ 35,00
52.52.03 Με φύλλα επενδεδυμένα με φορμάικα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5252.3 
ΕΥΡΩ 43,00
52.61 Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κερα−

μίδια
Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια, με 

μία ή πολλές κλίσεις και με οποιοδήποτε σχήμα σε 
κάτοψη και οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με δοκίδες 
(απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες, 
διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και 
εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία 
πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 − 10E κατά 
το πρότυπο ΕΝ 338, με τις ελάχιστες επιτρεπόμενες 
στατικά και κατασκευαστικά διαστάσεις, με επιτεγίδες 
4Χ6 cm και σανίδωμα πάχους 18mm από ξυλεία πριστή, 
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με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης 
ελκυστήρων κ.λπ.) και γενικά με τα υλικά, μικροϋλικά επί 
τόπου καθώς και την εργασία για την πλήρη κατασκευή. 
Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πά−
σης φύσεως μέσα και μέτρα προστασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβο−
λής 

52.61.01 Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5261 
ΕΥΡΩ 40,00
52.61.02 Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5262 
ΕΥΡΩ 50,00
52.66 Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κεραμίδια γαλ−

λικά ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς
Στέγη ξύλινη για κεραμίδια γαλλικά ή τεχνητές πλάκες 

επίπεδες ή κυματοειδείς, με μία ή πολλές κλίσεις και με 
οποιοδήποτε σχήμα σε κάτοψη και οποιοδήποτε ύψος 
από το έδαφος με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευ−
κτά απλής μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, 
κορυφοδοκούς, κατά μήκος και εγκάρσιους, συνδέσμους 
ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας 
κατ’ ελάχιστον C22 − 10E κατά το πρότυπο ΕΝ 338, με τις 
ελάχιστες επιτρεπόμενες στατικά και κατασκευαστικά 
διαστάσεις, με επιτεγίδες 4Χ6 cm χωρίς σανίδωμα, με 
σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης 
ελκυστήρων κ.λπ.) και γενικά με υλικά, μικροϋλικά και 
ικριώματα επί τόπου καθώς και με εργασία για πλήρη 
κατασκευή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβο−
λής 

52.66.01 Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5266 
ΕΥΡΩ 30,00
52.66.02 Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5267 
ΕΥΡΩ 40,00
52.71 Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση με πισσόχαρτο, ή 

παρεμφερές υλικό
Στέγη ξυλίνη, με άνοιγμα έως 6.00 m, για επιστέγαση 

με πισσόχαρτο, ή παρεμφερές ιυλικό, με μία ή πολλές 
κλίσεις και με οποιοδήποτε σχήμα σε κάτοψη και ύψος 
από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευ−
κτά απλής μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, 
κορυφοδοκούς, κατά μήκος και εγκάρσιους, συνδέσμους 
ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας 
κατ’ ελάχιστον C22 − 10E κατά το πρότυπο ΕΝ 338, με 
τις ελάχιστες επιτρεπόμενες στατικά και κατασκευα−
στικά διαστάσεις, με επιτεγίδες 4Χ6 cm και σανίδωμα 
πάχους 18 mm από ξυλεία πριστή, με σιδηρούς συνδέ−
σμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λπ.) 
και γενικά με υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και 
με εργασία για πλήρη κατασκευή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβο−
λής 

52.71.01 Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5271 
ΕΥΡΩ 30,00
52.71.02 Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5272 
ΕΥΡΩ 38,00
52.73 Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση με φύλλα λαμα−

ρίνας

Στέγη ξυλίνη, με άνοιγμα έως 6.00 m, για επιστέγαση 
με φύλλα λαμαρίνας, με μία ή πολλές κλίσεις και με 
οποιοδήποτε σχήμα σε κάτοψη και οποιοδήποτε ύψος 
από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευ−
κτά απλής μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, 
κορυφοδοκούς, κατά μήκος και εγκάρσιους, συνδέσμους 
ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας 
κατ’ ελάχιστον C22 − 10E κατά το πρότυπο ΕΝ 338, με τις 
ελάχιστες επιτρεπόμενες στατικά και κατασκευαστικά 
διαστάσεις, με επιτεγίδες 4Χ6 cm και σανίδωμα πάχους 
18 mm από ξυλεία πριστή, με σιδηρούς συνδέσμους (τζι−
νέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά 
με υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς και 
με εργασία για πλήρη κατασκευή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβο−
λής 

52.73.01 Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5273 
ΕΥΡΩ 25,00
52.73.02 Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5274 
ΕΥΡΩ 33,00
52.76 Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυ−

λείας
Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας, 

απλά ή δικτυωτά, οιουδήποτε ανοίγματος και σε οποι−
οδήποτε ύψος από το έδαφος, από τεμάχια με απλή 
διατομή, όλα από δομική ξυλεία, κατηγορίας κατ’ ελάχι−
στον C22 − 10E κατά το πρότυπο ΕΝ 338, σύμφωνα με τα 
σχέδια της μελέτης, συμπεριλαμβανομένων των στρω−
τήρων, προσκεφαλαίων, των κατά μήκος, κατά πλάτος 
και διαγωνίων συνδέσμων των ζευκτών και ημιζευκτών 
και γενικά ξυλεία ζευκτών κ.λ.π, κοινοί ήλοι, μπουλόνια, 
σιδηροί σύνδεσμοι (τζινέτια, αγκάλες, αμφιδέτες κ.λπ..) 
όλα επί τόπου και ικριώματα και εργασία για πλήρη 
κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας 
52.76.01 Ζευκτά από ξυλεία πελεκητή
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5276 
ΕΥΡΩ 600,00 [**] ΕΡΓ = 350,00
52.76.02 Ζευκτά από ξυλεία πριστή
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5277
ΕΥΡΩ 650,00 [**] ΕΡΓ = 300,00
52.79 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή
Τεγίδωση στέγης από δομική ξυλεία, δηλαδή σκελετός 

της επιστέγασης από τεγίδες και επιτεγίδες τοποθε−
τημένες στα ζευκτά της στέγης ή και μεταξύ τους και 
γενικά υλικά, ικριώματα και εργασία για πλήρη κατα−
σκευή. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας 
52.79.01 Τεγίδωση από ξυλεία πελεκητή
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5279 
ΕΥΡΩ 380,00 [**] ΕΡΓ = 180,00
52.79.02 Τεγίδωση από ξυλεία πριστή
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5280
ΕΥΡΩ 480,00 [**] ΕΡΓ = 180,00
52.80 Σανίδωμα στέγης
Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, οιασδή−

ποτε στέγης, με υλικά και μικροϋλικά, ικριώματα και 
εργασία για την πλήρη κατασκευή. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φανείας.

52.80.01 Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5281 
ΕΥΡΩ 5,50 [**] ΕΡΓ = 1,50
52.80.02 Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 

cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5282
ΕΥΡΩ 8,00 [**] ΕΡΓ = 3,00
52.80.03 Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5283
ΕΥΡΩ 10,50 [**] ΕΡΓ = 3,50
52.81 Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική 

ξυλεία
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5281
Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία, 

επί υπάρχουσας υποδομής, με χρήση γαλβανισμένων 
ήλων διαμέτρου 3/6 mm (κορμός/κεφαλή) με ελάχιστο 
μήκος κορμού 60 mm και ελάχιστο βάθος εισχωρήσεως 
30 mm, σε κάνναβο 150x150 mm και πύκνωση στά άκρα 
100x100 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φανείας.

52.81.01 Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm 
ΕΥΡΩ 27,00
52.81.02 Με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented 

Strand Boards) πάχους 18 mm
ΕΥΡΩ 13,00
52.86 Σκελετός στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύ−

που
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5286
Σκελετός στέγης, για επικεράμωση με κεραμίδια γαλ−

λικού τύπου ή κοίλα συρματόδετα κεραμίδια, από κα−
δρόνια 4X6 cm στερεούμενα στην υπάρχουσα τεγίδωση 
οιασδήποτε στέγης, και σε απαιτουμένες αποστάσεις 
για την έδραση των κεραμιδιών, με τα υλικά, μικροϋ−
λικά και ικριώματα καθώς και την εργασία πλήρους 
κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φανείας.

ΕΥΡΩ 3,50
52.88 Κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης
Κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης, όλων των 

εκ των κάτω φαινομένων ξύλων των ζευκτών, συδέσμων 
και τεγίδων, πλην του σανιδώματος, οποιασδήποτε στέ−
γης από πριστή ξυλεία, με τα απαιτούμενα ικριώματα 
και την εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής 
φαινομένου σκελετού. 

52.88.01 Μερική κατεργασία (ροκάνισμα)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5288 
ΕΥΡΩ 2,00
52.88.02 Πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, 

μόρφωση γωνιών με εργαλείο)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5289 
ΕΥΡΩ 4,00
52.90 Κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφοπήχεις)
Πλήρης κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφοπήχεις), 

δηλαδή δοκίδωση με καδρόνια της απαιτούμενης δι−
ατομής, σκελετός από καδρόνια διατομής 5x5 ή 4x6 
ή 3,5x7 cm τοποθετημένα ανά 30 cm και πηχάκια σε 
αποστάσεις πάχους δείκτου χεριού, και γενικά υλικά, 
μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς και εργασία 
πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ορο−
φής 

52.90.01 Οροφών ανοίγματος έως 5,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5291 
ΕΥΡΩ  8,00
52.90.02 Οροφών ανοίγματος μεγαλυτέρου των 5,00 

m
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5289 
ΕΥΡΩ 10,00
52.93 Κάλυψη οροφής με σκουρέτα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5293 
Πλήρης κάλυψη οροφής με σκουρέττα σε δοκίδωση με 

καδρόνια διατομής 5x5 ή 4x6 ή 3,5x7 cm τοποθετημένα 
ανά 30 cm, ή μόνον με αλληλοκαλυπτόμενα σκουρέττα 
κατά 1,5 cm εναλλάξ (μέσα−έξω). Συμπεριλαμβάνονται 
τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα ικριώματα και η 
εργασία πλήρους κατασκευής και ροκανίσματος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας οροφής 
καλυμένης με σκουρέττα

ΕΥΡΩ 15,00 [**] ΕΡΓ = 8,00
52.94 Κάλυψη οροφής με μισόταβλες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5294
Πλήρης κάλυψη οροφής με μισόταβλες, δηλαδή δο−

κίδωση με καδρόνια της απαιτούμενης διατομής, σκε−
λετός από καδρόνια διατομής 5x5 ή 4x6 ή 3,5x7 cm 
τοποθετημένα ανά30 cm και επένδυση με μισόταβλες 
και ροκανισμένα πηχάκια αρμοκάλυψης, ή μόνον με μι−
σόταβλες. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία πλήρους κατα−
σκευής και ροκανίσματος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυμένης επιφα−
νείας οροφής

ΕΥΡΩ 16,00 [**] ΕΡΓ = 8,00
52.95 Σκελετός οροφής από πριστή ξυλεία για τη στε−

ρέωση επένδυσης από μεταλλικό πλέγμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5295 
Κατασκευή σκελετού οροφής από πριστή ξυλεία, με 

άνοιγμα μέχρι 5,00 m, για τη στερέωση επένδυσης από 
μεταλλικό πλέγμα, δηλαδή δοκίδωση με καδρόνια της 
απαιτούμενης διατομής, σκελετός από καδρόνια διατο−
μής 5x5 ή 4x6 ή 3,5x7 cm τοποθετημένα ανά 30 cm, και 
γενικά υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς 
και εργασία για την πλήρη κατασκευή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ορο−
φής

ΕΥΡΩ 9,00 [**] ΕΡΓ = 4,00
52.96 Πλήρεις επενδύσεις τοίχων με μοριοσανίδες
Kωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5281
Πλήρης κατασκευή επένδυσης τοίχου, οιουδήποτε 

ύψους και μήκους και οιουδήποτε σχεδίου, με μεταλ−
λικό ή ξύλινο σκελετό από κατακόρυφες μεταλλικές 
διατομές στραντζαριστής γαλβανισμένης λαμαρίνας, 
ή από ξύλινες διατομές, στερεωμένο στον τοίχο με 
γαλβανισμένους ήλους και επικάλυψη με μοριοσανίδες 
ή ινοσανίδες (MDF), ειδικού βάρους τουλάχιστον 500 
kg/m3, συνολικού πάχους 30 mm, με εφαρμοσμένη στο 
εργοστάσιο επίστρωση φύλλου φορμάϊκας υψηλής πίε−
σης (ΗPL) κατά το πρότυπο ΕΝ 438. Συμπεριλαμβάνονται 
υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και πλήρης εργασία 
κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, σύμφωνα με 
τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της αρχιτεκτονικής 
μελέτης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) κατασκευασμένης 
επένδυσης.
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52.96.01 Με μοριοσανίδες ή ινοσανίδες (MDF) πάχους 
20 mm

ΕΥΡΩ 30,00
52.96.02 Με μοριοσανίδες ή ινοσανίδες (MDF) πάχους 

30 mm
ΕΥΡΩ 35,00
52.97 Επενδύσεις τοίχων με άκαυστα ηχοαπορροφη−

τικά πετάσματα
Kωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5281
Ηχοαπορροφητικές επενδύσεις τοίχων με άκαυστα 

πετάσματα, οιουδήποτε σχεδίου και χρώματος, επί 
υπάρχοντος μεταλλικού σκελετού (επιμετράται ιδιαί−
τερα). Περιλαμβάνεται η προμήθεια και στερέωση στην 
υπάρχουσα υποδομή πλακών ορυκτοβάμβακα πάχους 
50 mm και πυκνότητας τουλάχιστον 50 kg/m3 και η 
επ’ αυτών στερέωση των πετασμάτων μέσω ειδικών 
μεταλλικών συνδέσμων (κλιπς).

Τα πετάσματα θα αποτελούνται από βραδύκαυστη 
ινοσανίδα πάχους 16 mm, κατά DIN 4102 με τελείωμα 
από φυσικό καπλαμά δρυός ή οξυάς (steamed beech), 
διάτρητο, βαμένο με άκαυστο βερνίκι (PA) ματ, το οποίο 
θα εφαρμόζεται επί ηχοαπορροφητικού φίλτρου τύπου 
Soundtex ή ισοδυνάμου.

Συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου των πάσης φύσεως υλικών και ειδικών τεμαχίων 
για την διαμόρφωση ακμών και απολήξεων και η εργα−
σία κοπής, τοποθέτησης και στερέωσης σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Τα πετάσματα θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
αναγνωρισμένου εργαστηρίου, από το οποίο θα προκύ−
πτει η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις ηχοαπορρο−
φητικότητας και πυραντίστασης που καθορίζονται από 
την μελέτη του έργου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φάνειας.

ΕΥΡΩ 200,00
53. ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ 
Στο κεφάλαιο αυτό τιμολογούνται οι κατασκευές ξυ−

λίνων δαπέδων καρφωτών ή κολλητών, επί οιυδήποτε 
υποστρώματος, (χωρίς την ενδεχόμενη στεγανοποίηση, 
φράγμα υδρατμών και θερμομόνωση), υλικά και εργα−
σία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης, μαζί με το 
τελικό πλάνισμα και τρίψιμο με γυαλόχαρτο σε τρία 
στάδια, σύμφωνα με τα παρακάτω:

α) Η κατασκευή σκελετού (καδρονιάρισμα), εφόσον 
δεν αναφέρεται ρητά ότι συμπεριλαμβάνεται στην τιμή 
μονάδας, δεν συμπεριλαμβάνεται και αποζημιώνεται ιδι−
αίτερα με το άρθρο 52.02. Στις τιμές των άρθρων 53.20, 
53,30, 53,41 και 53,42 συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη για 
τη κατασκευή σκελετού (καδρονιάρισμα) συγκεκριμένων 
διαστάσων και σε περίπτωση μεταβολής τους από τη 
μελέτη, η τιμή των άρθρων αυτών θα προσαυξάνεται, 
κατά τη διαφορά, με βάση το άθρο 52,02.

β) Η κατασκευή ψευδοπατώματος συμπεριλαμβάνεται 
στην τιμή των άρθρων στα οποία αναφέρεται ρητά η 
κατασκευή του. Το ψευδοπάτωμα θα είναι:

− από σανίδες από υγιή λευκή ξυλεία πάχους τουλάχι−
στον 13 mm, και πλάτους όχι μεγαλύτερο από 200 mm 
και υγρασία μικρότερη από 10%, ή

− από λωρίδες δαπέδων που δεν ικανοποιούν τις απαι−
τήσεις διαλογής, ή

− από μοριοσανίδες πάχους τουλάχιστον 13 mm και 
υγρασία μικρότερη από 10%.

γ) Στην τιμή των άρθρων συμπεριλαμβάνεται ανηγμέ−
νη η κατασκευή των διατάξεων αερισμού του καδρονια−
ρίσματος (αρμός μεταξύ των λωρίδων δαπέδου και του 
ψευδοσοβατεπιού καθώς και ειδικό σοβατεπί με αρμό 
αερισμού, κατά διαστήματα, με ανοξείδωτη σίτα).

δ) Στην τιμή των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνεται, 
εκτός αν αναφέρεται ρητά ότι συμπεριλαμβάνεται 
στην τιμή μονάδας,η δαπάνη για την ενδεχόμενη κα−
τασκευή στρώσης γαρμπιλομωσαΙκού, ή στεγνής άμμου, 
ή στρώσης διακοπής υγρασίας ή φράγματος υδρατμών 
ή στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή θερμομο−
νωτικής στρώσης.

ε) Η ξυλεία των λωρίδων θα είναι πρώτης διαλογής 
με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

ε1) Υγρασία ξυλείας
o τύπου Σουηδίας, καστανιάς και πεύκης
 μεσογείου, ελάτης και ερυθροελάτης  9−15%
o δρυός  7−13%
o κολλητές λωρίδες 7−11%
ε2) Ανοχές των διαστάσεων:
o πάχους  − 0,5 mm έως + 0,1 mm 
o πλάτους  ± 0,7% 
o μήκους  ± 0,2 mm
53.01 Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας 

επί υπάρχοντος σκελετού
Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σε 

υπάρχοντα σκελετό (καδρόνια, πατόξυλα κ.λπ.), με λω−
ρίδες ραμποτέ, καθαρού πάχους τουλάχιστον 22 mm και 
μήκους τουλάχιστον 0,40 m, με τα υλικά και μικροϋλικά, 
ικριώματα και την εργασία για πλήρη κατασκευή, ξύσιμο 
και τρίψιμο με γυαλόχαρτο και πλήρη καθαρισμό της 
επιφανείας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φάνειας.

53.01.01 Από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5301 
ΕΥΡΩ 22,00 [**] ΕΡΓ = 12,00
53.01.02 Από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5302 
ΕΥΡΩ 20,00 [**] ΕΡΓ = 10,00
53.20 Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας 

με τον σκελετό από καδρόνια
Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με σκε−

λετό από καδρόνια, δηλαδή σανίδωμα ραμποτέ από 
λωρίδες καθαρού πάχους τουλάχιστον 22 mm και μή−
κους τουλάχιστον 0,40 m, σε σκελετό από καδρόνια 
5x7 cm, σε αποστάσεις το πολύ 40 cm από άξονα σε 
άξονα, με εγκάρσιους συνδέσμους κάθε 1,50 m το πολύ, 
στερεωμένου σε υπάρχουσα υποδομή από σκυρόδεμα 
με UPAT και βίδες ή με ατσαλόβιδες και γενικά υλικά 
και μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία για πλήρη κα−
τασκευή, ξύσιμο και τρίψιμο με γυαλόχαρτο και πλήρη 
καθαρισμό της επιφανείας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φάνειας.

53.20.01 Από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5321 
ΕΥΡΩ 25,00 [**] ΕΡΓ = 14,00
53.20.02 Από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5322 
ΕΥΡΩ 23,00 [**] ΕΡΓ = 12,00
53.30 Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 − 7cm 

με τον σκελετό από καδρόνια
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Δάπεδο ραμποτέ με σκελετό από καδρόνια, δηλαδή 
σανίδωμα ραμποτέ από λωρίδες καθαρού πάχους του−
λάχιστον 22 mm, πλάτους από 4 έως 7 cm και μήκους 
τουλάχιστον 0,40 m, σε σκελετό από καδρόνια 5x7 cm, 
σε αξονικές αποστάσεις έως40 cm, με εγκάρσιους συν−
δέσμους ανά το πολύ 1,50 m, στερεωμένου σε υπάρ−
χουσα υποδομή από σκυρόδεμα με UPAT και βίδες ή 
με ατσαλόβιδες και γενικά υλικά και μικροϋλικά και 
εργασία για πλήρη κατασκευή, ξύσιμο και τρίψιμο με 
γυαλόχαρτο και πλήρη καθαρισμό της επιφανείας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φάνειας.

53.30.01 Από λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0 − 
7,0 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5323 
ΕΥΡΩ 60,00 [**] ΕΡΓ = 20,00
53.30.02 Από λωρίδες ξυλείας καστανιάς, εγχώριας, 

πλάτους 4,0 − 7,0 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5324
ΕΥΡΩ 35,00 [**] ΕΡΓ = 20,00
53.30.03 Από λωρίδες ξυλείας λάρτζινης, πλάτους 4,0 

− 7,0 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5325
ΕΥΡΩ 30,00 [**] ΕΡΓ = 20,00
53.30.04 Από λωρίδες ξυλείας pitch−pine, πλάτους 4,0 

−7,0 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5326
ΕΥΡΩ 40,00 [**] ΕΡΓ = 20,00
53.41 Παρκέτο απλό από λωρίδες δρύινες σε ψευτο−

πάτωμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5341
Παρκέτο απλό από λωρίδες δρύινες σε ψευτοπάτω−

μα με σκελετό από καδρόνια, αποτελούμενο από δά−
πεδο ραμποτέ από λωρίδες δρυός (χρυσαλλίδα έως 
50%) πλάτους 4 − 6 cm, πάχους τουλάχιστον 20 mm 
και μήκους 0,25 − 0,35 m, με κατεργασμένες όλες τις 
πλάγιες έδρες, σε απλό σχέδιο (ψαροκόκαλλα ορθο−
γώνια ή διαγώνια και πλάκες που διαμορφώνονται με 
ισομήκεις λωρίδες που τοποθετούνται παράλληλα ή 
διαγώνια προς τις περιμετρικές πλευρές του δαπέδου), 
χωρίς τάκους, φιλέτα, μπορτούρες κ.λπ.. καρφωνόμενο 
σε απλό σανίδωμα πάχους 2,5 cm από λευκή ξυλεία με 
σκελετό από καδρόνια λευκής ξυλείας 5x7 cm ανά 40 
cm που στερεώνεται στη υπάρχουσα υποδομή με UPAT 
και βίδες ή με ατσαλόβιδες. 

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά επί τό−
που και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, ξύσιμο και 
τρίψιμο της επιφάνειας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φάνειας.

ΕΥΡΩ 67,00 [**] ΕΡΓ = 22,00
53.42 Παρκέτο από λωρίδες δρύινες και τάκους από 

καρυδιά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5342
Παρκέτο με πλακωτό σχέδιο από δρύινες λωρίδες (σε 

διάφορα μήκη) και τάκους καρυδιάς, διαμορφωμένο σε 
πλάκες με πλευρά 5 έως 7 λωρίδων, σε ψευτοπάτωμα 
με σκελετό από καδρόνια, δηλαδή δάπεδο ραμποτέ 
από λωρίδες δρυός με χρυσαλλίδα 50%, με πλάτος 
4 − 6 cm, καθαρό πάχος τουλάχιστον 20 mm και σε 
μήκη 0,25 − 0,35 m, με κατεργασμένες όλες τις πλάγιες 
έδρες, σε σχέδιο (ψαροκόκαλλα ορθογώνια ή διαγώνια 
και πλάκες που διαμορφώνονται με ισομήκεις λωρίδες 

που τοποθετούνται παράλληλα ή διαγώνια προς τις 
περιμετρικές πλευρές του δαπέδου), με τάκους, καρ−
φωνόμενο σε απλό σανίδωμα πάχους 2,5 cm από λευκή 
ξυλεία με σκελετό από καδρόνια λευκής ξυλείας 5x7 cm 
ανά 40 cm που στερεώνεται στη υπάρχουσα υποδομή 
με UPAT και βίδες ή με ατσαλόβιδες. 

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά επί τό−
που και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, ξύσιμο και 
τρίψιμο της επιφάνειας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φάνειας.

ΕΥΡΩ 85,00 [**] ΕΡΓ = 40,00
53.43 Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων 

δρύινων λωρίδων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5343 
Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων 

λωρίδων, τύπου «μωσαϊκ−παρκέ», ανεξάρτητα από δια−
στάσεις και σχέδιο τοποθέτησης, πάχους 8 έως 10 mm 
που κολλιέται με ειδική κόλλα σε επίπεδη και οριζόντια 
επιφάνεια κατάλληλα επεξεργασμένη και καθαρή, δη−
λαδή πλάκες συνδυασμένων δρύινων λωρίδων, κόλλα, 
μικροϋλικά, εργασία, προετοιμασίας της επιφάνειας και 
επικόλλησης του δαπέδου, ικριώματα και πλήρη κατα−
σκευή με ξύσιμο και τρίψιμο της επιφάνειας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 32,00 [**] ΕΡΓ = 12,00
53.50 Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους του−

λάχιστον 12 mm
Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 

8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και μήκους τουλάχι−
στον 2,00 m, πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα 
με ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και 
οπωσδήποτε στις συνδέσεις των περιθωρίων και σε 
κάθε πλευρά των γωνιών, που θα καλύπτονται με στόκο 
στην απόχρωση του ξύλου, μαζί με τα ψευδοσοβατεπιά 
που θα τοποθετηθούν στον ανεπίχριστο τοίχο,τις εγκο−
πές−αρμούς αερισμού, τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά 
για τη δημιουργία διακένου αερισμού με ανοξείδωτη 
σίτα στις απαιτούμενες θέσεις, με τα υλικά και μικροϋ−
λικά και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
53.50.01 Από ξυλεία τύπου Ρουμανίας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5351 
ΕΥΡΩ 4,00
53.50.02 Από ξυλεία τύπου Σουηδίας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5352
ΕΥΡΩ 4,50
53.50.03 Από ξυλεία τύπου δρυός
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5353
ΕΥΡΩ 5,50
53.50.04 Από ξυλεία λάρτζινη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5354
ΕΥΡΩ 4,00
53.50.05 Από ξυλεία pitch−pine
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5355
ΕΥΡΩ 5,00
53.50.06 Από ξυλεία καστανιάς
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5356
ΕΥΡΩ 4,00
53.60  Περίζωμα παρκέτου (μπορντούρα)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5361 
Μπορντούρα παρκέτου με ή χωρίς φιλέτο. Πρόσθετη 
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αποζημίωση για την κατασκευή μέρους του παρκέτου 
με μπορντούρα.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) περιζώματος.
ΕΥΡΩ 30,00
54.  ΠΟΡΤΕΣ − ΠΑΡΑΘΥΡΑ − ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥ−

ΛΕΙΑ 
α) Στο κεφάλαιο αυτό τιμολογούνται οι εργασίες κα−

τασκευής ξύλινων κουφωμάτων από ξυλεία που θα έχει 
ξηρανθεί στον αέρα ή σε κλίβανο.

β) Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για 
εργασίες και υλικά για την κατασκευή κουφωμάτων 
για:

− όλα τα συνδετικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, 
όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουρ−
γικές κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και 
στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κ.λπ..

− την προστασία της ξυλείας από έντομα,
− ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης 

κραδασμών ή κρούσεων από οιοδήποτε συνθετικό υλικό, 
μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές ή σιλικόνης ή 
πολυουραιθάνη κ.λπ.), υλικά στήριξης κ.λπ.,

− τα στηρίγματα (τρία ανά ορθοστάτη παντού και 
τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα κουφώ−
ματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων 
τουλάχιστον 2Χ30 mm, μαζί με την τσιμεντοκονία ή 
ανάλογο υλικό στήριξης της κάσας,

− τους συνδέσμους ακαμψίας για τη προσωρινή τοπο−
θέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των κονιαμάτων 
στήριξης,

− τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 
12Χ50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο διαστάσεων του−
λάχιστον 2.5Χ2.5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα 
στα επιμέρους άθρα),

− ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα 
κουφώματα με ποδιά,

− τις προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές 
στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων,

− την σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντι−
στοίχησή τους,

− ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια, 
− τις ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπονται από 

μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα είναι από 
εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή 
τους,

− ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,
− τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετρο−

βάμβακα κ.λπ.)
− όλα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, 

στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και κίνη−
σής τους εκτός μόνον όσων αναφέρονται στην επό−
μενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο 
άρθρο, 

γ) Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός 
αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο):

− για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες, 
− ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια,
δ) Οι τιμές (Τ1) των άρθρων ισχύουν για μεταβολές 

των διαστάσεων της βασικής δομικής ξυλείας του κου−
φώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυ−
τού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα προσδιορίζεται βάσει 
του τύπου Τ2 = Τ1 x (V2/(1,10ΧV1)), όπου V1 ο αρχικός 
συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο και V2 ο νέος 
όγκος ξυλείας.

54.20 Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη
Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαμιλικι−

ών) συνήθων, από ξυλεία τύπου Σουηδίας Α’ ποιότητας, 
περαστών, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίων, 
με ή χωρίς ενδιάμεση τραβέρσα (μεσοκάσσι) 8x8 cm 
για φεγγίτη, με νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα) 
5x7.5 cm, με ή χωρίς πηχάκια μονών ή διπλών υαλοπι−
νάκων, με καϊτια για τους υαλοπίνακες 5x4 cm, νερο−
χύτη ατόφιο 9x9 cm, περιθώρια (περβάζια) 2x5.5 cm, 
αρμοκάλυπτρα κάσσας 2.5x2.5 cm μεγαλύτερα του τε−
ταρτοκύκλου και αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινιά) 2x5.5 
cm, κορδόνι πολυπροπυλένιου σε εγκοπή (γκινισιά) για 
εξασφάλιση ανεμοστε−γανότητας και γενικά ξυλεία, 
σιδηρικά (εκτός από χειρολαβή γρύλλου) και όλα τα 
ανγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης 
και εργασία για πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και 
λειτουργία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
54.20.01 Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή 

κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 
9x9 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5421 
ΕΥΡΩ 135,00 [**] ΕΡΓ = 110,00
54.20.02 Υαλοστάσια ελαφρά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα 

ή πολύφυλλα, για οικοδομές «χωρικού» τύπου, με κάσσα 
6x7 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5422 
ΕΥΡΩ 110,00 [**] ΕΡΓ = 92,00
54.21 Υαλοστάσια ξύλινα συρόμενα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5421
Υαλοστάσια συνήθη, συρόμενα, από ξυλεία τύπου 

Σουηδίας, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, οποιωνδήποτε δι−
αστάσεων και σχεδίων, με την κάσσα, πλαίσια φύλλων 
(τελάρα) cm, με ή χωρίς υαλοδόχους πήχεις (καϊτια) 4x4 
cm για μονούς ή διπλούς υαλοπίνακες, με ή χωρίς πηχά−
κια υαλοπινάκων και γενικά ξυλεία, σιδηρικά και όλα τα 
αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης 
(εκτός από χειρολαβή γρύλλου) και εργασία για πλήρη 
κατασκευή, τοποθέτηση και λειτουργία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
ΕΥΡΩ 145,00 [**] ΕΡΓ = 115,00
54.22 Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5421
Υαλοστάσια συνήθη, σταθερά, από ξυλεία τύπου Σου−

ηδίας, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίων, με την 
κάσσα, με ή χωρίς υαλοδόχους πήχεις (καϊτια) 4x4 cm 
για μονούς ή διπλούς υαλοπίνακες, με ή χωρίς πηχάκια 
υαλοπινάκων και γενικά ξυλεία, σιδηρικά και όλα τα 
αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης 
(εκτός από χειρολαβή γρύλλου) και εργασία για πλήρη 
κατασκευή, τοποθέτηση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
ΕΥΡΩ 100,00 [**] ΕΡΓ = 80,00
54.25 Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καμπύλα, κ.λπ.), 

ανοιγόμενα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5422
Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καμπύλα, κ.λπ.), ανοιγόμε−

να, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, περαστά, περιστρεφό−
μενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα 
ή πολύφυλλα οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίων 
πλαίσια φύλλων (τελάρα) 5x7.5 cm, με ή χωρίς πηχάκια 
μονών ή διπλών υαλοπινάκων, με καϊτια για τους υαλοπί−
νακες 5x4 cm, περιθώρια (περβάζια) 2x5.5 cm, αρμοκάλυ−



 

 

 
πτρα κάσσας 2.5x2.5 cm μεγαλύτερα του τεταρτοκύκλου 
και αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινιά) 2x5.5 cm, κορδόνι 
πολυπροπυλένιου σε εγκοπή (γκινισιά) για εξασφάλιση 
ανεμοστεγανότητας και γενικά ξυλεία, σιδηρικά (εκτός 
από χειρολαβή γρύλλου) και όλα τα αναγκαία υλικά 
κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και εργασία για 
πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και λειτουργία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
ΕΥΡΩ 170,00 [**] ΕΡΓ = 135,00
54.26 Παράθυρα και εξωστόθυρες γαλλικού τύπου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5426 
Παράθυρα και εξωστόθυρες (μπαλκονόπορτες) Γαλ−

λικού τύπου, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, πλήρη με υα−
λοστάσια περαστά, περιστρεφόμενα περί κατακόρυφο 
άξονα μονόφυλλα ή πολύφυλλα οποιωνδήποτε διαστά−
σεων και σχεδίων, με ορθοστάτες και πάνω τραβέρσα 
(πανωκάσσι) τετραξύλου (κάσσας) 9x13 cm, με ή χωρίς 
ενδιάμεση τραβέρσα (μεσοκάσσι) 8x8 cm για φεγγίτη με 
νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα) 5x7,5 cm, με ή χωρίς 
πηχάκια για μονούς ή διπλούς υαλοπίνακες, με καϊτια 5x4 
cm για τους υαλοπίνακες, νεροχύτη ατόφιο 9x9 cm, περι−
θώρια (περβάζια) 2x5.5 cm, αρμοκάλυπτρα κάσσας 2.5x2.5 
cm μεγαλύτερα του τεταρτοκύκλου και αρμοκάλυπτρα 
φύλλων (μπινιά) 2x5.5 cm, κορδόνι πολυπροπυλένιου σε 
εγκοπή (γκινισιά) για εξασφάλιση ανεμοστεγα−νότητας 
και εξώφυλλα Γαλλικού τύπου οιωνδήποτε διαστάσεων 
και σχεδίου με πλαίσια (τελάρα) εξωφύλλων πάχους 4 
cm και πλάτους όπως στο σχέδιο, φυλλαράκια 1,2x4 cm 
περιθώρια (περβάζια) αρμοκαλύπτραι και σιδηρικά στερε−
ώσεως, αναρτήσεως και λειτουργίας εκτός από χειρολα−
βές) και μικροϋλικά και εργασία κατασκευής στερεώσεως 
και αναρτήσεως για πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
ΕΥΡΩ 230,00 [**] ΕΡΓ = 182,00
54.27 Παράθυρα και εξωστόθυρες γερμανικού τύπου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5427 
Παράθυρα και εξωστόθυρες (μπαλκονόπορτες) Γερ−

μανικού τύπου, από ξυλεία Σουηδίας, πλήρη με ορθο−
στάτες και πάνω τραβέρσα (πανωκάσσι) τετραξύλου 
(κάσσας) 9x13 cm, με ή χωρίς ενδιάμεση τραβέρσα 
(μεσοκάσσι) 8x8 cm, κάτω τραβέρσα (κατωκάσσι) 9x9 
cm,με υαλοστάσια περαστά, περιστρεφόμενα περί ορι−
ζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα 
οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίων, με ή χωρίς 
ενδιάμεση τραβέρσα (μεσοκάσσι) 8x8 cm για φεγγίτη 
με νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα) 5x7.5 cm, με ή 
χωρίς πηχάκια μονών ή διπλών υαλοπινάκων, με κα−
ϊτια για τους υαλοπίνακες 5x4 cm,νεροχύτη ατόφιο 
9x9 cm, περιθώρια (περβάζια) 2x5.5 cm, αρμοκάλυπτρα 
κάσσας 2.5x2.5 cm μεγαλύτερα του τεταρτοκύκλου 
και αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινιά) 2x5.5 cm, κορδόνι 
πολυπροπυλένιου σε εγκοπή (γκινισιά) για εξασφάλιση 
ανεμοστεγανότητας και εξώφυλλα Γερμανικού τύπου, 
οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίων με περιθώρια 
(περβάζια) και αρμοκάλυπτρα, πλαίσια (τελάρα) εξω−
φύλλων πάχους 4 cm και πλάτους όπως στο σχέδιο, 
φυλλαράκια (περσίδες) διατομής 1,5x8 cm και γενικά 
ξυλεία, σιδηρικά (εκτός από χειρολαβές) και όλα τα 
αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης 
και εργασία για πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και 
λειτουργία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
ΕΥΡΩ 280,00 [**] ΕΡΓ = 226,00

54.28 Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού «χωρικού» 
τύπου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5428 
Παράθυρα και εξωστόθυρες (μπαλκονόπορτες) Ελ−

ληνικού «χωρικού» τύπου, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, 
οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίων, με τετραξυλο 
(κάσσα) 7Χ13 cm και περιθώρια (περβάζια) και αρμο−
κάλυπτρα πλήρη με υαλοστασίο με ή χωρίς ενδιά−
μεση τραβέρσα (μεσοκάσσι) 8x8 cm για φεγγίτη με 
νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα) 3x6 cm, νεροχύτη 
συνδεόμενο με την κάτωτραβέρσα του πλαισίου με 
τόρμο και εντορμία χωρίς υαλοδόχους πήχεις (καίτια) 
4x4 cm για μονούς ή διπλούς υαλοπίνακες, με ή χωρίς 
πηχάκια υαλοπινάκων, αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινιά) 
2x4 cm, αρμοκάλυπτρα κάσσας 2,5x2,5 cm μεγαλύτερα 
του τεταρτοκύκλου, περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm, 
κορδόνι πολυπροπυλένιου σε εγκοπή (γκινισιά) για εξα−
σφάλιση ανεμοστεγανότητας και εξώφυλλα «καρφωτά» 
με ξυλόβιδες, με ενισχύσεις (τραβέρσες, τρέσσα) σχή−
ματος Ζ από σανίδες διατομής 12x2,5 cm και σανίδωμα 
ραμποτέ πάχους 2,5 cm από σανίδες πλάτους έως 12 
cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά (εκτός από χειρολαβές) 
και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης 
και ανάρτησης και η εργασία για πλήρη κατασκευή 
και τοποθέτηση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
ΕΥΡΩ 220,00 [**] ΕΡΓ = 177,00
54.31 Παράθυρα και εξωστόθυρες με ρολλά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5431 
Παράθυρα και εξωστόθυρες (μπαλκονόπορτες) με 

ρολλά για «εξωτερικά», οιωνδήποτε διαστάσεων και 
σχεδίων πλήρη, με τετραξύλο (κάσσα) 9x13 cm, περιθώ−
ρια (περβάζια) 2x5.5 cm, αρμοκάλυπτρα κάσσας 2.5x2.5 
cm μεγαλύτερα του τεταρτοκύκλου και αρμοκάλυπτρα 
φύλλων (μπινιά) 2x5.5 cm, με υαλοστάσια από ξυλεία 
τύπου Σουηδίας περαστά, περιστρεφόμενα περί κατα−
κόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα οποιωνδήποτε 
διαστάσεων και σχεδίων, με ή χωρίς ενδιάμεση τρα−
βέρσα (μεσοκάσσι) 8x8 cm για φεγγίτη με νεροχύτη, 
πλαίσια φύλλων (τελάρα) 5x7,5 cm, με ή χωρίς πηχάκια 
για μονούς ή διπλούς υαλοπίνακες, με καϊτια για τους 
υαλοπίνακες 5x4 cm, νεροχύτη ατόφιο 9x9 cm, περι−
θώρια (περβάζια) 2x5.5 cm, κορδόνι πολυπροπυλένιου 
σε εγκοπή (γκινισιά) για εξασφάλιση ανεμοστεγα−νότη−
τας με ανασυρόμενο προπέτασμα (ρολλό) με περσίδες 
(φυλλαράκια) 5x2 cm από ξυλεία Οριγκον − Πάιν (ψευ−
δότσουγας) εκτός από την πρώτη από τα κάτω (βασική) 
περσίδα από ξυλεία δρυός και με διατομή 2x8 cm, με 
κιβώτιο, για τον μηχανισμό περιέλιξης του ρολλού, από 
ξυλεία τύπου Σουηδίας με κινητό φύλλο από σκελετό 
και επένδυση κόντρα πλακέ 5 mm που στηρίζεται στο 
πλαίσιο του κιβώτιου με σουστάκια, με σιδηρό πλαίσιο 
και σύστημα περιέλιξης ρολλού με ξύλινο άξονα κυ−
κλικής διατομής διαμέτρου 8 cm, ένσφαιρους τριβείς 
(ρουλεμάν), δίσκους από γαλβανισμένη λαμαρίνα για την 
περιέλιξη της ταινίας, μηχανισμό περιέλιξης της ταινίας 
και σιδηρικά (διαβήτες κουμπάσα λαμάκια), κοχλιωτούς 
ήλους (ξυλόβιδες), σιδηρικά στερεώσεως, αναρτήσε−
ως και λειτουργίας (εκτός από χειρολαβή γρύλλου), 
μικροϋλικά και εργασία κατασκευής, στερεώσεως και 
αναρτήσεως για πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας τετρα−
ξύλου του υαλοστασίου.

ΦΕΚ 1584 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 23187



 

 

 
23188 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΕΥΡΩ 320,00 [**] ΕΡΓ = 226,00
54.32 Παράθυρα και εξωστόθυρες με πλαστικό ρολ−

λό
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5432 
Παράθυρα και εξωστόθυρες με ρολλό πλαστικό από 

σκληρό PVC, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίων, με 
ορθοστάτες και πάνω τραβέρσα (πανωκάσσι) τετραξύ−
λου (κάσσας) 9x13 cm, με ή χωρίς ενδιάμεση τραβέρσα 
(μεσοκάσσι) 8x8 cm για φεγγίτη με νεροχύτη, πλήρη 
με υαλοστάσια από ξυλεία τύπου Σουηδίας, περαστά, 
περιστρεφόμενα περί κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα 
ή πολύφυλλα οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίων, 
με κάσσα 9x9 cm, με ή χωρίς ενδιάμεση τραβέρσα 8x8 
cm για φεγγίτη με νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελά−
ρα) 5x7,5 cm, με ή χωρίς πηχάκια μονών ή διπλών υα−
λοπινάκων, με καϊτια για τους υαλοπίνακες 5x4 cm, 
νεροχύτη ατόφιο 9x9 cm, περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 
cm, αρμοκάλυπτρα κάσσας 2,5x2,5 cm μεγαλύτερα του 
τεταρτοκύκλου και αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινιά) 2x5,5 
cm, κορδόνι πολυπροπυλένιου σε εγκοπή (γκινισιά) για 
εξασφάλιση ανεμοστε−ανότητας, με ανασυρόμενο προ−
πέτασμα (ρολλό) με πλαστικές περσίδες (φυλλαράκια) 
με κενό ενισχυμένο με μεταλλική λάμα εκτός από την 
πρώτη από τα κάτω (βασική) περσίδα που ολόκληρο το 
κενό της πληρούται με ξύλο, κιβώτιο για τον μηχανισμό 
περιέλιξης του ρολλού από ξυλεία τύπου Σουηδίας με 
κινητό φύλλο από σκελετό και επένδυση κόντρα πλα−
κέ 5 mm που στηρίζεται στο πλαίσιο του κιβώτιου με 
σουστάκια, σύστημα περιέλιξης ρολλού με άξονα πε−
ριέλιξης, ένσφαιρους τριβείς (ρουλεμάν), δίσκους από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα για την περιέλιξη της ταινίας, 
μηχανισμό περιέλιξης της ταινίας και σιδηρικά (διαβήτες 
κουμπάσα λαμάκια), σιδηρικά στερεώσεως, αναρτήσε−
ως και λειτουργίας (εκτός από χειρολαβή γρύλλου), 
μικροϋλικά και εργασία κατασκευής, στερεώσεως και 
αναρτήσεως για πλήρη λειτουργία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας τετρα−
ξύλου του υαλοστασίου.

ΕΥΡΩ 210,00 [**] ΕΡΓ = 146,00
54.33 Ξύλινα ρολλά με εξωτερικό ξύλινο κουτί
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5432
Ξύλινα ρολλά με εξωτερικό ξύλινο κουτί για τον 

μηχανισμό περιέλιξης του ρολλού, από ξυλεία τύπου 
Σουηδίας με κινητό φύλλο από σκελετό και επένδυση 
κόντρα πλακέ 5 mm που στηρίζεται στο πλαίσιο του 
κιβώτιου με σουστάκια, με σιδηρό πλαίσιο και σύστημα 
περιέλιξης ρολλού με ξύλινο άξονα κυκλικής διατομής 
διαμέτρου 8 cm, ένσφαιρους τριβείς (ρουλεμάν), δίσκους 
από γαλβανισμένη λαμαρίνα για την περιέλιξη της ται−
νίας, μηχανισμό περιέλιξης της ταινίας και σιδηρικά 
(διαβήτες κουμπάσα λαμάκια), κοχλιωτούς ήλους (ξυ−
λόβιδες), σιδηρικά στερεώσεως, αναρτήσεως και λει−
τουργίας (εκτός από χειρολαβή γρύλλου), μικροϋλικά 
και εργασία κατασκευής στερεώσεως και αναρτήσεως 
για πλήρη λειτουργία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
ΕΥΡΩ 200,00 [**] ΕΡΓ = 125,00
54.34 Εξώφυλλα γαλλικού τύπου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5431
Εξώφυλλα γαλλικού τύπου, από ξυλεία τύπου Σουηδί−

ας, πλήρη, οιουδήποτε σχεδίου, με ορθοστάτες και πάνω 
τραβέρσα (πανωκάσσι) τετραξύλου (κάσσας) 9x13 cm, με 
ή χωρίς ενδιάμεση τραβέρσα (μεσοκάσσι) και κάτω τρα−

βέρσα (κατωκάσσι) 9x9 cm, πλαίσια (τελάρα) εξωφύλλων 
πάχους 4 cm και πλάτους όπως στο σχέδιο, φυλλαράκια 
1,2x4 cm, περιθώρια (περβάζια), αρμοκάλυπτρα, σιδηρικά 
στερεώσεως, αναρτήσεως και λειτουργίας, μικροϋλικά 
και εργασία κατασκευής στερεώσεως και αναρτήσεως 
για πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
ΕΥΡΩ 150,00 [**] ΕΡΓ = 118,00
54.35 Εξώφυλλα γερμανικού τύπου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5431
Εξώφυλλα γερμανικού τύπου, από ξυλεία τύπου Σου−

ηδίας, πλήρη, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδί−
ων με ορθοστάτες και πάνω τραβέρσα (πανωκάσσι) 
τετραξύλου (κάσσας) 9x13 cm, με ή χωρίς ενδιάμεση 
τραβέρσα (μεσοκάσσι) 8Χ8 cm, κάτω τραβέρσα (κα−
τωκάσσι) 9x9 cm, με περιθώρια (περβάζια) και αρμο−
κάλυπτρα, πλαίσια (τελάρα) εξωφύλλων πάχους 4 cm 
και πλάτους όπως στο σχέδιο, φυλλαράκια (περσίδες) 
διατομής 1,5x8 cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά και όλα 
τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρ−
τησης και εργασία για πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση 
και λειτουργία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
ΕΥΡΩ 185,00 [**] ΕΡΓ = 150,00
54.36 Εξώφυλλα Eλληνικού χωρικού τύπου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5431
Εξώφυλλα Ελληνικού χωρικού τύπου, από ξυλεία τύ−

που Σουηδίας, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδί−
ων, «καρφωτά» με ξυλόβιδες με ενισχύσεις (τραβέρσες, 
τρέσσα) σχήματος Ζ από σανίδες διατομής 12x2,5 cm και 
σανίδωμα ραμποτέ πάχους 2,5 cm από σανίδες πλάτους 
έως 12 cm με τετραξυλο (κάσσα) 7x13 cm και περιθώρια 
(περβάζια) και αρμοκάλυπτρα και γενικά ξυλεία, σιδηρι−
κά και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης 
και ανάρτησης και εργασία για πλήρη κατασκευή, το−
ποθέτηση και λειτουργία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
ΕΥΡΩ 140,00 [**] ΕΡΓ = 110,00
54.38 Υαλόθυρα δρομική ξύλινη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5436 
 Κατασκευή υαλόθυρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, 

πάχους 5 cm μονόφυλη ή πολύφυλη οιωνδήποτε δια−
στάσεων και σχεδίων με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm 
και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινί) 
2x5 cm, πλαίσια (τελάρα) θυροφύλλων περαστά 5x11 
cm, πλήρη στο κάτω τμήμα, και γενικά ξυλεία, σιδηρι−
κά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός 
από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά 
καθώς και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στε−
ρέωσης για πλήρη λειτουργία, περιλαμβανομένης και 
της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και 
χειρολαβών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
54.38.01 Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5436 
ΕΥΡΩ 150,00 [**] ΕΡΓ = 130,00
54.38.02 Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5437
ΕΥΡΩ 166,00 [**] ΕΡΓ = 140,00
54.38.03 Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις 

δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5438
ΕΥΡΩ 140,00 [**] ΕΡΓ = 120,00
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54.40 Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5441.1 
Κατασκευή θύρας ταμπλαδωτής από ξυλεία τύπου 

Σουηδίας, με καθρέφτες (ταμπλάδες) από κόντρα πλακέ 
ή από μοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) 
θυροφύλλων περαστό 5 x 11 cm πλήρες στο κάτω τμή−
μα, ενδιάμεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και πλάτους 
μέχρι 13 cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, 
στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλε−
δαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά καθώς και εργασία 
κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαμβα−
νομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλει−
δαριάς και χειρολαβών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
54.40.01 Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5441.1 
ΕΥΡΩ 185,00
54.40.02 Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5441.2
ΕΥΡΩ 180,00
54.40.03 Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις 

δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5443.1
ΕΥΡΩ 170,00
54.46 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές
Κατασκευή θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με πε−

ριθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις με φύλλα 
πρεσσαριστά με κόντρα − πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, 
συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 
cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο δια−
στάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα 
«μισοχαρακτά» 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις 
σταυρωτές «μισοχαρακτές» καθαρής διατομής τουλάχι−
στον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm 
σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά 
ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουρ−
γίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και 
μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και 
στερέωση για πλήρη λειτουργία περιλαμβανομένης και 
της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και 
χειρολαβών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
54.46.01 Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1 
ΕΥΡΩ 140,00 [**] ΕΡΓ = 116,00
54.46.02 Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.2
ΕΥΡΩ 148,00 [**] ΕΡΓ = 117,00
54.46.03 Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις 

δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5448.1
ΕΥΡΩ 125,00 [**] ΕΡΓ = 100,00
54.49 Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική με αρμοκάλυπτρα 

και στις δύο όψεις 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5449 
 Κατασκευή πλήρους θύρας από ξυλεία τύπου Σου−

ηδίας, με κάσσα δρομική με αρμοκάλυπτρα 2.5x2.5 cm 
και στις δύο όψεις, θυρόφυλλα πλήρη ή με φεγγίτη, από 
μοριοσανίδες πάχους 22 mm με πλαίσια (τελάρα) από 
καδρόνια 5Χ7,5 cm με κατά μήκος εντορμίες (γκινισιές) 
για την ενσωμάτωση των μοριοσανίδων, με πιθανές 
διακοσμητικές γραμμές στις ακμές, με περιθώρια, αρ−
μοκάλυπτρα και πηχάκια πλαισίωης φεγγίτη και γενικά 

ξυλεία, σιδηρικά ανάρτησης, στερέωσης και λειτουργίας 
(εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μι−
κροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και 
στερέωση για πλήρη λειτουργία περιλαμβανομένης και 
της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και 
χειρολαβών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
ΕΥΡΩ 110,00 [**] ΕΡΓ = 88,00
54.50 Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό 

παρέμβυσμα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1
Κατασκευή θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας ποιότη−

τας UNSORTED, με κάσσα δρομική πλάτους έως 13 cm, 
πρεσσαριστή, μονόφυλλη ή δίφυλλη με φύλλα πλήρη 
ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 50 mm, με σκελετό 
από τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κ.λπ συνολικού 
πλάτους 75 cm και πάχους 42 mm με ενίσχυση στο 
ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm 
από λευκή ξυλεία αρίστης ποιότητας, εσχάρα διασταυ−
ρουμένων μισοχάρακτων πήχεων, διατομής 35x15 cm 
με κενά 10x10 cm και κόντρα − πλακέ πάχους 4 mm, 
περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm, αρμοκάλυπτρα με διατο−
μή μεγαλύτερη τεταρτοκύκλου, αρμοκάλυπτρα φύλλων 
(μπινί) διαστάσεων 40x10 mm, με ειδικό λάστιχο τοπο−
θετημένο περιμετρικά του κουφώματος (ενδεικτικού 
τύπου ATHMER V − DICHTUNG 4,5 mm ή ισοδυνάμου) για 
ηχομόνωση και ανεμοστεγανότητα, με την προμήθεια 
και τοποθέτηση μεντεσέδων και λοιπών εξαρτημάτων 
λειτουργίας βαρέως τύπου, εκτός από τις κλειδαριές 
και χειρολαβές, τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και την 
εργασία κατασκευής, στερέωσης, τοποθέτησης, για 
πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
ΕΥΡΩ 155,00 [**] ΕΡΓ = 125,00
54.51 Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5451.1 
Θύρες εξωτερικές από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με 

τετράξυλο (κάσσα) 9x9 cm, αρμοκαλύπτραι 2,5x2,5 cm, 
θυρόφυλλα με πλαίσια (τελάρα) 5x13 cm, καθρέφτες 
(ταμπλάδες), οποιουδήποτε σχεδίου από δυο στρώσεις, 
από τις οποίες η εσωτερική με πάχος 8 mm από κόντρα 
πλακέ ή μοριοσανίδες, και η εξωτερική με πάχος 1,5 cm 
από ξύλα πλάτους το πολύ 7 cm, συνδεομένες μεταξύ 
τους με εντορμίες (γκινισιές) και πήχεις από σκληρή 
ξυλεία και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στε−
ρεώσεως και λειτουργίας (πλήν χωνευτής κλεδαριάς 
και χειρολαβών) και μικροϋλικά και εργασία για πλήρη 
κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση για λειτουργία 
περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χω−
νευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 187,00 [**] ΕΡΓ = 147,00
54.56 Θύρες καρφωτές
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5456 
Θύρες από ξυλεία τύπου Σουηδίας, καρφωτές, με τε−

τράξυλο (κάσσα) 8x8 cm, πάχους 2,5 cm και πλάτους 
σανίδων έως 10 cm συνδεόμενες με εντορμίες και γλω−
τίδες (ραμποτέ, αρσενικοθήλυκο) με λεπτή διακόσμη−
ση (τσιμπουκάκι) και ενισχύσεις (τραβέρσες, τρέσσα) 
διπλού Ζ από σανίδες 14x2,5 cm και σύνδεσή τους με 
κοχλιωτούς ήλους (ξυλόβιδες) και γενικά ξυλεία, σιδη−
ρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (πλήν 
χωνευτής κλεδαριάς και χειρολαβών) και μικροϋλικά και 
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εργασία για πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέω−
ση για λειτουργία περιλαμβανομένης και της εργασίας 
τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 140,00 [**] ΕΡΓ = 116,00
54.61 Θύρες συρόμενες μονόφυλλες από κόντρα − 

πλακέ
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5461.1 
Θύρες από ξυλεία τύπου Σουηδίας, συρόμενες, μονό−

φυλλες, πλήρεις με τετράξυλο (κάσσα) 9x9 cm, αρμοκά−
λυπτρα 2.5x2.5 cm, πλαίσια θυροφύλλων 5x13 cm, κόντρα 
− πλακέ πάχους 5mm, με πλήρη μηχανισμό κύλισης επί 
ενσφαίρων τριβέων (ρουλεμάν), και γενικά ξυλεία, σιδη−
ρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (πλήν 
χωνευτής κλεδαριάς και χειρολαβών), μικροϋλικά και 
εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στε−
ρέωσης, περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέ−
τησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 214,00 [**] ΕΡΓ = 162,00
54.62 Θύρες συρόμενες δίφυλλες από κόντρα − πλα−

κέ
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5462.1 
Θύρες από ξυλεία τύπου Σουηδίας, συρόμενες, δίφυλ−

λες, πλήρεις, με τετράξυλο (κάσσα) 9x9 cm, αρμοκάλυ−
πτρα 2.5x2.5 cm, πλαίσια θυροφύλλων 5x13 cm, κόντρα 
− πλακέ πάχους 5mm, με πλήρη μηχανισμό κύλισης επί 
ενσφαίρων τριβέων (ρουλεμάν), και γενικά ξυλεία, σιδη−
ρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (πλήν 
χωνευτής κλεδαριάς και χειρολαβών), μικροϋλικά και 
εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στε−
ρέωσης, περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέ−
τησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 210,00 [**] ΕΡΓ = 160,00
54.63 Θύρες πρεσσαριστές παλινδρομικές δρομικές
Θύρες από ξυλεία τύπου Σουηδίας, πλήρεις ή με φεγ−

γίτη, πρεσσαριστές (κόντρα πλακέ), παλινδρομικές (αλέ 
ρετούρ), με τετράξυλο (κάσσα) που καλύπτει το πάχος 
της οπτοπλινθοδομής μαζί με τα επιχρίσματα αλλά με 
επι πλέον με πηχάκι 3,5x5 cm και με ειδικούς στροφέων 
παλινδρομίσεως (μεντεσέδες με σούστες) και γενικά 
ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουρ−
γίας και μικροϋλικά και εργασία για πλήρη κατασκευή, 
τοποθέτηση και στερέωση για λειτουργία περιλαμβανο−
μένης και της εργασίας τοποθέτησης χειρολαβών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
54.63.01 Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5463.1 
ΕΥΡΩ 215,00 [**] ΕΡΓ = 175,00
54.63.02 Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5464.1
ΕΥΡΩ 250,00 [**] ΕΡΓ = 205,00
54.63.03 Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις 

δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5465.1
ΕΥΡΩ 214,00 [**] ΕΡΓ = 162,00
54.66 Θυρόφυλλα, συρόμενα πρεσσαριστά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5466.1 
Θυρόφυλλα, συρόμενα πρεσσαριστά από ξυλεία λευ−

κή και κόντρα πλακέ των 5 mm, με ή χωρίς υαλωτό ή 
περσιδωτό άνοιγμα στο κάτω ή πάνω τμήμα τους, απο−
τελούμενα από πλαίσιο (τελάρο) και σκελετό κυψελωτό 

από πηχάκια λευκής ξυλείας, επένδυση πρεσσαριστή 
με κόντρα πλακέ και στις δύο όψεις και περιθώρια από 
πηχάκια σκληρής ξυλείας (οξυάς, δρυός, καστανιάς). 
Συμπεριλαμβάνεται η ξυλεία, το κόντρα πλακέ, τα υλικά 
σύνδεσης, η κατασκευή και τοποθέτηση των φύλλων, η 
προμήθεια και τοποθέτηση των μηχανισμών κύλισης και 
η τοποθέτηση μόνον των κλειδαριών και χειρολαβών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
54.66.01 Για θυρόφυλλα συνολικού πάχους 50 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5466.1 
ΕΥΡΩ 178,00 [**] ΕΡΓ = 143,00
54.66.02 Για θυρόφυλλα συνολικού πάχους 30 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5467.1
ΕΥΡΩ 117,00 [**] ΕΡΓ = 103,00
54.68 Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαρι−

στά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5468.1 
Θυρόφυλλα, πρεσσαριστά, μονόφυλλης ή δίφυλλης 

θύρας, από ξυλεία λευκή και κόντρα πλακέ πάχους 5 
mm συνολικού πάχους θυροφύλλου 5 cm με ή χωρίς 
υαλωτό ή περσιδωτό άνοιγμα στο κάτω ή πάνω τμήμα 
του αποτελούμενα από πλαίσιο (τελάρο) και σκελε−
τό κυψελωτό από πηχάκια λευκής ξυλείας, επένδυση 
πρεσσαριστή με κόντρα πλακέ και στις δύο όψεις και 
περιθώρια από πηχάκια σκληρής ξυλείας (οξυάς, δρυ−
ός, καστανιάς) και γενικά ξυλεία, κόντρα πλακέ, υλικά 
σύνδεσης, τοποθέτησης και λειτουργίας εκτός των κλει−
δαριών και χειρολαβών συμπεριλαμβανομένων όμως 
της εργασίας για πλήρη κατασκευή τοποθέτηση και 
λειτουργία και της εργασίας τοποθετήσεως κλειδαριών 
και χειρολαβών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 133,00 [**] ΕΡΓ = 117,00
54.69 Θυρόφυλλα παλινδρομικά (αλέ − ρετούρ) πρεσ−

σαριστά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5469.1 
Θυρόφυλλα παλινδρομικά (αλέ − ρετούρ) πρεσσαρι−

στά, συνολικού πάχους 5 cm, με ή χωρίς υαλωτό ή περ−
σιδωτό άνοιγμα στο κάτω ή πάνω τμήμα, αποτελούμενα 
από πλαίσιο καδρονίων από ξυλεία λευκή και κόντρα 
πλακέ πάχους 5 mm, σκελετό κυψελωτό από πηχάκια 
και επένδυση πρεσσαριστη και στις δύο πλευρές από 
κόντρα πλακέ και περιθώρια από πηχάκια σκληρής ξυ−
λείας (οξιάς, δρυός, καστανιάς) και γενικά ξυλεία λευ−
κή, κόντρα πλακέ, υλικά συνδέσεως, τοποθετήσεως και 
λειτουργίας, εκτός από κλειδαριές και χειρολαβές αλλά 
περιλαμβανομένων των ειδικών στροφέων (μεντεσέδων) 
και της εργασίας για πλήρη λειτουργία και για τη το−
ποθέτηση των κλείθρων και χειρολαβών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 156,00 [**] ΕΡΓ = 131,00
54.71 Φύλλα ερμαρίων ταμπλαδωτά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5471 
Φύλλα ερμαρίων ταμπλαδωτά από λευκή ξυλεία, οποι−

ωνδήποτε διαστάσεων, μονόφυλλα ή πολύφυλλα με 
κάσσα 5x6,5 cm με περιθωρίο (περβάζι) 2x5 cm, πλαίσιο 
(τελάρο) και τραβέρσες φύλλων 3,5x6,5 cm, ταμπλάδες 
από σανίδες πάχους 1,5 cm, πλάτους το πολύ 8 cm συν−
δεδεμένες με κόλλα και απλή επαφή (απλό φιλιάσι) με 
ή χωρίς κυμάτια (εργαλεία, ταμπλαδορόκανο) σύνδεση 
των δίφυλλων ερμαρίων με εντορμία και γλωττίδα (γκι−
νισιά και παταδούρα, αρσενικοθήλυκο) όπως στο σχέδο, 
με τα σιδηρικά ανάρτησης και με ξυλίνη ή ορειχαλκίνη 
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απλή χειρολαβή (πόμολο), κλειδαριά τύπου σπανιολέτας 
εσωτερικής και εν γένει υλικά κατασκευής, ανάρτησης, 
στήριξης και λειτουργίας και εργασία πλήρους κατα−
σκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 113,00 [**] ΕΡΓ = 102,00
54.72 Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5472.1 
Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά από λευκή ξυλεία, 

οποιωνδήποτε διαστάσεων μονόφυλλα ή πολύφυλλα 
με τετράξυλο (κάσσα) 5x6,5 cm με περιθώρια (περβάζια) 
2x5 cm συνολικού πάχους 3 cm, με σκελετό από λευκή 
ξυλεία διατομής 2,5x7 cm και τραβέρσες 2,5x5 cm ανά 
απόσταση το πολύ 8 cm, επενδυμένα μέσα έξω με κό−
ντρα πλακέ πάχους 4 mm και εν γένει υλικά κατασκευής, 
ανάρτησης, στήριξης και λειτουργίας και εργασία πλή−
ρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 122,00 [**] ΕΡΓ = 103,00
54.75 Εντοιχισμένες ντουλάπες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5472.1
Εντοιχισμένες ντουλάπες, μη τυποποιημένες, βάθους 

60 cm, από μοριοσανίδα (MDF) με επένδυση μελαμίνης 
ή φορμάικας, «κουτιαστές», με φύλα από μοριοσανί−
δα επενδυμένη μελαμίνη ή φορμάικα, αναρτημένα με 
στροφείς επίπλου και γενικά υλικά και μικροϋλικά κα−
τασκευής και εργασία συναρμολόγησης, τοποθέτησης 
και στερέωσης.

Συρτάρια, ράφια, κρεμάστρες και λοιπός εξοπλισμός 
επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψης 
ΕΥΡΩ 130,00 [**] ΕΡΓ = 105,00
54.80 Πέργκολες και περεμφερή
Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία 

λαρικοειδή (λαρτζίνη), κατηγορίας τουλάχιστον C22 
− 10E σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 338, οποιουδήποτε 
σχεδίου, με ή χωρίς στύλους και σε οιοδήποτε ύψος 
από το έδαφος, με πλήρη κατεργασία (ροκάνισμα, πλά−
νισμα, τρίψιμο) των επιφανειών των ξύλων και διαμόρ−
φωση των ακμών και των άκρων τους σύμφωνα με το 
σχέδιο, με ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα ή ορειχάλκινα 
στηρίγματα των στύλων στο δάπεδο και εξαρτήματα 
σύνδεσης των ξύλων μεταξύ τους και την στερέωσή 
τους σε τοίχους ή άλλα δομικά στοιχεία. Συμπερι−
λαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία 
πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας. 
54.80.01 Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από 

ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5621 
ΕΥΡΩ 877,00 [**] ΕΡΓ = 682,00
54.80.02 Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από 

ξυλεία δρυός
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5605
ΕΥΡΩ 2.415,00 [**] ΕΡΓ = 682,00
54.85 Ξύλινες ποδιές παραθύρων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5626
Κατασκευή παραθυροποδιάς περαστής στο κατωκάσι 

ξύλινου παραθύρου, oιουδήποτε πλάτους, από σύνθετη 
ξυλεία πάχους 25 mm, με τα υλικά και μικροϋλικά και 
την εργασία τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ 44,00 [**] ΕΡΓ = 34,00

54.86 Ξύλινες κάσσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1
Κατασκευή και τοποθέτηση κάσσας δρομικής από ξυ−

λεία τύπου Σουηδίας, με πλάτος έως 130 mm, με εσοχή 
γιά την υποδοχή παρεμβύσματος ανεμοστεγανότητας, 
με ή χωρίς εργαλεία (γλυφές), με τριπλή επάλειψη μινί−
ου των επιφανειών που εφάπτονται με την τοιχοποιΐα, 
την στερέωση στην οπτοπλινθοδομή με γαλβανισμένα 
τζινέτια ανά 0,50 m περίπου, εναλλάξ (ένα από την μία 
μεριά ένα από την άλλη) σε όλο το ύψος της κάσσας με 
προεξέχον τμήμα μήκους 18 cm και πλήρωση των κενών 
μεταξύ κάσσας και τοιχοποιΐας με τσιμεντοκονία των 
450 kg λευκού τσιμέντου ή με αφρό πολυουρεθάνης, 
και εξωτερικά με μαστίχα σιλικόνης. Πλήρης περαιωμέ−
νη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, 
σύμφωνα με την μελέτη. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
ΕΥΡΩ 11,50
54.87 Ξύλινες κάσσες σε ξυλόπηκτο τοίχο ή ελαφρό 

πέτασμα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1
Κατασκευή και τοποθέτηση κάσσας δρομικής, από 

ξυλεία τύπου Σουηδίας, με πλάτος ίσο με το πάχος του 
ξυλόπηκτου τοίχου ή του ελαφρού πετάσματατος, με 
εσοχή για την υποδοχή παρεμβύσματος ανεμοστεγα−
νότητας, με ή χωρίς εργαλεία (γλυφές), με κατάλληλη 
ήλωση και πάκτωση με χρήση μεταλλικών ελασμάτων 
ή γωνιών από θερμογαλβανισμένο χάλυβα. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
ΕΥΡΩ 10,00
54.88 Ξύλινες κάσσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1
Κατασκευή και τοποθέτηση κάσσας μπατικής από ξυ−

λεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες της μελέτης, με πλάτος έως 230 mm με 
εσοχή γιά την υποδοχή λάστιχου ανεμοστεγανότητας, 
με ή χωρίς εργαλεία (γλυφές), με τις επιφάνειες που 
εφάπτονται με την τοιχοποιΐα περασμένες τρεις φορές 
με μίνιο προτού τοποθετηθούν στην θέση τους και στε−
ρέωση στην οπτοπλινθοδομή με γαλβανισμένα τζινέτια 
με προεξέχων τμήμα μήκους 18 cm, ανά 0,50 m περίπου, 
εναλλάξ (ένα από την μία μεριά ένα από την άλλη), 
σε όλο το ύψος της κάσσας και πλήρωση των κενών 
μεταξύ κάσσας και τοιχοποιΐας με ισχυρή στεγανωτική 
τσιμεντοκονία των 450 kg λευκού τσιμέντου ή με αφρό 
πολυουρεθάνης, και εξωτερικά με μαστίχα σιλικόνης. 
Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης 
και στερέωσης, σύμφωνα με την μελέτη και τις εντολές 
της Υπηρεσίας. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
ΕΥΡΩ 16,00
54.89 Ξύλινες κάσσες σε ξυλόπηκτο τοίχο ή ελαφρό 

πέτασμα έως 23 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1
Κατασκευή και τοποθέτηση κάσσας μπατικής από ξυ−

λεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες της μελέτης, με πλάτος έως 23 cm με 
εσοχή γιά την υποδοχή λάστιχου ανεμοστεγανότητας, 
με ή χωρίς εργαλεία (γλυφές), και στερέωση στην οπτο−
πλινθοδομή με γαλβανισμένα τζινέτια με προεξέχων 
τμήμα μήκους 18 cm, ανά 0,50 m περίπου, εναλλάξ (ένα 
από την μία μεριά ένα από την άλλη), σε όλο το ύψος 
της κάσσας. Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής, 
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τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με την μελέτη 
και τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
ΕΥΡΩ 15,00
54.90 Ξύλινες ψευτόκασσες τοίχων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1
 Κατασκευή και τοποθέτηση ψευτοκασσών από λευκή 

ξυλεία. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
54.90.01 Δρομικών τοίχων
ΕΥΡΩ 8,00
54.90.02 Μπατικών τοίχων
ΕΥΡΩ 11,50
55. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ − ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 
55.01 Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία
Βαθμίδες και πλατύσκαλα κλίμακας ευθύγραμμης ή 

λοξής ή καμπύλης ή περιστροφικής με πλάτη και ύψη 
βαθμίδων σύμφωνα με το σχέδιον, πατήματος με πά−
χος 5 cm, ρύχτια με πάχος 2 cm, βαθμιδοφόροι 5 cm, 
διατομή κεντρικού στύλου 16Χ16 cm, σε περιστροφική 
κλίμακα και εν γένει υλικά κατασκευής, συναρμολό−
γησης, τοποθέτησης και στερέωσης και εργασία για 
πλήρη κατασκευή συμπεριλαμβανομένων γλυφών απλού 
σχεδίου του στύλου.. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 
55.01.01 Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5501.1 
ΕΥΡΩ 160,00 [**] ΕΡΓ = 100,00
55.01.02 Από ξυλεία λαρικοειδή (λάρτζινη)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5502
ΕΥΡΩ 78,00 [**] ΕΡΓ = 70,00
55.10 Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευ−

θύγραμμα
Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα, 

σε απλό σχέδιο με χειρολισθήρα ευθυγράμμο διατομής 
9Χ9 cm, ακραίων και ενδιαμέσων ορθοστατών 14x14 cm 
και κιγκλίδων ευθύγραμμων διατομής κυκλικής ή ορθο−
γωνικής 5x5 cm ή σχετικής, σε μεταξύ τους απόσταση 
ανάλογα με το σχέδιο από 13 έως 20 cm και εν γένει 
υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής συνθέσεως, 
τοποθετήσεως και στερεώσεως συμπεριλαμβανομένης 
της διαμόρφωσης της διατομής του χειρολισθήρος, των 
ορθοστατών και των κιγκλίδων είτε με τόρνο είτε με 
γλυφές. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) αναπτύγματος χειρολι−
σθήρα. 

55.10.01 Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5511.1 
ΕΥΡΩ 80,00 [**] ΕΡΓ = 50,00
55.10.02 Από ξυλεία τύπου Σουηδίας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5512
ΕΥΡΩ 48,00 [**] ΕΡΓ = 40,00
55.13 Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων κα−

μπύλα
Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων καμπύλα, 

σε απλό σχέδιο με χειρολισθήρο καμπύλο διατομής 
9Χ9 cm, ακραίων και ενδιαμέσων ορθοστατών 14x14 cm 
και κιγκλίδων ευθύγραμμων διατομής κυκλικής ή ορθο−
γωνικής 5x5 cm ή σχετικής, σε μεταξύ τους απόσταση 
ανάλογα με το σχέδιο από 13 έως 20 cm και εν γένει 
υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής συνθέσεως, 
τοποθετήσεως και στερεώσεως συμπεριλαμβανομένης 
της διαμόρφωσης της διατομής του χειρολισθήρος, των 

ορθοστατών και των κιγκλίδων είτε με τόρνο είτε με 
γλυφές.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) αναπτύγματος χειρολι−
σθήρος. 

55.13.01 Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5513.1 
ΕΥΡΩ 100,00 [**] ΕΡΓ = 70,00
55.13.02 Από ξυλεία τύπου Σουηδίας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5514
ΕΥΡΩ 70,00 [**] ΕΡΓ = 62,00
55.21  Κιγκλιδώματα εξωστών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5521 
Κιγκλιδώματα εξωστών κ.λπ.. από ξυλεία τύπου Σουη−

δίας ευθύγραμμα απλού σχεδίου και με ύψος μέχρι 1,00 
m, με κουπαστή 9x9cm, κάτω πέλμα 6x6 cm ή ανάλο−
γο, ορθοστάτες άν χρειάζονται 12x12 cm και κιγκλίδες 
τορνευτές ή με ορθογωνική διατομή 5Χ5 cm ή αναλόγη 
σε απόσταση μεταξύ τους έως 15 cm το πολύ, με απλή 
διαμόρφωση όλων των τμημάτων και σύνθεσή του κιγκλι−
δώματος με σιδηρούς συνδέσμους είτε σύνδεση σε άλλη 
ξύλινη ή λίθινη κατασκευή, με αντηρίδες από σιδηρά ελά−
σματα και τσιμεντοκονία και εν γένει υλικά και εργασία 
πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) κατακορύφου πλήρους 
επιφανείας.

ΕΥΡΩ 50,00 [**] ΕΡΓ = 38,00
55.31 Χειρολισθήρας ευθύγραμμος διατομής 9x9 cm
Χειρολισθήρας ευθύγραμμος διατομής 9x9 cm, δια−

μορφωμένος σύμφωνα με το σχέδιο, για τοποθέτηση σε 
οποιαδήποτε ξύλινη, λίθινη ή μεταλλική βάση, με τους 
απαιτούμενους συνδέσμους, μπουλόνια (κοχλιοφόρους 
ήλους) και τσιμεντοκονίαμα πάκτωσης. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
55.31.01 Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5531.1 
ΕΥΡΩ 60,00 [**] ΕΡΓ = 42,00
55.31.02 Από ξυλεία τύπου Σουηδίας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5531.3
ΕΥΡΩ 46,00 [**] ΕΡΓ = 42,00
55.32 Χειρολισθήρας καμπύλος διατομής 9x9 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5532.1 
Χειρολισθήρας καμπύλος με 9x9 cm ή άλλων δια−

στάσεων με το ίδιο όμως εμβαδόν διατομής, διαμορ−
φωμένος σύμφωνα με το σχέδιο, για τοποθέτηση σε 
οποιαδήποτε ξύλινη, λίθινη ή μεταλλική βάση, με τους 
απαιτούμενους συνδέσμους, μπουλόνια (κοχλιοφόρους 
ήλους) και τσιμεντοκονίαμα πάκτωσης. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) αναπτύγματος. 
55.32.01 Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5532.1 
ΕΥΡΩ 68,00 [**] ΕΡΓ = 50,00
55.32.02 Από ξυλεία τύπου Σουηδίας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5532.3
ΕΥΡΩ 54,00 [**] ΕΡΓ = 50,00
55.33  Χειρολισθήρες από πλαστικό υλικό
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5533 
Χειρολισθήρας από πλαστική ύλη οποιουδήποτε 

χρώματος, σχεδίου και πλάτους, για τοποθέτηση επί 
εγκατεστημένης σιδηράς λάμας, σε οποιοδήποτε μήκος, 
με όλα τα απαιτούμενα καμπύλα τμήματα και με την 
διαμόρφωση των γωνιών και απολήξεων αυτού. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) αναπτύγματος. 
ΕΥΡΩ 1,50
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56. ΕΡΜΑΡΙΑ − ΠΑΓΚΟΙ, κ.λπ. 
56.01 Ράφια από λευκή ξυλεία
Ράφια από λευκή ξυλεία, οιουδήποτε πλάτους και μή−

κους, από σανίδες, εδραζόμενα είτε σε έτοιμα σιδηρά 
υποστηρίγματα πακτωμένα στον τοίχο μέσω ξύλινων 
τάκων ή σε ξύλινο σκελετό από οδοντωτούς ορθοστά−
τες 3x5 cm με κινητά πηχάκια έδρασης και γενικά υλικά 
επί τόπου και εργασία για πλήρη κατασκευή και τοπο−
θέτηση σε τοίχους ή μέσα σε ντουλάπια. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ραφι−
ών. 

56.01.01 Ράφια πάχους 25 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5601 
ΕΥΡΩ 58,00 [**] ΕΡΓ = 49,00
56.01.02 Ράφια πάχους 15 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5602
ΕΥΡΩ 51,00 [**] ΕΡΓ = 45,00
56.01.03 Ράφια πάχους 12 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5603
ΕΥΡΩ 43,00 [**] ΕΡΓ = 38,00
56.04 Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες
Ράφια ή χωρίσματα πάχους 22 mm από μοριοσανίδες 

οιουδήποτε πλάτους και μήκους και οιουδήποτε σχε−
δίου, με πηχάκια συγκολλημένα και καρφωμένα στις 
εμφανείς ακμές, εδραζόμενα είτε απ’ ευθείας επί άλλων 
κατακορύφων τμημάτων της κατασκευής μέσω εντορ−
μιών ή καρφωτών πηχίσκων και γενικά υλικά επί τόπου 
και εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σε 
τοίχους ή σε ντουλάπια ή ερμάρια όταν δεν ορίζεται 
άλλη χρήση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας πραγ−
ματικής ραφιών ή χωρισμάτων.

56.04.01 Ράφια ή χωρίσματα πάχους 22 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5604 
ΕΥΡΩ 47,00 [**] ΕΡΓ = 42,50
56.04.02 Ράφια ή χωρίσματα πάχους 16 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5605
ΕΥΡΩ 42,00 [**] ΕΡΓ = 38,50
56.04.03 Ράφια ή χωρίσματα πάχους 12 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5606
ΕΥΡΩ 38,00 [**] ΕΡΓ = 35,00
56.07 Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm από MDF
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5606.1
 Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18mm από MDF άριστης 

ποιότητας επενδυμένο με μελαμίνη, οιουδήποτε πλά−
τους και μήκους και οιουδήποτε σχεδίου, με τελείωμα 
σε όλα τα ορατά σόκορα από κατάλληλο PVC πάχους 
3 mm, και γενικά υλικά και μικροϋλικά και εργασία για 
πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σε τοίχους ή σε 
ντουλάπια ή ερμάρια όταν δεν προβλέπονται στην κα−
τασκευή των ερμαρίων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φάνειας όψης 

ΕΥΡΩ 45,00
56.08 Ράφια ή χωρίσματα πάχους 25 mm από φύλλα 

hard board
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5607 
Ράφια ή χωρίσματα πάχους 25 mm από φύλλα πεπι−

εσμένου χαρτοπολτού (hard board) πρεσσαριστών και 
στiς δυο όψεις σκελετού από ξυλεία τύπου Σουηδίας 
με διάκενα του σκελετού το πολύ 20Χ20 cm με πηχάκια 
στην περίμετρον, και γενικά υλικά επί τόπου και εργασία 
για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σε τοίχους ή σε 

ντουλάπια ή ερμάρια όταν δεν ορίζεται άλλη χρήση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ραφιών 

ή χωρισμάτων. 
ΕΥΡΩ 56,00
56.09 Ράφια ή χωρίσματα πάχους 25 mm πρεσσαρι−

στά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5608.1 
Ράφια ή χωρίσματα πάχους 25 mm από κόντρα πλακέ 

πάχους 3 mm πρεσσαριστών και στiς δυο όψεις σκε−
λετού από ξυλεία τύπου Σουηδίας με διάκενα του σκε−
λετού το πολύ 20Χ20 cm με πηχάκια στην περίμετρον, 
και γενικά υλικά επί τόπου και εργασία για πλήρη κα−
τασκευή και τοποθέτηση σε τοίχους ή σε ντουλάπια ή 
ερμάρια όταν δεν ορίζεται άλλη χρήση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ραφιών 
ή χωρισμάτων. 

ΕΥΡΩ 77,00
56.10 Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων με επιφάνειας 

μεγαλύτερης των 0,40 m2

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 
Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύ−

τερης των 0,40 m2, οιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων 
με πλαίσιο από τεμάχια λευκής ξυλείας πάχους 18 mm 
επενδυμένα με μελαμίνη περαστά και κολλητά με οπές 
ή τομές στο «πρόσωπο» ή χειρολαβές και με πυθμένα 
από μοριοσανίδα (hard board) επενδυμένη με μελαμίνη 
περαστή και κολλητή, με οδηγούς λειτουργίας του συρ−
ταριού μεταλλικούς βιομηχανικούς απλούς. (Το άρθρο 
αυτό εφαρμόζεται μόνο σε κατασκευές ντουλαπών στις 
οποίες δεν περιλαμβάνεται η κατασκευή συρταριού) 
Συμπεριλαμβάνονται υλικά − επενδυμένη με μελαμίνη 
ξυλεία και μοριοσανίδα και μικροϋλικά καθώς και η ερ−
γασία κατασκευής τοποθέτησης και λειτουργίας. Δεν 
περιλαμβάνονται οριζόντια ή κατακόρυφα χωρίσματα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΡΩ 37,00
56.11 Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 

0,20 m2

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 
Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 

m2, οιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, μη εμφανή, 
καλυπτόμενα από φύλλο ντουλαπιού με πλαίσο από 
τεμάχια λευκής ξυλείας πάχους 16 mm επενδυμένα με 
μελαμίνη περαστά και κολλητά με οπές ή τομές στο 
«πρόσωπο» ή χειρολαβές και με πυθμένα από μοριοσα−
νίδα (hard board) επενδυμένη με μελαμίνη περαστή και 
κολλητή και με οδηγούς λειτουργίας του συρταριού 
μεταλλικούς απλούς. Συμπεριλαμβάνονται υλικά − επεν−
δυμένη με μελαμίνη ξυλεία, μοριοσανίδα επενδυμένη 
και μικροϋλικά και η εργασία κατασκευής τοποθέτησης 
και λειτουργίας. 

Δεν περιλαμβάνονται ράφια και ειδικά τεμάχια εξο−
πλισμού.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΡΩ 25,00
56.16 Κρεμάστρες (port−manteau) απλές
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5616 
Κρεμάστρες (port−manteau) απλές αποτελούμενες από 

διατομή ξυλείας τύπου Σουηδίας πλάτους έως 15 cm και 
πάχους έως 2,5 cm και οιουδήποτε μήκους, με περιθώρια 
και τυχόν απλές ευθύγραμμες γλυφές, ευθύγραμμες ή 
τεθλασμένες με βιδωτά αλουμίνια άγγιστρα μήκους 5 
− 15 cm ανά 18 cm. Η κρεμάστρα αναρτάται με μεταλλι−
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κές θηλιές από βίδες σε UPAT ανά αποστάσεις 0,50 m 
και γενικά ξυλεία Σουηδίας, άγγιστρα αλουμινίου, υλικά 
συνδέσεως τοποθετήσεως και στερεώσεως.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
ΕΥΡΩ 20,00
56.17 Επένδυση με φαινοπλαστικά φύλλα (formica)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617 
Επένδυση με φαινοπλαστικά φύλλα (formica) ξύλινων 

επιφανειών οποιωνδήποτε διαστάσεων και υφής (λείας 
ή μάτ) με κατάλληλη κόλλα φορμάικας πρεσσαριστής 
και με περιθώρια από πηχάκια είτε με τέλεια συναρμογή 
των ακμών της φορμάικας, με όλες τις αναγκαίες οπές 
ή εντορμίες για την εφαρμογή, τα εξαρτήματα ή μηχα−
νισμούς και γενικά φορμάικα σε φύλλα με τις φθορές 
και απομειώσεις, κόλλα φορμάικας και μικροϋλικά καθώς 
και εργασία για πλήρη κατασκευή 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φανείας

ΕΥΡΩ 12,00
56.19 Γωνιόκρανα ξύλινα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5619 
Γωνιόκρανα ξύλινα, πλευρών 3Χ3 cm από ξυλεία τύπου 

Σουηδίας, οιουδήποτε σχεδίου, πλήρως τοποθετημένα 
και στερεωμένα με βίδες και UPAT, ή βίδες για γυψο−
σανίδα, ή κόλλα ανάλογα με το υλικό της βάσης. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
ΕΥΡΩ 2,50
56.20 Ψευτοπάτωμα από σκουρέτα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5620 
Ψευτοπάτωμα από σκουρέτα (λεπτοσανίδες) και ορο−

φοπήχεις ξυλείας τύπου Σουηδίας σε υπάρχοντα σκελε−
τό από δοκούς με απόσταση αξόνων το πολύ 0,60 m. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) συνεχούς επιφανείας 
πατώματος. 

ΕΥΡΩ 10,00
56.21 Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου 

DUROPAL
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617
Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL πά−

χους 32 mm και πλάτους 90 cm περίπου, που περιλαμ−
βάνει: 

α) την επικάλυψη του πάγκου με ειδική φορμάϊκα τύ−
που DUROPAL, συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 
90 cm, με ειδικό περιθώριο από PVC πάχους 3 mm με 
σπασμένες ακμές στα εμφανή σόκορα. Η στερέωση 
στην υπάρχουσα υποδομή γίνεται μέσω κατάλληλης 
συγκολλητικής ύλης.

β) την διαμόρφωση − κοπή κατάλληλου ανοίγματος 
οιουδήποτε σχεδίου, για την υποδοχή του επικαθήμενου 
νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη. 

γ) την ολοκληρωμένη στεγάνωση της επιφάνειας (π.χ. 
σημεία συμβολής με τον τοίχο), με αντιμικροβιακή σιλι−
κόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτη−
σης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών 
επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με 
την μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φάνειας όψης 

ΕΥΡΩ 18,00
56.23 Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βά−

θος 60 cm, με «κουτιά» από νοβοπάν συνολικού πάχους 
18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, 
πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα 
από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με 
ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και με κατάλ−
ληλες εντορμίες. Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν 
με φρέζα. Η πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο θα 
κατασκευασθεί από φορμάϊκα πάχους 8 mm, τα οριζό−
ντια (ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα, 
θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδες επενδυμένες 
και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1 mm) συνολικού 
πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με πε−
ριθώριο από PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με 
σπασμένες ακμές. Τα φύλλα (μονά ή διπλά) οιασδήποτε 
μορφής ή λειτουργίας θα κατασκευαστούν από νοβοπάν 
με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξω−
τερικά (min πάχος 1 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με 
περιθώρια από PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες 
ακμές. Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν χειρολαβές 
(πόμολα) φύλλων και κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες 
βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτους και 
ρυθμιζόμενους. Ολη η κατασκευή θα στηρίζεται σε ρυθ−
μιζόμενα ποδαρικά πάνω σε πλαστικό προφίλ (ή ελαστι−
κές λωρίδες) για την προστασία τους από την υγρασία 
με κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με 
επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm. Εάν προβλέπονται 
συρτάρια τιμολογούνται χωριστά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φάνειας όψης 

ΕΥΡΩ 200,00
56.24 Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα μή τυπο−

ποιημένα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα, μή τυποποιημένα, 

με βάθος 35 cm, διάταξης σύμφωνα με την μελέτη, με 
«κουτιά» από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφί−
πλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 
1mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC 
πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξεί−
δωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και με κατάλλη−
λες εντορμίες. Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν 
με φρέζα. Η πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο, θα 
κατασκευασθεί από φορμάϊκα πάχους 8 mm, τα οριζό−
ντια (ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα, 
θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδες επενδυμένες 
και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1 mm.) συνολικού 
πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με πε−
ριθώριο από PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με 
σπασμένες ακμές. Τα φύλλα (μονά ή διπλά) οιασδήποτε 
μορφής ή λειτουργίας θα κατασκευαστούν από νοβοπάν 
με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξω−
τερικά (min πάχος 1 mm.), συνολικού πάχους 18 mm., με 
περιθώρια από PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες 
ακμές. Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν, χειρολαβές 
(πόμολα) φύλλων και κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες 
βαρέως τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδωτους και 
ρυθμιζόμενους. Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός 
τιμολογείται χωριστά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φάνειας όψης 

ΕΥΡΩ 170,00
56.25 Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
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Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα, με βάθος 
60 cm, διάταξης σύμφωνα με την μελέτη, με «κουτιά» 
από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα 
επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1 mm, με 
τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 
mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλό−
βιδες και κόλλα, καθώς και με κατάλληλες εντορμίες. 
Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν με φρέζα. Η πλάτη 
του κουτιού προς τον τοίχο, θα κατασκευασθεί από 
χαρτοφορμάϊκα ή φορμάϊκα πάχους 8 mm, τα οριζό−
ντια (ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα αν 
προβλέπονται από το σχέδιο, θα κατασκευαστούν από 
μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με 
μελαμίνη (1 mm.) συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα 
με το πλάτος τους, με περιθώριο από PVC πάχους 3 
mm στα εμφανή σόκορα με σπασμένες ακμές. Τα φύλλα 
(μονά ή διπλά) οιασδήποτε μορφής ή λειτουργίας θα 
κατασκευαστούν από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε 
χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1 mm), 
συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από PVC πάχους 
3 mm με στρογγυλευμένες ακμές. Τα είδη κιγκαλερίας 
περιλαμβάνουν, χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και κρυ−
φούς μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής 
περιστροφής ανοξείδωτους και ρυθμιζόμενους. Ολη 
η κατασκευή θα στηρίζεται σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά 
πάνω σε πλαστικό προφίλ (ή ελαστικές λωρίδες) για την 
προστασία τους από την υγρασία με κουμπωτή μπάζα 
ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης 
πάχους 1 mm. Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογού−
νται χωριστά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φάνειας όψης 

ΕΥΡΩ 150,00
61. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 
Στις τιμές του κεφαλαίου αυτού τιμολογούνται εργα−

σίες σιδηρουργικών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
− όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες 

επέκτασης, κοχλίες κ.λπ.), στερέωσης (χημικά ή εκτο−
νούμενα πιστοποιημένα κατά ΙSΟ 9001), και λειτουργίας 
(όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κ.λπ.) 
από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,

− τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλή−
ματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κ.λπ.), 

− ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοι−
χείων.

61.01 Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κ.λπ. με σιδη−
ροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς 8 − 16 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6101 
Υπέρθυρα, πρόβολοι, κρυφοδοκοί μέσα σε κονιόδεμα 

και σχετικές κατασκευές από μεμονωμένες σιδηρο−
δοκούς με απλές διατομές ή κοιλοδοκούς, με ύψος ή 
πλευρά 8 έως 16 cm και γενικά σίδηρος επί τόπου και 
εργασία κοπής, τοποθέτησης και πάκτωσης. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 
ΕΥΡΩ 2,20
61.02 Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κ.λπ. με πολ−

λαπλές σιδηροδοκούς, ύψους ή πλευράς 8 − 16 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6102 
Υπέρθυρα, πρόβολοι, κρυφοδοκοί μέσα σε κονιόδεμα 

και σχετικές κατασκευές από πολλαπλές σιδηροδοκούς 
με απλές διατομές ή κοιλοδοκούς, ύψους 8 έως 16 cm, 
συνδεδεμένες μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με 
διπλά περικόχλια σε ειδικά διανοιγόμενες οπές και με 

παρεμβολή τμημάτων σιδηροσωλήνων και γενικά σί−
δηρος επί τόπου και εργασία κοπής, τοποθέτησης και 
πάκτωσης. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ 2,30
61.03 Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κ.λπ. με σι−

δηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς άνω των 
16 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6103 
Υπέρθυρα, πρόβολοι, κρυφοδοκοί μέσα σε κονιόδεμα 

και σχετικές κατασκευές από μεμονωμένες σιδηροδο−
κούς με απλές διατομές με ύψος ή πλευρά μεγλύτερη 
από 16 cm και γενικά σίδηρος επί τόπου και ύψος ή 
πλευρά εργασία κοπής, τοποθέτησης και πάκτωσης. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 
ΕΥΡΩ 2,20
61.04 Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κ.λπ. με πολ−

λαπλές σιδηροδοκούς, ύψους ή πλευράς άνω των 16 
cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104 
Υπέρθυρα, πρόβολοι, κρυφοδοκοί μέσα σε κονιόδεμα 

και σχετικές κατασκευές από πολλαπλές σιδηροδοκούς 
με απλές διατομές με ύψος ή πλευρά μεγλύτερη από 16 
cm, συνδεδεμένες μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) 
με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες 
οπές και με παρεμβολή τμημάτων σιδηροσωλήνων και 
γενικά σίδηρος επί τόπου και εργασία κοπής, τοποθέ−
τησης και πάκτωσης. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ 2,30
61.05 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλο−

δοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104
 Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς 

ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά έως 160 
mm, ποιότητας S235, οποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, 
κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από 
το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων με−
ταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια 
μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή 
τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκόλληση, σύμ−
φωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις κατασκευ−
αστικές λεπτομέρειες, και την έδρασή τους με χρήση 
μη συρρικνωμένου κονιάματος (τύπου EMACO S66 ή 
παρεμφερές) επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών 
δομικών στοιχείων. Περιλαμβάνεται η χρήση ανυψωτι−
κών μέσων. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής
ΕΥΡΩ 2,40
61.06 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλο−

δοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104
 Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή 

κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά μεγαλύτερη 
από 160 mm, ποιότητας S235, οποιωνδήποτε λοιπών 
διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση 
ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδε−
δεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά 
περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με 
παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκολ−
λήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, την 
στατική μελέτη, και τις κατασκευαστικές λεπτομέρει−
ες, και την έδρασή τους με χρήση μη συρρικνωμένου 



 

 

 
23196 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

κονιάματος(τύπου EMACO S66 ή παρεμφερές) επί των 
στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων.

Περιλαμβάνεται η χρήση ανυψωτικών μέσων. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής
ΕΥΡΩ 2,50
61.11 Σιδηρογωνιές προστασίας ακμών τοίχων, βαθ−

μίδων κ.λπ.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6111 
Σιδηρογωνιές για την προστασία ακμών τοίχων, βαθμί−

δων, κρασπέδων, υποστηλωμάτων και λοιπών φερόντων 
στοιχείων κ.λπ.ευθύγραμμες ή καμπύλες ή τεθλασμένες, 
τοποθετημένες με ηλεκτροσυγκολλημένα άγκιστρα σε 
αποστάσεις έως 0,50 m, πακτωμένα με τσιμεντοκονία 
σε διανοιγόμενες φωλιές.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
ΕΥΡΩ 1,30
61.12 Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμά−

των από γυψοσανίδες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6116
Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα κατάλληλα 

διαμορφωμένη, ενδεικτικού τύπου CATNIC ή KNAUF, 
διατομής 30x30x1mm, τοποθετούμενα για προστασία 
των κατακόρυφων ακμών γωνιών τοιχοπετασμάτων, 
στερεούμενα με γαλβανισμένες βίδες, στον μεταλλικό 
σκελετό του τοιχοπετάσματος. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
ΕΥΡΩ 3,00
61.13 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών 

επιχρισμάτων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6116
Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα κατάλληλα 

διαμορφωμένη, ενδεικτικού τύπου CATNIC ή KNAUF, δι−
ατομής 30x30x1mm, τοποθετούμενα για προστασία των 
κατακόρυφων ακμών επιχρισμένων τοίχων, στερεούμενα 
με γαλβανισμένους ήλους και τσιμεντοκονία στον τοίχο. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
ΕΥΡΩ 2,50
61.17 Προστασία ακμών με γωνιόκρανα από ανοξεί−

δωτο πλέγμα.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6117 
Γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα με όλα τα υλικά 

και την εργασία τοποθέτησης καθώς και την εργασία 
αποκατάστασης ζημιών (μερεμέτια). 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
ΕΥΡΩ 5,00
61.19 Επένδυση τοίχων ή οροφών με δικτυωτό χαλυ−

βδόφυλλο
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6119 
Επένδυση τοίχων ή οροφών με δικτυωτό χαλυβδόφυλ−

λο προσδενόμενο σε υπάρχοντα σιδηρό ή ξύλινο σκε−
λετό με γαλβανισμένο σύρμα ή στερεουμένο με ήλους 
ανά 50 cm το πολύ και γενικά υλικά και μικροϋλικά και 
ιικριώματα καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 3,00
61.20 Επικάλυψη τοίχων με κοινό συρματόπλεγμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6120 
Κοινό συρματόπλεγμα (κοτετσόσυρμα) για την επι−

κάλυψη τοίχων οποιουδήποτε υλικού, στερεούμενο με 
ήλους και γενικά υλικά και μικροϋλικά και ικριώματα 
καθώς και εργασία για την πλήρη κατασκευή. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 1,80

61.21 Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6121 
Σιδηρές εσχάρες φωταγωγών, δαπέδων ή ορόφων 

κ.λπ. από μορφοσίδηρο και λάμες σιδήρου κ.λπ.. σύμφω−
να με τα σχέδια, διαμορφωμένες έτσι ώστε να δέχονται 
υαλοπίνακες ή υαλοπλίνθους κ.α. και γενικά σίδηρος 
και υλικά ήλωσης ή συγκόλλησης και στερέωσης και 
εργασία για πλήρη κατασκευή. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ 2,50
61.22 Κατακευή σιδηρών εσχαρών − λασπωτήρων πε−

ζοδρομίων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6122 
Σιδηρές εσχάρες − λασπωτήρες, πεζοδρομίων ή αυ−

λών, σταθερές ή κινητές, από μορφοσίδηρο και από 
ορθογωνικό ή στρογγυλλό σίδηρο, οποιασδήποτε δια−
τομής, και γενικά υλικά και μικροϋλικά καθώς και εργα−
σία για πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση και 
χρωματισμό με δύο στρώσεις μίνιου. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ 2,00
61.23 Κατακευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών υπο−

γείων (cour anglaises)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6123 
Σιδηρές εσχάρες φωταγωγών υπογείων (cour anglaises) 

οποιουδήποτε σχεδίου, με σκελετό από σιδηρές λάμες, 
που εδράζεται σε τελάρο από μορφοσίδηρο και γενικά 
μορφοσίδηρος, λάμες σιδηρές υλικά συγκόλλησης και 
στερέωσης καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή 
και τοποθέτηση.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ 2,40
61.24 Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με ματαλ−

λικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104
Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων σε οποιοδήποτε 

ύψος με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευ−
σης, γαλβανισμένες εν θερμώ με οποιοδήποτε άνοιγμα 
βρόχου, από λάμες και στρογγυλό σίδηρο. Προμήθεια 
εσχαρών επί τόπου, μικροϋλικά και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευ−
άστριας εταιρείας και τα σχέδια λεπτομερειών της 
μελέτης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
ΕΥΡΩ 5,00
61.26 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσμων 

στεγών.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6126 
Σιδηροί σύνδεσμοι στεγών κ.λπ. ξυλίνων κατασκευ−

ών, οποιουδήποτε σχεδίου, από σιδηρές λάμες οποι−
ασδήποτε διατομής, και γενικά σίδηρος συνδέσμων, 
κοχλίες και μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής, 
διάνοιξης των οπών για τα μπουλόνια, τοποθέτησης 
και κοχλίωσης.

(Χρησιμοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που οι σύν−
δεσμοι δεν προβλέπονται στα αντίστοιχα άρθρα των 
ξυλίνων κατασκευών)

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
61.26.01 Σύνδεσμοι από κοινό μορφοσίδηρο
ΕΥΡΩ 3,30
61.26.02 Σύνδεσμοι από θερμογαλβανισμένο μορφο−

σίδηρο
ΕΥΡΩ 3,80
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61.27 Κατασκευή σκελετού στέγης με διάτρητα γωνι−
ακά ελάσματα με άνοιγμα έως 20.00 m.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6127 
Σκελετός στέγης ανοίγματος έως 20,00 m από χα−

λύβδινα διάτρητα γωνιακά ελάσματα, αποτελούμενος 
από ζευκτά, τεγίδες με άκρα πακτωμένα στο σκυρόδεμα 
του σενάζ των κτιστών αετωμάτων, αντιανέμιους συνδέ−
σμους και επικάλυψη με φύλλα από γαλβανισμένη λαμα−
ρίνα ή αλουμίνιο, και γενικά όλα τα απαιτούμενα υλικά, 
τους κοχλίες, τις πλάκες έδρασης, τα κομβοελάσματα 
κορυφής κ.λπ.., τα ικριώματα καθώς και την εργασία 
πλήρους συναρμολόγησης, ανύψωσης, και στερέωσης 
σύμφωνα με τα σχέδια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζόντιας προβολής 
σκελετού.

ΕΥΡΩ 30,00
61.28 Κατασκευή μεταλλικού σκελετού από γωνιακά 

ελάσματα για δομικά έργα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6128 
Πλήρως συναρμολογημένοι σκελετοί από χαλύβδινα 

διάτρητα γωνιακά ελάσματα, εργοστασιακής βαφής 
φούρνου, με χρήση γαλβανισμένων κπχλιών, περικοχλί−
ων και ροδελλών, τοποθετούμενοι σε υπόστεγα κλειστά 
ή ανοικτά, εξέδρες, πύργους, ιστούς, υδατογέφυρες, 
πεζογέφυρες κ.λπ.Περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 
υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου, τα απαι−
τούμενα ικτιώματα, ο πάσης φύσεως εξοπλισμός και η 
εργασία ανέγερσης και συναρμολόγησης, σύμφωνα με 
τα σχέδια της μελέτης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηροκατασκευής σκε−
λετού.

ΕΥΡΩ 3,80
61.29  Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγα−

σης 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118
Κατασκευή μεταλλικού σκελετού ή μεταλλικού δικτυ−

ώματος επιστέγασης, οποιουδήποτε ανοίγματος, από 
μεταλλικές δοκούς ή άλλη απλή ή σύνθετη διατομή, 
από χάλυβα ποιότητας S235 (St 37−2), σε οποιοδήποτε 
ύψος από το δάπεδο εργασίας σύμφωνα με τα κατα−
σκευαστικά σχέδια, σε υπαρχουσα υποδομή, με οποι−
ονδήποτε τρόπο σύνδεσης, στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., 
μέ ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως 
ολοκληρωμένη εργασία, συναρμολόγησης, ανύψωσης, 
στερέωσης και υλικά και μικροϋλικά όπως κοχλίες, πλά−
κες εδράσεως, κομβοελάσματα κορυφής κ.λπ. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετημένου μορφοσί−
δηρου.

ΕΥΡΩ 2,90
61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118
Κατασκευή εμφανούς ή μή, επιπέδου ή βαθμιδωτού 

μεταλλικού σκελετού ελαφράς ψευδοροφής οποιουδή−
ποτε σχήματος και μεγέθους και σε οποιοδήποτε ύψος 
από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές 
γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμέ−
νης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες 
ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους 
οριζοντίωσης, αναρτημένου με γαλβανισμένους ήλους 
μηχανικά ή χημικά αγκυρωμένους, και γενικά μορφοσί−
δηρος, στραντζαριστές διατομές, ήλοι ενδεικτικού τύ−
που ‘HILTI’, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία 
πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ 2,40
61.31  Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118
Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση 

μη φέροντος τοιχοπετάσματος με ή χωρίς ανοίγματα, 
οποιουδήποτε σχήματος, διάταξης, και μεγέθους (εκτός 
ψευδοροφών) και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβα−
νισμένου μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής 
λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κ.λπ.), στερεωμένες 
με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και 
γενικά μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσμα−
τα ενδεκτικού τύπου «HILTI», σύνδεσμοι και μικροϋλικά 
καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης 
και στερεώσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ 2,20
61.32 Μεταλλικός σκελετός στήριξης μαρμάρων επέν−

δυσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6102
Κατασκευή μεταλλικού σκελετού σε όψεις κτιρίων 

για τη στήριξη εξωτερικών επενδύσεων από μάρμα−
ρο, αλουμίνιο, κ.λπ., από θερμογαλβανισμένο χάλυβα, 
οιουδήποτε σχήματος, διατάξεως και μεγέθους και σε 
οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας, που 
στερεώνεται στην υπάρχουσα φέρουσα υποδομή με 
οποιοδήποτε τρόπο. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ 2,40
62. ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ − ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ 
Στις τιμές του κεφαλαίου αυτού τιμολογούνται ερ−

γασίες σιδηρών κουφωμάτων στις οποίες συμπεριλαμ−
βάνονται:

− όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες 
επέκτασης, κοχλίες κ.λπ.), στερέωσης (χημικά ή εκτο−
νούμενα πιστοποιημένα κατά ΙSΟ 9001), και λειτουργίας 
(στροφείς, ράουλα κύλισης κ.λπ.)από ανοξείδωτο χάλυ−
βα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,

− τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγα−
νότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, κ.λπ.), 

− ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοι−
χείων.

Με τις τιμές του κεφαλαίου αυτού τιμολογούνται και 
οι εργασίες ανά kg σιδηρών κουφωμάτων σε περίπτωση 
μεταβολής των διαστάσεων επιμέρους στοιχείων τους 
ή προσθήκης νέων στοιχείων.

62.01 Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6201 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρού υαλοστασίου 

βάρους έως 10 kg/m2 από ποικίλες σιδηρές διατομές 
απλής, διπλής ή πολλαπλής επαφής, σταθερά ή κινη−
τά και γενικά σιδηρές διατομές, υλικά και εξαρτήματα 
συγκόλλησης, στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας 
και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και 
στερέωσης για πλήρη λειτουργία. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ 6,00
62.02 Υαλοστάσια σιδηρά βάρους άνω των 10 kg/m2

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6202 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών υαλοστασίων 

βάρους άνω των 10 kg/m2 από ποικίλες σιδηρές διατο−
μές κουφωμάτων απλής, διπλής ή πολλαπλής επαφής, 
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σταθερά ή κινητά και γενικά σιδηρές διατομές, υλικά 
και εξαρτήματα συγκόλλησης, στερέωσης, ανάρτησης 
και λειτουργίας και εργασία πλήρους κατασκευής, το−
ποθέτησης και στερέωσης. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ 5,00
62.03 Υαλοστάσια σιδηρά από κοιλοδοκούς
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6203 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών υαλοστασίων 

από κοιλοδοκούς, με τμήματα σταθερά ή κινητά και 
γενικά σιδηρά προφίλ, σιδηρές ράβδοι, υλικά και εξαρτή−
ματα συγκόλλησης, στερέωσης, ανάρτησης και λειτουρ−
γίας και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης 
και στερέωσης. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ 8,00
62.04 Υαλοστάσια σιδηρά με περσίδες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6204 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών υαλοστασίων με 

τμήματα σταθερά ή κινητά με περσίδες στο εξωτερικό 
τους, οποιασδήποτε μορφής, αποτελούμενα από κοιλο−
δοκούς, με κάσσα, αρμοκάλυπτρα, πηχίσκους στερέω−
σης υαλοπινάκων και γενικά σιδηρά προφίλ και ράβδοι, 
υλικά σύνδεσης τοποθέτησης και λειτουργίας καθώς 
και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθετήσεως και 
στερεώσεως. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ 9,00
62.05 Υαλοστάσια σιδηρά συρόμενα με ή χωρίς φεγ−

γίτες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6205 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συρόμενων υα−

λοστασίων με ή χωρίς φεγγίτες και φατνώματα, με 
κάσσα και πλαίσια από στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 
1,2 mm, με τους πήχεις στερέωσης των υαλοπινάκων, 
και γενικά λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, υλικά σύνδε−
σης, τοποθέτησης και λειτουργίας καθώς και εργασία 
πλήρους κατασκευής τοποθέτησης και λειτουργίας 
συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης 
του μηχανισμού. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ 11,00
62.21 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγρμαμ−

μες ράβδους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6221 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού 

σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους οποιασδήποτε δι−
ατομής, καρφωτών, με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα 
εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, 
με κοινή κλειδαριά και ορειχαλκίνες χειρολαβές, κα−
θώς και εργασία πλήρους κατασκευής τοποθέτησης 
και λειτουργίας. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ 4,50
62.22 Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμ−

μες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6222 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών σύνθετου 

σχεδίου, από ευθυγράμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς 
ράβδους (καραβόλοι), καρφωτών με ή χωρίς εντορμίες, 
με ή χωρίς υαλοστάσιο, πλήρως τοποθετημένες με όλα 
τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, 
με κλεδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερή) και 

χειρολαβές από λευκό μέταλλο, καθώς και εργασία πλή−
ρους κατασκευής τοποθέτησης και λειτουργίας. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ 7,00
62.23Θύρες σιδηρές πολυσύνθετου σχεδίου από ευθύ−

γραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6223
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών πολυ−

σύνθετου σχεδίου, από ευθυγράμμες καμπύλες ή και 
ελικοειδείς ράβδους (καράβόλους), πυκνού σχηματι−
σμού, γενικώς συνδεομένων με εντορμίες, καρφωτών 
με ή χωρίς ειδικές κεφαλές ήλων ή άλλων τμημάτων 
από χυτοσίδηρο, πλήρως τοποθετημένες με όλα τα 
εξαρτήματα στερέωσης ανάρτησης και λειτουργίας, 
με κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς) 
και χειρολαβές από λευκό μέταλλο, καθώς και εργασία 
πλήρους κατασκευής τοποθέτησης και λειτουργίας. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ 10,00
62.24 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6224 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων 

ή μονόφυλλων με ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες 
ανοιγόμενες ή μη με θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα 
λαμαρίνας μαύρης πάχους 1,2 mm και με ενδιάμεσες 
νευρώσεις καθώς και με σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες 
και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, 
με αρμοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και 
γενικά λαμαρίνα μαύρη, σιδηροσωλήνες ορθογωνικής 
διατομής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης 
τοποθετήσεως και λειτουργίας με κλειδαριά ασφαλείας 
(τύπου YALE ή παρεμφερούς) και χειρολαβές από λευκό 
μέταλλο καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής και 
τοποθέτησης. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ 5,00
62.25 Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόμενες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6225
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων 

ή μονόφυλλων με ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες 
ανοιγόμενες ή μη, με θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλ−
λα λαμαρίνας μαύρης πάχους 1,2 mm, με ενδιάμεσες 
νευρώσεις καθώς και με σταθερούς ή κινητούς φεγ−
γίτες και κάσσα από κοιλοδοκούς, με αρμοκάλυπτρα, 
πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαμαρίνα 
μαύρη, κοιλοδοκοί, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά 
σύνδεσης τοποθετήσεως και λειτουργίας με κλειδαριά 
ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς) και χειρολα−
βές από λευκό μέταλλο καθώς και εργασία πλήρους 
κατασκευής και τοποθέτησης που συμπεριλαμβάνει τη 
εργασία τοποθέτησης του μηχανισμού αλλά όχι την 
αξία του. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ 5,70
62.28 Υαλόθυρες σιδηρές μονόφυλλες ή δίφυλλες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6228 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών υαλόθυρων μονό−

φυλλων ή δίφυλλων με ή χωρίς φεγγίτες και παράπλευ−
ρα σταθερά υαλοστάσια, από κοιλοδοκούς, με κάσσα, 
αρμοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων, και 
γενικά κοιλοδοκοί, λαμαρίνα μαύρη (μπάζες), σιδηρο−
γωνιές, σιδηρές ράβδοι, υλικά σύνδεσης τοποθέτησης 
και λειτουργίας, με κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE 
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ή παρεμφερούς) και χειρολαβές από λευκό μέταλλο κα−
θώς και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης 
για πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ 7,00
62.29 Υαλόθυρες σιδηρές συρόμενες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6229 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συρόμενων υα−

λόθυρων μονόφυλλων ή δίφυλλων με ή χωρίς φεγγίτες 
και παράπλευρα σταθερά υαλοστάσια, από κοιλοδο−
κούς, με κάσσα, αρμοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης 
υαλοπινάκων, και γενικά κοιλοδοκοί, λαμαρίνα μαύρη 
(μπάζες), σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι, υλικά σύνδεσης 
τοποθέτησης και λειτουργίας, με κλειδαριά ασφαλείας 
(τύπου YALE ή παρεμφερούς) και χειρολαβές από λευκό 
μέταλλο καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής και 
τοποθέτησης για πλήρη λειτουργία που συμπεριλαμ−
βάνει την εργασία τοποθέτησης του μηχανισμού αλλά 
όχι την αξία του. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ 8,00
62.30 Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6230 
Κατασκευή θυρίδων εξαερισμού, αποτελουμένων από 

κάσσα και περσίδες από στραντζαριστή λαμαρίνα ψυ−
χρής εξέλασης, δηλαδή λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, 
υλικά σύνδεσης και τοποθέτησης, καθώς και εργασία 
στραντζαρίσματος και πλήρους κατασκευής και τοπο−
θετήσης. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ 9,00
62.31 Προθήκες σιδηρές απλές
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6231 
Κατασκευή σιδηρών προθηκών (βιτρινών) οποιουδή−

ποτε σχεδίου, με ή χωρίς υαλόθυρες, από σίδηρο των 
απαιτουμένων διατομών και λαμαρίνας μαύρης, πλή−
ρως τοποθετημένες με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, 
ανάρτησης και λειτουργίας. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ 5,00
62.32 Προθήκες σιδηρές σφυρήλατες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6232 
Κατασκευή σιδηρών προθηκών (βιτρινών) οποιουδή−

ποτε σχεδίου, με ή χωρίς υαλόθυρες, από σφυρήλατο 
σε όλες του τις επιφάνειες σίδηρο των απαιτουμένων 
διατομών και λαμαρίνας μαύρης, πλήρως τοποθετημέ−
νες με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και 
λειτουργίας. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ 7,00
62.36 Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά αυλακωτά γιά 

θύρες και παράθυρα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών αυλακωτών προ−

πετασμάτων (ρολλών) για θύρες και παράθυρα οποιων−
δήποτε διαστάσεων, με άξονα από σιδηροσωλήνα Φ 1’’, 
έδρανα από σιδηρογωνιές 35/35/4 mm, κουτιά σιδηρά 
με ένσφαιρους τριβείς (ρουλεμάν), ελατήρια, περιελισ−
σόμενο φύλλο από λαμαρίνα που περιβάλλει την ημι−
περιφέρεια των κυτίων των ελατηρίων, με φάσα στο 
κάτω μέρος από λαμαρίνα μαύρη 100x3 mm και διατομή 
Τ 35/35/4 mm, με οδηγούς διατομής Π 30/30/2 mm με 
αντιτριβική ταινία. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσε−

ως υλικά, οι κλειδαριές ασφαλείας (δύο ακραίες ή μία 
μεσαία), ο χρωματισμός με δύο στρώσεις μινίου και η 
εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά (m2) επιφάνειας [πλάτος μέχρι το εσωτερικό 
των οδηγών και ύψος από το δάπεδο μέχρι τον άξονα 
περιστροφής]

ΕΥΡΩ 70,00
62.37 Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά δικτυωτά γιά 

θύρες και παράθυρα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6237 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών δικτυωτών προ−

πετασμάτων για θύρες και παράθυρα οποιωνδήποτε 
διαστάσεων, με άξονα από σιδηροσωλήνα Φ 1’’, έδρανα 
από σιδηρογωνιές 35/35/4 mm, κουτιά σιδηρά με έν−
σφαιρους τριβείς (ρουλεμάν), ελατήρια πλάτους 5 cm 
και βάρους τουλάχιστον 3 kg έκαστο, περιελισσόμενο 
δικτυωτό αρθρωτό πλέγμα από σιδηρές ράβδους Φ8 
mm με κατακορύφους αποστάσεις συνδέσεων έως 15 
cm, που περιβάλλει την ημιπεριφέρεια των κυτίων των 
ελατηρίων, με φάσα στο κάτω μέρος από λαμαρίνα μαύ−
ρη 100x3 mm και προφίλ Τ 35/35/4 mm, με με οδηγούς 
διατομής Π 30/30/2 mm με αντιτριβική ταινία. Συμπε−
ριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά, οι κλειδαριές 
ασφαλείας (δύο ακραίες ή μία μεσαία), ο χρωματισμός 
με δύο στρώσεις μινίου και η εργασία πλήρους κατα−
σκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά (m2) επιφάνειας [πλάτος μέχρι το εσωτερικό 
των οδηγών και ύψος από το δάπεδο μέχρι τον άξονα 
περιστροφής]

ΕΥΡΩ 110,00
62.38 Προπετάσματα σιδηρά πτυσσόμενα γιά θύρες 

και παράθυρα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6238 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών πτυσσόμενων 

προπετασμάτων (φυσαρμόνικες), οποιωνδήποτε δια−
στάσεων, με κατακόρυφα στοιχεία από ζεύγη ράβδων 
διατομής Π 15/10/3 mm με μεταξύ τους απόσταση (όταν 
το προπέτασμα είναι κλειστό) 11 − 13 cm, με λάμες ψα−
λιδιών διατομής 15x5 mm συνδεόμενες μεταξύ τους με 
πείρους Φ 6 mm, με άνω και κάτω οδηγούς από ράβδο 
διατομής I των 45 mm. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης 
φύσεως υλικά, εξαρτήματα αναδίπλωσης των φύλλων 
στους λαμπάδες, οι κλειδαριές ασφαλείας, ο χρωμα−
τισμός με δύο στρώσεις μινίου και η εργασία πλήρους 
κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας μεταξύ 
ακραίων ορθοστατών και οριζοντίων οδηγών

ΕΥΡΩ 115,00
62.40 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα 

ψυχρής εξέλασης 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6239
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης 

θυροφύλλων, οιουδήποτε σχεδίου, από στραντζαριστή 
λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης (DKP). Συμπεριλαμβάνεται η 
πλήρωση των διακένων με αφρό πολυουρεθάνης ή με 
αραιωμένο τσιμεντοκονίαμα (αριάνι) των 600 kg τσιμέντου 
ή πυράντοχο ή ηχομονωτικό υλικό πληρώσεως (σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα από την μελέτη), η σφράγιση των 
αρμών με πολυουρεθανική μαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά 
τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και πληρωσης και η 
εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ 4,50
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62.41 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανι−
σμένη λαμαρίνα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6239
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτη−

σης θυροφύλλων οιουδήποτε σχεδίου, από στραντζα−
ριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα. Συμπεριλαμβάνεται η 
πλήρωση των διακένων με αφρό πολυουρεθάνης ή με 
αραιωμένο τσιμεντοκονίαμα (αριάνι) των 600 kg τσι−
μέντου ή πυράντοχο ή ηχομονωτικό υλικό πληρώσε−
ως (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη), 
η σφράγιση των αρμών με πολυουρεθανική μαστίχη ή 
σιλικόνη, και γενικά τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής 
και πληρωσης και η εργασία πλήρους κατασκευής και 
τοποθέτησης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κάσσας 
ΕΥΡΩ 5,00
62.45 Προπέτασμα ασφαλείας ηλεκτροκίνητο
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6226
Κατασκευή και τοποθέτηση ηλεκτροκίνητου προπε−

τάσματος (ρολού) ασφαλείας από χαλύβδινα αρθρωτά 
διάτρητα προφίλ, με κιβώτιο προφύλαξης του μηχανι−
σμού και περιέλιξης του ρολού, με οδηγό, κλειδαριές 
κ.λπ.. και γενικά χαλύβδινα διάτρητα προφίλ ελάχιστου 
πάχους 1,25 mm και βάρους 11,0 kg/m2 με ηλεκτροστα−
τική βαφή πάχους 80 μm, αρθρωτής σύνδεσης σε ενι−
αίο φύλλο (ρολό), με ενισχυμένο το κάτω προφίλ με 
πολυαμίδιο, μεταλλικό κιβώτιο με άξονα περιέλιξης, 
σπειροειδή ελατήρια, μειωτήρα, ηλεκτρόφρενο, μηχα−
νισμό απεμπλοκής, οδηγό διατομής Π με στεγανωτικό 
παρέμβυσμα από PVC και βουρτσάκι, ηλεκτροκινητήρα 
220/380 V, πλήκτρα ελέγχου, κλειδαριές και μικροϋλικά 
τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας μετρού−
μενης οριζόντια στις εξωτερικές όψεις του οδηγού και 
κατακόρυφα από το δάπεδο μέχρι τον άξονα περιστρο−
φής.

ΕΥΡΩ 200,00
62.46 Γκαραζόπορτα μεταλλική ανακλινόμενη ή τυ−

λιγόμενη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236
Προμήθεια και τοποθέτηση γκαραζόπορτας, ασφαλεί−

ας, οποιωνδήποτε διαστάσεων, ανακλινόμενης ή τυλιγό−
μενης (ρολλό), από αρθρωτά χαλύβδινα προφίλ, με κουτί 
προφύλαξης του μηχανισμού, ηλεκτροκίνητο μηχανισμό, 
σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες της κατασκευ−
άστριας εταιρείας. Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των 
διακένων με αφρό πολυουρεθάνης ή με αριάνι των 600 
kg τσιμέντου (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την 
μελέτη), η σφράγιση των αρμών με πολυουρεθανική 
μαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα πάσης φύσεως υλικά 
κατασκευής και πληρωσης και η εργασία πλήρους κα−
τασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
ΕΥΡΩ 18,00
62.50 Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής 

προέλευσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236
Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης ή δίφυλλης 

θύρας βιομηχανικής προέλευσης, με ή χωρίς φεγγίτες, 
θυρίδες ή περσίδες, ανοιγόμενες ή μη, με θυρόφυλλα 
από δύο φύλλα λαμαρίνας DKP, ελάχιστου πάχους 1,5 
mm, με πλήρωση από ορυκτοβάμβακα των 50 kg/m3, 
κάσσα δρομική ή μπατική από στρατζαριστή λαμαρίνα 

DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, με ελαστικά παρεμβύ−
σματα, αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις βερνι−
κοχρώματος συνθετικών ρητινών, με την προμήθεια και 
τοποθέτηση των εξαρτημάτων λειτουργίας, και γενικά 
υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας θυρο−
φύλλου

ΕΥΡΩ 160,00
62.60 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, 

μονόφυλλες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236
Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής 

ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης από 
πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από αναγνωρι−
σμένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η πόρτα θα 
αποτελείται από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα 
DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστε−
γανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες ενδει−
κτικού τύπου PALUSOL ή αναλόγου), θυρόφυλλο τύπου 
sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής 
εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική 
πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 
140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυ−
κτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες 
βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και 
χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα 
εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, 
μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και 
μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι 
ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση 
της επιλογής της Υπηρεσίας. 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του 
θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην 
τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκο−
νίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση 
και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
62.60.01 Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμε−

νες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min
ΕΥΡΩ 220,00
62.60.02 Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμε−

νες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min
ΕΥΡΩ 250,00
62.60.03  Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, 

ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 
90 min

ΕΥΡΩ 300,00
62.60.04 Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγό−

μενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, 
κλάσης πυραντίστασης 30 min

ΕΥΡΩ 250,00
62.60.05  Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, 

ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύ−
σταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min

ΕΥΡΩ 300,00
62.60.06 Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγό−

μενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, 
κλάσης πυραντίστασης 90 min

ΕΥΡΩ 350,00
62.61Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, 

δίφυλλες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236
Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης 
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μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης από 
πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από αναγνωρι−
σμένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η πόρτα θα 
αποτελείται από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα 
DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστε−
γανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες ενδει−
κτικού τύπου PALUSOL ή αναλόγου), θυρόφυλλο τύπου 
sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής 
εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική 
πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 
140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυ−
κτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες 
βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και 
χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα 
εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, 
μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, μη−
χανισμό προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες 
χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και 
μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι 
ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση 
της επιλογής της Υπηρεσίας. 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του 
θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην 
τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκο−
νίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση 
και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
62.61.01 Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, 

χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min
ΕΥΡΩ 250,00
62.61.02 Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, 

χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min
ΕΥΡΩ 280,00
62.61.03 Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, 

χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min
ΕΥΡΩ 350,00
62.61.04 Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, 

με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης 
πυραντίστασης 30 min

ΕΥΡΩ 320,00
62.61.05 Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, 

με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης 
πυραντίστασης 60 min

ΕΥΡΩ 360,00
62.61.06 Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, 

με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης 
πυραντίστασης 90 min

ΕΥΡΩ 400,00
62.65 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας συρόμενες 

δίφυλλες 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236
Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης μεταλλικής θύ−

ρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης από πιστοποιητικό 
κλάσης πυραντίστασης από αναγνωρισμένο φορέα της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η πόρτα θα αποτελείται από θυ−
ρόφυλλα τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από 
λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 
1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα 
πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό 
αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρη−
τίνες), μεταλλικό οδηγό ανάρτησης θυροφύλλων με τα 
αντίστοιχα εξαρτήματα στήριξης επί της τοιχοποιίας ή 
ανάρτησης από την οροφή, μεταλλικούς τροχούς κύλι−

σης επί του οδηγού, ρυθμιζόμενους αναρτήρες, οριζίντια 
διάταξη καπνοστεγανότητας τύπου λαβυρίνθου, επιδα−
πέδιους τροχούς καθοδήγησης θυροφύλλων, κατακό−
ρυφες διατάξεις καπνοστεγανότητας και τερματισμού 
θυροφύλλων και μηχανισμό αυτομάτου κλεισίματος εξ 
ολοκλήρου χαλύβδινο, με διάταξη επιβράδυνσης κατά 
το κλείσιμο του θυροφύλλου. 

Ο μηχανισμός αυτομάτου κλεισίματος θα ενεργοποι−
είται μέσω ευτήκτου συνδέσμου (τήξη σε θερμοκρασία 
70 °C) ή με ηλεκτρομαγνητική διάταξη συνδεδεμένη με 
το σύστημα πυρασφαλείας του κτιρίου. Η κάσσα και τα 
θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργο−
στάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των θυροφύλλων, 
των οδηγών, των διατάξεων καπνοσταγανότητας και 
των πάσης φύσεως μηχανισμών και εξαρτημάτων και η 
τοποθέτηση και ρύθμισή τους σύμφωνα με τις ογηγίες 
του εργοστασίου κατασκευής και τα σχέδια λεπτομε−
ρειών της μελέτης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
62.65.01 Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, συρόμενες, 

χωρίς ανθρωποθυρίδα, κλάσης πυραντίστασης 60 min
ΕΥΡΩ 500,00
62.65.02 Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, συρόμενες, 

χωρίς ανθρωποθυρίδα, κλάσης πυραντίστασης 90 min
ΕΥΡΩ 650,00
62.65.03 Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, συρόμενες, 

με ανθρωποθυρίδα 2,00x0,90 m, κλάσης πυραντίστασης 
90 min

ΕΥΡΩ 700,00
63. ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
Στις τιμές του κεφαλαίου αυτού τιμολογούνται εργα−

σίες σιδηρουργικών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
− όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες 

επέκτασης, κοχλίες κ.λπ.), στερέωσης (χημικά ή εκτο−
νούμενα πιστοποιημένα κατά ΙSΟ 9001), από ανοξείδωτο 
χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,

− τα υλικά συγκόλλησης, 
− ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοι−

χείων.
63.01 Kλίμακες σιδηρές καρφωτές
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6301 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών καρφωτών κλι−

μάκων, ευθύγραμμων, κυκλικών ή μικτών, οιουδήποτε 
πλάτους και βαθμίδες οιασδήποτε διατομής, με ή χωρίς 
πλατύσκαλα, με σκελετό από έναν ή περισσότερους 
ορθοστάτες από σιδηροσωλήνα διαμέτρου τουλάχι−
στον 2˝ και ράβδους μορφοσιδήρου, βαθμιδοφόρους και 
μέτωπα με επένδυση από λαμαρίνα μαύρη ή από σιδη−
ρολάμες χωρίς επένδυση, πατήματα με μορφή σχάρας 
από ράβδους στρογγυλές ή ορθογωνικής διατομής ή 
από μαύρη μπακλαβωτή λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 
3 mm, πλατύσκαλα και κιγκλιδώματα απλά σύμφωνα με 
το σχέδιο και γενικά, ικριώματα και εργασία για πλήρη 
κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση με σιδηρές πα−
κτωμένες διχάλες. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
ΕΥΡΩ 10,00
63.02 Βαθμίδες σιδηρές 60 έως 70 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6302 
Κατασκευή και τοποθέτηση ελαφρών βαθμίδων μή−

κους 60 έως 70 cm για συνήθεις βοηθητικές κλίμακες 
με ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες με εσωτερική δι−
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άμετρο 11/2», ευθείες ή περιστροφικές με ή χωρίς πλα−
τύσκαλα, με σκελετό βαθμίδων από λάμες και γωνιακά 
ελάσματα των 3cm, μέτωπα με επένδυση από λαμαρίνα 
μαύρη πάχους 1mm ή από ή δικτυωτά χωρίς λαμαρίνα, 
πατήματα από μαύρη μπακλαβωτή λαμαρίνα πάχους 
τουλάχιστο 3 mm με αντίστοιχο μήκος κιγκλιδώματος 
με χειρολισθήρα διατομής 5 x 25 mm, και κιγλίδες 6 x 
15 mm, συμπεριλαμβανομένων των πλατυσκάλων με τα 
αναγκαία διπλά ταφ των 8 cm και της επένδυσης με 
μπακλαβαδωτή ή κριθαρωτή λαμαρίνα και γενικά σίδη−
ρος, υλικά ήλωσης και στερέωσης, μίνιο για δύο χέρια, 
ικριώματα καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή, 
τοποθέτηση και στερέωση.

Τιμή ανά βαθμίδα (τεμ)
ΕΥΡΩ 90,00
64. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ − ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ 
64.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων 

διατομών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων 

εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κ.λπ.., από ράβδους 
συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του 
μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης 
καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοπο−
θέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
64.01.01 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401 
ΕΥΡΩ 4,00
64.01.02 Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και κα−

μπύλες ράβδους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6402
ΕΥΡΩ 4,70
64.03 Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6403 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων, 

εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κ.λπ., πολυσύνθετου 
σχεδίου από ράβδους συνήθων διατομών αλλά πυκνές 
και οιουδήποτε σχεδίου που γενικά συνδέονται με 
εντορμίες και ήλωση με ή χωρίς χυτοσιδηρές κεφαλές 
στους ήλους ή άλλα διακοσμητικά στοιχεία.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου 
και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η 
εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και 
στερέωση των κιγκλιδωμάτων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ 6,00
64.06 Σφυρήλατα κιγκλιδώματα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6406 
Κατασκευή και τοποθέτηση σφυρήλατων κιγκλιδω−

μάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κ.λπ., από ρά−
βδους σφυρηλατημένες σε όλες τους τις έδρες. Συμπε−
ριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των 
υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία 
για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση 
των κιγκλιδωμάτων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
64.06.01 Απλού σχεδίου και ελαφράς κατασκευής
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401 
ΕΥΡΩ 10,00
64.06.02 Πολυσυνθέτου σχεδίου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6407
ΕΥΡΩ 12,00

64.10 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους 
Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από 

οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες 
μαύρους, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενι−
κά σιδηροσωλήνες, ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή βαφή 
σε δύο στρώσεις (μίνιο) καθώς και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης και τελικού χρωματισμού (συμπεριλαμ−
βανομένων των υλικών βαφής). 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
64.10.01 Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1΄΄
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6411 
ΕΥΡΩ 10,00
64.10.02 Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1 1/2΄΄
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6412
ΕΥΡΩ 12,00
64.10.03 Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2΄΄
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6413
ΕΥΡΩ 15,00
64.16 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμέ−

νους
Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από 

οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες από γαλβανισμένους 
σιδηροσωλήνες, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και 
γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά τεμάχια, καθώς και εργα−
σία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον χρωματισμό. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
64.16.01 Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1΄΄
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6416 
ΕΥΡΩ 10,50
64.16.02 Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1 

1/2΄΄
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6417
ΕΥΡΩ 12,50
64.16.03 Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2΄΄
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6418
ΕΥΡΩ 15,50
64.17 Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6418
Κατασκευή κιγκλιδώματος από ανοξείδωτες διατομές, 

ποιότητας AISI 304, οιουδήποτε σχεδίου, με μεταλλικούς 
ορθοστάτες ανά 1,00 m από λάμα διατομής 40x20 mm 
στερεωμένη στον μεταλλικό σκελετό με ανοξείδωτες 
βίδες, μεταλλικά ευθύγραμμα οριζόντια στοιχεία διατο−
μής Φ10, ανά 15 − 20 cm μεταξύ των ορθοστατών, λοιπά 
ανοξείδωτα στοιχεία, συρματόσχοινα, εντατήρες, κο−
χλίες, περικόχλια και κομβοελάσματα από ανοξείδωτο 
χάλυβα ποιότητας ΑΙSI 304 και πάχους 6 mm. Πλήρως 
περαιωμένη εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης, 
στερέωσης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα 
με την μελέτη. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετηθέντος κιγκλι−
δώματος

ΕΥΡΩ 8,00
64.21 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι 
Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων, μαύροι, χωρίς ειδικά 

τεμάχια, χρωματισμένοι με διπλή στρώση μινίου, Πληρης 
κατασκευή και τοποθέτηση. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλή−
να.

64.21.01 Σιδηροσωλήνες μαύροι Φ 1΄΄
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6421
ΕΥΡΩ 6,00
64.21.02 Σιδηροσωλήνες μαύροι Φ 1 1/2΄΄



 

 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6422
ΕΥΡΩ 8,50
64.21.03 Σιδηροσωλήνες μαύροι Φ 2΄΄
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6423
ΕΥΡΩ 10,50
64.26 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι
Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς 

ειδικά τεμάχια, χρωματισμένοι με διπλή στρώση μινίου, 
Πληρης κατασκευή και τοποθέτηση. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλή−
να.

64.26.01 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1΄΄
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6426
ΕΥΡΩ 6,50
64.26.02Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1 1/2΄΄
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6427
ΕΥΡΩ 9,00
64.26.03 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2΄΄
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428
ΕΥΡΩ 11,00
64.29  Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428
Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογ−

γυλή ανοξείδωτη διατομή Φ50x2 mm, ποιότητας AISI 
304, οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση με κατάλληλο 
πείρο (αρσενικό−θηλυκό) ή με ήλωση ή ηλεκτροσυ−
γκόλληση Argon με ηλεκτρόδια ανοξειδώτων χαλύβων. 
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, 
πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης και 
στερέωσης, σύμφωνα με την μελέτη και τις κατασκευ−
αστικές λεπτομέρειες. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου πλήρους 
χειρολισθήρος

ΕΥΡΩ 18,00
64.31 Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσμα−

τος οπής 10x4 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6431 
Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) δικτυωτού ελάσμα−
τος. 

ΕΥΡΩ 4,20
64.32 Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσμα−

τος οπής 2x2 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6432 
Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος 

(μετάλ ντεπλουαγέ) με οπή ίση με δάκτυλο χεριού το−
ποθετημένο σε σκελετό τοίχων ή οροφών, με αλλη−
λεπικάλυψη των φύλλων του ελάσματος κατά 5 cm 
τουλάχιστον, στερέωσή τους στο ξύλινο σκελετό με 
διχαλωτούς ήλους μέσω ξυλίνων τάκων και σύνδεση 
των φύλλων με γαλβανισμένο σύρμα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 8,00
64.41 Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο 

διατομής «L»ή «T»
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6441 
Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατο−

μής «L» ή «T», απλοί ή με αντηρίδες, καρφωτοί, οιωνδή−
ποτε διαστάσεων, συμπεριλαμβανόμενης της διάνοιξης 
οπών πρόσδεσης, πλήρως τοποθετημένοι, με έμπηξη 

στο έδαφος, ή με πάκτωση με λίθους ή σε βάση από 
σκυρόδεμα (χωρίς την αξία του).

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
ΕΥΡΩ 2,40
64.46 Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6446.1 
Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο, απλό ή διπλό το−

ποθετημένο, με πρόσδεση με γαλβανισμένο σύρμα σε 
πασσάλους περιφράγματος, σε οσεσδήποτε σειρές 
οριζόντιες, κατακόρυφες και διαγώνιες. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
ΕΥΡΩ 0,60
64.47 Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6447 
Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή 2,5 cm και βάρους 

1,0 kg/m2 από σύρμα κυματοειδές (κατσαρό), τοποθετη−
μένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επι−
φανείας περιφραγμάτων. 

ΕΥΡΩ 2,50
64.48 Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6448 
Συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων 2,5 

cm και βάρους 1.0 kg/m2 τοποθετημένο σε πασσάλους 
ή σε σκελετό περιφραγμάτων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επι−
φανείας περιφραγμάτος. 

ΕΥΡΩ 2,70
64.49 Τυποποιημένο μεταλλικό χωροδικτύωμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401
Τυποποιημένο μεταλλικό χωροδικτύωμα οποιουδή−

ποτε σχεδίου, που τοποθετείται με ή χωρίς γερανό, 
με μεταλλικές ράβδους Φ 33 mm, (χωρίς ραφή) από 
χάλυβα S235J, γαλβανισμένες εν θερμώ σύμφωνα με το 
DIN 50976, με κόμβους που διαμορφώνονται από σφαί−
ρες από συμπαγή σφυρήλατο χάλυβα διατομής Φ50, 
ποιότητας S245, συνδέσεις με κοχλίες υψηλής αντοχής 
τύπου 5.6, 8.8 και 10.9 κατά DIN 267, στήριξη του χωρο−
δικτυώματος στις προβλεπόμενες θέσεις με κατάλλη−
λα ελάσματα και κοχλίες, χρωματισμό των μεταλλικών 
επιφανειών με βερνικόχωμα ντούκο σε τρία χέρια, σε 
απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας και γενικά υλικά 
και μικροϋλικά επί τόπου καθώς και εργασία πλήρους 
κατασκευής, στερέωσης και τοποθέτησης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ 8,00
65. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
Στο κεφάλαιο αυτό τιμολογούνται οι κατασκευές 

από αλουμίνιο χωρίς υαλοπίνακες, (υλικά και εργασία 
πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης),σύμφωνα με τα 
παρακάτω:

α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμι−
νίου θα είναι: 

− φορτίο θραύσης 180 MPa−220 MPa, 
− όριο ελαστικότητας 140 MPa−180 MPa, 
− επιμήκυνση ε=4%−6%. 
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα εί−

ναι: 
− για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 
− στο εξωτερικό αυτού 20 μm 
− σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα 

είναι 50 μm.
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δ) Στη τιμή των άρθρων συμπεριλαμβάνονται επιπλέ−
ον ανηγμένες και οι παρακάτω δαπάνες (εργασία και 
υλικά):

δ1) Για τη τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλεί−
ας και λειτουργίας χωρίς την αξία των υλικών αυτών η 
οποία αποζημιώνεται ιδιαίτερα, εκτός του άρθρου 65.20, 
στην τιμή του οποίου αναφέρεται ρητά ότι συμπερι−
λαμβάνονται στην τιμή του..

δ2) Για τη κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή 
θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 
mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του 
σκελετού από θερμογαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 

δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νε−
οπρέν), καθώς και όλα όσα μικροϋλικά προβλέπονται 
από τις προδιαγραφές του παραγωγού, για την πλήρη 
στερέωση, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, 
της αερο−στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερ−
μομόνωσης.

δ3) Για την εκπόνηση κάθε μελέτης και υπολογισμών 
που μπορεί να απαιτηθούν για την εξασφάλιση της 
κατασκευής σε ανεμοπίεση ή άλλες φορτίσεις.

δ4) Για την προσωρινή τοποθέτηση αφαιρούμενων 
συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών δι−
ατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους 
κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.

ε) Στις τιμές των άρθρων 65.02, 65.05, 65.10, 65.11, 65.12, 
65.13, 65.14, 65.15, 65.16, 65.17, 65.18, 65.19, 65.20, 65.41, και 
65.42 συμπεριλαμβάνεται και η βαφή του αλλουμινίου.

65.01 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με 
ηλεκτροστατική βαφή 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501 
Τυποποιημένα κουφώματα, εκτός όσων ειδικά ανα−

φέρονται παρακάτω στα επόμενα άρθρα, τα οποία τι−
μολογούνται ιδιαίτερα, βιομηχανικής κατασκευής, από 
διατομές αλουμινίου προερχόμενα από πιστοποιημένη 
κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των 
επιμέρους στοιχείων τους χαρακτηριστική της «σειράς», 
με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
65.01.01 Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο 

αλουμίνιο έως 12 kg/m2

ΕΥΡΩ 120,00
65.01.02 Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο 

αλουμίνιο 12 − 24 kg/m2

ΕΥΡΩ 190,00
65.01.03 Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βά−

ρους έως 12 kg/m2

ΕΥΡΩ 125,00
65.01.04 Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βά−

ρους 12 έως 24 kg/m2

ΕΥΡΩ 200,00
65.02 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες
Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, 

οποιωνδήποτε διαστάσεων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
65.02.01 Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο 

αλουμίνιο 
65.02.01.01 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς 

φεγγίτη 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502
ΕΥΡΩ 150,00
65.02.01.02 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς 

φεγγίτη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6503
ΕΥΡΩ 140,00
65.02.01.03 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, με στα−

θερό φεγγίτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6504
ΕΥΡΩ 130,00
65.02.01.04 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τρίφυλλες, με δύο 

φύλλα σταθερά και ένα κινητό, χωρίς φεγγίτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6505
ΕΥΡΩ 125,00
65.02.01.05 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τρίφυλλες, με δύο 

φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6506
ΕΥΡΩ 120,00
65.02.01.06 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τετράφυλλες, με 

δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, χωρίς φεγγίτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6505
ΕΥΡΩ 125,00
65.02.01.07 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τετράφυλλες, με 

δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεγ−
γίτη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6506
ΕΥΡΩ 130,00
65.02.01.08 Υαλόθυρες δίφυλλες, παλινδρομικές, με ή 

χωρίς σταθερό φεγγίτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6508
ΕΥΡΩ 150,00
65.02.01.09 Υαλόθυρες τρίφυλλες ή τετράφυλλες, πα−

λινδρομικές, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6506
ΕΥΡΩ 140,00
65.02.02 Υαλόθυρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο:
65.02.02.01 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χω−

ρίς φεγγίτη 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502
ΕΥΡΩ 155,00
65.02.02.02 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς 

φεγγίτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6503
ΕΥΡΩ 145,00
65.02.02.03 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, με στα−

θερό φεγγίτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6504
ΕΥΡΩ 135,00
65.02.02.04 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τρίφυλλες, με δύο 

φύλλα σταθερά και ένα κινητό, χωρίς φεγγίτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6505
ΕΥΡΩ 130,00
65.02.02.05 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τρίφυλλες, με δύο 

φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6506
ΕΥΡΩ 125,00
65.02.02.06 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τετράφυλλες, με 

δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, χωρίς φεγγίτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6505
ΕΥΡΩ 130,00
65.02.02.07 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τετράφυλλες, με 

δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεγ−
γίτη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6506
ΕΥΡΩ 135,00
65.02.02.08 Υαλόθυρες δίφυλλες, παλινδρομικές, με ή 

χωρίς σταθερό φεγγίτη
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6508
ΕΥΡΩ 155,00
65.02.02.09 Υαλόθυρες τρίφυλλες ή τετράφυλλες, πα−

λινδρομικές, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6506
ΕΥΡΩ 145,00
65.05 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502
Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πά−

νελ) αλουμινίου, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, οποιωνδή−
ποτε διαστάσεων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 152,00
65.10 Μπαλκονόπορτες από αλουμίνιο δίφυλλες ανοι−

γόμενες 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6510
Μπαλκονόπορτες δίφυλλες, ανοιγόμενες με μεντε−

σέδες, με οδηγούς ρολλών από αλουμίνιο (μη περι−
λαμβανομένου του ρολλού), οποιασδήποτε αναλογίας 
διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 156,00
65.11 Υαλόθυρες αλουμινίου μονόφυλλες ή δίφυλλες, 

συρόμενες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6511 
Υαλόθυρες από αλουμίνιο μονόφυλλες ή δίφυλλες, 

συρόμενες, με φύλλα χωνευτά σε τοιχοπέτασμα, με 
οδηγούς ρολλών, οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων 
εξωτερικού πλαισίου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 140,00
65.12 Υαλόθυρες αλουμινίου δίφυλλες, συρόμενες, 

επάλληλες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6512 
Υαλόθυρες δίφυλλες αλουμινίου με οδηγούς ρολλών, 

με επάλληλα συρόμενα και τα δύο φύλλα (το ένα επί 
του άλλου), οποιασδήπτε αναλογίας διαστάσεων εξω−
τερικού πλαισίου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 125,00
65.13 Υαλόθυρες αλουμινίου συρόμενες δίφυλλες, με 

ή χωρίς σταθερό φύλλο
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6513 
Υαλόθυρες δίφυλλες από αλουμίνιο συρόμενες, με 

ή χωρίς σταθερό φύλλο, με επάλληλα φύλλα (το ένα 
επί του άλλου), οποιασδήπτε αναλογίας διαστάσεων 
εξωτερικού πλαισίου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 110,00
65.14  Υαλόθυρες αλουμινίου συρόμενες, τρίφυλλες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6514 
Υαλόθυρες τρίφυλλες από αλουμίνιο, συρόμενες, με 

ένα ή δύο ή και τρία φύλλα επάλληλα σε δύο επίπε−
δα (μη χωνευτά), οποιασδήπτε αναλογίας διαστάσεων 
εξωτερικού πλαισίου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 105,00
65.15  Υαλόθυρες αλουμινίου συρόμενες, τετράφυλ−

λες, πεντάφυλλες ή εξάφυλλες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6515 
Υαλόθυρες αλουμινίου τετράφυλλες ή πεντάφυλλες 

ή εξάφυλλες, με δυο ή περισσότερα φύλλα συρόμενα 
επάλληλα σε δύο επίπεδα (μη χωνευτά σε τοίχο) οποι−

ασδήπτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 112,00
65.16 Προθήκες από αλουμινίο (βιτρίνες)
Προθήκες από αλουμινίο (βιτρίνες), με μονοφύλλη ή 

διφύλλη θύρα, ανοιγόμενη με μεντεσέδες, με ή χωρίς 
ανασυρόμενο κιγκλίδωμα (συνήθης τύπος κουφωμάτων 
προσόψεως καταστημάτων), οποιασδήποτε αναλογίας 
διαστάσεων βιτρίνας, φεγγιτών και φύλλων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
65.16.01 Προθήκες με μονοφύλλη ή διφύλλη θύρα, με 

ανασυρόμενο κιγκλίδωμα, εξωτερικών διαστάσεων πλαί−
σιου μέχρι 22,00 m2

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6516
ΕΥΡΩ 170,00
65.16.02 Προθήκες με μονόφυλλη ή δίφυλλη θύρα, με 

ανασυρομένο κιγκλίδωμα, εξωτερικών διαστάσεων πλαί−
σιου από 22,00 μέχρι 35,00 m2

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6517
ΕΥΡΩ 160,00
65.16.03 Προθήκες με μονοφύλλη θύρα ανοιγόμενη, με 

ή χωρίς κιγκλίδωμα επιφάνειας, με εξωτερικές διαστά−
σεις πλαίσιου 8,00 έως 12,00 m2

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6518
ΕΥΡΩ 100,00
65.17 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα 
Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτε−

λούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος), οποι−
ασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, 
με σκελετό κάσσας (πλαισίου).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
65.17.01 Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κα−

τακόυφο ή οριζόντιο άξονα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6519
ΕΥΡΩ 180,00
65.17.02 Υαλοστάσια μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, 

ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6520
ΕΥΡΩ 160,00
65.17.03 Υαλοστάσια μονόφυλλα, κινητού φεγγίτη, κα−

τακόρυφου ή οριζόντιου άξονα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6521
ΕΥΡΩ 172,00
65.17.04 Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγ−

γίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6522
ΕΥΡΩ 170,00
65.17.05 Υαλοστάσια δίφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατα−

κόρυφου ή οριζόντιου άξονα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6523
ΕΥΡΩ 180,00
65.17.06 Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλ−

λα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6524
ΕΥΡΩ 120,00
65.17.07 Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο 

φύλλα ανασυρόμενα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6525
ΕΥΡΩ 150,00
65.17.08 Υαλοστάσια δίφυλλα, με φύλλα συρόμενα, με 

οδηγούς ρολών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6526
ΕΥΡΩ 130,00



 

 

 
23206 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

65.17.09 Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο 
φύλλα ανασυρόμενα, με οδηγούς ρολών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6527
ΕΥΡΩ 160,00
65.18 Υαλοστάσια αλουμινίου με διαμόρφωση υποδο−

χής συσκευής κλιματισμού
Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα με ή χωρίς φεγγίτη, 

με σταθερή ποδιά διαμορφωμένη έτσι ώστε να δέχεται 
συσκευή κλιματισμού, με περσίδες από αλουμίνιο, οι−
ασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου 
φύλλων, ποδιάς και φεγγίτη και επιφάνειας εξωτερικού 
πλαίσιου μέχρι 10 m2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
65.18.01 Υαλοστάσια δίφυλλα, συρόμενα, με ή χωρίς 

φεγγίτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6528
ΕΥΡΩ 125,00
65.18.02 Υαλοστάσια δίφυλλα, με φύλλα ανασυρόμενα, 

με ή χωρίς φεγγίτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6529
ΕΥΡΩ 155,00
65.19 Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα 

συρόμενα, μη χωνευτά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6530
Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα με 

ένα ή και περισσότερα συρόμενα, μη χωνευτά φύλλα, 
οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαι−
σίου και φύλλων συρομένων ή σταθερών, επιφανείας 
εξωτερικού πλαισίου μέχρι 8,00 m2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 105,00
65.20 Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων 

κτιρίου από αλουμίνιο 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501 
Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου 

από αλουμίνιο, με σταθερά και προβαλλόμενα προς 
τα έξω υαλοστάσια, οιουδήποτε τύπου ή ΣΕΙΡΑΣ, προς 
εγκατάσταση σε υπάρχουσα υποδομή, προερχόμενο 
από πιστοποιημένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικα−
σία, οποιασδήποτε μορφής και διάταξης των μεταλλικών 
μερών της κατασκευής, με εμφανή ή μή διάταξη υπο−
δοχής διπλών υαλοπινάκων, με ηλεκτροστατική βαφή 
σε οποιαδήποτε απόχρωση (κατά RAL).

Συμπεριλαμβάνονται οι μηχανισμοί λειτουργίας και 
ασφαλείας, και ο τυχόν απαιτούμενος πρόσθετος σκε−
λετός σταθεροποίησης του συστήματος (σύμφωνα με 
την μελέτη εγαρμογής που θα συνταχθεί από τον κα−
τασκευαστή), τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες 
ανεμοστεγανότητας και υδατοστεγανότητας και η δι−
άταξη εντόνωσης των υδρατμών (στο εσωτερικό του 
υαλοπετάσματος).

Πλήρης περαιωμένη εργασία προσαρμογής στον κάν−
ναβο της αρχιτεκτονικής μελέτης, κατασκευής, τοπο−
θέτησης, στερέωσης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, 
για πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φάνειας

65.20.01 Σύστημα υαλοπετασμάτων με καπάκι μεταξύ 
των υαλοπινάκων

ΕΥΡΩ 110,00
65.20.02 Σύστημα υαλοπετασμάτων με σκοτία μεταξύ 

των υαλοπινάκων
ΕΥΡΩ 115,00

65.20.03 Σύστημα υαλοπετασμάτων με εμφανή διατο−
μή αλουμινίου μεταξύ των υαλοπινάκων

ΕΥΡΩ 120,00
65.25 Κινητές σίτες αερισμού
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6530
Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λε−

πτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου, τοποθετού−
μενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Υλικά, μι−
κτοϋλικά και εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φάνειας

ΕΥΡΩ 40,00
65.31 Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλου−

μίνιο
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6531 
Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων διαχωρισμού αι−

θουσών, γραφείων κ.λπ., οποιουδήποτε σχεδίου από 
διατομές αλουμινίου, αποτελούμενος από επίπεδα φατ−
νώματα, τεθλασμένα ή μη, για την υποδοχή υαλοπινά−
κων, πλαστικών φύλλων ή πλακών συνθετικής ξυλείας, 
καθώς και ετοίμων φύλλων θυρίδων ή θυροφύλλων (δεν 
συμπεριλαμβλανονται στην αξία των χωρισμάτων). 

Διαμόρφωση του σκελετού με κατακόρυφα στοιχεία 
αλουμινίου πάχους 2,5 mm ανά το πολύ 1,20 m και 
οριζόντια στοιχεία ανά το πολύ 1,50 m. Πλήρης πε−
ραιωμένη εργασία προσαρμογής στον κάνναβο της 
αρχιτεκτονικής μελέτης, κατασκευής, τοποθέτησης, 
στερέωσης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, για πλήρη 
λειτουργία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φανείας αλουμινίου.

ΕΥΡΩ 46,00
65.32 Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από 

φύλλο αλουμινίου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6532
Προστατευτική ποδιά θυρών (μπάζα) από φύλλο αλου−

μινίου ύψους έως 20 cm, προστατευτική επένδυση στην 
περιοχή των χειρολαβών, από φύλλο αλουμινίου δια−
στάσεων έως 0,20x0,60 cm και πάχους μέχρι 2 mm, επί 
οποιουδήποτε τύπου θυροφύλλων, και στις δύο όψεις 
τους. Συμπεριλαμβάνεται το ανοδιωμένο αλουμίνιο, τα 
υλικά συνδέσεως και τοποθετήσεως και η εργασία δι−
άνοιξης οπών για την υποδοχή των χειρολαβών και 
κλείθρων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φανείας αλουμινίου.

ΕΥΡΩ 40,00
65.41 Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541 
Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες περί κατακόρυφο άξο−

να στην άκρη του φύλλου ή συρόμενες, σε κάσσα από 
στρατζαριστή λαμαρίνα 30/15mm, κατασκευαζόμενες 
από κατάλληλες διατομές, με διαστάσεις και μορφή 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης

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

ΕΥΡΩ 12,00
65.42 Υαλοστάσια αλουμινίου, οποιωνδήποτε διαστά−

σεων, ανοιγόμενα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6542 
Υαλοστάσια αλουμινίου οποιωνδήποτε διαστάσεων, με 

φύλλα ανοιγόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα 
(αλλά όχι στην άκρη των φύλλων) ή ανασυρόμενα, κατα−
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σκευαζόμενα από κατάλληλες διατομές, με διαστάσεις 
και μορφή σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

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

ΕΥΡΩ 15,00
65.43 Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6543 
Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο, διατομής 30Χ30Χ2 

mm, τοποθετούμενες για την προοστασία ακμών βαθμί−
δων ή απολήξεων επιχρισμάτων κατά τις κατακόρυφες 
ακμές των τοίχων, στερεωμένες με ειδικούς ήλους. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
ΕΥΡΩ 3,00
71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ − ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
Με τις τιμές των άρθρων του κεφαλαάιου αυτού τι−

μολογούνται οι εργασίες κατασκευής επιχρισμάτων και 
παρεμφερών εργασιών.

α) Με την τιμή του άρθρου 71.01 τιμολογείται η εργα−
σία αρμολογήματος σε υφιστάμενη τοιχοδομή, δεδομέ−
νου ότι η εργασία αυτή συμπεριλαμβάνεται στην τιμή 
αποζημίωσης της εργασίας λιθοδομής στην περίπτωση 
κατασκευής της.

β) Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες οι εργα−
σίες και τα υλικά για:

− την προετοιμασία των επιφανειών για να δεχτούν 
το επίχρισμα, όπως η αφαίρεση λιπαρών ουσιών (με 
κατάλληλο απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο 
διάλυμα), λοιπών στοιχείων (με βούρτσισμα),

− την αποκοπή μεγάλων εξοχών,
− την ύγρανση της επιφάνειας,
− την προστασία παρακείμενων κατασκευών και τον 

καθαρισμό τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς και 
την επικάλυψη αγωγών με οικομικό χαρτί.

− η κατασκευή τάκων ζυγίσματος, ραμάτων χάραξης, 
κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης 
κενών και ορίων κ.λπ.

γ) Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται 
(εφόσον δεν αναφέρονται ρητά στο υπόψη άρθρο) οι 
εργασίες και τα υλικά για:

− ενδεχόμενη επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο 
συγκολλητικό υλικό (σε λείες επιφάνειες),

− ενδεχόμενη χρήση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής 
επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου,

δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν:
− και για τους τύπους κονιαμάτων 2 και 3 καθώς και 

για ενδεχόμενες μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθ−
μισης της άμμου ή του μαρμαροκονιάματος ή και της 
περιεκτικότητας του κονιάματος σε αυτά. 

− ανεξάρτητα από τον τρόπο κατασκευής (με το χέρι 
ή πιστοποιημένη μηχανή).

− για οποιαδήποτε επιφάνεια.
− για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας λόγω καιρικών 

συνθηκών.
71.01 Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7101 
Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε 

οποιοδήποτε ύψος, με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg 
τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η 
προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των 
μικροανωμαλιών των λίθων, το άνοιγμα, η απόξεση και 
η πλύση των αρμών με καθαρό νερό και κατάλληλη 
μεταλλική βούρτσα μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την 
επιφανείας του τοίχου, διαβροχή του τοίχου αμέσως 

πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, πλήρωση με 
τσιμεντοκονία, συμπίεση, μόρφωση, καθαρισμό, ικριώ−
ματα, κ.λπ..

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως
71.01.01 Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθο−

δομών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7101 
ΕΥΡΩ 14,00
71.01.02 Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθο−

δομών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7102
ΕΥΡΩ 12,00
71.01.03 Αρμολογήματα όψεων ημιξέστων ή ξεστών 

λιθοδομών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7103
ΕΥΡΩ 10,00
71.01.04 Αρμολογήματα όψεων πλινθοδομών παντός 

είδους 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7104
ΕΥΡΩ 15,00
71.02 Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών με ρωμαϊκό 

κονίαμα (κουρασάνι) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7102 
Τελικό αρμολόγημα όψεων λιθοδομών κάθε τύπου 

και μορφής, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο ερ−
γασίας, με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι), σύμφωνα με 
την μελέτη. Περιλαμβάνεται ο επιμελής καθαρισμός της 
επιφάνειας εφαρμογής με χρήση εργαλείων χειρός ή 
ηλεκτροεργαλείων (μή κρουστικών), η απομάκρυνση των 
σαθρών τμημάτων, η εκβάθυνση των αρμών από 2 έως 
3cm, το πλύσιμο της επιφάνειας με νερό υπό πίεση, 
η απομάκρυνση της περίσσειας νερού με πεπιεσμένο 
αέρα, η αρμολόγηση με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι), 
σε κατάλληλη σύνθεση για τον προβλεπόμενο τελικό 
χρωματισμό (σύμφωνα με την μελέτη), έτσι ώστε η τε−
λική επιφάνεια του αρμολογήματος να ευρίσκεται σε 
εσοχή 5 έως 10 mm από την επιφάνεια της λιθοδομής, 
η συντήρηση της επιφάνειας εφαρμογής και ο τελικός 
καθαρισμός από τυχόν υπολείμματα υλικών αρμολό−
γησης.

Πλήρης περαιωμένη εργασία, με τα υλικά και μικροϋλι−
κά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, 
ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 15,00
71.21 Επιχρίσματα τριπτά − τριβιδιστά με τσιμεντο−

κονίαμα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121 
Επιχρίσματα τριπτά − τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 

των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις δια−
στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύ−
τερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), 
επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από 
το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο 
εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 11,00
71.22 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκο−

νίαμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7122 
Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 

600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, εις τρείς διαστρώσεις, 
επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από 
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το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο 
εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 11,50
71.31 Επιχρίσματα τριπτά − τριβιδιστά με μαρμαρο−

κονίαμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7131 
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 

1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποι−
ασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 
4,00 m από το δάπεδο εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 10,00
71.36 Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7136 
Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) εκτελούμενα με το 

μιστρί, χωρίς διάστρωση λασπώματος, με ασβεστοτσι−
μεντοκονίαμα 1:2 επί τοίχων, σε οποιασδήποτε στάθμη 
από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το 
δάπεδο εργασίας, σε δυο στρώσεις ασβεστοτσιμε−
ντοκονιάματος 1:2 (με άμμο μεσόκοκκη), τελικού μέσου 
πάχους 15 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 7,00
71.38 Επιχρίσματα τριπτά (ραντιστά)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7138 
Επιχρίσματα τριπτά (ραντιστά) με ασβεστοτσιμεντο−

κονίαμα 1:2 των 150 kg τσιμέντου επί τοίχων, σε οποια−
δήποτε στάθμη από το έδαφος και σε ύψος μέχρι 4,00 m 
από του δαπέδου εργασίας, σε τρείς στρώσεις, εκ των 
οποίων η πρώτη πιτσιλιστό με τσιμεντοκονίαμα των 450 
kg με άμμο μεσόκοκκη, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) 
με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 των 150 kg τσιμέντου 
με άμμο μεσόκοκκη και η τρίτη ριπτή (ραντιστή) με 
κονιάμα της ίδιας αναλογίας με το λάσπωμα. Η τρίτη 
στρώση εκτελείται σε δύο φάσεις, εκ των οποίων η 
δεύτερη (δεύτερο πέρασμα) γίνεται μόλις το κονίαμα 
της πρώτης έχει αρχίσει να τραβάει.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 10,00
71.41 Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7141 
Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ με τσιμεντο−

κονίαμα των 450 kg τσιμέντου επί τοίχων, σε οποια−
δήποτε στάθμη από το έδαφος και σε ύψος μέχρι 4,00 
m από του δαπέδου εργασίας, σε τρείς στρώσεις, εκ 
των οποίων η πρώτη πιτσιλιστό με μεσοκόκκη άμμο, η 
δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) με άμμο μεσόκοκκη και η 
τρίτη εκτελουμένη σε δύο φάσεις με άμμο σπυρωτή 
μεσόκοκκη, ραντιστή με θυμαράκι ή με μηχανή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 12,50
71.46 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων 

με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7146 
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων, σε 

οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος και σε ύψος από 
το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, με ασβεστοκονία−
μα 1:2, σε τρεις στρώσεις, εκ των οποίων η πρώτη με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 των 150 kg τσιμέντου, οι 
δε δύο άλλες με ασβεστοκονίαμα 1:2 ή μαρμαροκονίαμα 
1:2 των 150 kg τσιμέντου. Πλήρης περαιωμένη εργασία, 
με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και τον απαιτού−

μενο εξοπλισμό, εργαλεία και ικριώματα εργασίας. Δεν 
συμπεριλαμβάνεται το μεταλλικό πλέγμα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 11,00
71.52 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού 

πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7152 
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγ−

ματος, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος και σε 
ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σε τρεις 
στρώσεις, εκ των οποίων η πρώτη με τσιμεντοασβεστο−
κονίαμα των 400 kg τσιμέντου, η δε δεύτερη και τρίτη 
με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου. Πλή−
ρης περαιωμένη εργασία, με τα υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, εργαλεία 
και ικριώματα εργασίας. Δεν συμπεριλαμβάνεται το 
μεταλλικό πλέγμα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 12,00
71.61 Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρ−

τιφισιέλ) με γλυφές 
Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) 

πάχους 36 − 38 mm με γλυφές (αυλάκια, καλεμιές) που 
διαμορφώνονται σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών 
της μελέτης με ξύλινους πήχεις, χωρίς την λάξευση 
των επιφανειών. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
71.61.01 Αρτιφισιέλ με κοινό τσιμέντο και άμμο λευκού 

μαρμάρου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7161 
ΕΥΡΩ 18,50
71.61.02 Αρτιφισιέλ με ημίλευκο τσιμέντο και άμμο έγ−

χρωμου μαρμάρου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7162
ΕΥΡΩ 19,50
71.61.03 Αρτιφισιέλ με λευκό τσιμέντο 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7163
ΕΥΡΩ 19,00
71.61.04 Αρτιφισιέλ με ημίλευκο τσιμέντο 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7164
ΕΥΡΩ 19,00
71.66 Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρ−

τιφισιέλ) με χαραγές
Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκoνίαμα (αρτιφισι−

έλ) πάχους 33 − 35 mm με χαραγές (ψευδαρμούς) βά−
θους εως και 10 mm, με πάχος της τρίτης στρώσεως 
15 mm. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
71.66.01 Αρτιφισιέλ με κοινό τσιμέντο και άμμο λευκού 

μαρμάρου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7166
ΕΥΡΩ 15,00
71.66.02 Αρτιφισιέλ με ημίλευκο τσιμέντο και άμμο 

έγχρωμου μαρμάρου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7167
ΕΥΡΩ 15,50
71.66.03 Αρτιφισιέλ με λευκό τσιμέντο 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7168
ΕΥΡΩ 15,00
71.66.04 Αρτιφισιέλ με ημίλευκο τσιμέντο 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7169
ΕΥΡΩ 15,00



 

 

 
 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 23209

71.71 Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από 
το δάπεδο εργασίας

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7171 
Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων, ανά 2,00 m ή κλά−

σμα αυτών προσθέτου ύψους πέραν των 4,00 m ύψους 
από το κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, 
πεζοδρόμιο, εξώστη). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 0,50
71.76 Λάξευση επιφανειών αρτιφισιέλ 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7176 
Λάξευση επιφανειών αρτιφισιέλ, επί παντός είδους 

επιχρισμάτων αρτιφισιέλ, δι’ειδικής οδοντοτυπάδος 
(κουτάλι) μετά ή άνευ τριπτών περιθωρίων. 1 m2 επιφα−
νείας άνευ αφαιρέσεως των περιθωρίων 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
71.76.01 Φολιδωτή λάξευση επιφανειών αρτιφισιέλ 

(αχοιβάδα)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7176 
ΕΥΡΩ 7,00
71.76.02 Λάξευση με οδοντοτυπάδα (ντελισίδικο)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7177
ΕΥΡΩ 5,00
71.76.03 Λάξευση με κτένα σαγρέ
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7178
ΕΥΡΩ 4,00
71.76.04 Ξέση με σύρμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7179
ΕΥΡΩ 2,50
71.81 Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, 

απλού σχεδίου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7181 
Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού 

σχεδίου, όπως κορωνίδων, ζωνών, κορνιζών ανοιγμάτων 
κ.λπ.. Η τιμή καταβάλλεται επί πλέον της τιμής των επι−
χρισμάτων παντός είδους και περιλαμβάνει την δαπάνη 
των τύπων και ικριωμάτων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
ΕΥΡΩ 7,00
71.82 Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για 

προεξοχές άνω των 20 cm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7182 
Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων προεξοχών 

μεγαλυτέρων των 20 cm, απλού σχεδίου, ανά 5 cm 
προσθέτου πλάτους (ή κλάσμα αυτών). 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) μετωπικού μήκους 
ΕΥΡΩ 0,50
71.83 Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, 

συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7181 
Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών, σύνθετου και 

πολυσύνθετου σχεδίου πλάτους έως 20cm, για γείσα, 
παραστάδες, πλαίσια, διακοσμητικά στοιχεία κ.λπ., οποι−
ουδήποτε πάχους και μορφής.

Περιλαμβάνεται η κατασκευή της υποδομής από 
οποιοδήποτε υλικό, όπως σκυρόδεμα, σχιστόπλακες, 
οπτόπλινθους κ.λπ., που θα πακτώνεται στο σώμα της 
τοιχοποιίας μέσω ανοξείδωτων στηριγμάτων ή αλλων 
συνδέσμων για την ασφαλή στερέωση του τραβηχτού, 
καθώς και η προετοιμασία των υφισταμένων επιφνειών 
(χανδρώσεις, αδροποίηση, διαβροχή κ.λπ.).

Η κατασκευή του τραβηχτού θα γίνεται σε τρεις στρώ−
σεις, εκ των οποίων οι δύο πρώτες από τσιμεντοκονίαμα 

των 600 kg τσιμέντου με ίνες πολυπροπυλενίου και 
κατάλληλο στεγανωτικό μάζας, η δε τρίτη επιφανειακή 
από ασβεστο−τσιμεντο−μαρμαροκονίαμα.

Μεταξύ των διαδοχικών στρώσεων θα εφαρμόζεται 
ενισχυτικό πρόσφυσης (ενδεικτικού τύπου Polybond ή 
αναλόγου), σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

Διακοπή της συνέχειας (αρμοί) των τραβηχτών επι−
χρισμάτων δεν επιτρέπονται.

Περιλαμβάνονται επίσης η πρόσθετη μόρφωση ακμών, 
γωνιών, σημείων σύγκλισης κ.λπ. των τραβηχτών επι−
χρισμάτων καθώς και τα μερεμετίσματα που πιθανόν 
να απαιτηθούν.

Πλήρης περαιωμένη εργασία, εκτελούμενη με ιδιαίτε−
ρη επιμέλεια, με τα πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου και τα απαιτούμενα ικριώματα.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) μετωπικού μήκους 
ΕΥΡΩ 25,00
71.85 Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7136 
Επιχρίσματα τοίχων ή οροφών με έτοιμο κονίαμα 

των 150 kg τσιμέντου ανά m3, με έγρωμα πρόσμικτα, 
βιομηχανικής προέλευσης, παραδιδόμενο σε σάκκους 
ή σιλό. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί 
τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, η απώλεια υλικού (φύρα), 
τα απαιτούμενα ικριώματα και η εργασία πλήρους κα−
τασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 20,00
72. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ 
α) Στις τιμές των άρθρων του κεφαλαίου αυτού συμπε−

ριλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα υλικά:
− για τα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές 

καταλήξεις κ.λπ.),
− για τις διόδους σωληνώσεων κ.λπ. εγκαταστάσεων,
− για τις σφραγίσεις καταλήξεων κορφιάδων,
− για τη στερέωση (συνήθως βυζατινών) κεραμιδιών, 

κορφιάδων κ.λπ., όπως σύρμα με σκληρό χάλυβα, άγκι−
στρα από ανοξείδωτο χάλυβα, αυτοδιατρητικές βίδες, 
χαλύβδινα γαλβανισμένα καρφιά κ.λπ.,

− κονιάματα σφράγισης κάτω καταλήξεων στέγης και 
κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης) στη περίπτωση εν 
ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης,

− ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξείδωτων κτενών για 
την σφράγιση των οπών στις κάτω καταλήξεις στέγης, 
βυζαντινών ή άλλων κοίλων κεραμιδιών καθώς και με−
ταλλικές ανοξείδωτες σίτες.

− τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την 
στεγάνωση αρμών απολήξεων καπνοδόχων κ.λπ.,

− ενδεχόμενα πρόσμικτα γαλακτώματα (όπως ακρυ−
λικής ρητίνης) των κονιαμάτων,

β) Στις τιμές των άρθρων επικεραμώσεων, δεν συμπε−
ριλαμβάνονται (εκτός αν αναφέρονται ρητά στο υπόψη 
άρθρο), οι δαπάνες για ενδεχόμενη τοπική χρήση φύλ−
λων μολύβδου, χαλκού, ψευδαργύρου, γαλβανισμένης 
λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαμένου αλλουμινίου.

γ) Οι τιμές του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν ανεξάρ−
τητα της κλίσης της στέγης και του ύψους της από τον 
περιβάλλοντα χώρο, τις ενδεχόμενες αυξημένες επικα−
λύψεις των κεραμιδιών οι οποίες απαιτούνται από τις 
τοπικές συνθήκες και συμπεριλαμβάνουν κάθε δαπάνη 
για τη λήψη μέτρων ασφαλείας.

72.03 Επικεράμωση με κοίλα χειροποίητα κεραμίδια, 
νταμωτή, κολυμβητή
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7203 
Επικεράμωση με κοίλα κεραμίδια, νταμωτή, σε σειρές 

κολυμβητών χειροποίητων κεραμιδιών, κατά μεν την 
κλίση της στέγης σε αποστάσεις έως 2,00 m, αποτε−
λούμενες από τρεις στρωτήρες και τους αντίστοιχους 
δύο καλυπτήρες, κατά δε την οριζόντια έννοια σε απο−
στάσεις έως 2,50 m αποτελούμενες από δύο στρωτήρες 
και καλύπτρες. Ολα τα κεραμίδια καθώς και οι ακροκέ−
ραμοι και οι κορυφοκέραμοι τοποθετούνται κολυμβητά. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως 
υλικών, οι φθορές τους, τα απαιτούμενα ικριώματα και 
η εργασία πλήρους τοποθέτησης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επι−
φανείας

ΕΥΡΩ 108,00
72.04 Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, 

νταμωτή, εν ξηρώ
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7204 
Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, ντα−

μωτή, σε σειρές κεραμιδιών, κατά μεν την κλίση της 
στέγης σε αποστάσεις έως 2,00 m, αποτελούμενες από 
τρεις στρωτήρες και τους αντίστοιχους δύο καλυπτή−
ρες, κατά δε την οριζόντια έννοια σε αποστάσεις έως 
2,50 m αποτελούμενες από δύο στρωτήρες και καλύ−
πτρες. 

Τα κεραμίδια τοποθετούνται εν ξηρώ, ενώ οι ακροκέ−
ραμοι και οι κορυφοκέραμοι τοποθετούνται κολυμβητά. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως 
υλικών, οι φθορές τους, τα απαιτούμενα ικριώματα και 
η εργασία πλήρους τοποθέτησης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επι−
φανείας

ΕΥΡΩ 21,00
72.11 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211 
Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης 

με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς 
κορυφοκεράμους. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων 
των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος 
γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί 
τόπου, τα ικριώματα και η εργασία πλήρους τοποθετή−
σεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με σύρμα 
καθώς και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων 
και των κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επι−
φανείας

ΕΥΡΩ 18,00
72.15 Επιστέγαση με σχιστόπλακες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211 
Επιστέγαση με σχιστόπλακες πάχους 20 mm, με 

επικάλυψη του κορφιά με βυζαντινά κεραμμύδια. Οι 
ακραίες σχιστόπλακες κάθε σειράς θα τοποθετούνται 
κολυμβητές με ασβεστοκονλιαμα 1:2,5 κατά τον πα−
ραδοσιακό τρόπο (με γιαγλάντισμα όπου απαιτείται). 
Περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή των κορφιάδων 
από ειδικά τεμάχια κεράμων βυζαντινού τύπου, καθώς 
και το γιαγλάντισμα αυτών. Υλικά και εργασία πλήρους 
ολοκληρωσης της επικαράμωσης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επι−
φανείας

ΕΥΡΩ 50,00
72.16 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211 

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, πλήρης 
με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς 
κορυφοκεράμους. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων 
των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος 
γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί 
τόπου, τα ικριώματα και η εργασία πλήρους τοποθετή−
σεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με σύρμα 
καθώς και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων 
και των κορυφοκεράμων, σύμφωνα με τις κατασκευα−
στικές λεπτομέρειες της μελέτης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επι−
φανείας

ΕΥΡΩ 18,50
72.17 Επικεράμωση με έγχρωμα κεραμίδια τύπου Κα−

ναδά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7397
Επικεράμωση με έγχρωμα κεραμίδια τύπου Καναδά, 

πλήρης με τα απαιτούμενα εξαρτήματα και ειδικά τεμά−
χια, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες της κατα−
σκευάστριας εταιρείας. Τα κεραμίδια θα αποτελούνται 
από ένα στρώμα από ίνες υάλου, δύο στρώματα από 
οξειδωμένη άσφαλτο, επένδυση από κεραμοποιημένο 
αμμόλιθο και ένα κατώτερο στρώμα από πυριτιούχο 
άμμο, θα τοποθετούνται δε σε υπάρχον πέτσωμα με 
γαλβανισμένους ήλους. Πλήρης περαιωμένη εργασία 
τοποθέτησης, στερέωσης, προσαρμογής, υλικά και μι−
κροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επι−
φανείας

ΕΥΡΩ 20,00
72.23 Επιστέγαση με ασφαλτοπίλημα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7223 
Επιστέγαση με ασφαλτοπίλημα βάρους τουλάχιστον 

1,00 kg/m2, εφαρμοζόμενο με αλληλοεπικάλυψη των σει−
ρών, συγκόλληση με ασφαλτόκολλα και κάρφωμα με 
πλατυκέφαλα γαλβανισμένα καρφιά. Συμπεριλαμβάνεται 
η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου, η 
φθορά και απομείωση αυτών, τα απαιτούμενα ικριώματα 
και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επι−
φανείας

ΕΥΡΩ 5,00
72.31 Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα
Επιστέγαση με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1 mm, 

επί υπάρχοντος ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, με επικά−
λυψη των φύλλων κατά την έννοια των πτυχώσεων κατά 
μία πτύχωση ή 10 cm, κατά μήκος των φύλλων κατά 0,10 
m, στους κορφιάδες με φύλλο επίπεδης λαμαρίνας πλά−
τους 0,80 m και στις θέσεις των υδρορροών (ντερέδων) 
κατά το απαιτουμενο πλάτος. Στερέωση των ελασμά−
των με ειδικούς συνδέσμους στην περίπτωση μεταλλικού 
σκελετού ή με γαλβανισμένες ξυλόβιδες στην περίπτωση 
ξύλινου σκελετού, με παρεμβολή μεταξύ των συνδέσμων 
ή των κοχλιοφόρων ήλων και της λαμαρίνας πλαστικών 
ή ελαστικών παρεμβυσμάτων πάχους 2 mm 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φάνειας

72.31.01 Επιστεγάσεις με αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 
1,00 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231 
ΕΥΡΩ 12,50
72.31.02 Επιστεγάσεις με επίπεδη λαμαρίνα πάχους 

1,00 mm
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7235
ΕΥΡΩ 11,50
72.31.03 Επιστεγάσεις με επίπεδη λαμαρίνα, μπακλα−

βωτή, πάχους 1,00 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7236
ΕΥΡΩ 13,50
72.31.04 Επιστεγάσεις με λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, 

με τραπεζοειδείς πτυχώσεις
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7238
ΕΥΡΩ 13,00
72.39 Επιστέγαση με φύλλα μολύβδου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7241 
Επιστέγαση με φύλλα μολύβδου πάχους 4 mm, επι−

πέδων επιφανειών, κεκλιμένων, οριζοντίων ή και κατα−
κορύφων, με αναδιπλώσεις πλάτους 3 cm σε όλες τις 
ενώσεις των φύλλων (ολικό πλάτος 9 cm), κοπάνισμα 
και συγκόλληση των ενώσεων με μολυβδόκολλα. Υλικά 
πάσης φύσεως επί τόπου, ικριώματα και εργασία πλή−
ρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φάνειας

72.39.01 Επιστέγαση με φύλλα μολύβδου επιπέδων 
επιφανειών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7241 
ΕΥΡΩ 59,00
72.39.02 Επιστέγαση με φύλλα μολύβδου καμπύλων 

επιφανειών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7242
ΕΥΡΩ 85,00
72.44  Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλ−

βανισμένη πάχους 1 mm
Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμέ−

νη πάχους 1mm, με στερέωση του ενός άκρου της επί 
του σκυροδέματος με εκτοξευόμενα καρφιά (ενδεικτικού 
τύου Hilti ή παρεμφερούς). Το άλλο άκρο θα παρεμένει 
ελεύθερο και θα καλύπτεται με αρμοκάλυπτρο ή θα 
διαμορφώνεται με αναδίπλωση, σύμφωνα με τα σχέδια 
λεπτομερειών της μελέτης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
72.44.01 Επικάλυψη κατακορύφων αρμών με γαλβανι−

σμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7244 
ΕΥΡΩ 22,50
72.44.02 Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμέ−

νη λαμαρίνα d = 1,0 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7246
ΕΥΡΩ 14,00
72.47 Αρμοκάλυπτρα 
Επικάλυψη αρμού διαστολής σε δάπεδα ή οροφές ή 

τοίχους με αρμοκάλυπτρο, το οποίο στερεώνεται στα 
δομικά στοιχεία εκατέρωθεν του αρμού, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή, και πλήρωση του διακένου 
με πλάκες από φυτικές ίνες εμποτισμένες με ασφαλτικό 
(ενδεικτικού τύπου FLEXELL ή αναλόγου) ή ανάλογο 
υλικό, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 
Περιλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και 
η εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετημένου αρμοκά−
λυπτρου

72.47.01 Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 50 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7246 
ΕΥΡΩ 30,00
72.47.02 Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 100 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7246
ΕΥΡΩ 46,00
72.50 Επιστέγαση με φύλλα χαλκού
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7244
Επιστέγαση στέγης με φύλλα χαλκού πάχους 0,7 mm, 

σε υπάρχοντα ξύλινο σκελετό από καδρόνια 45x45 mm 
ανά 0,40 m. Περιλαμβάνεται η προετοιμασία της διεπι−
φάνειας εφαρμογής και ο επιμελής καθαρισμό της, η 
τοποθέτηση και στερέωση των φύλλων χαλκού στον 
ξύλινο σκελετό, μέσω τζινετιών και χάλκινων καρφιών 
με πλατύ κεφάλι και ροδέλλα που εισχωρούν στο ξύλινο 
σκελετό κατά 15 mm και η αναδίπλωση των φύλλων του 
χαλκού στα καρδόνια, με συρραπτική μηχανή ή με ειδικό 
εργαλείο χειρός, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών 
της μελέτης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φάνειας 

ΕΥΡΩ 45,00
72.55 Επιστέγαση με φύλλα από τιτανιούχο ψευδάρ−

γυρο
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7244
Επιστέγαση με φύλλα από τιτανιούχο ψευδάργυρο 

VM − ZINC πάχους 0,7 mm και βάρους 5 kg/m2, οποιου−
δήποτε χρώματος, σε υπάρχοντα ξύλινο ή μεταλλικό 
σκελετό, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέ−
ρειες της μελέτης. Περιλαμβάνεται η προετοιμασία της 
διεπιφάνειας εφαρμογής και ο επιμελής καθαρισμό της, 
η τοποθέτηση και στερέωση των φύλλων στον σκελετό, 
με ανοξείδωτους συνδετήρες (clips) ελάχιστης αντο−
χής 500 N. Οπου απαιτούνται συγκολλήσεις θα γίνονται 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού, είτε χημικά 
είτε μηχανικά. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φάνειας 

ΕΥΡΩ 50,00
72.60 Επιστέγαση με φύλλα αλουμινίου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401
Επιστέγαση με φύλλα αλουμινίου πάχους 1 mm, με 

ανάγλυφη επιφάνεια, προβαμμένα με βαφές πολυεστε−
ρικής βάσεως, σε υπάρχουσα υποδομή, σύμφωνα με τις 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες τς μελέτης. Περιλαμ−
βάνονται η προετοιμασία της διεπιφάνειας εφαρμογής 
και ο επιμελής καθαρισμός της, η τοποθέτηση και στε−
ρέωση των φύλλων στην υπάρχουσα υποδομή, μέσω 
πλαστικών συνδετήρων (clips) τύπου «ταύ», με ελάχιστη 
αντοχή 500N, σύμφωνα με τις οδηγίες της προμηθεύτρι−
ας εταιρείας. Η στερέωση των πλαστικών τεγίδων θα 
γίνεται με κατάλληλα πριτσίνια ή καρφιά στην υπάρχου−
σα υποδομή (μέταλλο, ή ξύλο). Περιλαμβάνονται επίσης 
τα απαιτούμενα ειδικά τεμάχια από αλουμίνιο της ιδίας 
ποιότητας, πλάτους 30 cm, σύμφωνα με τις κατασκευα−
στικές λεπτομέρειες της αρχιτεκτονικής μελέτης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φάνειας 

ΕΥΡΩ 37,00
72.65 Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από 

γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401
Επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύ−

που «σάντουιτς», από γαλβανισμένη λαμαρίνα επίπεδη, 
τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην εσωτερική και εξωτε−
ρική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό 
από αφρώδη πολυουρεθάνης (CFC & HCFC Free), με 
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απαιτήσεις ηχομόνωσης (περ. 25dB) και πυρασφάλει−
ας (κλάσεως Β1 ή Β2 κατά DIN 4102), προβαμμένο στο 
εργοστάσιο. Στερέωση σε υπάρχουσες τεγίδες με αυ−
τοκοχλιούμενους συνδέσμους υψηλής αντοχής. Υλικά, 
μικροϋλικά, ανυψωτικός εξοπλισμός, ικριώματα και ερ−
γασία πλήρους τοποθέτησης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 40,00
72.70 Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρ−

βονικά φύλλα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7238
Επιστεγάσεις με επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά 

φύλλα, πάχους 16 mm, άθραυστα, υψηλής αντοχής στην 
υπεριώδη ακτινοβολία, φωτοδιαπερατότητα 76% για δι−
αφανές, 50% για οπάλ, 42% για φυμέ φύλλα, θερμομονω−
τικής ικανότητας τουλάχιστον 2,1 kcal/m2.h.C°, πυραντοχής 
κατηγορίας Β1 − Β2 κατά DIN 4102 και ηχομόνωσης τουλά−
χιστον 20db κατά DIN 52210. Η στερέωση στην υπάρχουσα 
υποδομή θα γίνεται με ειδικά στοιχεία (σύνδεσμοι τύπου 
«Π» ή τύπου «Η»), της ιδίας εταιρείας. Πλήρης περαιωμένη 
εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα 
τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα 
με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φάνειας

ΕΥΡΩ 70,00
72.75 Κούπολες φυσικού φωτισμού και αερισμού
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7238
Κούπολες φυσικού φωτισμού και αερισμού (Skylight), 

τυποποιημένων διαστάσεων, αποτελούμενες από σκελε−
τό από ανοδιωμένες διατομές αλουμινίου ή γαλβανισμέ−
νου χάλυβα, με διάταξη πλήρους υδατοστεγανότητας 
και παρεμβύσματα ανεμοστε−γανότητας, επικάλυψη του 
μεταλλικού σκελετού με επίπεδα ή καμπύλα πολυκαρ−
βονικά φύλλα ή φύλλα ακρυλικού (ΡΜΜΑ).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φάνειας

72.75.01 Κουπόλες σταθερές φυσικού φωτισμού, με 
διπλό θόλο, με καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με πολυ−
καρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (ΡΜΜΑ), με βάση 
PVC.

ΕΥΡΩ  450,00
72.75.02 Κουπόλες ανοιγόμενες χειροκίνητα, φυσικού 

φωτισμού και αερισμού, με διπλό θόλο, με καμπύλα 
φύλλα, εξωτερικά με πολυκαρβονικό και εσωτερικά με 
ακρυλικό (ΡΜΜΑ), με βάση PVC.

ΕΥΡΩ 635,00
72.75.03 Κουπόλες ανοιγόμενες ηλεκτροκίνητα, φυσι−

κού φωτισμού και αερισμού, με διπλό θόλο, με καμπύλα 
φύλλα, εξωτερικά με πολυκαρβονικό και εσωτερικά με 
ακρυλικό (ΡΜΜΑ), με βάση PVC.

ΕΥΡΩ 1.070,00
72.75.04 Κουπόλες πυρασφαλείας ανοιγόμενες αυτό−

ματα, φυσικού φωτισμού, με διπλό θόλο, με καμπύλα 
φύλλα, εξωτερικά με πολυκαρβονικό και εσωτερικά με 
ακρυλικό (ΡΜΜΑ), μαζί με φύσιγγες C02, έμβολο ενερ−
γοποίησης κ.λπ..

ΕΥΡΩ 1.400,00
72.75.05 Πρόσθετη τιμή των άρθρων 72.75.01 έως 

72.75.04 για κουπόλες φυσικού φωτισμού, αερισμού και 
πυρασφαλείας μορφής πυραμίδας ή κολουρο−κωνικές 
με διπλό θόλο

ΕΥΡΩ 130,00

72.75.06 Πρόσθετη τιμή των άρθρων 72.75.01 έως 
72.75.05 για κουπόλες φυσικού φωτισμού αερισμού και 
πυρασφαλείας με διπλό θόλο με πολυκαρβονικά κα−
μπύλα φύλλα.

ΕΥΡΩ  110,00
72.75.07 Πρόσθετη τιμή των άρθρων 72.75.01 έως 

72.75.06 για κουπόλες φυσικού φωτισμού με τριπλό θόλο 
με πρόσθετο εσωτερικό πολυκαρβονικό φύλλο

ΕΥΡΩ  160,00
72.80 Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7238
Πετάσματα πλαγιοκάλυψης (πάνελς) τύπου «σάντου−

ιτς», από γαλβανισμένη λαμαρίνα επίπεδη, τραπεζοειδή 
ή αυλακωτή, (στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και 
ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυου−
ρεθάνης (CFC & HCFC Free), με απαιτήσεις ηχομόνωσης 
(περ. 25dB) και πυρασφάλειας (κλάσεως Β1 ή Β2 κατά 
DIN 4102), προβαμμένο στο εργοστάσιο. Στερέωση σε 
υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους 
υψηλής αντοχής. Υλικά, μικροϋλικά, ανυψωτικός εξοπλι−
σμός, ικριώματα και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 32,00
73. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ − ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
73.11 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7311 
Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου 

πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m2, επί υπο−
στρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1: 2 1/2 των 
150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς μέσου πάχους 
2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 
kg, με τα υλικά επί τόπου και την εργασία πλήρους 
κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 26,00
73.12 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμέ−

νες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7312 
Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες, 

πλευράς άνω των 30 cm, με αρμούς πάχους το πολύ 
1 cm με τα υλικά επί τόπου και την εργασία πλήρους 
κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 18,00
73.13 Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρ−

μαρόπλακες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7313 
Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρό−

πλακες, πλευράς 40 έως 50 cm και πάχους 5 cm, επί 
υποστρώματος πάχους 2 cm με αρμούς πλάτους μέχρι 
1 cm, με τα υλικά επί τόπου και την εργασία πλήρους 
κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 31,00
73.16 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου
Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 

30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, με αρμούς πλάτους 
έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσι−
μεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 
m3 ασβέστου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
73.16.01 Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς 

21 − 30 cm
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7317 
ΕΥΡΩ 17,00
73.16.02 Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς 

άνω των 30 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316
ΕΥΡΩ 15,00
73.26 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, 

λευκά ή έγχρωμα
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή 

έγχρωμα, τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επι−
χρισμάτων, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος 
των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με αρμούς 
το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο 
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό 
τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές. Συμπεριλαμβάνεται η 
διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυ−
λικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματο−
δοτών κ.λπ.. Υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους 
κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
73.26.01 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 

15x15 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 
ΕΥΡΩ 27,00
73.26.02 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 

10x10 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7328.1
ΕΥΡΩ 34,00
73.31 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα 

ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ)
Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη 

(ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), οιουδήποτε χρώματος, με επι−
φάνεια λείας ή αδρή, ή αντιολισθητική, σε υπόστρωμα 
τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 
0,04 m3 ασβέστου, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση 
των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 
kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο. Συμπεριλαμβά−
νεται η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση 
υδραυλικών σωληνώσεων. Υλικά και μικροϋλικά και ερ−
γασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
73.31.01 Επενδύσεις με πλακίδια εφυαλωμένα ή οξύ−

μαχα 20x10 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331
ΕΥΡΩ 48,00
73.31.02 Επενδύσεις με πλακίδια εφυαλωμένα ή οξύ−

μαχα 20x5 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7332
ΕΥΡΩ 64,00
73.32 Επενδύσεις με κεραμικά ψηφιδωτά πλακίδια
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7333 
Επενδύσεις με κεραμικά ψηφιδωτά πλακίδια εφυα−

λωμένα ή μη (ματ) διαστάσεων 5Χ5 cm, οποιουδήποτε 
χρώματος. Τα πλακίδια επικολούνται σε ειδικό χαρτί 
και τοποθετούνται σε υπόστρωμα τσιμεντοκονιάματος 
των 450 kg τσιμέντου με αρμούς 1 έως 2 mm. Μετά την 
αφαίρεση του χαρτιού (με διαβροχή με άφθονο νερό) 
αρμολογούνται με λευκό τσιμέντο με ή χωρίς χρώμα. 
Υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 43,00
73.33 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποι−
ότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας 
έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη “GROUP 4”, διαστά−
σεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου 
εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη. Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 
έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg 
τσιμέντου, ή με ειδική κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα 
υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα 
των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο 
υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια 
και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του 
δαπέδου. Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδί−
ου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, 

διαστάσεων 20x20 cm
ΕΥΡΩ 25,00
73.33.02 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, 

διαστάσεων 30x30 cm
ΕΥΡΩ 28,00
73.33.03 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, 

διαστάσεων 40x40 cm
ΕΥΡΩ 30,00
73.34 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 

1
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλω−

μένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη «GROUP 1», 
οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου. Περολαμβάνεται 
η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 
1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg 
τσιμέντου με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με 
την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα συμβατή με την 
υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμε−
ντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, 
το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό 
συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρι−
σμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαμόρ−
φωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, 
διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ. Πλήρης περαιωμένη 
εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, 
καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα 
με την μελέτη. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
73.34.01 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, δι−

αστάσεων 20x20 cm
ΕΥΡΩ 26,00
73.34.02 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, δι−

αστάσεων 30x30 cm
ΕΥΡΩ 30,00
73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 
Περιθώρια (σουβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποι−

ουδήποτε τύπου διαστάσεων 7,5 x40 cm ή 7,5 x 30 cm ή 
7,5x20 cm, μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 
mm. Η δόμηση και η αρμολόγηση, θα γίνει με κατάλληλη 
τσιμεντοκονία ή κόλλα. Πλήρης περαιωμένη εργασία, 
τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού υλικά και μι−
κροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
ΕΥΡΩ 3,00
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73.36 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμε−
ντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με 
τσιμεντοκονίαμα σε δύο διαστρώσεις τσιμεντοκονιά−
ματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και 
τρίτη διάστρωση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 
kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο. Υλικά και μικροϋλικά 
επί τοπου και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
73.36.01 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7335
ΕΥΡΩ 14,00
73.36.02 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7336
ΕΥΡΩ 12,00
73.36.03 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm, 

με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7340
ΕΥΡΩ 15,00
73.37 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμε−

ντοκονίαμα σε δύο στρώσεις
Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων 

με τσιμεντοκονίαμα αποτελούμενες από μία διάστρω−
ση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο 
χονδρόκοκκη και μεσαίας διαβάθμισης και δεύτερη δι−
άστρωση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσι−
μέντου με λεπτοκόκκη άμμο. Υλικά και μικροϋλικά επί 
τοπου και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
73.37.01 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7337
ΕΥΡΩ 11,00
73.37.02 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7338
ΕΥΡΩ 9,00
73.47 Περιθώρια δώματος (λούκια)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7347 
Περιθώρια δώματος (λούκια) αναπτύγματος έως 0,30 

m με τσιμεντοκονίαμα μέσου πάχους 3,5 cm, αποτελού−
μενα από μιά διάστρωση πεταχτού τσιμεντοκινιάματος 
450 kg τσιμέντου και δευτέρη στρώση από τραβηκτό 
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg, με αυξημένο πάχος στα 
σημεία συμβολής του δώματος και του στηθαίου. Περι−
λαμβάνεται η εργασία μορφώσεως και συναρμογής με 
την επίστρωση του δώματος, η διαμόρφωση καμπύλου 
τμήματος με ακτίνα 4 έως 5 cm, με κατάλληλο καλούπι 
(απαγορεύεται η διαμόρφωση με τα χέρια ή με ύφα−
σμα), τα υλικά και μικροϋλικά και η εργασία πλήρους 
κατασκευής

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
ΕΥΡΩ 6,50
73.59 Διαστρώσεις γαρμπιλοδέματος με λιθοσύντρι−

μα
Διαστρώσεις γαρμπιλοδέματος με λιθοσύντριμα (γαρ−

μπιλομωσαικό) πάχους 3,5 cm με κοινό τσιμέντο και λι−
θοσύντριμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0,4 έως 1,0 cm. Υλικά 
και εργασία αναμίξεως, διαστρώσεως, κυλινδρώσεως 
και κατεργασίας με μηχανή ή χειροτροχό ώστε η τελική 
επιφάνεια να είναι απόλυτα επίπεδη και λεία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
73.59.01 Γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 3,5 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7359
ΕΥΡΩ 11,00

73.59.02 Γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 2,5 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7360
ΕΥΡΩ 8,00
73.61 Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά) 
Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαικά), μεγέθους 

έως Νο 6, λευκές ή με προσθήκης ψηφίδων οποιωνδή−
ποτε άλλων χρωμάτων, εκτελούμενες σε δύο στρώσεις. 
Επιμελής καθαρισμός των προς επίστρωση επιφανειών 
και πλύσιμο, υλικά και εργασία αναμίξεως, διαστρώσεως, 
κυλινδρώσεως και κατεργασίας με μηχανή ή χειροτρο−
χό ώστε η τελική επιφάνεια να είναι απόλυτα επίπεδη 
και λεία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
73.61.01 Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 2,5 cm, με 

τσιμέντο κοινό και ψηφίδες λευκές σε ποσοστό 95%
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7361
ΕΥΡΩ 14,00
73.61.02 Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 2,5 cm, με 

τσιμέντο κοινό και ψηφίδες έγχρωμες σε ποσοστό 15 
έως 25%

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7362.1
ΕΥΡΩ 15,00
73.61.03 Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 3,5 cm, με 

τσιμέντο κοινό και ψηφίδες λευκές μεγέθους έως Νο 8 
σε ποσοστό 95%

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7363
ΕΥΡΩ 17,00
73.61.04 Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 3,5 cm, με 

τσιμέντο κοινό και ψηφίδες έγχρωμες μεγέθους έως Νο 
8 σε ποσοστό 15 έως 25%

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7364.1
ΕΥΡΩ 17,50
73.61.05 Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 2,5 cm, με 

τσιμέντο λευκό ή ημίλευκο και ψηφίδες λευκές σε πο−
σοστό 95%

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7371.1
ΕΥΡΩ 15,00
73.61.06 Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 3,5 cm, με 

τσιμέντο λευκό ή ημίλευκο και ψηφίδες λευκές μεγέθους 
έως Νο 8 σε ποσοστό 95%

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1
ΕΥΡΩ 17,00
73.75 Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396 
Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια δια−

στάσεων 30x10 cm ή λωρίδων, πάχους 5,0 mm, από 
χλωριούχο πολυβινίλιο (PVC), μονοπαγούς υφής (χω−
ρίς πολλαπλές στρώσεις) οποιουδήποτε σχεδίου και 
χρωματισμού, σύμφωνα με την μελέτη. Περιλαμβάνεται 
η τοποθέτηση των πλαστικών περιθωρίων με ειδικές 
κόλλες, οι τις ειδικές λωρίδες τελειωμάτων αρμών, η 
στίλβωση και ο καθαρισμός της επιφάνειας. Yλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, στε−
ρέωσης, ευθυγράμμισης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
ΕΥΡΩ 3,00
73.76 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμά−

ρινων βαθμίδων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396 
Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων 

βαθμίδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σε υπάρ−
χουσα εγκοπή, διατομής 10x10 mm και πάχους 3 mm, 
που τοποθετείται ακριβώς στις διαστάσεις της εγκοπής 
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(φρακαριστό) με ισχυρή κόλλα, σύμφωνα με τις οδηγίες 
του προμηθευτή. Yλικά και μικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
ΕΥΡΩ 3,50
73.78 Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυ−

μένο uPVC
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396 
Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυμένο 

uPVC, διαστάσεων 125x30 mm ή 200x30 mm μετά του 
απαιτουμένου μεταλλικού γαλβανισμένου σκελετού 
που στερεώνεται στον τοίχο με κατάλληλα μπουλό−
νια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προμηθεύτριας 
εταιρείας. Yλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
ΕΥΡΩ 40,00
73.79 Προστατευτικές φάσες θυρών από ενισχυμένο 

uPVC
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396 
Προστατευτικές φάσες θυρών σε οποιαδήποτε επιφά−

νεια και ύψος, από ενισχυμένο uPVC, διαστάσεων 200x3 
mm, που στερεώνεται στις πόρτες με κατάλληλη κόλλα, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προμηθεύτριας εται−
ρείας. Περιλαμβάνεται επίσης και το προβλεπόμενο από 
την μελέτη φινίρισμα στα τελειώματα της προστατευτι−
κής φάσας. Yλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
ΕΥΡΩ 37,00
73.87 Διανοίξεις αρμών διαστολής μωσαϊκών δαπέ−

δων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7391 
Διανοίξεις αρμών διαστολής μωσαϊκών δαπέδων με 

ηλεκτρικό κόπτη, πλάτους έως 5 mm και βάθους τουλά−
χιστον όσον το πάχος του μωσαικού. Χάραξη κατά το 
σχέδιο, εργασία διάνοιξης και φθορά κοπτικών. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
ΕΥΡΩ 2,50
73.90 Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρμών δαπέδων 

από μωσαϊκό
Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρμών δαπέδων από 

μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά) με λάμες πάχους 4 mm και 
πλάτους όσο το πάχος του μωσαικού, ή εντός δια−
νοιχθέντος αρμού. Yλικά και μικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
73.90.01 Από λάμες ορειχάλκου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7392 
ΕΥΡΩ 8,007
3.90.02 Από λάμες αλουμινίου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7393
ΕΥΡΩ 6,00
73.90.03 Από λάμες μολύβδου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7394 
ΕΥΡΩ 7,00
73.91 Κατασκευή ελαφρού βιομηχανικού δαπέδου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1
Κατασκευή εγχρώμου ελαφρού βιομηχανικού δαπέ−

δου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από οπλισμένο 
σκυρόδεμα πάχους 5 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες 
προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, 
με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο, σύμφωνα με την μελέτη. 

Περιλαμβάνονται:
α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλι−

σμένου με δομικό πλέγμα κατηγορίας S500, ελαχίστου 
πάχους 5 cm στα σημεία απορροής και 7 έως 8 cm στις 
κορυφές. Στις θέσεις των φρεατίων θα εφαρμόζεται 
περιμετρικά υλικό συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος 
με το παλαιό, εποξειδικής βάσεως. 

β) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με 
πήχη (δονητικό ή κοινό). 

γ) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της 
επιφανείας του με χρήση στροφείου (ελικόπτερο), 
συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε 
ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άμμο και 40% 
από τσιμέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, 
σύμφωνα με την μελέτη.

δ) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με 
αρμοκόφτη, πλάτους 3 − 4 mm, και σε βάθος 15 mm 
περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με 
ελαστομερές υλικό. 

ε) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες 
τουλάχιστον, με κάλυψη αυτής με νάϋλον. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρ−
φωσης, συντήρησης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, 
σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργα−
σμένου δαπέδου

ΕΥΡΩ 18,00
73.92 Κατασκευή βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέ−

δου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1
Κατασκευή εγχρώμου βαρέως τύπου βιομηχανικού 

δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από οπλι−
σμένο σκυρόδεμα πάχους 8 έως 10 cm ή ινοπλισμένη 
κονία (με ίνες προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου 
περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο, σύμφωνα με 
την μελέτη. Περιλαμβάνονται: 

α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλι−
σμένου με δομικό πλέγμα κατηγορίας S500s, ελαχί−
στου πάχους 8 έως 10 cm στα σημεία απορροής και 10 
έως 12 cm στις κορυφές. Στις θέσεις των φρεατίων θα 
εφαρμόζεται περιμετρικά υλικό συγκόλλησης του νέου 
σκυροδέματος με το παλαιό, εποξειδικής βάσεως. 

β) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με 
πήχη (δονητικό ή κοινό). 

γ) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της 
επιφανείας του με χρήση στροφείου (ελικόπτερο), 
συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε 
ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άμμο και 40% 
από τσιμέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, 
σύμφωνα με την μελέτη.

δ) Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης 
πάχους 3 mm, με την χρήση μίγματος λεπτοκόκκων 
αδρανών από χαλαζιακά πετρώματα (quartz) και προσμί−
κτων ενδεικτικού τύπου COLORCRON ή αντιστοίχων. 

ε) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με 
αρμοκόφτη, πλάτους 3 − 4 mm, και σε βάθος 15 mm 
περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με 
ελαστομερές υλικό. 

στ) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέ−
ρες τουλάχιστον, με κάλυψη αυτής με νάϋλον. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρ−
φωσης, συντήρησης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, 
σύμφωνα με την μελέτη.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργα−
σμένου δαπέδου

ΕΥΡΩ 22,00
73.93 Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέ−

δου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1
Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με 

έγχρωμο εποξειδικό ρητινοκονίαμα τριών στρώσεων, συ−
νολικού πάχους 8,0 − 10 mm, με κοκκώδη υφή και εμφάνι−
ση ανάγλυφη, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και 
τις προδιαγραφές της προμηθεύτριας εταιρείας. α) Πε−
ριλαμβάνεται η προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου 
από σκυρόδεμα: ́ Ητοι φρεζάρισμα με ειδικη φρέζα δαπέ−
δων (δύο φορές σταυρωτά) ή με μηχανή σφαιριδιοβολής 
ειδικά για δάπεδο). Στη συνέχεια αναρροφάται η παρα−
γόμενη σκόνη, και καθαρίζεται σχολαστικά το δάπεδο. 
Στοκάρονται τυχόν ρωγμές και οπές με εποξειδικά υλικά. 
Μετά τον έλεγχο ότι το δάπεδο είναι καθαρό και στε−
γνό με υγρασία που δεν υπερβαίνει το 3% και πριν την 
εφαρμογή του συνθετικού δαπέδου, τοποθετείται ειδική 
στεγανοποιητική στρώση, όταν η υγρασία της υφιστάμε−
νης πλάκας ξεπερνά το 3%. β) Περιλαμβάνεται επίσης η 
προμήθεια και η διάστρωση του βιομηχανικού δαπέδου 
σε τρεις στρώσεις και συγκεκριμένα: Αστάρωμα, βασική 
στρώση πάχους 8 – 10 mm, τελική σφράγιση κλειστόπορη, 
με αγώγιμη, ομοιογενή, διαφανή, ματ, επιφάνεια, σύμφωνα 
με την μελέτη και τίς αντίστοιχες προδιαγραφές της 
εταιρείας. Η διάστρωση θα γίνει σε ζώνες, σύμφωνα με 
την μελέτη, όπου σημειώνονται οι αρμοί διακοπής εργα−
σίας διάστρωσης. Στους αρμούς προβλέπεται η αγορά 
και τοποθέτηση κατάλληλων γωνιών αλουμινίου, όπως 
επίσης γωνίες ή λάμες αλουμινίου προβλέπονται στα 
τελειώματα του βιομηχανικού δαπέδου και στις όμο−
ρες περιοχές με διαφορετικό υλικό, οιουδήποτε σχεδίου 
(ευθύγραμμου ή καμπύλου) και οιωνδήποτε διατομών. 
Σημειώνεται ότι στα σημεία επαφής του βιομηχανικού 
δαπέδου με τα φρεάτια θα υπάρξει το παραπάνω κατα−
σκευαστικό τελείωμα. Προβλέπεται επίσης η συντήρη−
ση της τελικής επιφάνειας και για επτά ημέρες, με την 
κάλυψη αυτής με νάϋλον. Πλήρης περαιωμένη εργασία, 
υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την αρχιτε−
κτονική μελέτη, τις προδιαγαφές της εταιρείας, για την 
επίτευξη του επιθυμητού αισθητικού αποτελέσματος, και 
των απαιτούμενων μηχανικών αντοχών. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυ−
πτομένης επιφάνειας

ΕΥΡΩ 45,00
73.94 Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού 

δαπέδου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1
Κατασκευή εγχρώμου ρητινούχου εποξειδικού πολυου−

ρεθανικού αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου 
πάχος 3,0 mm, με την προετοιμασία του υφιστάμενου 
δαπέδου με φρέζα δαπέδων (δύο φορές σταυρωτά) ή 
με μηχανή σφαιριδιοβολής, με την αναρρόφηση της 
παραγόμενης σκόνης, τον επιμελή καθαρισμό του δα−
πέδου και το στοκάρισμα τυχόν ρωγμών και οπών με 
εποξειδικά υλικά. Μετά τον έλεγχο ότι το δάπεδο είναι 
καθαρό και στεγνό με υγρασία που δεν υπερβαίνει το 
4% τοποθετείται το εποξειδικό αστάρι με κατανάλωση 
250 − 350 gr/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του 
υποστρώματος. Πριν το πολυμερισμό του τοποθετείται 
υαλόπλεγμα και γίνεται επίπαση με χαλαζία (κατανά−

λωση 500 gr/m2). Mετά τον πολυμερισμό του ασταριού, 
τοποθετείται το αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό δάπεδο 
με συνολικό πάχος 3,0 mm και αναλογία ρητίνης προς 
αδρανή 1:1 και συνολική κατανάλωση 5,4 kg/m2. Μετά 24 
ώρες ακολουθεί δεύτερη στρώση με ρολό και χαλαζία 
για την δημιουργία αντιολισθηρής επιφάνειας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυ−
πτομένης επιφάνειας

ΕΥΡΩ 30,00
73.96 Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυ−

βινύλιο (PVC)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396 
Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο 

(PVC) ή παρόμοιο, πάχους 2 mm, μονοπαγούς υφής (ουχί 
πολλαπλών στρώσεων) οποιουδήποτε χρωματισμού επι−
κολλούμενου με ειδική κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό 
και στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται ο πλαστικός 
τάπητας, οι λωρίδες τερμάτων, η ειδική κόλλα και η 
εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ 15,00 [**] ΕΡΓ = 6,00
73.97 Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7397 
Επιστρώσεις με πλακίδια από χλωριούχο πολυβινι−

λίου (PVC) ή παρόμοια, οποιωδήποτε διαστάσεων και 
χρωματισμού, πάχους 2 mm, επικολλούμενα με ειδική 
κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. 
Περιλαμβάνονται τα πλαστικά πλακίδια, η ειδική κόλλα 
και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ 15,50 [**] ΕΡΓ = 7,00
73.98 Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέττα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7398 
Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητα από συνθετικές 

ίνες (μοκέττα) επικολλούμενη με ειδική κόλλα σε λείο, 
επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνο−
νται η μοκέττα, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους 
κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 15,00 [**] ΕΡΓ = 6,00
73.99 Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμί−

δων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7399 
Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων μετά 

των υλικών στερεώσεως. 1m προσθίας ακμής βαθμί−
δων 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
ΕΥΡΩ 3,00
74. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ 
74.20 Γλυφές μεμονωμένες (εργαλείου) επί μαρμά−

ρων
Διαμόρφωση μεμονωμένης γλυφής (εργαλείου) σε 

οποιοδήποτε μάρμαρο. 
Περιλαμβάνεται η εργασία χάραξης, κατεργασίας και 

λείανσης. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
74.20.01 Γλυφές διατομής 15 x 15 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7419 
ΕΥΡΩ 7,00
74.20.02 Γλυφές διατομής μέχρι 30 x 30 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7420 
ΕΥΡΩ 11,00
74.22 Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7422 
Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών, κατ’ ορθή ή 

λοξή γωνίαν. Περιλαμβάνεται η κατεργασία των ακμών 
συναντήσεως των πλακών, είτε κατά ημιγωνία (μπιζω−
τάρισμα) είτε κατ’ εγκοπή (πατούρα − αντιγώνι). 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) ακμών. 
ΕΥΡΩ 2,50
74.23 Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο 
Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7416
Επεξεργασία της επιφάνειας του μαρμάρου με μη−

χανικά μέσα ή εργαλεία και ηλεκτροεργλεί χειρός, για 
την απόκτηση αδρής επιφάνειας (π.χ. σκαπιτσάρισμα) 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας 
(m2)

ΕΥΡΩ 5,00
74.30 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες 

μαρμάρου
Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμά−

ρου, ορθογωνισμένες. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και 
μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, 
τα υλικά υλικά λειότριψης, στρώσεως και καθαρισμού 
και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, 
αρμολογήματος και καθαρισμού. 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρ−
μαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότη−
τος (extra)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
74.30.01 Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, 

πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετρα−
γωνικό μέτρο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7431 
ΕΥΡΩ 71,00 [**] ΕΡΓ = 33,00
74.30.02 Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, 

πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τε−
τραγωνικό μέτρο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7432 
ΕΥΡΩ 74,00 [**] ΕΡΓ = 36,00
74.30.03 Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, 

πάχους 2 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεμάχια ανά τε−
τραγωνικό μέτρο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7433 
ΕΥΡΩ 78,00 [**] ΕΡΓ = 40,00
74.30.04 Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, 

πάχους 2 cm, σε αναλογία άνω των 25 τεμαχίων ανά 
τετραγωνικό μέτρο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7434 
ΕΥΡΩ 82,00 [**] ΕΡΓ = 44,00
74.30.05 Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, 

πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετρα−
γωνικό μέτρο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7451 
ΕΥΡΩ 90,00 [**] ΕΡΓ = 37,00
74.30.06 Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, 

πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τε−
τραγωνικό μέτρο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7452 
ΕΥΡΩ 93,00 [**] ΕΡΓ = 40,00
74.30.07 Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, 

πάχους 3 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεμάχια ανά τε−
τραγωνικό μέτρο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7453 
ΕΥΡΩ 97,00 [**] ΕΡΓ = 44,00

74.30.08 Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, 
πάχους 3cm, σε αναλογία άνω των 25 τεμαχίων ανά 
τετραγωνικό μέτρο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7454 
ΕΥΡΩ 101,00 [**] ΕΡΓ = 48,00
74.30.09 Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού 

έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 
5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7441 
ΕΥΡΩ 80,00 [**] ΕΡΓ = 35,00
74.30.10 Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού 

έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 
έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7442 
ΕΥΡΩ 83,00 [**] ΕΡΓ = 38,00
74.30.11 Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού 

έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 11 
έως 25 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7443 
ΕΥΡΩ 87,00 [**] ΕΡΓ = 42,00
74.30.12 Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού 

έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία άνω 
των 25 τεμαχίων ανά τετραγωνικό μέτρο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7444 
ΕΥΡΩ 91,00 [**] ΕΡΓ = 46,00
74.30.13 Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού 

έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 
5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7461 
ΕΥΡΩ 94,00 [**] ΕΡΓ = 36,00
74.30.14 Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού 

έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 
έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7462 
ΕΥΡΩ 98,00 [**] ΕΡΓ = 40,00
74.30.15 Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού 

έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 11 
έως 25 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7463 
ΕΥΡΩ 102,00 [**] ΕΡΓ = 44,00
74.30.16 Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού 

έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία άνω 
των 25 τεμαχίων ανά τετραγωνικό μέτρο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7464 
ΕΥΡΩ 106,00 [**] ΕΡΓ = 48,00
74.35 Επιστρώσεις δαπέδων από πολυμεγέθεις πλάκες 

μαρμάρου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7487 
Επιστρώσεις δαπέδων από πολυμεγέθεις πλάκες μαρ−

μάρου σκληρού, πάχους 3 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 100,00
74.90 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο
Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο μαλακού 

προελεύσεως Πεντέλης πάχους 2 cm και πλάτους έως 
10 cm. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
74.90.01 Ταινίες επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο 

πάχους 2 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7491
ΕΥΡΩ 9,50 [**] ΕΡΓ = 5,00
74.90.02 Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό 

έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.



 

 

 
23218 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7492 
ΕΥΡΩ 10,00 [**] ΕΡΓ = 5,00
74.90.03 Ταινίες επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο 

πάχους 3 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7493
ΕΥΡΩ 12,00 [**] ΕΡΓ = 5,50
74.90.04 Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό 

έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7494 
ΕΥΡΩ 13,00 [**] ΕΡΓ = 6,00
74.95 Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο
Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο πλάτους έως 5 

cm. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
74.95.01 Ταινίες επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο 

πάχους 2 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7496
ΕΥΡΩ 6,50 [**] ΕΡΓ = 4,50
74.95.02 Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό 

έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7497 
ΕΥΡΩ 7,00 [**] ΕΡΓ = 4,50
74.95.03 Ταινίες επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο 

πάχους 3 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7498
ΕΥΡΩ 8,00 [**] ΕΡΓ = 5,00
74.95.04 Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό 

έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7499 
ΕΥΡΩ 9,00 [**] ΕΡΓ = 5,50
75. ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 
75.01 Κατώφλια και περιζώματα (μπορτούρες) επι−

στρώσεων από μάρμαρο 
Κατώφλια και περιζώματα (μπορτούρες) επιστρώσεων 

από μάρμαρο. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευ−
ής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
75.01.01 Κατώφλια από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm 

και πλάτους 11 − 30 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7501
ΕΥΡΩ 65,00 [**] ΕΡΓ = 33,00
75.01.02 Kατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρε−

τικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 − 30 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7503 
ΕΥΡΩ 70,00 [**] ΕΡΓ = 35,00
75.01.03 Κατώφλια από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm 

και πλάτους 11 − 30 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7506
ΕΥΡΩ 82,00 [**] ΕΡΓ = 36,00
75.01.04 Kατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρε−

τικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 − 30 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7508 
ΕΥΡΩ 90,00 [**] ΕΡΓ = 40,00
75.11 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο
Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 

10 cm. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
75.11.01 Σοβατεπιά από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 

cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7511
ΕΥΡΩ 9,00 [**] ΕΡΓ = 6,00
75.11.02 Σοβατεπιά από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρε−

τικά σκληρό, πάχους 2 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7513 
ΕΥΡΩ 9,50 [**] ΕΡΓ = 6,00
75.21 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμα−

ρο 
Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο. Πε−

ριλαμβάνονται τά πάσης φύσεως υλικά και η εργασία 
μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο 
και πλήρους τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
75.21.01 Επιστρώσεις στηθαίων με μαλακό μάρμαρο 

πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7511
ΕΥΡΩ 69,00 [**] ΕΡΓ = 37,00
75.21.02 Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό 

έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 
20 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7524 
ΕΥΡΩ 74,00 [**] ΕΡΓ = 40,00
75.21.03 Επιστρώσεις στηθαίων με μαλακό μάρμαρο 

πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7523
ΕΥΡΩ 63,00 [**] ΕΡΓ = 31,00
75.21.04 Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό 

έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω 
των 20 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7526 
ΕΥΡΩ 67,00 [**] ΕΡΓ = 32,00
75.31 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, 

με την μόρφωση εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον 
άκρο τους. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
75.31.01 Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πά−

χους 2 cm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7531
ΕΥΡΩ 72,00 [**] ΕΡΓ = 39,00
75.31.02 Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά 

σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7532 
ΕΥΡΩ 76,00 [**] ΕΡΓ = 40,00
75.31.03 Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πά−

χους 3 cm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7533
ΕΥΡΩ 92,00 [**] ΕΡΓ = 42,00
75.31.04 Ποδιές παραθύρων από σκληρό/εξαιρετικά 

σκληρό μάρμαρο πάχους 3 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7534 
ΕΥΡΩ 99,00 [**] ΕΡΓ = 45,00
75.36 Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m
Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m από μάρμαρο 

πλάτους έως 30 cm. Μάρμαρο και υλικά κατεργασί−
ας και τοποθετήσεως επί τόπου και εργασία κοπής, 
μορφώσεως, λειοτρίψεως, τοποθετήσεως και καθα−
ρισμού. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
75.36.01 Μπαλκονοποδιές από μάρμαρο πάχους 3 

cm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7536
ΕΥΡΩ 35,00 [**] ΕΡΓ = 22,00
75.36.02 Μπαλκονοποδιές από μάρμαρο πάχους 4 

cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7537
ΕΥΡΩ 42,00 [**] ΕΡΓ = 24,00



 

 

 
75.41 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με 

μάρμαρο λευκό
Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m ευθειών ή 

λοξών, με μάρμαρο λευκό. Μάρμαρο σχιστό, και υλικά 
λειοτρίψεως, στρώσεως και καθαρισμού επί τόπου και 
εργασία κοπής πλακών, λειοτρίψεως, στρώσεως και 
καθαρισμού. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατή−
ρων

75.41.01 Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3/2 
cm (βατήρων/μετώπων)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7541
ΕΥΡΩ 48,00 [**] ΕΡΓ = 28,00
75.41.02 Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 4/2 

cm (βατήρων/μετώπων)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7542
ΕΥΡΩ 55,00 [**] ΕΡΓ = 31,00
75.41.03 Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 5/2 

cm (βατήρων/μετώπων)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7543
ΕΥΡΩ 61,00 [**] ΕΡΓ = 35,00
75.51 Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες απλής διατο−

μής
Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες απλής διατομής, 

χωρίς προεξοχή και κυμάτιο βατήρων, από μάρμα−
ρο λευκό, τοποθετημένες σε υπάρχουσα κεκλιμένη 
ή κλιμακωτή βάση. Μάρμαρο και υλικά κατεργασίας 
και τοποθετήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους 
μορφώσεως, λειάνσεως ή κτενίσματος, τοποθετήσεως 
και καθαρισμού. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατή−
ρων

75.51.01 Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρησίμου 
μήκους έως 1,00 m

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7551
ΕΥΡΩ 73,00 [**] ΕΡΓ = 53,00
75.51.02 Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρησίμου 

μήκους 1,01 έως 1,40 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7552
ΕΥΡΩ 110,00 [**] ΕΡΓ = 50,00
75.51.03 Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρησίμου 

μήκους 1,41 έως 1,80 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7553
ΕΥΡΩ 120,00 [**] ΕΡΓ = 53,00
75.54 Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες γλυπτής δια−

τομής
Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες γλυπτής διατομής, 

με προεξοχή και κυμάτιο βατήρων, από μάρμαρο λευκό, 
τοποθετημένες σε υπάρχουσα κεκλιμένη ή κλιμακωτή 
βάση. Μάρμαρο και υλικά κατεργασίας και τοποθε−
τήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους μορφώσεως, 
λειάνσεως ή κτενίσματος, τοποθετήσεως και καθα−
ρισμού. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατή−
ρων

75.54.01 Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρησίμου 
μήκους έως 1,00 m

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7554
ΕΥΡΩ 87,00 [**] ΕΡΓ = 67,00
75.54.02 Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρησίμου 

μήκους 1,01 έως 1,40 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7555
ΕΥΡΩ 126,00 [**] ΕΡΓ = 66,00

75.54.03 Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρησίμου 
μήκους 1,41 έως 1,80 m

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7556
ΕΥΡΩ 135,00 [**] ΕΡΓ = 67,00
75.58 Σκαλομέρια μαρμάρου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7558 
Σκαλομέρια από μαρμάρου, αποτελούμενα από ένα 

τραπεζοειδές τεμάχιο ή από δύο ορθογωνικά τεμάχια 
(κλιμακωτά). Μάρμαρο και υλικά τοποθετήσεως και 
εργασία κοπής, λειάνσεως, τοποθετήσεως και καθα−
ρισμού.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
75.58.01 Σκαλομέρια από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 

cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7558
ΕΥΡΩ 13,00 [**] ΕΡΓ = 10,00
75.58.02 Σκαλομέρια από μάρμαρο σκληρό πάχους 

2 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7559
ΕΥΡΩ 14,00 [**] ΕΡΓ = 11,00
75.61 Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους 

έως 2,00 m
Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 

2,00 m επί τοίχων κατακορύφων ή κεκλιμένων οιουδή−
ποτε ύψους. Μάρμαρο σχιστό και υλικά λειοτρίψεως, 
επιστρώσεως (τσιμεντοκονίαμα και γυψοκονίαμα) και 
αρμολογήματος επί τόπου, ικριώματα και εργασίες κο−
πής, λειοτρίψεως, αποξέσεως επιχρισμάτων, προσεγ−
γίσεως, τοποθετήσεως με τσιμεντοκονίαμα, εγχύσεως 
υδαρούς τσιμεντοκονιάματος μέχρι τελείας πληρώσεως 
των κενών, αρμολογήματος και καθαρισμού. Συμπερι−
λαμβάνονται οι εμφανείς ή αφανείς μεταλλικοί σύνδε−
σμοι από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φανείας 

75.61.01 Oρθομαρμαρώσεις από μάρμαρο μαλακό πά−
χους 2 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7561
ΕΥΡΩ 72,00 [**] ΕΡΓ = 39,00
75.61.02 Oρθομαρμαρώσεις από μάρμαρο μαλακό πά−

χους 3 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7562
ΕΥΡΩ 92,00 [**] ΕΡΓ = 42,00
75.61.03 Oρθομαρμαρώσεις από μάρμαρο σκληρό πά−

χους 2 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7563
ΕΥΡΩ 76,00 [**] ΕΡΓ = 40,00
75.61.04 Oρθομαρμαρώσεις από μάρμαρο σκληρό πά−

χους 3 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7564
ΕΥΡΩ 100,00 [**] ΕΡΓ = 46,00
75.66 Επενδύσεις λαμπάδων και υπερτόνων κουφω−

μάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7566 
Επενδύσεις λαμπάδων, υπερτόνων κουφωμάτων και 

παντός είδους κατακορύφων λωρίδων πλάτους έως 20 
cm (παραστάδων κ.λπ.) με μάρμαρο. Υλικά και μικροϋλι−
κά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
75.66.01 Επενδύσεις λαμπάδων κ.λπ. με μάρμαρο μα−

λακό πάχους 2 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7566
ΕΥΡΩ 107,00 [**] ΕΡΓ = 57,00
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75.66.02 Επενδύσεις λαμπάδων κ.λπ. με μάρμαρο μα−
λακό πάχους 3 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7567
ΕΥΡΩ 138,00 [**] ΕΡΓ = 63,00
75.66.03 Επενδύσεις λαμπάδων κ.λπ. με μάρμαρο σκλη−

ρό πάχους 2 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7568
ΕΥΡΩ 115,00 [**] ΕΡΓ = 61,00
75.68 Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες γκρι γρανίτη 

προελεύσεως Αφρικής
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7564
Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες γκρι γρανίτη προ−

ελεύσεως Αφρικής, πάχους 2 cm αρίστης ποιότητας, 
ενδεικτικών διαστάσεων 40x40 cm μπιζουταρισμένες, 
και σε αναλογία πλακών έως 5 τεμ./m2, σχεδίου αγγλαί ή 
κατά διαγώνιο ή οποιουδήποτε άλλου σχεδίου συνθέτου 
ή πολυσυνθέτου, σε οποιαδήποτε στάθμη, σύμφωνα με 
την αρχιτεκτονική μελέτη. Τοποθέτηση άνευ αρμού, με 
τσιμεντοκονίαμα (χωρίς ασβέστη) λευκού τσιμέντου των 
450 kg, με πρόσθετα για την αύξηση της εργασιμότητας 
και την υγρομόνωση του δαπέδου. Υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 85,00 [**] ΕΡΓ = 35,00
75.69 Επενδύσεις όψεων με πλάκες γκρι γρανίτη προ−

ελεύσεως Αφρικής
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7564
Επενδύσεις όψεων με πλάκες γκρι γρανίτη προε−

λεύσεως Αφρικής, πάχους 3 cm, αρίστης ποιότητας, 
ενδεικτικών διαστάσεων 50x50 cm, μπιζουταρισμένες, 
και σε αναλογία πλακών έως 5 τεμ./m2, σε οποιαδήποτε 
στάθμη ή χώρο, οποιουδήποτε σχήματος και διατάξεως, 
σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη. Περιλαμβάνεται 
η κατάλληλη προετοιμασία του τοίχου (υπάρχων ή νέος) 
για την υποδοχή των πλακών, με την επίτευξη πλήρους 
κατακορυφότητας. Επίσης περιλαμβάνονται οι απαιτού−
μενοι αφανείς μεταλλικοί σύνδεσμοι, από ορείχαλκο ή 
ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 316, και το κονίαμα 
δόμησης από λευκό τσιμέντο. Υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 92,00 [**] ΕΡΓ = 42,00
75.70 Περιθώρια (σοβατεπιά) από γρανίτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7564
Περιθώρια (σοβατεπιά) από γρανίτη προελεύσεως 

Αφρικής, πάχους 2 cm και πλάτους έως 10 cm. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
ΕΥΡΩ 12,00 [**] EΡΓ = 6,00
75.71 Νεροχύτης απλός, από μάρμαρο λευκό πλάτους 

50 cm και πάχους 20 cm
Νεροχύτης απλός από μάρμαρο λευκού πλάτους 50 

cm και πάχους 20 έως 25 cm, με τα υλικά τοποθετήσεως 
(σιδηρογωνιές, πλίνθοι και τσιμεντοκονίαμα) επί τόπου, 
με την εργασία πλήρουςτοποθετήσεως. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
75.71.01 Nεροχύτης από μάρμαρο λευκό, μήκους 50 

cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7571.1
ΕΥΡΩ 71,00
75.71.02 Nεροχύτης από μάρμαρο λευκό, μήκους 60 

cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7571.2 
ΕΥΡΩ 78,00

75.71.03 Nεροχύτης από μάρμαρο λευκό, μήκους 70 
cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7571.3 
ΕΥΡΩ 88,00
75.71.04 Nεροχύτης από μάρμαρο λευκό, με δύο γούρ−

νες, μήκους 110 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7572 
ΕΥΡΩ 100,00
75.76 Πάγκοι από μάρμαρο
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7576 
Πάγκοι πάχους 2 cm εκ μαρμάρου προελεύσεως ΠΕ−

ΝΤΕΛΗΣ ήτοι μάρμαρον σχιστόν επί τόπου και εργασία 
κοπής, μορφώσεως, λειοτρίψεως και τοποθετήσεως. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
75.76.01 Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 2 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7576
ΕΥΡΩ 60,00
75.76.02 Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 3 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7577 
ΕΥΡΩ 81,00
75.76.03 Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 4 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7578 
ΕΥΡΩ 100,00
75.80 Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό μάρμα−

ρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7578 
Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό μάρμαρο 

προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ Α΄ ποιότητας, πάχους 3 cm, με 
γούρνες, πλάτους 60 cm, και οποιουδήποτε μήκους, 
σχήματος και γλυπτής διακόσμησης (καμπύλες ακμές, 
εργαλεία κ.λπ.), συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου, 
σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της 
αρχιτεκτονικής μελέτης.

Περιλαμβάνεται η κατάλληλη προετοιμασία υποδο−
χής των μαρμαρίνων μελών, ή λειότριψη, ή στίλβωση 
(νερόλουστρο) με υλικό Α΄ ποιότητας, και οι απαιτού−
μενες αφανείς γαλβανισμένες μεταλλικές συνδέσεις ή 
στηρίξεις (μεταλλικά φουρούσια διατομής L 30x30x3 
mm) που πακτώνονται στην τοιχοποιΐα.

Περιλαμβάνεται ακόμη η κοπή των μαρμαρίνων πλα−
κών του πάγκου σε οποιοδήποτε σχήμα (ευθύγραμμο 
ή καμπύλο), η δημιουργία οιουδήποτε ανοίγματος για 
την υποδοχή της γούρνας τύπου ovalux (ελλειψοειδές 
ή κυκλικό τμήμα κ.λπ.), η τοποθέτηση περιμετρικά στον 
πάγκο μαρμάρινης ποδιάς (κρέμαση) πάχους 2 cm, με ή 
χωρίς εργαλεία, σύμφωνα με την μελέτη, και η στεγα−
νοποίηση του πάγκου με κατάλληλα υλικά.

Σημειώνεται ότι η καμπύλη η ευθύγραμμη διαμόρφωση 
του πάγκου, θα προκύψει από ενιαίο κομμάτι μαρμά−
ρου.

Πλήρης περαιωμένη εργασία κοπής, διαμόρφωσης, 
τοποθέτησης, στερέωσης, στεγανοποίησης του πάγκου, 
επεξεργασίας της επιφάνειας, υλικά και μικροϋλι΄κα επί 
τόπου (σφραγίσεως αρμών, συνδέσεως κ.λπ.), σύμφωνα 
με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της μελέτης.

Tιμή ανά τρέχον μέτρο πάγκου (μμ) πλήρως τοπο−
θετημένου.

ΕΥΡΩ 180,00
76. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 
76.01 Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού 

σκελετού
Υαλοπίνακες απλοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλή−

ρως τοποθετημένοι με στόκο και καρφίδες ή μεταλλι−
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κούς συνδέσμους ή με πηχίσκους (ξύλινους ή μεταλλι−
κούς) επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
76.01.01 Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 3,0 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7602 
ΕΥΡΩ 14,00
76.01.02 Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 4,0 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7603 
ΕΥΡΩ 17,00
76.01.03 Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7604.1 
ΕΥΡΩ 20,00
76.01.04 Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 6,0 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7604.2 
ΕΥΡΩ 25,00
76.02 Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων 

αλουμινίου
Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί, οιωνδήποτε διαστάσε−

ων, πλήρως τοποθετημένοι επί κουφωμάτων αλουμινίου, 
στερεωμένοι με πλαστικά παρεμβύσμα (των οποίων η 
δαπάνη περιλαμβάνεται στις τιμές των κουφωμάτων 
αλουμινίου). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
76.02.01 Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 3,0 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7607 
ΕΥΡΩ 15,00
76.02.02 Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 4,0 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7608 
ΕΥΡΩ 18,00
76.02.03 Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.1 
ΕΥΡΩ 21,00
76.02.04 Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 6,0 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 
ΕΥΡΩ 26,00
76.14 Υαλοπίνακες αδιαφανείς (ματ) απλοί
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7614 
Υαλοπίνακες αδιαφανείς (ματ) απλοί, πάχους 3 mm, 

οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με 
στόκο και καρφάκια ή μεταλλικούς συνδέσμους ή πηχάκια 
(ξύλινα ή μεταλλικά) σε ξύλινο ή μεταλλικό σκελετό. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ 24,00
76.16 Υαλοπίνακες διαμαντέ πάχους 3,5 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7616 
Υαλοπίνακες διαμαντέ, πάχους 3,5 mm, μήκους έως 

1,00 m πλήρως τοποθετημένοι με στόκο και καρφάκια 
ή με μεταλλικούς συνδέσμους ή πηχάκια (ξύλινα ή με−
ταλλικά) σε ξύλινο ή μεταλλικό σκελετό, ή με πλαστικά 
παρεμβύσματα σε κουφώματα αλουμινίου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
76.16.01 Υαλοπίνακες διαμαντέ μήκους έως 1,00 m ξυ−

λίνων ή σιδηρών κουφωμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7616 
ΕΥΡΩ 19,00
76.16.02 Υαλοπίνακες διαμαντέ μήκους > 1,00 m ξυλί−

νων ή σιδηρών κουφωμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7617 
ΕΥΡΩ 19,00
76.16.03 Υαλοπίνακες διαμαντέ μήκους έως 1,00 m 

κουφωμάτων αλουμινίου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7618 
ΕΥΡΩ 20,00

76.16.04 Υαλοπίνακες διαμαντέ μήκους > 1,00 m κου−
φωμάτων αλουμινίου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7619 
ΕΥΡΩ 20,00
76.20 Υαλοπίνακες οπλισμένοι
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7621 
Υαλοπίνακες οπλισμένοι πλήρως τοποθετημένοι με 

συνδέσμους και στόκο επί μεταλλικού σκελετού. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
76.20.01 Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και 

μήκους έως 1,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7621 
ΕΥΡΩ 30,00
76.20.02 Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και 

μήκους άνω του 1,00 m 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7622 
ΕΥΡΩ 32,00
76.21 Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7621
Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων, συνθέτου ή 

πολυσυσνθέτου σχεδίου, με γραμμικά σχέδια (ρίγες), 
σύμφωνα με την μελέτη. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ 12,00
76.22 Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7690.2
Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών 

στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear float) και 
μεμβράνη πολυβινυλίου, οποιωνδήποτε διαστάσεων, 
πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περεμβύσματα από 
E.P.D.M. και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία πλήρους τοποθέτησης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
76.22.01 Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολι−

κού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm) 
ΕΥΡΩ 35,00
76.22.02 Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολι−

κού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm) 
ΕΥΡΩ 38,00
76.22.03 Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολι−

κού πάχους 12 mm (4 mm + μεμβράνη + 4 mm + μεμ−
βράνη + 4 mm) 

ΕΥΡΩ 42,00
76.22.04 Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολι−

κού πάχους 18 mm (6 mm + μεμβράνη + 6 mm + μεμ−
βράνη + 6 mm) 

ΕΥΡΩ 55,00
76.23 Υαλοπίνακες πυράντοχοι
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7690.2
Υαλοπίνακες πυράντοχοι, οπλισμένοι με χαλύβδινο 

πλέγμα βρόχου 10x10 mm πάχους 0,6 mm, μήκους άνω 
του 1,00 m. Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση στον μεταλλι−
κό σκελετό μέσω ειδικών άκαυστων παρεμβυσμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
76.23.01 Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G30 

(αντίσταση στην φωτιά 30 min)
ΕΥΡΩ 80,00
76.23.02 Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G45 

(αντίσταση στην φωτιά 45 min)
ΕΥΡΩ 110,00
76.23.03 Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G60 

(αντίσταση στην φωτιά 60 min)
ΕΥΡΩ 160,00
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76.24 Υαλοπίνακες μολυβδυάλου ακτινοδιαγνωστικής 
αίθουσας

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7690.2
Υαλοπίνακες μολυβδύαλου ακτινοδιαγνωστικης αί−

θουσας, διαφανείς, πάχους σύμφωνα με την μελέτη, 
οποιωνδήποτε διαστάσεων πλήρως τοποθετημένοι με 
ελαστικά περιβλήματα και σιλικόνη. Πλήρης περαιωμένη 
εργασία, με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ 1.250,00
76.25 Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7690.2
Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT, απλοί διαφανείς, 

πάχους 10 mm, οιωνδήποτε διαστάσεων πλήρως το−
ποθετημένοι με ελαστικά περιβλήματα, σιλικόνη και 
ανοξείδωτες βίδες. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με 
τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ  125,00
76.26 Αλεξίσφαιροι υαλοπίνακες πάχους 42 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7690.2
Αλεξίσφαιροι υαλοπίνακες (και αντιβανδαλιστικοί) 

συνολικού πάχους 42 mm, διαφανείς ή ημιαδιαφανείς, 
ικανοί κατ’ ελάχιστον να ανθέξουν σε βολή περιστρόφου 
των 9 mm από απόσταση 10 m, οποιωνδήποτε διαστάσε−
ων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα 
από ΝΕΟΠΡΕΝ (για την παραλαβή των παραμορφώσε−
ων χωρίς θραύση του υαλοπίνακος) και σιλικόνη, σε 
κατάλληλη υποδομή του κουφώματος, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ 400,00
76.27 Διπλοί θερμομονωτικοί − ηχομονωτικοί − ανα−

κλαστικοί υαλοπίνακες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7690.2
Διπλοί θερμομονωτικοί − ηχομονωτικοί − ανακλαστικοί 

υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), oποιων−
δήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπε−
ρατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με 
την αρχιτεκτονική μελέτη, πλήρως τοποθετημένοι με 
ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη.. Πλήρης περαιω−
μένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
76.27.01 Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, 

(κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) 
ΕΥΡΩ 38,00
76.27.02 Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, 

(κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm) 
ΕΥΡΩ 41,00
76.27.03 Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, 

(κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 
mm + 4 mm) 

ΕΥΡΩ 61,00
76.27.04 Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 28 mm, 

(κρύσταλλο 6 mm, κενό 10 mm, κρύσταλλο laminated 8 
mm + 4 mm)

ΕΥΡΩ 68,00
76.35 Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit
Yαλόθυρες ασφαλείας από κρέσταλλο τύπου SECURIT, 

με τους μεντεσέδες, τους μηχανισμούς, το κλςίθρο, την 
σούστα δαπέδου, τις χειρολαβές και λοιπά εξαρτήματα 
από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο και την εργασία πλήρους 
κατασκευής και τοποθέτησης προς λειτουργία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
76.35.01 Mονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 8,0 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7626.1 
ΕΥΡΩ 195,00
76.35.02 Mονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 

mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7626.2 
ΕΥΡΩ 214,00
76.35.03 Δίφυλλες από κρύσταλλο πάχους 8,0 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7627.1 
ΕΥΡΩ 175,00
76.35.04 Δίφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7627.2 
ΕΥΡΩ 195,00
76.36 Πλάκες υάλινες δαπέδου 20Χ20 cm, πάχους 3 

cm
Πλάκες υάλινες δαπέδου από ύαλο λευκή, πλήρως το−

ποθετημένες με μίνιο και στόκο επί σιδηράς εσχάρας. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
76.36.01 Διαστάσεων 20x20 cm, πάχους 3,0 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7636 
ΕΥΡΩ 4,00
76.36.02 Διαστάσεων 25x25 cm, πάχους 3,0 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7637 
ΕΥΡΩ 5,00
76.36.03 Διαστάσεων 30x30 cm, πάχους 3,0 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7638 
ΕΥΡΩ 7,00
76.41 Υαλόπλινθοι δαπέδου
Υαλόπλινθοι δαπέδου εντός του σκυροδέματος δια−

φωτίστων πλακών. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
76.41.01 Διαμέτρου Φ 14,0 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7641 
ΕΥΡΩ 8,00
76.41.02 Διαστάσεων 12x12 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7642 
ΕΥΡΩ 9,00
77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Στις τιμές των άρθρων του κεφαλαίου αυτού συμπε−

ριλαμβάνονται ανηγμένες η εργασία και τα υλικά για 
την προσωρινή απομάκρυνση και επανατοποθέτηση 
πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρί−
ζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης 
κ.λπ..

77.01  Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7701 
Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών, εσω−

τερικών ή εξωτερικών τοίχων ή οροφών, με ψεκαστήρα 
ή/και χρωστήρα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 1,50
77.02 Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανει−

ών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7706 
Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών υδροχρωμα−

τισμένων επιφανειών, με ψεκαστήρα ή χρωστήρα, με 
σποραδικές επισκευές της επιφανείας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
77.02.01 Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 

έως 5%
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7706
ΕΥΡΩ 2,00
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77.02.02 Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 
5 − 15%

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7708 
ΕΥΡΩ 2,50
77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή 

τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμε−
ντόχρωμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7725 
Υδροχρωματισμοί διά τσιμεντοχρώματος επί επιφα−

νειών εκ σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος, εις δύο 
ή περισσοτέρας στρώσεις μέχρις επιτεύξεως τέλειας 
ομοιοχρωμίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 4,00
77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων 

για χρωματισμούς
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735 
Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για 

χρωματισμούς. Αποκατάσταση της επιφανείας του 
επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμός, 
λείανση με γυαλόχαρτο και λάδωμα με λινέλαιο βρα−
σμένο. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 1,50
77.16 Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωμα−

τισμούς
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7736 
Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς. 

Καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με 
λινέλαιο βρασμένο, ξεροζιάρισμα, καθαρισμός των ρόζων 
και επάλειψή τους με γομαλάκα ή διπλή επάλειψη αλου−
μινίου, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα και τρίψιμο εν γένει.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 2,00
77.17 Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7737 
Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφανείας. Τρίψι−

μο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφανείας, 
εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος 
(αντουί) λαδερού, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή 
δεύτερης στρώσης, διασταυρουμένης προς την προ−
ηγούμενη, με υλικό σπατουλαρίσματος (αντουί) σέρτι−
κο, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα. Στην 
περίπτωση επιφανειών σκυροδεμάτων, το υλικό του 
σπατουλαρίσματος μπορεί να είναι ανόργανης βάσης 
ή οργανικής από συνθετικές ρητίνες.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
77.17.01 Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7737
ΕΥΡΩ 3,00
77.17.02 Ξυλίνων επιφανειών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7738 
ΕΥΡΩ 2,50
77.18 Διάστρωση βελατούρας επί ετοίμων σπατουλα−

ρισμένων επιφανειών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7739
Διάστρωση βελατούρας επί ετοίμων σπατουλαρι−

σμένων επιφανειών. Τρίψιμο με λεπτό γυαλόχαρτο της 
έτοιμης επιφάνειας, με το τυχόν απαιτούμενο ψιλοστο−
κάρισμα και διάστρωση της βελατούρας. Υλικά πάσης 
φύσεως, τυχόν ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 1,50

77.20 Αντισκωριακές βαφές
Διάστρωση αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη 

προετοιμασία της επιφανείας. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
77.20.01 Εφαρμογή αντισκωριακού ελαιοχρώματος 

μινίου (100%)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7740
ΕΥΡΩ 2,00
77.20.02 Εφαρμογή αντισκωριακού μινίου συνθετικής 

θιξοτροπικής ρητίνης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7741 
ΕΥΡΩ 2,50
77.20.03 Εφαρμογή αντισκωριακού χρωμικού ψευδαρ−

γύρου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7742 
ΕΥΡΩ 2,00
77.20.04 Εφαρμογή αντισκωριακού ψευδαργύρου (rust 

primer) από συνθετική ρητίνη χρώματος καφέ 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7743 
ΕΥΡΩ 2,20
77.20.05 Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού δύο 

συστατικών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744
ΕΥΡΩ 2,40
77.20.06 Εφαρμογή αλκυδικών ρητινών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744
ΕΥΡΩ 2,00
77.25 Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατου−

λαριστούς χρωματισμούς
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7745 
Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαρι−

στούς χρωματισμούς. Προετοιμασία, τρίψιμο με σμυρι−
δόπανο και σπατουλάρισμα με υλικό σπατουλα−ρίσμα−
τος (αντουί) σέρτικο, σε μία στρώση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 6,00
77.26 Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με λινέλαιο
Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών, εσωτερικών ή εξωτερι−

κών, με λινέλαιο ωμό. Προετοιμασία επιφανειών, υλικά 
και εργασία επάλειψης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
77.26.01 Απλή επάλειψη λινελαίου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7746
ΕΥΡΩ 1,50
77.26.02 Διπλή επάλειψη λινελαίου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7647 
ΕΥΡΩ 2,00
77.27 Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών
Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, περιθωρί−

ων κ.λπ.. Επιμελής καθαρισμός και ψιλοστοκάρισμα όπου 
απαιτείται, τρίψιμο και καθαρισμός των στοκαρισμάτων, 
στρώση ωμού λινελαίου, επάλειψη με παρκετίνη και 
τέλεια στίλβωση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
77.27.01 Απλό λάδωμα και στίλβωση
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7748
ΕΥΡΩ 2,50
77.27.02 Διπλό λάδωμα και στίλβωση
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7649 
ΕΥΡΩ 2,00
77.28 Ακρυλικό υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί 

μη μεταλλικών επιφανειών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735 
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Ακρυλικό υποστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μή 
μεταλλικών επιφανειών (π.χ. νέα και παλαιά επιχρίσμα−
τα, σκυρόδεμα, οπτόπλινθοι, γυψοσανίδες, και μορι−
σανίδες). Υλικό με βάση τις υδατοδιαλυτές ακρυλικές 
ρητίνες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, 
προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο 
τρίψιμο με γυαλόχαρτο μετά την πρώτη στρώση και 
δεύτερη στρώση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 3,00
77.30 Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από 

πολυμερείς ρητίνες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735 
Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων, με βάση τις 

διαλυτές στο νέφτι και το λευκό οινόπνευμα πολυμερείς 
ρητίνες, διαλυτές στο νέφτι και το λευκό οινόπνευμα. 
Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο 
τρίψιμο με γυαλόχαρτο μετά την πρώτη στρώση και 
δεύτερη στρώση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ενδε−
χόμενο σποραδικό στοκάρισμα της επιφάνειας που θα 
βαφεί, μέχρι ποσοστού 10% αυτής, η κοπή μεταλλικών 
συνδέσεων, συρμάτων κ.λπ.. Σε περίπτωση που απαι−
τείται ευρύτερη επιφάνεια στοκαρίσματος, η επιπλέον 
αυτή εργασία (η επιπλέον του 10% της επιφάνειας), 
αποζημιώνεται με την τιμή του άρθρου 77.17.01.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 2,00
77.31 Yπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου 

ή γαλβανισμένων στοιχείων με βάση τις εποξειδικές 
ρητίνες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735 
Υπόστρωμα (αστάρι) χρωματισμού επιφανειών από 

αλουμίνιο ή γαλβανισμένων στοιχείων, με βάση επο−
ξειδικές ρητίνες δύο συστατικών, συμβατές με την τε−
λική βαφή. Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, 
επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο μετά την πρώτη 
στρώση και δεύτερη στρώση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 2,50
77.33 Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7740
Θερμό γαλβάνισμα (επιψευδαργύρωση) χαλυβδίνων 

στοιχείων μέχου πάχους 80 μm, σ’υμφωνα με τις ισχύ−
ουσες προδιαγραφές.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) γαλβανισμένης σιδηροκα−
τασκετής

ΕΥΡΩ 0,30
77.34 Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7740
Καθαρισμός μεταλλικής επιφάνειας με αμμοβολή ή 

μεταλλοβολή κατηγορίας SA 2 1/2 κατά τους Σουηδικούς 
κανονισμούς, σε βιομηχανική εγκατάσταση.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηροκατασκευής 
ΕΥΡΩ 0,15
77.51 Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμέ−

νων επιφανειών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7751 
Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων 

επιφανειών με έτοιμο κοινό ελαιόχρωμα σε δύο στρώ−
σεις. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και 
εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ 1,20

77.53  Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσα−
γρέ)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7753 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ) επί 

επιφανειών επιχρισμάτων. Καθαρισμός, απλή επάλειψη 
με λινέλαιο, επισκευές, πρώτη στρώση (αστάρι) και δύο 
στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τό−
που, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 5,00
77.54 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7754 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλ−

πνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί τόπου και εργασία. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 6,00
77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών. Από−

ξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία 
στρώση ελαιοχρώματος μινίου και δύο στρώσεις ελαι−
οχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα 
και εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 6,00
7.61 Χρωματισμοί σπατουλαρισμοί τοίχων με ριπο−

λίνη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7761 
Χρωματισμοί σπατουλαρισμοί τοίχων με βερνικόχρω−

μα ριπολίνης επί επιφανειών επιχρισμάτων. Προετοιμα−
σία, σπατουλάρισμα με αντουί λαδερό, σπατουλάρισμα 
με αντουί σέρτικο, διάστρωση βελατούρας και τέλος 
διάστρωση μιάς στρώσεως βερνικοχρώματος ριπολίνης. 
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργα−
σία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 7,00
77.62 Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαρισμένων 

επιφανειών
Βερνικοχρωματισμοί σς μία στρώση επί σπατουλαρι−

σμένης και ελαιοχρωματισμένης με βελατούρας έτοιμης 
επιφάνειας. Τρίψιμο με ψιλό γυαλόχαρτο και εφαρμογή 
μιάς στρώσεως βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
77.62.01 Με βερνικοχρώματα ριπολίνης από συνθετικές 

ρητίνες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7762
ΕΥΡΩ 2,00
77.62.02 Με βερνικοχρώματα από συνθετικές ρητίνες 

(Duco) εφαρμοζόμενα με πιστολέττο
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7664 
ΕΥΡΩ 1,70
77.62.03 Με βερνικοχρώματα από εποξειδικές ρητί−

νες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7765
ΕΥΡΩ 2,00
77.66 Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνι−

κόχρωμα φωτιάς
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7766 
Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρω−

μα φωτιάς. Απόξεση και καθαρισμός με σμυριδόπανο, 
διάστρωση αντισκωριακού μινίου με πιστολέτο, τρίψιμο 
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με γυαλόχαρτο και διάστρωση βερνικοχρώματος ριπο−
λίνης από συνθετικές ρητίνες με πιστολέτο μέχρι να 
επιτευχθεί ομοιόμορφος χρωματισμός. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) θερμαντικών στοι−
χείων

ΕΥΡΩ 7,00
77.67 Χρωματισμοί σωληνώσεων
Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων 
77.67.01 Διαμέτρου έως 1΄΄
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.2
ΕΥΡΩ 1,20
77.67.02 Διαμέτρου έως 1 1/4 έως 2΄΄
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.4
ΕΥΡΩ 2,00
77.67.03 Διαμέτρου έως 2 1/2 έως 3΄΄
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.6
ΕΥΡΩ 3,00
77.67.04 Διαμέτρου έως 3 έως 4΄΄
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.8
ΕΥΡΩ 4,00
77.68 Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7768 
Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων (στιλπνό ή ματ) με 

βερνίκι δαπέδων σε τρείς στρώσεις. Συμπληρωματι−
κή επεξεργασία της επιφανείας του δαπέδου για την 
επίτευξη λείας επιφάνειας κατάλληλης για βερνίκωμα, 
πλήρης απόξεση της επιφανείας με κατάλληλο μηχά−
νημα εφοδιασμένο με απορροφητήρα, ψιλοστοκάρισμα, 
1η στρώση βερνικιού, τρίψιμο και καθάρισμα, 2η στρώση 
εκτελουμένη όπως πρώτη και 3η στρώση (τελική) χωρίς 
τριψιμο. Υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμός επί τόπου 
και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 6,50
77.69 Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων χωρίς απόξεση
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7769 
Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων (στιλπνό ή ματ) με βερ−

νίκι δαπέδων σε τρείς στρώσεις, χωρίς απόξεση. Ψι−
λοστοκάρισμα με ασταροβερνίκι, 1η στρώση βερνικιού, 
τρίψιμο και καθάρισμα, 2η στρώση εκτελουμένη όπως 
πρώτη και 3η στρώση (τελική) χωρίς τριψιμο. Υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) δαπέδων και περι−
θωρίων 

ΕΥΡΩ 3,50
77.70 Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέ−

δου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7770 
Φρεσκάρισμα βερνικώματος δαπέδου, το οποίο εί−

ναι μεν παλαιό αλλά δεν παρουσιάζει άλλες φθορές 
(ράγισμα, ξεφλούδισμα κ.λπ.) εκτός από την απώλεια 
στιλπνότητος και γενικά της αρχικής του εμφανίσεως, 
με εφαρμογή βερνικιού πατωμάτων σε μία στρώση. 
Απόξεση της επιφανείας με λεπτό γυαλόχαρτο δα−
πέδων, πλήρης και επιμελής καθαρισμός των τοίχων, 
των κουφωμάτων κ.λπ., σποραδικά ψιλοστοκαρίσματα 
της επιφανείας και στην συνέχεια τρίψιμο, επιμελής 
καθαρισμός του χώρου και διάστρωση μιάς στρώ−
σεως βερνικιού. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 2,50

77.71 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ρι−
πολίνη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771 
Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών. Απόξεση, 

αστάρι, ξεροζιάρισμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, 
ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση βελετούρας και διά−
στρωση βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
77.71.01 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με 

ριπολίνη
ΕΥΡΩ 10,00
77.71.02 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με 

βερνικόχρωμα νίτρου (λάκα)
ΕΥΡΩ 13,00
77.71.03 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με 

αλκυδικό βερνίκι ντούκο ή σατινέ (λούστρα)
ΕΥΡΩ 16,00
77.74 Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7774 
Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών (κιγκλιδω−

μάτων, κλιμάκων υπηρεσίας κ.λπ.) με βερνικόχρωμα ρι−
πολίνης από συνθετικές ρητίνες χωρίς σπατουλάρισμα. 
Απόξεση και καθαρισμός των επιφανειών με ψήκτρα και 
σμυριδόπανο, μία στρώση ελαιοχρώματος μινίου και 
δύο στρώσεις βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
77.74.01 Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών με 

ριπολίνη
ΕΥΡΩ 8,5 0
77.74.02 Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών με 

βερνικοχρώματος αλκυδικών ρητινών
ΕΥΡΩ 11,00
77.80 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με 

πλαστικά χρώματα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλα−

στικά χρώματα σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγού−
μενο σπατουλάρισμα. Προετοιμασία των επιφανειών, 
αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων πλαστικού 
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα 
και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
77.80.01 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστι−

κών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως.

ΕΥΡΩ 8,50
77.80.02 Εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστι−

κών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως.

ΕΥΡΩ 10,00
77.80.03 Εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών 

χρωμάτων αλκυδικής βάσεως
ΕΥΡΩ 9,00
77.81 Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών 

επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1 
Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επι−

χρισμάτων με πλαστικά χρώματα σε δυο διαστρώσεις. 
Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διά−
στρωση πλαστικού χρώματος σε δύο στρώσεις. Υλικά 
και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
77.81.01 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών 

ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βά−
σεως.

ΕΥΡΩ 12,50
77.81.02 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών 

χρωμάτων αλκυδικής βάσεως
ΕΥΡΩ 13,00
77.82 Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανει−

ών με πλαστικό χρώμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7787 
Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών 

δια πλαστικού χρώματος εις δύο διαστρώσεις κατόπιν 
ασταρώματος δι’ υλικού υποστρώματος πλαστικού ήτοι: 
προετοιμασία της επιφανείας ξεροζιάρισμα κ.λπ. στο−
κάρισμα, σπατουλάρισμα, διάστρωση υλικού υποστρώ−
ματος πλαστικού, τρίψιμο, ψιλοστικάρισμα, διάστρωση 
δύο στρώσεων πλαστικού χρώματος. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 11,00
77.83 Xρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλα−

στικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7788 
Xρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό 

ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF. Απόξεση της επιφανείας 
και καθαρισμός της με σάρωθρο, πρώτη στρώση πλαστι−
κού χρώματος RΕLIEF αραιωμένου σε νερό (σε αναλογία 
400 gr νερού ανά kg πλαστικού) με κύλινδρο ή πινέλο, 
δεύτερη στρώση με πλαστικό RELIEF χωρίς αραίωση με 
πινέλο ή σπάτουλα και κυλίνδρωση πριν από την ξήρανση 
αυτού για την επίτευξη αδρής επιφανείας (σαγρέ).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 8,00
77.84 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλα−

στικό χρώμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1 
Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικού 

χρώματος σε δύο διαστρώσεις. Προετοιμασία των επι−
φανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των 
γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων 
της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφήτικό−
τητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων πλαστικού 
χρώματος. Υλικά επί τόπου του έργου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
77.84.01 Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας
ΕΥΡΩ 8,50
77.84.02 Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας
ΕΥΡΩ 12,00
77.91 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών 

με διπλή στρώση ελαιοχρώματος
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7791 
Ανακαίνιση οποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων 

επιφανειών, με διπλή στρώση ελαιοχρώματος, με την 
απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 
15% της επιφανείας των παλαιών χρωμάτων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 4,50
77.92 Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματι−

σμένων επιφανειών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7792 
Αφαίρεση πλήρης παλαιών χρωμάτων οποιωνδήποτε 

ελαιοχρωματισμένων επιφανειών και απόξεση αυτών 
με σπάτουλα. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
77.92.01 Με καύση των παλαιών χρωμάτων με καμι−

νέττο
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7792
ΕΥΡΩ 5,00
77.92.02 Με εφαρμογή διαβρωτικών χημικών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7793
ΕΥΡΩ 3,00
77.93 Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης επί σιδηρών 

επιφανειών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 
Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης κατηγορίας F60 

κατά DIN 4102 (αντίσταση στην φωτιά 60 min), επί σι−
δηρών επιφανειών οποιασδήποτε μορφής και σχήματος, 
μετά από κατάλληλη βιομηχανική βαφή με primer (υπό−
στρωμα) τής ιδίας αντίστασης στή φωτιά και συμβατό 
με την βασική βαφή, σύμφωνα με τίς προδιαγραφές 
του κατασκευαστή, και την βιομηχανική επίστρωση σε 
δύο τουλάχιστο στρώσεις με τό ειδικό υλικό πυροπρο−
στασίας, 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) προστατευόμενης μεταλ−
λικής κατασκευής.

ΕΥΡΩ 0,35
77.94 Αντιπυρική επεξεργασία ξυλίνων επιφανειών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 
Επαλείψεις επιφανείας (sealers) ή εμποτισμοί 

(impregnators) ξύλου, για προστασία έναντι της φωτιάς 
κατηγορίας F60 κατά DIN 4102 (αντίσταση στην φωτιά 
των 60 λεπτών), οποιαδήποτε μορφής ξυλίνων επιφανει−
ών, μετά από κατάλληλο καθαρισμό και προετοιμασία 
της επιφάνειας εφαρμογής με primer (υπόστρωμα) της 
ιδίας αντίστασης στή φωτιά και συμβατό με τό βασική 
βαφή, σύμφωνα με τις ογηγίες του κατασκευαστή. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επι−
φάνειας

ΕΥΡΩ 20,00
77.95 Αντιγραφιστικές επαλείψεις
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 
Επάλειψη επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος, 

κεραμικών, μαρμάρων και λιθωδών με υλικά αντιυδρό−
φιλα, antigrafiti, διαφανή, μετά από κατάλληλη προε−
τοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής, σύμφωνα με την 
μελέτη και τις οδηγίες του παραγωγού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 4,50
77.96 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 
Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με μυκητοκτόνα για 

την προστασία του ξύλου έναντι προσβολής από μι−
κροοργανισμούς (παράσιτα, μύκητες, κ.λπ.). Κατάλληλη 
προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής, εφαρμογή 
στρώσης εμποτισμού αλκυδικής βάσεως και δύο στρώ−
σεων ακρυλικής βάσεως πάχους 80 μm. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 2,50
77.97 Αντιδιαβρωτικές επαλείψεις σκυροδεμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 
Αντιδιαβρωτικές επαλείψεις σκυροδεμάτων εφαρ−

μοζόμενες με ρολλό ή πιστολέττο, που δημιουργούν 
στεγανωτική μεμβράνη με αντοχή στις περιβαλλοντι−
κές συνθήκες και παρέχουν δυνατότητες διαπνοής του 
σκυροδέματος (εκτόνωση υδρατμών δια μέσου πόρων). 
Εφαρμογή επί κατάλληλα προετοιμασμένης επιφανείας 
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μετά την διάστρωση υποστρώματος (primer) συμβα−
τού προς την βασική επίστρωση. Προετοιμασία υλικών, 
ανάμιξη και εφαρμογή σύμφωνα με τις οδηγίες του 
εργοστασίου παραγωγής. Πρεπιλαμβάνεται η προμή−
θεια των υλικών επί τόπου του έργου, τα ικριώματα, 
τα απαιτούμενα εργαλεία και συσκευές και η εργασία 
πλήρους εφαρμογής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επι−
φάνειας

ΕΥΡΩ 14,00
77.98 Βαφές κατάλληλες για πόσιμο νερό
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 
Εφαρμογή προστατευτικών βαφών πολυουρεθανικής 

ή ακρυλικής βάσεως, υδατοδιαλυτών, επί επιφανειών 
σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιών σε δεξαμενές απο−
θήκευσης νερού, υδατόπυργους, κολυμβητήρια κ.λπ., 
καταλλήλων για χρήση σε επαφή με πόσιμο νερό. Εφαρ−
μογή σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παρα−
γωγής. Οι βαφές της κατηγορίας αυτής θα συνοδεύοναι 
από πιστοποιητικό αναγνωρισμένoυ εργαστηρίου, από 
το οποίο θα προκύπτει η καταλληλότητά τους για το 
πόσιμο νερό (potability certificate. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επι−
φάνειας

ΕΥΡΩ 15,00
77.99 Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως 

λόγω προσθέτου ύψους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7797 
Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 

2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου ύψους, πέραν των 
5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου ερ−
γασίας (εδάφους, πεζοδρομίου, δαπέδου, ορόφου, εξω−
στών). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 0,50
78. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ − ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
78.01 Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7801 
Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm, οποι−

ασδήποτε διατομής, ήτοι ταινία ήλοι για γύψινα, υλικά 
επεξεργασίας και τοποθετήσεως και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
ΕΥΡΩ 3,50
78.02 Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7806 
Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών), ήτοι ταινία, υλικά 

τοποθετήσεως, ικριώματα και εργασία πλήρους τοπο−
θετήσεως. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
78.02.01 Eξωτερικού αναπτύγματος διατομής έως 25 

cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7806
ΕΥΡΩ 5,00
78.02.02 Eξωτερικού αναπτύγματος διατομής από 26 

έως 35 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7807
ΕΥΡΩ 6,00
78.02.03 Eξωτερικού αναπτύγματος διατομής από 36 

έως 50 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7808
ΕΥΡΩ 8,50
78.03 Ροζέττες γύψινες

Ροζέττες γύψινες πλήρως τοποθετημένες επί ορο−
φής. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
78.03.01 Διαμέτρου ή μεγάλης πλευράς 40 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7811
ΕΥΡΩ 8,50
78.03.02 Διαμέτρου ή μεγάλης πλευράς 50 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7812
ΕΥΡΩ 10,50
78.05 Γυψοσανίδες
Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μή−

κους, διαστάσεων χρησιμοποιούμενου έτοιμου φύλλου 
εμβαδού άνω των 0.72 m2, τοποθετημένες σε οποι−
ονδήποτε χώρο, επί σκελετού ή μη (όπως επένδυση 
τοίχων ή άλλης επιφάνειας με επικόλληση, εκτός όμως 
των ψευδοροφών), (ο τυχόν σκελετός αποτιμάται ιδι−
αιτέρως). Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Στην 
περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων έτοιμων φύλλων εμ−
βαδού μέχρι 0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01 .εως 
78.05.12 προσαυξάνονται με την πρόσθετη τιμή του 
άρθρου 78.05.13.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
78.05.01 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 

mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
ΕΥΡΩ 10,00
78.05.02 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 

mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
ΕΥΡΩ 11,00
78.05.03 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 18 

mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7810
ΕΥΡΩ 12,00
78.05.04 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 

12,5 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
ΕΥΡΩ 12,00
78.05.05 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 

12,5 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
ΕΥΡΩ 13,00
78.05.06 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 

mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7810
ΕΥΡΩ 13,50
78.05.07 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 

15 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7810
ΕΥΡΩ 14,50
78.05.08 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 18 

mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7810
ΕΥΡΩ 15,00
78.05.09 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 

18 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7810
ΕΥΡΩ 16,00
78.05.10 Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επί−

πεδες, πάχους 12,5 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
ΕΥΡΩ 15,00
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78.05.11 Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επί−
πεδες, πάχους 15 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
ΕΥΡΩ 15,50
78.05.12 Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επί−

πεδες, πάχους 18 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
ΕΥΡΩ 16,00
78.05.13 Πρόσθετη των παραπάνω τιμών (78.05.01 έως 

78.05.12) τιμή γυψοσανίδων κοινών ή ανθυγρών ή και πυ−
ράντοχων σε έτοιμα φύλλα διαστάσεων μέχρι 0.72 m2

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
ΕΥΡΩ 1,00
78.10 Τσιμεντοσανίδες
Τσιμεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 mm, οποιου−

δήποτε σχήματος και διαστάσεων, τοποθετημένες σε 
κατακόρυφη ή οριζόντια επιφάνεια, μετά των υλικών 
στοκαρίσματος των αρμών και των μέσων στερέωσης 
(πχ βίδες) και την εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
78.10.01 Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
ΕΥΡΩ 24,00
78.10.02 Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
ΕΥΡΩ 28,00
78.12 Πρόσθετη τιμή τοποθέτησης γυψοσανίδων σε 

καμπύλες επιφάνειες (εκτός ψευδοροφών)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
Προσαύξηση τιμής εργασιών τοποθέτησης γυψοσα−

νίδων κάθε τύπου και πάχους, για την διαμόρφωση 
κεκλιμένων ή καμπύλων ή ανισοστάθμων επιφανειών, 
σύμφωνα με την μελέτη. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επι−
φανείας 

ΕΥΡΩ 3,00
78.13 Περσιδωτά προπετάσματα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7813 
Προπετάσματα περσιδωτά (VENETIAN BLINDS) από 

περσίδες αλουμινίου με πλαστική επένδυση οποιασδή−
ποτε αποχρώσεως, με τα κορδόνια, τις τροχαλίες και 
όλα τα εξαρτήματα στερεώσεως, χειρισμού και λειτουρ−
γίας πλήρως τοποθετημένα. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 20,00
78.20 Ηλεκτροκίνητο σύστημα σκίασης υαλοστασίων 

όψεων, με ρυθμιζόμενες περσίδες 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7813 
Σύστημα ηλιοπροστασίας (σκίασης) υαλοστασίων 

όψεων, με ρυθμιζόμενες περσίδες αλουμινίου, με ηλε−
κτροκίνητο μηχανισμό. Περιλαμβάνονται: 

α) Η κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού 
από αλουμίνιο με οδηγούς για την κίνηση και λειτουρ−
γία του συστήματος ηλιοπροστασίας, σύμφωνα με τις 
οδηγίες της προμηθεύτριας εταιρείας. 

β) Η τοποθέτηση περσίδων ηλιοπροστασίας από προ−
φίλ αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής, ελλειψοειδούς 
διατομής, πάχους 0,6 mm, με ενσωματωμένο ελαστικό 
παρέμβυσμα στο ένα άκρο για την συσκότιση και την 
ηχητική και θερμική μόνωση. 

γ) Η προμήθεια εγκατάσταση ηλεκτροκίνητου μηχα−
νισμού επαρκούς 

δ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των απαιτουμένων 

εξαρτημάτων λειτουργίας (κορδόνι ή αλυσίδα ανύψω−
σης, κλιπ κορδονιού, κ.λπ 

Προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών και εξαρ−
τημάτων και εργασία πλήρους εγκατάστασης και ρύθ−
μισης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 110,00
78.21 Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλ−

λερ με διάτρητο ύφασμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ 

με διάτρητο ύφασμα, κάθε σχεδίου και χρώματος, με 
χειροκίνητο μηχανισμό κίνησης του πετάσματος. Περι−
λαμβάνονται: 

α) Η τοποθέτηση του συστήματος περιελίξεως και 
κινήσεως, που αποτελείται από οριζόντιο μεταλλικό 
άξονα αλουμινίου και από οδηγούς αλουμινίου ικανής 
διατομής, που στερεώνονται μέσω καταλλήλων ήλων 
(πριτσίνια) στη υπάρχουσα υποδομή. 

β) Η τοποθέτηση των ηλιοπροστατευτικών ρόλλερ, 
από διάτρητο ύφασμα με αντίβαρο από ράβδο αλουμι−
νίου, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας, με ενι−
σχυμένη ποδιά από μεταλλική (αλουμίνιο ή μπρούντζο) 
ράβδο Φ12 (για την μείωση θορύβου και τριβής) 

γ) Η προμήθεια και εγκατάσταση μηχανισμού κίνησης 
και στροφής των φύλλων, με σήμανση CE της Ευρω−
παϊκής Ενωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 70,00
78.30 Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από 

έτοιμες πλάκες τυποποιημένων διαστάσεων αναρτημένη 
από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με 
την μελέτη. Περιλαμβάνονται: 

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκε−
λετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπε−
δότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 

β) Η τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στή−
ριξης των πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, 
από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και 
αισθητικού αποτελέσματος 

γ) Η τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, 
απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας.

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σω−
μάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετη−
μένης ψευδοροφής

78.30.01 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 
15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm

ΕΥΡΩ 20,00
78.30.02 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 

15 έως 20 mm, διαστάσεων 1200x600 mm
ΕΥΡΩ 22,00
78.30.03 Ψευδοροφή από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 

12 έως 13 mm, διάτρητες ή με γραμμικές αυλακώσεις, 
διαστάσεων 600x600 mm

ΕΥΡΩ 18,00
78.30.04 Ψευδοροφή από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 

12 έως 13 mm, διάτρητες ή με γραμμικές αυλακώσεις, 
διαστάσεων 600x1200 mm

ΕΥΡΩ 19,00
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78.34 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φω−

τιστική, από ενιαίες έτοιμες κοινές ή ανθυγρές ή πυρά−
ντοχες (DIN 4102) λείες πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12,5 
mm, οποιωνδήποτε δαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχο−
ντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος 
από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμ−
φωνα με την μελέτη. Περιλαμβάνονται: 

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκε−
λετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπε−
δότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 

β) Η τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στή−
ριξης των πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, 
από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και 
αισθητικού αποτελέσματος 

γ) Η τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, 
απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας.

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σω−
μάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευ−
δοροφής

ΕΥΡΩ 17,00
78.35 Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
Ψευδοροφή ανισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, από 

κοινές ή ανθυγρές ή πυράντοχες (DIN 4102) γυψοσανίδες 
πάχους 12,5 mm, οποιωνδήποτε δαστάσεων, σε κατάλ−
ληλο υπάρχοντα κρυφό ανισόπεδο σκελετό ανάρτησης, 
σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και 
οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη. Περιλαμ−
βάνονται: 

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκε−
λετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπε−
δότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 

β) Η τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στή−
ριξης των πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, 
από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και 
αισθητικού αποτελέσματος 

γ) Η τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, 
απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας.

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σω−
μάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευ−
δοροφής

ΕΥΡΩ 20,00
78.40 Προσαύξηση τιμής ψευδοροφών για κάθε επι−

πλέον στρώση γυψοσανίδας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
Προσαύξηση τιμής για κάθε επιπλέον στρώση γυψο−

σανίδας του άρθρου Ν52.11.5. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευ−

δοροφής
ΕΥΡΩ 7,50
78.50 Ψευδοροφή από συμπαγείς ή διάτρητες μεταλ−

λικές πλάκες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
Ψευδοροφή επίπεδη διακοσμητική, επισκέψιμη από 

συμπαγείς ή διάτρητες μεταλλικές πλάκες διαστάσεων 
600x600x20 mm, πάχους 0,45 mm που στερεώνονται σε 
κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό ή εμφανή σκελετό ανάρ−
τησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, 
και οιουδήποτε σχεδίου. Περιλαμβάνονται:

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκε−
λετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπε−
δότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 

β) Η τοποθέτηση σε εμφανή σημεία (αρμοί, πέρας 
ψευδοροφής κ.λπ.), ειδικών τεμαχίων από προβαμμένη 
στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,5 mm οποιουδήποτε 
σχεδίου (πι, γωνία κ.λπ.) 

γ) Η τοποθέτηση κουμπωτών ή επικαθήμενων έτοι−
μων μεταλλικών πλακών από αλουμίνιο ή γαλβανισμέ−
νη λαμαρίνα πάχους 0,45 mm οιουδήποτε σχεδίου και 
χρώματος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευ−
δοροφής

ΕΥΡΩ 35,00
78.51 Ψευδοροφή επίπεδη διακοσμητική, από λωρίδες 

αλουμινίου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
Ψευδοροφή επίπεδη διακοσμητική, από λωρίδες αλου−

μινίου πλάτους 225 mm, πάχους 0,45 mm και μήκους 
έως 6,00 m που στερεώνονται σε υπαρχοντα κλειστό ή 
εμφανή σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από 
το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα 
με την μελέτη. Περιλαμβάνονται:

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκε−
λετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπε−
δότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 

β) Η τοποθέτηση σε εμφανή σημεία (αρμοί, πέρας 
ψευδοροφής κ.λπ.), ειδικών τεμαχίων από προβαμμένη 
στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,0 mm οποιουδήποτε 
σχεδίου (πι, γωνία κ.λπ.) 

γ) Η τοποθέτηση έτοιμων λωρίδων από ανοδιωμένο 
αλουμίνιο πάχους 0,45 mm, οιουδήποτε σχεδίου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης 
ψευδοροφής

ΕΥΡΩ 40,00
78.52 Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, από πλά−

κες μοριοσανίδων MDF
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, από πλάκες μο−

ριοσανίδων MDF σε διάφορα σχέδια, ελάχιστου πάχους 
6 mm, διαστάσεων 600x600 mm, σε κατάλληλο υπάρ−
χοντα κρυφό ή εμφανή σκελετό ανάρτησης, σε οποιο−
δήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε 
σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη, που περιλαμβάνει: α) 
την ρύθμιση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για 
πλήρη επιπεδότητα και οριζοντιότητα, που επιτυγχά−
νεται με ρυθμιζόμενο μηχανικό τρόπο, που σταθερο−
ποιείται στην συνέχεια, σύμφωνα και με τις οδηγίες 
της προμηθεύτριας εταιρείας β) την τοποθέτηση των 
εμφανών σταθερών στοιχείων στήριξης των πλακών και 
τελειωμάτων της ψευδοροφής, από κατάλληλα προφίλ, 
από ανoδιώμενο αλουμίνιο (κάλυψη τουλάχιστο 20 μι−
κρά) γ) την τοποθέτηση έτοιμων τετραγωνικών πλακών 
οιουδήποτε χρώματος και σχεδίου τελικής επιφάνειας, 
από μοριοσανίδα MDF διαστάσεων 600x600 mm, με 
ηχοαποροφητική επίστρωση στην πίσω πλευρά της. 
Περιλαμβάνονται επίσης οι υποδοχές τοποθέτησης φω−
τιστικών σωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευ−
δοροφής

ΕΥΡΩ 24,0 0
78.53 Κυψελωτή μεταλλική διακοσμητική ψευδοροφή
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
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Κυψελωτή μεταλλική διακοσμητική ψευδοροφή, επι−
σκέψιμη, μορφής εσχάρας διαστάσεων 20x20 cm πά−
χους 15 έως 20 mm, σε υπάρχοντα εμφανή σκελετό 
ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο ερ−
γασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέ−
τη, που περιλαμβάνει: α) την ρύθμιση του υπάρχοντος 
σκελετού ανάρτησης για πλήρη επιπεδότητα και οριζο−
ντιότητα, που επιτυγχάνεται με ρυθμιζόμενο μηχανικό 
τρόπο, που σταθεροποιείται στην συνέχεια, σύμφωνα 
και με τις οδηγίες της προμηθεύτριας εταιρείας. β) την 
τοποθέτηση των κυψελωτών επιφανειών της ψευδορο−
φής από στοιχεία προβαμμένου γαλβανισμένου χάλυβα, 
κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος, 
σύμφωνα με την μελέτη. γ) Τα προβλεπόμενα από την 
μελέτη τελειώματα της ψευδοροφής, από οποιοδήποτε 
υλικό και οιουδήποτε σχεδίου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευ−
δοροφής

ΕΥΡΩ 32,00
78.60 Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές από διάτρητα 

ραβδωτά πυράντοχα πετάσματα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές από διάτρητα ρα−

βδωτά πυράντοχα πετάσματα, οιουδήποτε σχεδίου και 
χρώματος, με μεταλλικό σκελετό. Περιλαμβάνονται:

α) Η κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού 
(περίπου 2,5 kg/m2) από γαλβανισμένες στραντζαριστές 
διατομές, που στερεώνονται μέσω μεταλλικών UPAT 
στο τοίχο, ή μέσω αναρτήσεων στην οροφή, σε επαρ−
κές κάνναβο.

β) Η προμήθεια και τοποθέτηση πλακών πετροβάμ−
βακα των 50 kg/m3, πάχους 50 mm, που στερεώνεται 
κατάλληλα στην υπάρχουσα υποδομή.

γ) Η τοποθέτηση των ηχοαπορροφητικών ραβδωτών 
πυράντοχων πανέλων με διάτρηση 15 − 20%, σύμφωνα 
με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας και με 
τις παρακάτω κατ’ ελάχιστο προδιαγραφές.

− Πυρήνας από βραδύκαυστη ινοσανίδα πάχους 16 mm, 
κατηγορίας Β2, Β1 και Α2 κατά DIN4102.

− Διάτρηση 8/16/16 (15 − 20%)
− Φινίρισμα από φυσικό καπλαμά Steamed Beech ή 

δρυός βαμμένο με άκαυστο βερνίκι (PA) ματ.
− Ακουστικός οπλισμός από ειδικό ηχοαπορροφητικό 

φίλτρο (μαύρο Saundtex).
Η στερέωση των πετασμάτων στο μεταλλικό σκελετό 

γίνεται μέσω ειδικών «κλιπς», όπου δε προβλέπονται 
από την μελέτη οδηγοί ή τελειώματα, θα τοποθετηθούν 
ξύλινες διατομές με αντιπυρική επεξεργασία. 

Πλήρης περαιωμένη εργασία κοπής, κατασκευής, 
στερέωσης, τοποθέτησης, υλικά και μικροϋλικά επί τό−
που.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φανείας

ΕΥΡΩ 150,00
78.70 Σύστημα υπερυψωμένου δαπέδου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
Σύστημα υπερυψωμένου δαπέδου ύψους 35 − 70 cm 

που περιλαμβάνει: 
α) Τον μεταλλικό σκελετό από γαλβανισμένες δια−

τομές χάλυβα, ρυθμιζόμενου ύψους. β) Την τοποθέτη−
ση χυτοπρεσαριστών πλακών αλουμινίου, διαστάσεων 
500x500 mm, με επικάλυψη από φύλλο ασβεστοβυνιλικό 
πλαστικού 

Το σύστημα υπερυψωμένου δαπέδου, θα πρέπει να 
διαθέτει την φέρουσα ικανότητα που προβλέπεται από 
την μελέτη (συνήθως 5,00 έως 7,5 kΝ/m2), να εξασφαλίζει 
ευχερή αφαίρεση των πλακών για την επίσκεψη των 
υποδαπεδίων καναλιών, να είναι άκαυστο (κατηγορίας 
A1 κατά DIN 4102) και να παρέχει πλήρη ηχομόνωση. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτη−
σης, στερέωσης, ρύθμισης, υλικά και μικροϋλικά επί τό−
που, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φανείας

ΕΥΡΩ 50,00
78.80 Επένδυση οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανει−

ών με φύλλα προοξειδωμένου χαλκού
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231
Επένδυση οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών με 

φύλλα προοξειδωμένου χαλκού πάχους 0,7 mm, σύμ−
φωνα με την μελέτη. 

Περιλαμβάνεται η κατάλληλη κοπή των φύλλων, οι 
ενώσεις τους με κατάλληλες συγκολλήσεις ή με πρι−
τσίνια ή με αναδιπλώσεις των φύλλων στα σημεία των 
ενώσεων, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και 
εργασία κοπής, τοποθέτησης, στερέωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φανείας

ΕΥΡΩ 45,00
78.81 Επένδυση οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών 

με σύνθετα πανώ χαλκού
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231
Επένδυση οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών με 

σύνθετα πανώ χαλκού (δύο φύλλα χαλκού πάχους 0,3 
− 0,50 mm και αναμεσά τους πυρήνας από πολυαιθυλέ−
νιο χαμηλής πυκνότητας πάχους 4 − 5 mm) συνολικού 
πάχους 5 − 6 mm, σύμφωνα με την μελέτη. Περιλαμβά−
νεται η κατάλληλη κοπή των φύλλων, οι ενώσεις τους 
με κατάλληλες συγκολλήσεις ή με πριτσίνια ή με ανα−
διπλώσεις των φύλλων στα σημεία των ενώσεων.

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία 
κοπής, τοποθέτησης, στερέωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φανείας

ΕΥΡΩ 50,00
78.90 Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανει−

ών με ανοξείδωτη λαμαρίνα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231
Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με 

επίπεδη ή στραντζαριστή ανοξείδωτη λαμαρίνα ποιό−
τητας AISI 316 πάχους 1,0 mm, επί υπάρχοντος ξυλί−
νου ή μεταλλικού σκελετού, και στερέωση αυτής με 
ανοξείδωτους κοχλιοφόρους ήλους στην περίπτωση 
ξυλίνου σκελετού, σε πυκνό κάνναβο σύμφωνα με τα 
κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης.

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία 
κοπής, τοποθέτησης, στερέωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 48,00
78.91 Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας 

με γαλβανισμένη λαμαρίνα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231
Επένδυση κατακόρυφων επιφανειών με επίπεδη δι−

άτρητη λαμαρίνα γαλβανισμένη ηλεκτρολυτικά (THS) 
πάχους 1,50 mm, επί μεταλλικού σκελετού, και στερέ−
ωση αυτής με γαλβανισμένους κοχλιοφόρους ήλπυς 
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στην περίπτωση ξυλίνου σκελετού, σε πυκνό κάνναβο 
σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης. 
Περιλαμβάνονται:

α) ο μεταλλικός σκελετός (περίπου 2,00 kg/m2) από 
στραντζαριστές διατομές τύπου «U» και γωνιακά, σε 
κατάλληλη διάταξη, και η διαμόρφωση σκωτιών κατακό−
ρυφων και οριζοντίων, που στερεώνεται στην τοιχοποιΐα 
ή στην φέρουσα υποδομή, μέσω διατμητικών βλήτρων 
χημικού ή μηχανικού τύπου της HILTI με πρόβλεψη “οβάλ” 
οπών για διόρθφωση της κατακορύφου του τοίχου, που 
φέρουν όλη την προβλεπόμενη υποδομή για την υποδο−
χή και σταθεροποίηση των πανέλλων, σύμφωνα με την 
μελέτη και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες.

β) η τοποθέτηση ειδικών πανέλλων από στραντζα−
ρισμένα φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 1,5 
mm, που φέρουν διάτρηση σε ποσοστό 30% με οπές 
Φ2,5 mm ανά 5 mm, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 28,00
78.95 Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών 

χώρων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316
Σταμπωτό δάπεδο από σκυρόδεμα πάχους 10 cm 

ποιότητας C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131 ποιότητας 
S500s και ίνες πολυπροπυλενίου σε αναλογία 0,60 kg/
m3, έγχρωμο, με επίπαση σκληρυντικού χρώματος, και 
χρώματος αρμών, σταμπαρισμένο με ειδικά καλούπια, σε 
συνδυασμό με κυβολίθους γρανίτη διαστάσεων 10x10x10 
cm, οιουδήποτε σχεδίου.

H επιφάνεια εφαρμογής οριοθετείται με κυβολίθους 
10x10x10 cm, στερεωμένους με κονίαμα των 450 kg τσι−
μέντου στην υπάρχουσα υποδομή, σε γραμμικό σχέ−
διο.

Περιλαμβάνεται η σκυροδέτηση (αφού πρώτα τακτο−
ποιηθούν τα φρεάτια των Η/Μ εγκαταστάσεων και τυχόν 
άλλες κατασκευές), η επίπαση στο νωπό σκυρόδεμα του 
σκληρυντικού χρώματος (σε σκόνη) σε δύο στρώσεις 
κάθετες μεταξύ τους (συνολικά 3 kg/m2) και η τελική 
επεξεργασία της προκύπτουσας επιφάνειας.

Η αποτύπωση του επιλεγμένου σχεδίου θα γίνεται με 
την εισπίεση των ειδικων καλουπιών στην επιφάνεια 
του σκυροδέματος.

Μετά την πάροδο 12 ωρών θα κόβονται οι αρμοί δι−
αστολής σε κάνναβο περίπου 4,0 x 4,0 m, σύμφωνα με 
την αρχιτεκτονική μελέτη. 

Ακολούθως θα γίνεται πλύσιμο με νερό και διάλυμα 
οξέων για την απομάκρυνση του πλεονάζοντος χρώ−
ματος αρμών και την αποκάλυψη της τελικής επιφά−
νειας.

Για την προστασία της τελικής επιφάνειας προβλέπε−
ται μία στρώση από ειδικό σφραγιστικό βερνίκι (sealer) 
με ανάλωση 200 ml/m2.

Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά επί τόπου, σύμ−
φωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς παρασκευής και 
διάστρωσης σκυροδέματος, τις οδηγίες της κατασκευ−
άστριας εταιρείας και την αρχιτεκτονική μελετη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 30,00
78.96 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρα−

νίτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 1360 

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη, 
διαστάσεων 10x10x5 cm, οποιουδήποτε σχεδίου, χρώμα−
τος και επεξεργασίας, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες της μελέτης, επί τσιμεντοκονιάματος των 
350 kg τσιμέντου, σε οποιαδήποτε υποδομή, σκυρόδεμα 
ή το φυσικό έδαφος, με την συμπύκνωση της τελικής 
επιφάνειας κατάλληλο δονητή και την αρμολόγηση με 
ψιλή άμμο ποταμού εν ξηρώ, ή με κονίαμα των 450 kg 
τσιμέντου. 

Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής και τοπο−
θέτησης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με 
την αρχιτεκτονική μελέτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 40,00
79. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ − ΗΧΟΥ − ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ 
79.01 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό 

ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7901 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό 

υλικό εφαρμοζόμενο εν θερμώ, εκτελούμενη επί οποι−
ασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα, ήτοι ασφαλτικό υλικό 
επί τόπου, θέρμανση αυτού και εργασία καθαρισμού της 
επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις προδιαγρα−
φές του κατασκευαστή του υλικού.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 1,20
79.02 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστο−

μερές ασφαλτικό γαλάκτωμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό 

ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη επί οποιασ−
δήποτε επιφανείας με ψήκτρα, ήτοι ασφαλτικό υλικό 
επί τόπου και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και 
επαλείψεως σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατα−
σκευαστή του υλικού.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 2,20
79.03 Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές 

ασφαλτικό διάλυμα, εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επι−
φανείας με ψήκτρα, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και 
εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του 
υλικού.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 2,40
79.04 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό 

με βάση τις σιλικόνες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό 

υλικό με βάση τις σιλικόνες εκτελούμενη επί οποιασ−
δήποτε επιφανείας με ψήκτρα, ήτοι σιλικονούχο υλικό 
επί τόπου και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και 
επαλείψεως σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατα−
σκευαστή του υλικού.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 5,00
79.05 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με επο−

ξειδικά υλικά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903 
Επάλειψη με στεγανωτικό υλικό με βάση τις εποξειδι−

κές ρητίνες εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας 



 

 

 
23232 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

εφαρμοζομένου πλήρως του τρόπου κατασκευής των 
προδιαγραφών του εκάστοτε χρησιμοποιουμένου υλικού 
και γιά οιανδήποτε αναλογία μείξεως μεταξύ εποξειδι−
κών ρητινών και σκληρυντικού υλικού.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο προ της επα−
λείψεως

ΕΥΡΩ 5,50
79.06 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξει−

δικά υλικά κατάλληλα για πόσιμο νερό
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903 
Επάλειψη διά στεγανωτικού υλικού με βάση τίς επο−

ξειδικές ρητίνες, κατάλληλο γιά δεξαμενές πόσιμου νε−
ρού, εκτελουμένη σε οιασδήποτε επιφάνεια μετά από 
κατάλληλη προετοιμασία τής επιφάνειας εφαρμογής 
(αφαίρεση ξένων υλών, κ.λπ.), σύμφωνα με τίς ισχύουσες 
προδιαγραφές του υλικού και την μελέτη.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο προ της επα−
λείψεως

ΕΥΡΩ 6,00
79.07 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλ−

ταλουμίνιο 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7904 
Επάλειψη με ασφαλταλουμίνιο (σφραγιστική), με τα 

υλικά, τα μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευ−
ής. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο προ της επα−
λείψεως

ΕΥΡΩ 4,50
79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλι−

κά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903 
Επίστρωση με ανόργανα στεγανωτικά υλικά με βάση 

τό τσιμέντο (τσιμεντοειδή), εκτελουμένη επί οποιασδή−
ποτε επιφανείας με ψήκτρα. Περιλαμβάνεται η προμή−
θεια του στεγανωτικού υλικού επί τόπου, ο καθαρισμός 
και πλύση της επιφανείας εφαρμογής και η εφαρμογή 
του υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευα−
στή.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο προ της επα−
λείψεως

ΕΥΡΩ 6,00
79.09 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 
Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά 

m2 .
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επι−

φανείας 
ΕΥΡΩ 6,00
79.10  Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή 

μεμβράνη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 
Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη 

(ειδικά γιά στεγάνωση ξύλινης στέγης) από μή υφα−
ντές ίνες πολυπροπυλενίου ασφαλτωμένες και στις δύο 
όψεις, βάρους 0,5 kg/m2. Περιλαμβάνεται η στερέωση 
στην ξύλινη υποδομή με μηχανικά μέσα, μεσω πλατυ−
κέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες. Οι λωρίδες 
κάθε στρώσης μεμβράνης θα αλληλοκαλύπτονται κατά 
20 cm. Τα άκρα τους καλύπτονται με ειδική αυτοκόλ−
λητη μεμβράνη, συμβατή με το υλικό

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επι−
φανείας 

ΕΥΡΩ 7,50

79.11 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 
Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, μετά από επιμε−

λή καθαρισμό της επιφάνειας εφαρμογής και επάλειψη 
με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα για την επικόλληση 
αυτής. Οι λωρίδες της μεμβράνης θα αλληλοκαλύπτο−
νται κατά 15 cm και τα άκρα τους θα θερμοκολλούνται. 
Θερμοκόλληση θα εφαρζόζεται επίσης στα σημεία που 
διατρυπάται η υγρομόνωση (πχ δίοδοι σωλωνώσεων) 
καθώς και στις ακμές, γωνίες, συναρμογές, και απολή−
ξεις. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και 
αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία πλήρους τοπο−
θέτησης της μεμβράνης.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επι−
φανείας 

79.11.01 Μεμβράνη οπλισμένη με πολυστερικό πλεγμα 
και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων

ΕΥΡΩ 11,50
79.11.02 Μεμβράνη από ασφαλτο − πολυπροπυλένιο 

(APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές 
ίνες

ΕΥΡΩ 12,50
79.11.03 Μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση 

προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm
ΕΥΡΩ 9,50
79.12 Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 
Επίστρωση με στεγανωτική μεμβράνη, συγκολλημένη 

εν θερμώ σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 
(αυτογενής θερμική συγκόλληση κ.ο.κ.). Συμπεριλαμβάνε−
ται η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου 
και η εργασία πλήρους τοποθέτησης της μεμβράνης.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επι−
φανείας 

79.12.01 Μεμβράνη συνθετικού ελαστικού (EPDM)
ΕΥΡΩ 13,00
79.12.02 Μεμβράνη PVC − P με ενίσχυση από συνθε−

τικές ίνες
ΕΥΡΩ 13,50
79.14 Επίστρωση απλή με υαλοϋφασμα επί ασφαλτι−

κού υλικού
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914
Επίστρωση απλή με υαλοϋφασμα επί ασφαλτικού 

υλικού. Για πολλαπλές στρώσεις λαμβάνεται ως τιμή 
αυτών το πολλαπλάσιο της τιμής της απλής στρώσε−
ως. Υλικά επί τόπου του έργου και εργασία, πλήρους 
κατασκευής. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επι−
φανείας 

ΕΥΡΩ 1,00
79.15 Γεωύφάσματα μή υφαντά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914
Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, 

μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις της κατασκευής, 
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

αοιασδήποτε συστάσεως, βάρους 125gr/m2.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
79.15.01 Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 125 gr/m2

ΕΥΡΩ 2,0079.15.02 Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 155 
gr/m2

ΕΥΡΩ 2,10
79.15.03 Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m2

ΕΥΡΩ 2,50



 

 

 
 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 23233

79.15.04 Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 285 gr/m2

ΕΥΡΩ 3,20
79.15.05 Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 385 gr/m2

ΕΥΡΩ 4,00
79.16 Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914
Δημιουργία φράγματος υδρατμών με διάστρωση φύλλων 

συνθετικών υλικών, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
79.16.01 Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm
ΕΥΡΩ 0,70
79.16.02 Με υδροπερατή συνθετική λινάτσα
ΕΥΡΩ 1,00
79.17 Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στρα−

ντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7244 
Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης και ευπαθών πε−

ριοχών, σε κατακόρυφη επιφάνεια, με στραντζαριστή 
γαλβανισμένη λαμαρίνα πλάτους 200 mm περίπου και 
πάχους 1 mm, οιασδήποτε μορφής, με στηρίγματα από 
ειδικά γαλβανισμένα βύσματα και ειδικές ροδέλες, και 
σφράγιση τών κενών με μαστίχα σιλικόνης. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
ΕΥΡΩ  1,50
79.18 Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προε−

ξοχές (αυγουλιέρα)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 
Σύστημα στεγάνωσης, από μεμβράνη HDPE (πολυαι−

θυλένιο υψηλής πυκνότητας) με κωνικές ή σφαιρικές 
προεξοχές, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στερέω−
ση της μεμβράνης μεταξύ σιδηροπλισμού και παρειών 
ορύγματος με κατάλληλους αποστάτες, ή στην εξω−
τερική επιφάνεις των τοιχίων πριν την επίχωσή τους. 
Μάτιση με επικάλυψη τουλάχιστον 30 cm.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επι−
φάνειας.

ΕΥΡΩ 8,00
79.19 Μεμβράνη HDPE με αμφίπλευρες κωνικές ή σφαι−

ρικές προεξοχές και επικολλημένο γεωύφασμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 
Σύστημα στεγάνωσης, από διπλή μεμβράνη HDPE 

(πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) με αμφίπλευρες 
κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές και επικολλημένο γεωύ−
φασμα − φίλτρο από πολυπροπυλένιο, σε οποιαδήποτε 
θέση του έργου. Στερέωση της μεμβράνης μεταξύ σι−
δηροπλισμού και παρειών ορύγματος με κατάλληλους 
αποστάτες, ή στην εξωτερική επιφάνεις των τοιχίων 
πριν την επίχωσή τους. Μάτιση με επικάλυψη τουλάχι−
στον 30 cm ή με θερμική αυτογενή συγκόλληση.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 15,00
79.21 Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7921 
Στεγανωτικό υλικό μάζης τύπου εγχώριας παραγωγής 

εν υγρά καταστάσει ή κόνις πληρούν τας απαιτήσεις 
των σχετικών κανονισμών και προδιαγραφών, ήτοι στε−
γανωτικόν και εργασία διαλύσεως, μετρήσεως αναλο−
γίας και εκχύσεως εντός της μάζης των σκυροδεμάτων 
ή τσιμεντοκονιαμάτων και εν γένει υλικά και εργασία 
πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο πρό της δια−
λύσεως ή αναμίξεως.

ΕΥΡΩ 1,00

79.22 Πλαστικοποιητικό πρόσθετο σκυροδεμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7922 
Πλαστικοποιητικό προσθετο σκυροδέματςος σε υγρή 

κατάσταση ή κόνις, πληρούν τας απαιτήσεις των σχετι−
κών κανονισμών και προδιαγραφών, ήτοι υλικόν και ερ−
γασία διαλύσεως, μετρήσεως αναλογίας και εκχύσεως 
εντός της μάζης του σκυροδέματος και εν γένει υλικά 
και εργασία πλήρους κατασκευής

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο πρό της δια−
λύσεως ή αναμίξεως.

ΕΥΡΩ 1, 50
79.23 Προσθετο επιτάχυνσης σκλήρυνσης σκυροδε−

μάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7923 
Ταχυπηκτικό υλικό μάζης τύπου εγχώριας παραγω−

γής.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο πρό της δια−

λύσεως ή αναμίξεως.
ΕΥΡΩ 1,00
79.24 Πλαστικές ίνες σκυροδεμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7923 
Ινες πολυπροπυλενίου για την ενίσχυση σκυροδε−

μάτων, τσιμεντοκονιαμάτων, κ.λπ., για την αποφυγή 
και τον έλεγχο επιφανειακών ρηγματώσεων, πού θα 
πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών και 
προδιαγραφών, ήτοι ίνες πολυπροπυλενίου και εργα−
σία αναμείξεως, μετρήσεως αναλογίας σύμφωνα με τίς 
προδιαγραφές του υλικού και εκχύσεως εντός τής μάζης 
τών σκυροδεμάτων ή κονιαμάτων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο πρό της ανα−
μίξεως

ΕΥΡΩ 8,00
79.31 Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκω−

μένο περλίτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7931 
Απομόνωση οποιουδήποτε στοιχείου κατασκευής με 

διογκωμένο περλίτη, ως μονωτικό υλικό ήχου και θερ−
μότητος. Υλικό επί τόπου και εργασία διαστρώσεως ή 
πληρωσεως κενών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
ΕΥΡΩ 60,00
79.32 Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκω−

μένη πολυστερίνη, χωρίς στερέωση των πλακών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7932.1 
Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με πλάκες διογκω−

μένης πολυστερίνης οποιουδήποτε πάχους, χωρίς στε−
ρέωσή τους. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό κυβικό μέτρο (m3) 
ΕΥΡΩ 24,00
79.33 Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμέ−

νη πολυστερίνη, με μηχανική στερέωση των πλακών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7933.1 
Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με πλάκες διογκω−

μένης πολυστερίνης οποιουδήποτε πάχους, με στερέ−
ωση των πλακών με κάρφωμα ή μεταλλικούς ανοξεί−
δωτους συνδέσμους. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
ΕΥΡΩ 28,00
79.34 Επένδυση με ηχοαπορροφητικές πλάκες τύπου 

Ηeraklith
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 
Μονωτική εμφανής επένδυση επιφανειών με ηχοα−

πορροφητικές πλάκες, διάτρητες ή μη, οποιουδήποτε 
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σχεδίου, πάχους 25 mm, οποιωνδήποτε διαστάσεων, 
τύπου Heraklith, επί οποιουδήποτε υποστρώματος, με 
την στερέωση αυτών σύμφωνα με τις οδηγίες του ερ−
γοστασίου κατασκευής του υλικού, με τα υλικά και μι−
κροϋλικά και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φανείας.

ΕΥΡΩ 8,00
79.35 Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστο−

λής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7935 
Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής, 

πλάτους έως 40 mm και ελάχιστου βάθους 5 mm έως 
8 mm, με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό εν θερμώ, και 
ελαστικού κορδονιού κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο 
με τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρμού και όχι λι−
γώτερο από 7mm, οιουδήποτε τύπου και προελεύσεως, 
πληρουμένου του αρμού σύμφωνα με τίς προδιαγραφές 
του υλικού, την μελέτη, δηλαδή υλικά και εργασία πλή−
ρους κατασκευής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού
ΕΥΡΩ 1,50
79.36 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών 

διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7936
Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστο−

λής, πλάτους έως 40 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως 8 
mm, οποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερές 
πολυσουλφιδικό υλικό δύο συστατικών, και ελαστικού κορ−
δονιού κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με τό 0,70 έως 
0,80 του πλάτους του αρμού και όχι λιγώτερο από 7mm, 
οιουδήποτε τύπου και προελεύσεως, πληρουμένου του 
αρμού σύμφωνα με τίς προδιαγραφές του υλικού, την 
μελέτη δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού
ΕΥΡΩ 2,00
79.37 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών 

διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7936
Πλήρωση οριζοντίων αρμών διαστολής, πλάτους έως 

40 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, οποιωνδήποτε 
δομικών στοιχείων, δια ελαστομερούς πολυουρεθανικού 
υλικού, και ελαστικού κορδονιού κλειστών κυψελών σε 
βάθος ίσο με τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρ−
μού και όχι λιγώτερο από 7mm, οιουδήποτε τύπου και 
προελεύσεως, πληρουμένου του αρμού σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του υλικού, δηλαδή υλικά και εργασία 
πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού
ΕΥΡΩ 1,80
79.38 Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με 

ελαστομερές ακρυλικό υλικό
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7936
Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστο−

λής (δευτερεύουσας σημασίας), πλάτους έως 40 mm και 
ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, οποιωνδήποτε δομικών 
στοιχείων, δια ελαστοπλαστικού ακρυλικού υλικού, και 
ελαστικού κορδονιού κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο 
με τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρμού και όχι λι−
γώτερο από 7mm, οιουδήποτε τύπου και προελεύσεως, 
πληρουμένου του αρμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του υλικού, την μελέτη, δηλαδή υλικά και εργασία πλή−
ρους κατασκευής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού
ΕΥΡΩ 1,70
79.40 Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7940 
Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα, πάχους 

50 mm, στερεωμένων με κατάλληλη ήλωση επί υπάρχο−
ντος σκελετου, με τα υλικά και μικροϋλικά και εργασία 
πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 11,00
79.41 Απομόνωση ξυλίνων δαπέδων με κίσσηρη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7941 
Απομόνωση ξυλίνων δαπέδων με κίσσηρη, με τα υλικά 

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους κατασκευής. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 2,00
79.42 Απομόνωση ξυλίνων δαπέδων με πλάκες υα−

λοβάμβακα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7942 
Απομόνωση ξυλίνων δαπέδων με πλάκες υαλοβάμ−

βακα, πάχους 5 cm, με τα υλικά και μικροϋλικά και την 
εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 4,00
79.45 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με 

φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 
Θερμομόνωση, για οροφές και δάπεδα, οιουδήποτε σχή−

ματος, δια πλακών μονωτικού υλικού πάχους 5 cm, από 
αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη, χωρίς στερέωση αυ−
τών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φανείας.

ΕΥΡΩ 10,50
79.46 Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες 

από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 
Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών, με κλίσεις μικρό−

τερες από 40%, οποιασδήποτε διάταξης, με πλάκες 
από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 5 cm, με 
επικόλληση αυτών με θερμή άσφαλτο. Υλικά επί τόπου 
και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φανείας.

ΕΥΡΩ 11,00
79.47 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη 

εξηλασμένη πολυστερίνη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 
Θερμομόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης με πλά−

κες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 5 
cm, με ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και 
εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φανείας.

ΕΥΡΩ 9,00
79.48 Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλά−

κες από εξηλασμένη πολυστερίνη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 
Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος (πχ δοκοί, 

στύλοι), οιουδήποτε σχήματος, με πλάκες από αφρώ−
δη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 5 cm, με ή χωρίς 
στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
κατασκευής. 



 

 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−

φανείας.
ΕΥΡΩ 9,50
79.49 Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυ−

ουρεθάνης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 
Θερμομόνωση οροφών, δαπέδων κ.λπ., οποιασδήποτε 

μορφής επιφανείας (επίπεδες, κυλινδρικές ή θολωτές 
επιφάνειες) με πλάκες από διογκωμένης πολυουρεθά−
νης πάχους 5 cm, με επικάλυψη των δύο επιφανειών με 
φύλλα πολυαιθυλενίου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φανείας.

ΕΥΡΩ 10,00
79.50 Θερμομόνωση με εκτοξευόμενο αφρό διογκω−

μένης πολυουρεθάνης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 
Θερμομόνωση οροφών, δαπέδων κ.λπ., οποιασδήποτε 

μορφής επιφανείας (επίπεδες, κυλινδρικές ή θολωτές 
επιφάνειες) με εκτοξευόμενο αφρό διογκωμένης πολυ−
ουρεθάνης, οποιουδήποτε πάχους, μετά από κατάλληλη 
προετοιμασία τής επιφάνειας εφραμογής (καθαρισμός 
γιά απαλλαγή από κάθε είδος ξένης ουσίας, κ.λπ.), ήτοι 
μηχανήματα, υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου μό−
νωσης

ΕΥΡΩ 110,00
79.55 Θερμο−ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 
Θερμομόνωση − ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοί−

χων, κ.λπ. με πλάκες μονωτικού πορώδους απορροφη−
τικού υλικού πάχους 5 cm, από ορυκτοβάμβακα βάρους 
80 kg/m3, με ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και 
εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φανείας.

ΕΥΡΩ 11,00
79.60 Ηχομονώσεις με φύλλα εξελασμένης πολυστυ−

ρόλης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 
Ηχομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα εξηλασμέ−

νης πολυστυρόλης, d = 5 mm, σύμφωνα με την μελέτη, 
με ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και εργασία 
πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επι−
φανείας.

ΕΥΡΩ 16,00
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορι−

σμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτη−
τες για την έντεχνη ολοκλήρωση του παραπάνω έργου, 
όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης 
που ορίζονται στην Πρόσκληση /Διακήρυξη.

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου ανα−
φέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, 
όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του υπόψη έργου. Οι τιμές 
μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που περιγρά−
φονται στα αντίστοιχα άρθρα εργασιών, καθώς και τις 
απαιτούμενες δαπάνες που είναι απαραίτητες για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα 
και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελι−
ωθεί, που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση 
των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, τη δυνατότητα χρησιμο−
ποίησης ή όχι μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορί−
ζεται στα άρθρα του παρόντος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του 
παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
περιλαμβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση 
του έργου, τα κάτωθι:

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, 

τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους 
κ.λπ. πλην του Φ.Π.Α., περιλαμβανομένης και της επιβά−
ρυνσης της παρ. 34 έως 37 του άρθρου 27 του ν. 2166/ 
1993, δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδί−
ων γενικά του έργου, τέλη χαρτοσήμου, όπου ισχύουν, 
και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, που θα 
ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 26 του κώδικα νόμων για Τελωνειακό Δασμολόγιο 
Εισαγωγής και με τις διατάξεις του νόμου 3215/1955, 
δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία που θα επο−
πτεύσει την εκτέλεση του έργου ή σε άλλη Υπηρεσία, 
η δυνατότητα να εγκρίνει τη χορήγηση βεβαίωσης για 
την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από 
τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, τις εισφο−
ρές και τα δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού 
του έργου, ούτε παρέχεται στους ενδιαφερόμενους το 
δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή 
απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα.

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων 
των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. Επίσης δεν 
απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του 
ν.δ. 3092/1954 πάνω στα εισαγόμενα από το εξωτερι−
κό κάθε είδους υλικά, εφόδια κ.λπ., έστω κι αν τυχόν 
αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του 
Υπουργείου Εθνικής Οι κονομίας, καθώς και από τους 
φόρους κ.λ.π., που αναφέρονται αναλυτικότερα στα 
ν.δ. 4486/1966 (ΦΕΚ 131Α΄) και 453/1966 (ΦΕΚ 16Α΄) περί 
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τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο 
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και από 
κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, 
για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με το Ν. 2366/53 
(ΦΕΚ 83 Α΄/10.4.1953) ν. 1081/1971 (ΦΕΚ 273 Α΄/27.12.1991) 
και ν. 893/1979 (ΦΕΚ 86 Α΄/28.4.1979).

1.1.2Οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς στους τό−
πους ενσωμάτωσης, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξερ−
γασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων κυρίων 
και βοηθητικών υλικών ενσωματωμένων και μη, μετά 
των απαιτούμενων φορτοεκφορτώσεων, ασφαλίσεων 
μεταφορών, χαμένου χρόνου και σταλίας μεταφορικών 
μέσων και κάθε είδους μετακινήσεων μέχρι και την πλή−
ρη ενσωμάτωση, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που 
η μεταφορά τους πληρώνεται ιδιαιτέρως, σύμφωνα με 
το αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου. Ομοίως οι δαπά−
νες για μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο 
φορτοεκφορτώσεων και σταλίες μεταφορικών μέσων 
των περισσευμάτων και των ακατάλληλων προϊόντων 
ορυγμάτων και υλικών σε κατάλληλους χώρους απόρ−
ριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περι−
βαλλοντικών περιορισμών, που θα ισχύουν, σύμφωνα με 
την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, 
υπερεργασιών, ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές 
εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ.), δώρων εορτών, επι−
δόματος αδείας οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού, 
εξαιρεσίμων, νυκτερινών κ.λπ., του κάθε είδους προσω−
πικού (επιστημονικού διευθύνοντος το έργο, τεχνικού 
ειδικευμένου ή όχι, προσωπικού των γραφείων, των 
εργοταξίων, των μηχανημάτων, των συνεργείων κ.λπ.) 
ημεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο του 
έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος) για την 
κατασκευή του υπόψη έργου.

1.1.4 Οι δαπάνες για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση 
ή αγορά), την κατασκευή, την οργάνωση, τη διαρρύθ−
μιση κ.λπ., των εργοταξίων, εργαστηρίων και γραφείων 
Αναδόχου, με όλες τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις και 
συνδέσεις παροχής νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλε−
φώνου, αποχέτευσης και λοιπών ευκολιών που απαιτού−
νται, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες 
απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου και 
αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από 
την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους πε−
ριβαλλοντικούς όρους.

1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, 
εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, 
τη μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων 
και δοκιμών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε 
άλλο εγκεκριμένο ή κρατικό εργαστήριο, σύμφωνα με 
όσα αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης.

1.1.7 Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουρ−
γίας της μονάδας παραγωγής προκατασκευασμένων 
στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων 
των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κα−
τασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισμού, 
υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων, μετά των δαπανών 
φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευ−
ασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμά−

τωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των 
δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το 
πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου 
σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με 
τους περιβαλλοντικούς όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκα−
ταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του 
Δημοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε μισθώσει ο 
Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή 
άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή 
των έργων της παρούσας σύμβασης).

1.1.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζό−
μενου προσωπικού, μεταφορών, μεταφορικών μέσων, 
μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κ.λπ. καθώς και όλες οι 
άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους 
όρους δημοπράτησης του έργου.

1.1.9 Οι δαπάνες αντιμετώπισης των δυσκολιών λόγω 
της ταυτόχρονης κυκλοφορίας της οδού, λήψης πρόσθε−
των προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες για τα μέτρα 
προστασίας όλων των όμορων κατασκευών προς τους 
χώρους εκτέλεσης εργασιών και πρόληψης ατυχημάτων 
εργαζομένων ή τρίτων, πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε 
κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, σε ρέματα−ποτάμια 
κ.λπ., καθώς και η δαπάνη ασφάλειας του έργου (Ε.Σ.Υ.) 
καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου και μέχρι την οριστική 
παραλαβή του. Οι δαπάνες για τα μέτρα προστασίας 
των κατασκευών σε κάθε φάση της κατασκευής τους 
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμε−
λιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την 
οριστική παραλαβή τους. 

1.1.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, όπως αυτές 
προδιαγράφονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα 
κάθε είδους “δοκιμαστικά τμήματα”, που προβλέπονται 
στους όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, δοκιμές, αξία 
υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)

1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουρ−
γίας κάθε είδους μηχανήματος ή άλλου εξοπλισμού 
(π.χ. ικριωμάτων) που απαιτούνται για την έντεχνη κα−
τασκευή του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται 
τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η απο−
θήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή τους, η επιβάρυνση 
λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση 
αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη 
διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για 
οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους ανεξαρ−
τήτως αιτίας, η απομάκρυνσή τους μαζί με την τυχόν 
απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι 
άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντι−
κά, ανταλλακτικά κ.λπ.

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα, που 
θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο 
και για τυχόν ευρισκόμενα επί τόπου των έργων έτοιμα 
για λειτουργία (έστω και αν δε χρησιμοποιούνται) για 
την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση 
βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.1.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης 
και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με τις τυχόν 
προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές, κάθε 
είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κ.λπ. πλην των πε−
ριπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και 
αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, μαζί 
με την εργασία πλύσεως ή εμπλουτισμού, που τυχόν 
θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, 
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ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών 
και κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδή−
ποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, που θα ισχύουν 
σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης.

1.1.13 Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, 
μειωμένες αποδόσεις και μετακινήσεις μηχανημάτων 
και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από 
τυχόν εμπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά 
ευρήματα, μη παράδοση περιοχών, που απαλλοτριώθη−
καν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.), από πιθανές παρεμβάσεις, που 
θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς 
(ΥΠ.ΠΟ. Δ.Ε.Η, κ.λπ.), από την ανάγκη κατασκευής του έρ−
γου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εμποδίων, από τις 
αναγκαίες μετρήσεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), 
ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως 
αυτές προβλέπονται από το σύνολο των συμβατικών 
τευχών είτε αυτές αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανηγμένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιμολογίου 
καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν 
από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχημά−
των και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά) 
ή ακόμα και από προσωρινές περιοδικές ή και μόνιμες 
αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη 
περιοχή του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, 
βλάβες σε άλλα έργα κ.λπ.).

1.1.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης 
συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη πα−
ρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων 
και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά, όπως 
π.χ.:

(1) Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγ−
μάτων πλάτους μικρότερου των 5,0 m, που τυχόν θα 
απαιτηθούν, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας 
οχημάτων και πεζών, εφόσον δεν είναι δυνατόν, σύμ−
φωνα με τις αρμόδιες Αρχές ή την Υπηρεσία, να γί−
νει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες διαδρομές και 
εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγμάτων 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης.

(2) Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, 
κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, 
την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και 
οχημάτων στον ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοτα−
ξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, δηλαδή οι δαπάνες για 
την τοποθέτηση περίφραξης, την καθημερινή κάλυψη 
των ορυγμάτων, την ικανή αντιστήριξη των πρανών των 
ορυγμάτων, την ενημέρωση του κοινού, τη σήμανση, τη 
σηματοδότηση και την εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου 
χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης 
της κυκλοφορίας κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες για την 
απομάκρυνση των παραπάνω εγκαταστάσεων μετά την 
περαίωση των εργασιών και τη διαμόρφωση των χώ−
ρων αυτών, όπως αναλυτικά ορίζεται στα Συμβατικά 
Τεύχη.

1.1.15 Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογρα−
φήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσα−λώσεων, πύκνω−
σης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου 
και εγκατάστασης των χωροσταθμικών αφετηριών 
(REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στα Συμβατικά 
Τεύχη, οι δαπάνες για τη σύνταξη μελετών εφαρμογής, 
κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών συναρμογής με 
τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του 

έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και 
οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που 
θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως 
αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, 
δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύμφωνα 
με όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύ−
χη δημοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που 
κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. 
Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, 
Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ−ΦΑΥ).

1.1.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις 
ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων 
και λοιπών εγκαταστάσεων, που θα συναντηθούν στο 
χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από 
κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη 
(από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των 
επιμετρήσεων, που θα τα υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. 
Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί 
τόπου μετρήσεις.

1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων 
οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού (όπου αυτοί δεν 
περιλαμβάνονται στη μελέτη), που θα πρέπει να υπο−
βάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία.

1.1.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζο−
μένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση 
εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης 
των σχετικών αδειών και οι εργασίες, που αφορούν τους 
Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους 
φορείς, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα 
του Τιμολογίου.

1.1.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων και διευ−
θετήσεων για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, 
υπογείων ομβρίων και πηγαίων νερών ώστε να προ−
στατεύονται οι κατασκευές του έργου, οι υπάρχουσες 
κατασκευές και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

1.1.20 Η δαπάνη τοποθέτησης ενημερωτικών πινακί−
δων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

1.1.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της 
κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλ−
λαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προ−
ϊόντα εκσκαφών κ.λπ. και η απόδοση, μετά το τέλος 
των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από 
οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια και όπως στους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

1.1.22 Οι δαπάνες για χρησιμοποίηση δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας, κατοχυρωμένων μεθόδων, ευ−
ρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, 
για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.1.23 Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προ−
σβάσεων και προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του 
έργου ακόμη και τα απομακρυσμένα ή δυσπρόσιτα, 
για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά 
για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε 
οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων των 
δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των 
δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους κα−
θώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου 
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) 
εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας 
για διατήρησή τους.

1.1.24 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς 
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λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται από 
τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης 
του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προ−
βλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την απο−
κλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά 
όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του έργου.

1.1.25 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε 
είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή 
μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την 
κατασκευή του έργου (περιλαμβανομένης της μεταφο−
ράς υλικών) και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, 
μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της 
Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.1.26 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευ−
κολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δη−
μοπράτησης.

1.1.27 Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρί−
δας, κατασκευής, σήμανσης και συντήρησης των κάθε 
είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την 
έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες 
εντοπισμού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξα−
σφάλισης σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊό−
ντων ορυγμάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και πλεο−
ναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης 
των οδών προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες 
για την τελική τους διαμόρφωση μετά την περαίωση 
των εργασιών, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης.

1.1.28 Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για τις 
οποιεσδήποτε ασφαλτικές επιστρώσεις επ’ αυτών (πα−
λαιών ή νέων επιφανειών) όπως π.χ. πικούνισμα, σκού−
πισμα, καθαρισμός, άρση και μεταφορά των προϊόντων 
που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες κ.λπ.

1.1.29 Οι δαπάνες έντεχνης διάνοιξης τομών ή οπών 
στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων αγω−
γών, τεχνικών έργων κ.λπ., για τη σύνδεση αγωγών, που 
συμβάλλουν σ’ αυτά (εκτός αν περιγράφεται διαφορε−
τικά στα άρθρα του Τιμολογίου).

1.1.30 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέ−
πονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως μελέτες σύν−
θεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομειγμάτων, μελέτες 
ευστάθειας ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους 
κ.λπ.

1.1.31 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασι−
ών από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις, Πολεοδο−
μία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή 
Ο.Κ.Ω.), εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα 
του Τιμολογίου.

1.1.32 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του 
περιβάλλοντος από την εγκατάσταση του Αναδόχου 
στο έργο μέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία 
προβλέπονται στις σχετικές μελέτες, στους περιβαλ−
λοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

1.1.33 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, συμφω−
νητικών και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες 
που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται 
στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του έργου.

1.1.34 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση 
της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρ−

χόντων φυσικών ή τεχνικών υδάτινων αγωγών, αγωγών 
αποχέτευσης και αποστράγγισης της περιοχής, ακόμη 
και στις περιπτώσεις που τα δίκτυα:

(1) είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε 
δυσμενείς μεταχειρίσεις.

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητά τους 
αν ο Ανάδοχος δε λάβει μέτρα για να αποτρέψει την 
είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές κυρίως ή 
άλλες εργασίες.

1..1.35 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την 
οριστική του παραλαβή.

1.2 Στις τιμές μονάδος των ασφαλτικών εργασιών του 
παρόντος Τιμολογίου περιλαμβάνονται επίσης η αξία 
προμήθειας της καθαρής ασφάλτου οποιουδήποτε τύ−
που, οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς της 
από τις περιοχές Θεσσαλονίκης ή Αθηνών μέχρι τη θέση 
επεξεργασίας της και μέχρι τη θέση ενσωμάτωσής της, 
η σταλία μεταφορικών μέσων και ο χαμένος χρόνος 
φορτοεκφορτώσεων, καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη 
δαπάνη για την έντεχνη χρήση της (θέρμανση, παρα−
γωγή διαλυμάτων κ.λπ.).

1.3 Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν 
περιλαμβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα Γενικά ΄Έξο−
δα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης 
φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δα−
πάνες επιστασίας, σήμανσης εργοταξίων, φόρων, δα−
σμών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήμου, συμβολαίων, 
συμφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, 
εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικη−
τικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λπ. και γενικά 
τα επισφαλή έξοδα από κάθε είδους δυσχέρειες, είτε 
αυτές έχουν προβλεφθεί είτε όχι.

Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του ανα−
δόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό, δέκα οκτώ 
τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύμ−
φωνα με τις κείμενες διατάξεις, του προϋπολογισμού 
των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών 
του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου.

1.4 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαρια−
σμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.

1.5 Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης 
εργασιών που είναι παρεμφερείς προς εκείνες, που κα−
λύπτονται από άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, αλλά 
παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά (αποδεκτά 
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης) ή επιμετρώνται 
διαφορετικά, αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρ−
θρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών 
τους, με τις εξής βάσεις αναγωγής:

Σωληνώσεις πάσης φύσεως από οποιοδήποτε υλικό
Για εσωτερική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

διαφορετική από τις αναφερόμενες στα υποάρθρα των 
αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για 
την αντίστοιχη κατηγορία αντοχής και μεθόδων κατα−
σκευής και προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους 
του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος συμβατικού 
σωλήνα της αμέσως μικρότερης υπάρχουσας στο παρόν 
Τιμολόγιο εσωτερικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:

DN / DM 
όπου  DN:  Εσωτερική διάμετρος του χρησιμοποιού−

μενου σωλήνα
 DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος συμβατικού 

σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 
Τιμολόγιο.
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Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρη−
σιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμε−
τρος.

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΟΔΟ 1110
Εφαρμόζεται το άρθρο Α−1 του Νέου Ενιαίου Τιμολο−

γίου (ΝΕΤ) Οδοποιίας
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
Τιμή μονάδας:  0,27 € [*]
Α2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΟΔΟ 1123Α
Εφαρμόζεται το άρθρο Α−2 του ΝΕΤ Οδοποιίας
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
Τιμή μονάδας:  0,37 € [*]
Α3 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων ή τάφρων σε 

οποιοδήποτε έδαφος 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΟΔΟ 2111
Εφαρμόζεται το άρθρο Β−1 του ΝΕΤ Οδοποιίας
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
Τιμή μονάδας:  3,08 € 
Α4 Επένδυση πρανών κ.λπ. με φυτική γη 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 1610
Εφαρμόζεται το άρθρο Α−24.1 του ΝΕΤ Οδοποιίας
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Τιμή μονάδας:  0,52 € 
Α5 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 1620
Εφαρμόζεται το άρθρο Α−25 του ΝΕΤ Οδοποιίας
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
Τιμή μονάδας:  1,70 € 
Α6 Συμπλήρωση νησίδων σε αστικές περιοχές με φυ−

τική γη 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 1620
Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και διάστρωση 

κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση 
νησίδων σε αστικές περιοχές με χρήση καταλλήλου 
μηχανικού εξοπλισμού. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες 
του απαιτουμένου προσωπικού, μηχανημάτων και ερ−
γαλείων.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
Τιμή μονάδας:  2,80 €
Α7 Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλα−

τειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 1620
Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και διάστρωση 

κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση 
παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές 
περιοχές με χρήση καταλλήλου μηχανικού εξοπλισμού. 
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατο−
τεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Τιμή μονάδας:  1,20 €
Α8 Εκσκαφή τάφρων σωληνώσεων σε έδαφος βρα−

χώδες 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 2112
Εφαρμόζεται το άρθρο Α−4.2 του ΝΕΤ Οδοποιίας 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
Τιμή μονάδας:  3,70 € [*]
Α9 Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων αρδευτικού 

δικτύου χωρίς μηχανικά μέσα 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 2111
Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση 

υπογείου αρδευτικού δικτύου (με σταλακτηφόρους ή 
εκτοξευτές), σε χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, στο απαιτού−
μενο βάθος, με χρήση εργαλείων χειρός.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
Τιμή μονάδας:  0,60 €
Α10 Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου 

αρδευτικού δικτύου με μηχανικά μέσα
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 2111
Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση 

υπογείου αρδευτικού δικτύου (με σταλακτηφόρους ή 
εκτοξευτές), σε χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, στο απαιτού−
μενο βάθος, με χρήση μηχανικών μέσων (π.χ. αυτοφε−
ρόμενη καδένα, αυλακωτήρα κ.λπ.).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
Τιμή μονάδας:  0,80 €
Α11 Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου 

αρδευτικού δικτύου με ελκυστήρα 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 2111
Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση 

υπογείου αρδευτικού δικτύου (με σταλακτηφόρους ή 
εκτοξευτές), σε χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, στο απαιτού−
μενο βάθος, με ελκυστήρα εξοπλισμένο με καδένα ή 
συναφή παρελκόμενα.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
Τιμή μονάδας:  0,60 €
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Β1 Μεταλλικές σχάρες δένδρων
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΥΔΡ 6752
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση χυ−

τοσιδηράς σχάρας στη λεκάνη άρδευσης του δένδρου, 
με επεξεργασία αντιδιαβρωτικής προστασίας (προε−
τοιμασία επιφανείας με μεταλλοβολή και βαφή με δύο 
στρώσεις αντιδιαβρωτικού υλικού και δύο στρώσεις τε−
λικής βαφής). Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι συνδετή−
ρες των σχαρών, καθώς και οι πάσης φύσεως δαπάνες 
εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για 
την πλήρη εγκατάσταση της εσχάρας.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
Τιμή μονάδας:  5,50 €
Β2 Κατασκευή ξύλινης περίφραξης
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΟΙΚ 5104
Κατασκευή ξύλινης περίφραξης με ξυλοπασσάλους Φ 

4 cm, καθαρού (εκτός εδάφους) ύψους 0,70 m, ανά 1,00 
m και τους διαγώνιους πασσάλους που θα απαιτηθούν. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πασσά−
λων στον τόπο του έργου, η τοποθέτησή τους, τα υλικά 
στήριξης (πρόκες κ.λπ.) και οι δαπάνες του απαιτουμέ−
νου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
Τιμή μονάδας:  14,00 €
Β3 Κατασκευή περίφραξης με σιδηρά κιγκλιδώματα 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΟΙΚ 6402
Εφαρμόζεται το άρθρο Ε−4.2 του ΝΕΤ Οδοποιίας
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
Τιμή μονάδας:  1,87 €
Β4 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΟΔΟ 2921
Εφαρμόζεται το άρθρο Β−51 του ΝΕΤ Οδοποιίας
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
Τιμή μονάδας:  6,16 €
Β5 Πλακόστρωση πεζοδρομίων − νησίδων − πλατει−

ών 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΟΔΟ 2922
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Εφαρμόζεται το άρθρο Β−52 του ΝΕΤ Οδοποιίας
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Τιμή μονάδας:  10,50 €
Β6 Πλακόστρωση με κυβόλιθους 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΟΔΟ 2922
Κατασκευή πλακόστρωσης με κυβόλιθους 10 x 10 x 

10 cm, με διάκενο 4,0 cm μεταξύ τους για την εγκατά−
σταση πρασίνου. Οι κυβόλιθοι θα είναι τοποθετημένοι 
σε στρώση άμμου πάχους 3 cm και τα διάκενα θα γε−
μίζουν με κηπευτικό χώμα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνο−
νται οι δαπάνες κατασκευής της υπόβασης, προμήθειας 
και μεταφοράς των υλικών καθώς και οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που 
απαιτούνται.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Τιμή μονάδας:  50,00 €
Β7 Τσιμεντοκονία πάχους 1,5 cm εξωτερικών επιφα−

νειών
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΥΔΡ 6402
Εφαρμόζεται το άρθρο Β−33 του ΝΕΤ Οδοποιίας
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Τιμή μονάδας:  3,52 €
Β8. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ − ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα αντίστοιχα άρθρα 

του ΝΕΤ Οδοποιίας
Γ.  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙ−

ΝΟΥ 
Γ1 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύ−

τευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 1140
Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συ−

γκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού (πέ−
τρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κ.λπ.), αναμόχλευση 
της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική ισοπέδωση 
των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της 
επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκα−
τάσταση χλοοτάπητα. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των 
εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση 
της εργασίας.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  100,00 €
Γ2 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 1620
Ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο 

υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, οργανοχουμικά, περλίτη 
κ.λπ.), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε 
μέσο, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται η προμήθεια των βελτιωτικών εδάφους 
καθώς και οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, 
των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται 
για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εδάφους επεξεργασμένου με 
βελτιωτικά (m3)

Τιμή μονάδας:  5,20 €
Γ3 Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 1620
Εργασία ανάμιξης κηπευτικού χώματος και άμμου 

ποταμού ή χειμάρρου σε χώρο έξω από την κονίστρα 
και φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του παραγομένου 
μίγματος στις θέσεις τοποθέτησης. Στην τιμή περιλαμ−
βάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, 

των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται 
για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Η προμήθεια 
του κηπευτικού χώματος και της άμμου πληρώνονται 
ιδιαίτερα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
Τιμή μονάδας:  1,00 €
Γ4 Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονί−

στρας 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 1620
Ισοπαχής διάστρωση στην επιφάνεια της κονίστρας 

κηπευτικού χώματος ή άμμου ή μίγματος κηπευτικού 
χώματος − άμμου που έχουν μεταφερθεί και αποτεθεί 
σε σωρούς σε διάφορα σημεία της κονίστρας, στην 
αρχή μεν με ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση, όπου 
χρειαστεί, χειρονακτικά με χρήση καταλλήλων εργαλεί−
ων (τσουγκράνες), ώστε η επιφάνεια της κονίστρας να 
λάβει την προβλεπόμενη από την μελέτη μορφή. Στην 
τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που 
απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασί−
ας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Τιμή μονάδας:  0,20€
Δ. ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
Δ1. Δένδρα 
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες 

συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον 
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και 
συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη φύ−
τευσή του, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά 
την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύ−
λαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και 
μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη 
δαπάνη απαιτείται για την παράδοση των δένδρων σε 
αρίστη κατάσταση στο συνεργείο φύτευσης.

Δ1.1 Δένδρα κατηγορίας Δ1
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5210
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  3,00 €
Δ1.2 Δένδρα κατηγορίας Δ2
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5210
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  5,25 €
Δ1.3 Δένδρα κατηγορίας Δ3
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5210
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  11,25 €
Δ1.4 Δένδρα κατηγορίας Δ4
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5210
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  26,15 €
Δ1.5 Δένδρα κατηγορίας Δ5
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5210
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  44,25 €
Δ1.6 Δένδρα κατηγορίας Δ6
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5210
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  77,25 €
Δ1.7 Δένδρα κατηγορίας Δ7
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5210
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  110,25 €
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Δ1.8 Δένδρα κατηγορίας Δ8
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5210
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  165,00 €
Δ1.9 Δένδρα κατηγορίας Δ9
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5210
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  220,00 €
Δ2. Θάμνοι 
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες 

συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον 
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και 
συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη φύ−
τευσή του, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά 
την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύ−
λαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και 
μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη 
δαπάνη απαιτείται για την παράδοση των θάμνων σε 
αρίστη κατάσταση στο συνεργείο φύτευσης.

Δ2.1 Θάμνοι κατηγορίας Θ1
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5210
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  1,90 €
Δ2.2 Θάμνοι κατηγορίας Θ2
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5210
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  3,50 €
Δ2.3 Θάμνοι κατηγορίας Θ3
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5210
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  5,85 €
Δ2.4 Θάμνοι κατηγορίας Θ4
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5210
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  11,70 €
Δ2.5 Θάμνοι κατηγορίας Θ5
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5210
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  28,00 €
Δ2.6 Θάμνοι κατηγορίας Θ6
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5210
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  47,00 €
Δ2.7 Θάμνοι κατηγορίας Θ7
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5210
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  82,00 €
Δ3. Αναρριχώμενα φυτά
Προμήθεια αναρριχώμενων φυτών με τις δαπάνες 

συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον 
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και 
συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη φύ−
τευσή του, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά 
την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύ−
λαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και 
μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη 
δαπάνη απαιτείται για την παράδοση των αναρριχο−
μένων φυτών σε αρίστη κατάσταση στο συνεργείο 
φύτευσης.

Δ3.1 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α1
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5220
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  1,90 €

Δ3.2 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α2
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5220
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  3,50 €
Δ3.3 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α3
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5220
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  5,85 €
Δ3.4 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α4
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5220
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  11,70 €
Δ3.5 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α5
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5220
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  28,00 €
Δ3.6 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α6
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5220
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  47,00 €
Δ4. Φυτά πρανών 
Προμήθεια φυτών πρανών με τις δαπάνες συσκευασί−

ας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του 
έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης 
στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη φύτευσή του, 
πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μετα−
φορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων 
που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την παράδοση των φυτών πρανών σε 
αρίστη κατάσταση στο συνεργείο φύτευσης.

Δ4.1 Φυτά πρανών κατηγορίας Σ1
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5220
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  0,75 €
Δ4.2 Φυτά πρανών κατηγορίας Σ2
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5220
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  1,50 €
Δ5 Φυτά εσωτερικού χώρου 
Προμήθεια φυτών εσωτερικού χώρου με τις δαπάνες 

συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον 
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και 
συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη φύ−
τευσή του, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά 
την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύ−
λαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και 
μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη 
δαπάνη απαιτείται για την παράδοση των φυτών εσω−
τερικού χώρου σε αρίστη κατάσταση στο συνεργείο 
φύτευσης.

Δ5.1 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε1
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5220
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  4,00 €
Δ5.2 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε2
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5220
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  8,00 €
Δ5.3 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε3
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5220
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  12,00 €
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Δ5.4 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε4
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5220
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  16,00 €
Δ5.5 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε5
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5220
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  24,00 €
Δ5.6 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε6
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5220
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  40,00 €
Δ5.7 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε7
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5220
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  60,00 €
Δ5.8 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε8
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5220
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  80,00 €
Δ5.9 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε9
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5220
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  120,00 €
Δ5.10 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε10
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5220
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  160,00 €
Δ5.11 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε11
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5220
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  200,00 €
Δ6 Ποώδη − πολυετή φυτά 
Προμήθεια ποωδών − πολυετών φυτών με τις δαπάνες 

συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον 
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και 
συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη φύ−
τευσή του, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά 
την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύ−
λαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και 
μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη 
δαπάνη απαιτείται για την παράδοση των ποωδών − 
πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση στο συνεργείο 
φύτευσης.

Δ6.1 Ποώδη − πολυετή φυτά κατηγ. Π1
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5220
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  0,75 €
Δ6.2 Ποώδη − πολυετή φυτά κατηγ. Π2
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5220
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  1,50 €
Δ7 Προμήθεια κηπευτικού χώματος
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−1710
Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου. 

Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυ−
πτο, αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο 
τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγμένο 
από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους 
μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά 
βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
Τιμή μονάδας:  8,00 €

Δ8 Προμήθεια φυτικής γης
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−1620
Για την προμήθεια επί τόπου του έργου φυτικής γης. 

Η φυτική γη θα είναι γόνιμη, επιφανειακής προέλευσης 
(από βάθος μέχρι 60 cm), εύθρυπτη και κατά το δυνατόν 
απαλλαγμένη από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα 
ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή 
τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
Τιμή μονάδας:  5,00 €
Δ9 Προμήθεια κοπριάς
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5340
Για την προμήθεια επί τόπου του έργου ζωικής κοπριάς, 

καλά χωνεμένης, χωρίς υπολείμματα στρωμνής ή ζωο−
τροφών που δεν έχουν αποσυντεθεί πλήρως, ξένα υλικά, 
χώμα πάνω από 10%, και με μικρή περιεκτικότητα σε νερό 
(να μην λασπώνει και να μην έχει έντονη οσμή).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
Τιμή μονάδας:  24,60 €
Δ10 Προμήθεια τύρφης
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5340
Για την προμήθεια επί τόπου του έργου τύρφης, συ−

σκευασμένης, με ένδειξη προέλευσης, τύπου υλικού, 
όγκου. Το προσκομιζόμενο υλικό θα συνοδεύεται από 
πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου αναγνωρισμένου ερ−
γαστηρίου (χημική ανάλυση).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
Τιμή μονάδας:  58,70 €
Δ11 Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5340
Για την προμήθεια επί τόπου του έργου οργανικού 

φυτικού υποστρώματος προερχομένου από ελεγχόμενη 
αποσύνθεση φυτικών ή και ζωικών υπολειμμάτων, σε 
σφραγισμένη συσκευασία, με αναγραφή της εγγυημένης 
σύνθεσης και της περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία 
και χούμο.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
Τιμή μονάδας:  88,00 €
Δ12 Προμήθεια διογκωμένου περλίτη
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5340
Για την προμήθεια επί τόπου του έργου διογκωμένου 

περλίτη για γεωργική χρήση, συσκευασμένου, μεγέθους 
κόκκων 3−4 mm σε αναλογία 70−80 % κ.ο..

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
Τιμή μονάδας:  48,00 €
Δ13 Προμήθεια θείου
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5340
Για την προμήθεια θείου καθαρού, συσκευασμένου, 

επί τόπου του έργου.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
Τιμή μονάδας:  1,00 €
Δ14 Προμήθεια θειικού σιδήρου
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5340
Για την προμήθεια θειικού σιδήρου (καραμπογιάς), 

συσκευασμένου, επί τόπου του έργου.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
Τιμή μονάδας:  0,80 €
Δ15 Προμήθεια γύψου κοινού
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ−5340
Για την προμήθεια γύψου κοινού, συσκευασμένου, επί 

τόπου του έργου
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
Τιμή μονάδας:  0,08 €
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Δ16 Προμήθεια άμμου χειμάρρου ή ορυχείου 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΟΔ Ο−1510
Για την προμήθεια ενός m3 άμμου, στον τόπο του 

έργου, που θα προέρχεται από ορυχείο, ποταμό ή χεί−
μαρρο, απ΄ όπου επιτρέπεται νομίμως η αμμοληψία. Η 
άμμος που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι καθαρή 
και απαλλαγμένη χλωριούχου νατρίου και με κοκκομε−
τρικές διαστάσεις 0,25−2,0 mm.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
Τιμή μονάδας:  40,00 €
Ε. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ε1 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία 

χειρός
Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία 

χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των υπο−
λειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για 
την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.

Ε1.1 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5130
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  0,60 €
Ε1.2 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5120
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  1,50 €
Ε2 Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη − ημιβραχώδη 

με εργαλεία χειρός
Άνοιγμα λάκκων σε έδαφος γαιώδες−ημιβραχώδες με 

εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή 
των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών. Στην 
τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμέ−
νου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων 
για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.

Ε2.1 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 
m

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5130
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  0,80 €
Ε2.2 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 

m
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5120
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  2,10 €
Ε3 Άνοιγμα λάκκων με χρήση κοχλιοφόρου συσκευ−

ής
Άνοιγμα λάκκων με χρήση κοχλιοφόρου συσκευής, 

καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων 
ριζών και των αχρήστων υλικών. Στην τιμή περιλαμβά−
νονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνι−
κού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη 
εκτέλεση της εργασίας.

Ε3.1 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,20 Χ 0,20 Χ 0,30 
m

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5150
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  0,35 €
Ε3.2 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 

m
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5150
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  0,40 €

Ε4 Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανή−
ματος

Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, 
καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων 
ριζών και των αχρήστων υλικών. Στην τιμή περιλαμβά−
νονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνι−
κού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη 
εκτέλεση της εργασίας.

Ε4.1 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 
m

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5110
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  1,30 €
Ε4.2 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 

m
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5110
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  2,20 €
Ε4.3 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 

m
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5110
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  4,20 €
Ε4.4 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,20 Χ 1,20 Χ 1,20 

m
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5110
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  5,30 €
Ε5 Άνοιγμα λάκκων με χρήση αεροσυμπιεστή
Άνοιγμα λάκκων με χρήση αεροσυμπιεστή, καθώς και 

καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών 
και των αχρήστων υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται 
οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσω−
πικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση 
της εργασίας.

Ε5.1 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 
m

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5160
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  5,10 €
Ε5.2 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 

m
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5160
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  9,50 €
Ε5.3 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 

m
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5160
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  15,50 €
Ε6 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m 

στο πεζοδρόμιο
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5160
Άνοιγμα λάκκου, διαστάσεων 0,50x0,50x0,50 m σε 

έδαφος πάσης φύσεως, με οποιοδήποτε τρόπο, πλην 
χρήσεως εκρηκτικών, με την τυχόν απαιτούμενη άντλη−
ση ύδατος, τις τυχόν καθαιρέσεις πλακών πεζοδρομίων, 
σκυροδεμάτων, ασφαλτικών κ.λπ., την κοπή δένδρων, 
ριζών ή παλαιών πρεμνών και πρόσθετων χωματουργι−
κών εργασιών, εξασφάλισης λειτουργίας των αγωγών 
κοινής ωφελείας, μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφών 
σε σημεία προσέγγισης αυτοκινήτου και απομάκρυνσης 
σε επιτρεπόμενο χώρο, την πλήρωση του λάκκου με 
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κηπευτικό χώμα κατάλληλο για την κατηγορία και τύπο 
των προβλεπομένων να φυτευτούν φυτών καθώς και την 
προσθήκη βελτιωτικού σε αναλογία 1:3.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  10,50 €
Ε7 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,00Χ1,00Χ1,00 m σε 

έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5160
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 m σε βρα−

χώδες έδαφος με χρήση αεροσυμπιεστή και εκρηκτικών 
και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και 
άχρηστων υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δα−
πάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, 
των υλικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  14,20 €
Ε8 Άνοιγμα αυλακώσεως για φύτευση μπορντούρας 

με εργαλεία χειρός
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5140
Άνοιγμα αυλακώσεως (αυλακιάς) διαστάσεων 0,30 Χ 

0,20 m σε γαιώδες − ημιβραχώδες έδαφος με εργαλεία 
χειρός και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων 
ριζών και άχρηστων υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται 
όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και 
των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
Τιμή μονάδας:  1,30 €
Ε9 Φύτευση φυτών
Ε9.1 Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5220
Φύτευση ποωδών και βολβωδών φυτών, δηλαδή δι−

άνοιξη λάκκου κυλινδρικής διατομής, φύτευση με τη 
σωστή τοποθέτηση του φυτού μέσα στο λάκκο μέχρι το 
λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφά−
νεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκ−
κο, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης. Στην 
τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των 
υλικών που θα προκύψουν από τη διάνοιξη των λάκκων 
και τη φύτευση, πέτρες, σακούλες, δοχεία κ.λπ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:   0,35 €
Ε9.2 Φύτευση φυτών εσωτερικού χώρου
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5220
Φύτευση φυτών εσωτερικού χώρου, δηλαδή προετοι−

μασία του φυτοδοχείου με την τοποθέτηση των απαραί−
τητων για τη στράγγιση υλικών, προσθήκη ποσότητας 
κατάλληλου χώματος για την υποδοχή του νέου φυτού, 
εξαγωγή του φυτού από το φυτοδοχείο του φυτωρίου, 
σωστή τοποθέτησή του και πλήρωση του μόνιμου φυ−
τοδοχείου μέχρι το λαιμό της ρίζας με την απαιτούμενη 
ποσότητα χώματος, καθώς και το πότισμα του φυτού. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη απομάκρυνσης 
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, 
πέτρες, σακούλες, δοχεία κ.λπ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας: 0,90 €
Ε9.3 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου μέχρι 

1,50 lt
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5210
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 1,50 lt, δη−

λαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο 
λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου 
μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος 

μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός 
λεκάνης άρδευσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από 
τη φύτευση, πέτρες, σακούλες, δοχεία κ.λπ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  0,80 €
Ε9.4 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 

− 4,00 lt
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5210
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 − 4,00 

lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού 
στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου 
μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος 
μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός 
λεκάνης άρδευσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από 
τη φύτευση, πέτρες, σακούλες, δοχεία κ.λπ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  1,00 €
Ε9.5 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 

− 12,00 lt
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5210
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 − 12,00 

lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού 
στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου 
μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος 
μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός 
λεκάνης άρδευσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από 
τη φύτευση, πέτρες, σακούλες, δοχεία κ.λπ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  1,20 €
Ε9.6 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 

− 22,00 lt
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5210
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 − 22,00 

lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού 
στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου 
μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος 
μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός 
λεκάνης άρδευσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από 
τη φύτευση, πέτρες, σακούλες, δοχεία κ.λπ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  3,00 €
Ε9.7 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 

− 40 lt
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5210
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 − 40 lt, 

δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο 
λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου 
μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος 
μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός 
λεκάνης άρδευσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από 
τη φύτευση, πέτρες, σακούλες, δοχεία κ.λπ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  4,20 €
Ε9.8 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 − 

80 lt
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5210
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 − 80 lt, 

δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο 
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λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου 
μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος 
μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός 
λεκάνης άρδευσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από 
τη φύτευση, πέτρες, σακούλες, δοχεία κ.λπ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  6,30 €
Ε9.9 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 81 − 

150 lt
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5210
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 81 − 150 lt, 

δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο 
λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου 
μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος 
μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός 
λεκάνης άρδευσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από 
τη φύτευση, πέτρες, σακούλες, δοχεία κ.λπ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  10,50 €
Ε9.10 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 151 

− 300 lt
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5210
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 151 − 300 lt, 

δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο 
λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου 
μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος 
μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός 
λεκάνης άρδευσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από 
τη φύτευση, πέτρες, σακούλες, δοχεία κ.λπ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  14,20 €
Ε10 Μεταφύτευση φυτών
Ε10.1 Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 

45 − 150 lt
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5210
Προετοιμασία του φυτού (κλάδεμα κ.λπ.), ριζοκοπή, 

εκρίζωση με χρήση καταλλήλων μηχανημάτων, επένδυ−
ση της μπάλας χώματος όγκου 45 − 150 lt με κατάλληλα 
υλικά, φόρτωση και μεταφορά στον νέο λάκκο φύτευ−
σης, εκφόρτωση, φύτευση, λίπανση και διαμόρφωση 
λεκάνης άρδευσης ανάλογης με την κόμη του. Στην 
τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των 
υλικών που θα προκύψουν από τη μεταφύτευση, πέτρες, 
σακούλες, δοχεία κ.λπ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  42,50 €
Ε10.2 Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 

151 − 300 lt
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5210
Προετοιμασία του φυτού (κλάδεμα κ.λπ.), ριζοκοπή, 

εκρίζωση με χρήση καταλλήλων μηχανημάτων, επένδυ−
ση της μπάλας χώματος όγκου 151 − 300 lt με κατάλληλα 
υλικά, φόρτωση και μεταφορά στον νέο λάκκο φύτευ−
σης, εκφόρτωση, φύτευση, λίπανση και διαμόρφωση 
λεκάνης άρδευσης ανάλογης με την κόμη του. Στην 
τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των 
υλικών που θα προκύψουν από τη μεταφύτευση, πέτρες, 
σακούλες, δοχεία κ.λπ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  147,50 €

Ε11 Υποστύλωση δένδρων
Ε11.1 Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσά−

λου
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5240
Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτε−

νούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, πελεκητού στο κάτω 
άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m από κατάλληλη 
ξυλεία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των 
εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την έμπηξη του 
πασσάλου σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, σε βάθος 
0,50 m, με οποιαδήποτε κλίση και η πρόσδεσή του με 
κατάλληλο μέσον στο δέντρο.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  3,20 €
Ε11.2 Υποστύλωση δένδρου χωρίς την αξία του πασ−

σάλου
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5230
Yποστύλωση δέντρου χωρίς την αξία του πασσάλου, 

συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του εργατοτεχνι−
κού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων 
που θα χρησιμοποιηθούν για την έμπηξη του πασσάλου 
σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, σε βάθος 0,50 m, με 
οποιαδήποτε κλίση και η πρόσδεσή του με κατάλληλο 
μέσον στο δέντρο.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  0,70 €
Ε11.3 Στήριξη μεγάλου δένδρου με αντηρίδες
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5230
Στήριξη δέντρου με μεταλλικές αντηρίδες ή επιτόνους. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των αντηρίδων, 
των πασσάλων, των μικροϋλικών στήριξης των αντηρί−
δων στο έδαφος και στο δέντρο, σε οποιοδήποτε τύπο 
εδάφους και με οποιαδήποτε κλίση, καθώς και η δαπάνη 
του εργατοτεχνικού προσωπικού, των εργαλείων και 
μέσων για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  11,20 €
Ε12 Κλαδοπλέγματα
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5230
Κατασκευή κλαδοπλέγματος ύψους 0,40 m, με οριζό−

ντιους και κάθετους ξυλοπασσάλους Φ 4 cm, ανά 1,00 
m, σε σχήμα Π, εμπηγμένους στο έδαφος τουλάχιστον 
0,40 m και το πλέξιμο με βλαστούς λυγαριάς ή ιτιάς ή 
μοσχοϊτιάς ή κρανιάς, ελάχιστου μήκους 2,00 m, εμπηγ−
μένους στο έδαφος ανά 0,20 − 0,25 m. Στην τιμή περι−
λαμβάνονται η προμήθεια όλων των κυρίων υλικών και 
των υλικών στήριξης (πρόκες κ.λπ.), η μεταφορά τους 
στον τόπο του έργου και η πλήρης διαμόρφωση του 
κλαδοπλέγματος (δαπάνες εργατοτεχνικού προσωπι−
κού, εργαλείων και μέσων).

Τιμή ανά τρέχον μέτρον (m)
Τιμή μονάδας:  13,40 €
Ε13 Εγκατάσταση χλοοτάπητα
Ε13.1 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5510
Το αντικείμενο εγκατάστασης χλοοτάπητα με σπορά 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 

20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό 
του εδάφους.

2. Την προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρω−
ση της εμπλουτισμένης τύρφης, περλίτη, χούμου και την 
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ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρι−
σμα σε βάθος 10−12 cm

3. Την τελική διαμόρφωση της επιφάνειας με ράμμα−
τα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η κατάλληλη 
σποροκλίνη.

4. Την προμήθεια σπόρου της έγκρισης της Υπηρε−
σίας, πιστοποιημένου, πρόσφατης εσοδείας, συσκευα−
σμένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση 
του μίγματος και τον οίκο παραγωγής και τη σπορά 
με την προβλεπόμενη ποσότητα, ανάλογα με το είδος 
του σπόρου. 

5. Την κάλυψη του σπόρου, την ομοιόμορφη κατανομή 
μικτού λιπάσματος με ιχνοστοιχεία και το κυλίνδρισμα 
της επιφάνειας.

6. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο και 
εντομοκτόνο σκεύασμα.

7. Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθη−
μερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του αρδευτι−
κού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυν−
ση των αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την 
επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα 
του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.

8. Το πρώτο κούρεμα και το κυλίνδρισμα όταν ο χλο−
οτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm

9. Την λίπανσή του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό 
μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.

10. Την απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών που 
θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του χλοοτάπη−
τα 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπά−
νες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των 
μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκα−
τάσταση του χλοοτάπητα.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  2.050,00 €
Ε13.2 Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτά−

πητα
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5510
Το αντικείμενο εγκατάστασης προπαρασκευασμένου 

χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής:
1. Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και 

την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 
cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του 
εδάφους.

2. Την προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρω−
ση εμπλουτισμένης τύρφης, περλίτη, χούμου και την εν−
σωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα 
σε βάθος 10−12 cm

3. Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκρά−
νες, για να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια.

4. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο 
σκεύασμα.

5. Την μεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέ−
τηση, με οποιοδήποτε μέσο, του έτοιμου χλοοτάπητα.

6. Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθη−
μερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του αρδευτι−
κού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυν−
ση των αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την 
επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα 
του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.

7. Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό 
μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.

8. Την απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών που 

θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του χλοοτάπη−
τα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπά−
νες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των 
μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκα−
τάσταση του χλοοτάπητα.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:   5.800,00 €
Ε14 Εγκατάσταση μεσημβριανθέμου
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5610
Το αντικείμενο εγκατάστασης μεσημβριανθέμου πε−

ριλαμβάνει τα εξής:
1. Την γενική μόρφωση της επιφάνειας για την εγκα−

τάσταση του μεσημβριανθέμου, δηλαδή την αποκομιδή 
ακατάλληλων πλεοναζόντων χωμάτων και κάθε άχρη−
στου υλικού (πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κ.λπ.) 
και την γενική ισοπέδωση του χώρου.

2. Την χονδρική διάστρωση των κηπευτικών χωμάτων 
και τον καθαρισμό τους από αδρανή υλικά ή φυτικά 
υπολείμματα (ρίζες, ζιζάνια).

3. Την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 
20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό 
του εδάφους και την δημιουργία της προβλεπόμενης 
κλίσης.

4. Τη φύτευση περίπου 16.000 μοσχευμάτων μεσημ−
βριανθέμου ανά στρέμμα.

5. Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό 
μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.

6. Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα κα−
θημερινές αρδεύσεις του μεσημβριανθέμου μέσω του 
αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απο−
μάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν, 
τον καθαρισμό του χώρου και την επαναφύτευση των 
μοσχευμάτων που θα αστοχήσουν. Οι εργασίες αυτές 
θα διαρκέσουν ένα μήνα από την εγκατάσταση του 
μεσημβριανθέμου.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπά−
νες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των 
μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκα−
τάσταση του τάπητα.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  1.650,00 €
Ε15 Εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών
Ε15.1 Υδροσπορά και επικάλυψη με άχυρο
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5710
Εγκατάσταση χλοοτάπητα σε πρανή ορυγμάτων ή 

επιχωμάτων, οποιουδήποτε ύψους και με οποιαδήποτε 
κλίση, με υδροσπορά και επικάλυψη με άχυρο, εκτελού−
μενη με ειδικά μηχανήματα (υδροσπορέα και αχυροδι−
ώκτη). Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

− Η προμήθεια και μεταφορά στον τόπο ενσωμάτωσης 
του ύδατος, του υλικού σποράς από μίγμα οργανικού 
και χημικού λιπάσματος, κόλλας, σταθεροποιητικού εδά−
φους, μπετονίτη, κυτταρίνης και μίγμα σπόρων χλοο−
τάπητα, του απαιτούμενου αχύρου και του ασφαλτικού 
γαλακτώματος

− Οι δαπάνες του απαιτουμένου για την εκτέλεση 
των εργασιών ειδικευμένου προσωπικού και μηχανικού 
εξοπλισμού: μηχανήματος υδροσποράς (υδροσπορέα), 
μηχανημάτων αχυροκάλυψης (αχυροδιώκτης και ψε−
καστικό μηχάνημα για την εκτόξευση του ασφαλτικού 
γαλακτώματος που απαιτείται για την συγκόλληση του 
αχύρου), βυτίων μεταφοράς ύδατος, φορτηγών μετα−



 

 

 
φοράς των υλικών και όσων άλλων μηχανημάτων και 
μέσων απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της υδρο−
σποράς και της αχυροκάλυψης, συμπεριλαμβανομένης 
της σταλίας και της μεταφοράς των μηχανημάτων στον 
τόπο του έργου

− Οι λιπάνσεις, οι αρδεύσεις και γενικότερα η συντή−
ρηση του χλοοτάπητα (εργασία και υλικά) μέχρι την 
παραλαβή του από την Υπηρεσία.

− Όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και αναλύσεις (εδαφο−
λογικές αναλύσεις, έλεγχοι ταυτοποίησης του μίγματος 
των σπόρων, βαθμού καθαρότητας και βλαστικότητας)

− Κάθε πρόσθετη εργασία, υλικά ή μικροϋλικά που 
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση 
του αντικειμένου, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και 
την εγκεκριμένη μελέτη.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  1.160,00 €
Ε15.2 Υδραυλική υδροσπορά
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5710
Για την εγκατάσταση χλοοτάπητα σε πρανή ορυγ−

μάτων ή επιχωμάτων με οποιοδήποτε ύψος ή βάθος 
και με οποιαδήποτε κλίση, με υδραυλική υδροσπορά, 
εκτελούμενη με ειδικό μηχάνήμα (υδροσπορέα). Στην 
τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

− Η προμήθεια και μεταφορά στον τόπο ενσωμάτωσης, 
του ύδατος και του υλικού σποράς από μίγμα οργανικού 
και χημικού λιπάσματος, σταθεροποιητικού εδάφους, 
κόλλας, κυτταρίνης ή ινών ξύλου και μίγμα σπόρων 
χλοοτάπητα.

− Οι δαπάνες του απαιτουμένου για την εκτέλεση 
των εργασιών ειδικευμένου προσωπικού και μηχανικού 
εξοπλισμού: μηχανήματος υδροσποράς (υδροσπορέα), 
βυτίων μεταφοράς ύδατος, φορτηγών μεταφοράς των 
υλικών και όσων άλλων μηχανημάτων και μέσων απαι−
τούνται για την έντεχνη εκτέλεση της υδροσποράς, 
συμπεριλαμβανομένης της σταλίας και της μεταφοράς 
των μηχανημάτων στον τόπο του έργου

− Οι λιπάνσεις, οι αρδεύσεις και γενικότερα η συντή−
ρηση του χλοοτάπητα (εργασία και υλικά) μέχρι την 
παραλαβή του από την Υπηρεσία.

− Ολοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και αναλύσεις (εδα−
φολογικές αναλύσεις, έλεγχοι ταυτοποίησης του μίγ−
ματος των σπόρων, βαθμού καθαρότητας και βλαστι−
κότητας)

− Κάθε πρόσθετη εργασία, υλικά ή μικροϋλικά που 
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση 
του αντικειμένου, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και 
την εγκεκριμένη μελέτη.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  1.100,00 €
Ε15.3 Υδροσπορά με χρήση πλέγματος γιούτας, αχύ−

ρου ή κοκκοφοίνικα 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5710
Για την εγκατάσταση χλοοτάπητα σε πρανή ορυγμά−

των ή επιχωμάτων οποιουδήποτε ύψους και με οποι−
αδήποτε κλίση, με υδραυλική υδροσπορά και χρήση 
πλέγματος από γιούτα, άχυρο, κοκκοφοίνικα ή άλλο 
βιοαποικοδομήσιμο υλικό της έγκρισης της Υπηρεσίας, 
με χρήση ειδικού μηχανήματος (υδροσπορέα). 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
− Η ομαλοποίηση της επιφάνειας (γέμισμα χαντακιών 

και απομάκρυνση λίθων και άλλων ευκόλως αποσπώ−
μενων υλικών)

− Η προμήθεια και μεταφορά στον τόπο ενσωμάτωσης, 
των χαλυβδίνων διχάλων, του πλέγματος, του ύδατος 
και του υλικού σποράς από μίγμα οργανικού και χημι−
κού λιπάσματος, σταθεροποιητικού εδάφους, κόλλας, 
κυτταρίνης ή ινών ξύλου και μίγμα σπόρων χλοοτάπητα 
εγκεκριμένων από την Υπηρεσία

− Η κάλυψη της επιφάνειας του πρανούς με το ειδικό 
πλέγμα και η σταθεροποίησή του εντός τάφρου βάθους 
τουλάχιστον 30 cm στο χείλος του πρανούς, η οποία 
πληρώνεται με χώμα και συμπυκνώνεται ή/και με χα−
λύβδινα δίχαλα

− Οι δαπάνες του απαιτουμένου για την εκτέλεση 
των εργασιών ειδικευμένου προσωπικού και μηχανικού 
εξοπλισμού: μηχανήματος υδροσποράς (υδροσπορέα), 
βυτίων μεταφοράς ύδατος, φορτηγών μεταφοράς των 
υλικών και όσων άλλων μηχανημάτων και μέσων απαι−
τούνται για την έντεχνη εκτέλεση της υδροσποράς, 
συμπεριλαμβανομένης της σταλίας και της μεταφοράς 
των μηχανημάτων στον τόπο του έργου

− Οι λιπάνσεις, οι αρδεύσεις και γενικότερα η συντή−
ρηση του χλοοτάπητα (εργασία και υλικά) μέχρι την 
παραλαβή του από την Υπηρεσία.

− Όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και αναλύσεις (εδα−
φολογικές αναλύσεις, έλεγχοι ταυτοποίησης του μίγ−
ματος των σπόρων, βαθμού καθαρότητας και βλαστι−
κότητας)

− Κάθε πρόσθετη εργασία, υλικά ή μικροϋλικά που 
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση 
του αντικειμένου, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και 
την εγκεκριμένη μελέτη.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ,)
Τιμή μονάδας:  2.800,00 €
Ε15.4 Υδροσπορά με χρήση τριδιάστατου πλέγμα−

τος
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5710
Εγκατάσταση χλοοτάπητα σε πρανή ορυγμάτων ή 

επιχωμάτων με οποιοδήποτε ύψος ή βάθος και με οποι−
αδήποτε κλίση, με υδραυλική υδροσπορά και χρήση 
τριδιάστατου πλέγματος της έγκρισης της Υπηρεσίας, 
η οποία εκτελείται με ειδικό μηχάνημα (υδροσπορέα).

Στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι 
δαπάνες:

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
− Η ομαλοποίηση της επιφάνειας (γέμισμα χαντακιών 

και απομάκρυνση λίθων και άλλων ευκόλως αποσπώ−
μενων υλικών)

− Η προμήθεια και μεταφορά στον τόπο ενσωμάτωσης, 
των χαλύβδινων διχάλων, του πλέγματος, του ύδατος 
και του υλικού σποράς από μίγμα οργανικού και χημι−
κού λιπάσματος, σταθεροποιητικού εδάφους, κόλλας, 
κυτταρίνης ή ινών ξύλου και μίγμα σπόρων χλοοτάπητα 
εγκεκριμένων από την Υπηρεσία

− Η κάλυψη της επιφάνειας του πρανούς με το ειδικό 
τρισδιάστατο πλέγμα και η σταθεροποίησή του εντός 
τάφρου βάθους τουλάχιστον 30 cm στο χείλος του πρα−
νούς, η οποία πληρώνεται με χώμα και συμπυκνώνεται 
ή/και με χαλύβδινα δίχαλα

− Οι δαπάνες του απαιτουμένου για την εκτέλεση 
των εργασιών ειδικευμένου προσωπικού και μηχανικού 
εξοπλισμού: μηχανήματος υδροσποράς (υδροσπορέα), 
βυτίων μεταφοράς ύδατος, φορτηγών μεταφοράς των 
υλικών και όσων άλλων μηχανημάτων και μέσων απαι−
τούνται για την έντεχνη εκτέλεση της υδροσποράς, 
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συμπεριλαμβανομένης της σταλίας και της μεταφοράς 
των μηχανημάτων στον τόπο του έργου

− Οι λιπάνσεις, οι αρδεύσεις και γενικότερα η συντή−
ρηση του χλοοτάπητα (εργασία και υλικά) μέχρι την 
παραλαβή του από την Υπηρεσία.

− Όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και αναλύσεις (εδα−
φολογικές αναλύσεις, έλεγχοι ταυτοποίησης του μίγ−
ματος των σπόρων, βαθμού καθαρότητας και βλαστι−
κότητας)

− Κάθε πρόσθετη εργασία, υλικά ή μικροϋλικά που 
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση 
του αντικειμένου, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και 
την εγκεκριμένη μελέτη.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ,)
Τιμή μονάδας:  5.500,00 €
ΣΤ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΣΤ1  Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών
Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σε έδαφος οποια−

δήποτε κλίσεως, με εκσκαφή του εδάφους γύρω από 
τον κορμό του φυτού σε βάθος 10 cm και εκρίζωση και 
απομάκρυνση τυχόν ζιζανίων. Περιλαμβάνονται όλες οι 
δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπι−
κού, εξοπλισμού και μέσων.

ΣΤ1.1 Με διάμετρο μέχρι 0,60 m
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5330
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  0,40 €
ΣΤ1.2 Με διάμετρο από 0,61 m και άνω
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5330
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  0,70 €
ΣΤ2.1 Άρδευση φυτών
ΣΤ 2.1.1 Άρδευση φυτών με βυτίο
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5311
Άρδευση φυτού με βυτίο με την αξία, την μεταφορά 

του νερού επι τόπου, την σταλία του αυτοκινήτου και το 
πότισμα με λάστιχο κατάλληλης διατομής σε ποσότητα 
15 lt ανά φυτό.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  0,12 €
ΣΤ 2.1.2 Άρδευση φυτών με βυτίο και χρήση τριτεύο−

ντος δικτύου άρδευσης
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5321
Άρδευση φυτού με βυτίο και χρήση τριτεύοντος δικτύ−

ου άρδευσης, με την αξία του νερού, τη μεταφορά του 
επί τόπου, τη σταλία του βυτιοφόρου, την προσαρμογή 
του βυτίου στο τριτεύον δίκτυο με την κατάλληλη παρο−
χή και πίεση ώστε να εξασφαλίζεται η ισοκατανομή του 
νερού σε κάθε σταλάκτη και το πότισμα με ποσότητα 
12 lt ανά φυτό.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  0,05 €
ΣΤ 2.1.3 Άρδευση φυτών με επίγειο σύστημα άρδευσης 

με γέμισμα δεξαμενών με βυτίο
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5311
Άρδευση φυτού με επίγειο σύστημα άρδευσης με 

γέμισμα δεξαμενών με βυτίο. Περιλαμβάνεται η αξία 
του νερού, η μεταφορά του επί τόπου, το γέμισμα των 
δεξαμενών με το βυτίο και το πότισμα των φυτών με 
τη χρήση του τριτεύοντος δικτύου σε ποσότητα 12 lt 
ανά φυτό.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  0,03 €

ΣΤ 2.1.4 Άρδευση φυτών από παροχές
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5321
Άρδευση φυτού από παροχές, δηλ. πότισμα του φυ−

τού με λάστιχο κατάλληλης διατομής, σε οποιαδήποτε 
κλίση εδάφους.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  0,04 €
ΣΤ 2.1.5 Άρδευση φυτών με επίγειο σύστημα άρδευσης, 

αυτοματοποιημένο
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5321
Άρδευση φυτού με επίγειο σύστημα άρδευσης (αυ−

τοματοποιημένο). Περιλαμβάνεται ο έλεγχος του πο−
τίσματος και η συντήρηση του επίγειου δικτύου, σε 
οποιαδήποτε κλίση εδάφους.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  0,01€
ΣΤ 2.1.6 Άρδευση φυτών με επίγειο σύστημα άρδευσης, 

μη αυτοματοποιημένο
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5321
Άρδευση φυτού με επίγειο σύστημα άρδευσης (μη 

αυτοματοποιημένο). Περιλαμβάνεται το άνοιγμα των 
βανών, ο έλεγχος του ποτίσματος και η συντήρηση του 
επίγειου δικτύου, σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  0,01 €
ΣΤ 2.1.7 Άρδευση φυτών με υπόγειο σύστημα άρδευ−

σης
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5321
Άρδευση φυτού με υπόγειο σύστημα άρδευσης. Περι−

λαμβάνεται το άνοιγμα των βανών (όπου αυτό απαιτεί−
ται), ο έλεγχος του ποτίσματος και η συντήρηση του 
υπόγειου δικτύου (εκτοξευτήρες, ηλεκτροβάνες κ.λπ.).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  0,01 €
ΣΤ2.2 Άρδευση χλοοτάπητα
ΣΤ 2.2.1 Άρδευση χλοοτάπητα με βυτίο
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5521
Περιλαμβάνεται η αξία του νερού, η μεταφορά του επί 

τόπου και το πότισμα με λάστιχο κατάλληλης διατομής 
σε ποσότητα 5 m3 ανά στρέμμα.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  52,50 €
ΣΤ 2.2.2 Άρδευση χλοοτάπητα από παροχές
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5522
Η άρδευση χλοοτάπητα από παροχές περιλαμβάνει 

το πότισμά του με λάστιχο κατάλληλης διατομής, σε 
οποιαδήποτε κλίση εδάφους και σε ποσότητα 5 m3 ανά 
στρέμμα.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  18,50 €
ΣΤ 2.2.3 Άρδευση χλοοτάπητα με επίγειο ή υπόγειο 

σύστημα άρδευσης, με σταλάκτες, αυτοματοποιημένο
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5522
Η άρδευση χλοοτάπητα με επίγειο ή υπόγειο σύστημα 

άρδευσης με σταλάκτες (αυτοματοποιημένο) περιλαμ−
βάνει τον προγραμματισμό, τον έλεγχο του ποτίσματος 
και την συντήρηση του δικτύου άρδευσης.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  2,90 €
ΣΤ 2.2.4 Άρδευση χλοοτάπητα με επίγειο ή υπόγειο 

σύστημα άρδευσης, με σταλάκτες, μη αυτοματοποιη−
μένο

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5522
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Η άρδευση χλοοτάπητα με επίγειο ή υπόγειο σύστημα 
άρδευσης με σταλάκτες (μή αυτοματοποιημένο) πε−
ριλαμβάνει το άνοιγμα και κλείσιμο των βανών, τον 
έλεγχο του ποτίσματος και την συντήρηση του δικτύου 
άρδευσης.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  3,80 €
ΣΤ 2.2.5 Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (αυ−

τοματοποιημένο σύστημα)
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5522
Η άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες αυτοματο−

ποιημένου συστήματος περιλαμβάνει τον προγραμμα−
τισμό, τον έλεγχο του ποτίσματος και την συντήρηση 
του δικτύου άρδευσης.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  1,80 €
ΣΤ 2.2.6 Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (μη 

αυτοματοποιημένο σύστημα)
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5522
Η άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες μή αυτομα−

τοποιημένου συστήματος περιλαμβάνει το άνοιγμα και 
κλείσιμο των βανών, τον έλεγχο του ποτίσματος και 
την συντήρηση του δικτύου άρδευσης.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  3,30 €
ΣΤ2.3 Άρδευση φυτών εδαφοκάλυψης − μεσημβιαν−

θέμου
ΣΤ 2.3.1 Άρδευση φυτών εδαφοκάλυψης − μεσημβρι−

ανθέμου με βυτίο
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5621
Η άρδευση φυτών εδαφοκάλυψης− μεσημβριανθέμου 

επιφάνειας με βυτίο, περιλαμβάνει την αξία και την με−
ταφορά του νερού επί τόπου και το πότισμα με λάστιχο 
κατάλληλης διατομής σε ποσότητα 5 m3 ανά στρέμμα

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  46,20 €
ΣΤ 2.3.2 Άρδευση φυτών εδαφοκάλυψης − μεσημβρι−

ανθεμου από παροχές
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5622
Η άρδευση φυτών εδαφοκάλυψης − μεσημβριανθέμου 

από παροχές περιλαμβάνει το πότισμα με λάστιχο κα−
τάλληλης διατομής , σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους, 
σε ποσότητα 4 m3 ανά στρέμμα.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  14,30 €
ΣΤ 2.3.3 Άρδευση φυτών εδαφοκάλυψης − μεσημβρι−

ανθέμου με επίγειο σύστημα άρδευσης αυτοματοποι−
ημένο

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5622
Η άρδευση φυτών εδαφοκάλυψης − μεσημβριανθέμου 

με αυτοματοποιημένο επίγειο σύστημα άρδευσης (με 
σταγόνες) περιλαμβάνει τον έλεγχο του ποτίσματος 
και την συντήρηση του δικτύου σε οποιαδήποτε κλίση 
εδάφους.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  2,80 €
ΣΤ 2.3.4 Άρδευση φυτών εδαφοκάλυψης − μεσημβρι−

ανθέμου με επίγειο σύστημα άρδευσης, μη αυτοματο−
ποιημένο 

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5622
Η άρδευση φυτών εδαφοκάλυψης− μεσημβριανθέμου 

με μη αυτοματοποιημένο επίγειο σύστημα άρδευσης (με 
σταγόνες) περιλαμβάνει το άνοιγμα και κλείσιμο των 

βανών, τον έλεγχο του ποτίσματος και την συντήρηση 
του δικτύου σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  4,00 €
ΣΤ 2.3.5 Άρδευση φυτών εδαφοκάλυψης − μεσημβριαν−

θέμου με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο σύστημα)
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5622
Η άρδευση φυτών εδαφοκάλυψης−μεσημβριανθέμου 

με εκτοξευτήρες αυτοματοποιημένου συστήματος περι−
λαμβάνει τον έλεγχο του ποτίσματος και την συντήρηση 
του δικτύου σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  2,50 €
ΣΤ 2.3.6 Άρδευση φυτών εδαφοκάλυψης − μεσημβρι−

ανθέμου με εκτοξευτήρες (μη αυτοματο−ποιημένο σύ−
στημα)

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5622
Η άρδευση φυτών εδαφοκάλυψης− μεσημβριανθέμου 

με εκτοξευτήρες μή αυτοματοποιημένου συστήματος 
περιλαμβάνει το άνοιγμα και κλείσιμο των βανών, τον 
έλεγχο του ποτίσματος και την συντήρηση του δικτύου 
σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  3,60 €
ΣΤ2.4 Άρδευση χλοοτάπητα πρανών
ΣΤ 2.4.1 Άρδευση χλοοτάπητα πρανών με βυτίο
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5720
Η άρδευση χλοοτάπητα πρανών με βυτίο περιλαμβάνει 

την αξία και την μεταφορά του νερού επί τόπου και το 
πότισμα με λάστιχο κατάλληλης διατομής με ποσότητα 
5 m3 ανά στρέμμα.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  45,50 €
ΣΤ2.4.2 Άρδευση χλοοτάπητα πρανών από παροχές
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5622
Η άρδευση χλοοτάπητα πρανών από παροχές περι−

λαμβάνει το πότισμα αυτού με λάστιχο κατάλληλης 
διατομής, σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους, σε ποσότητα 
4 m3 ανά στρέμμα.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  15,00 €
ΣΤ3 Λιπάνσεις
ΣΤ 3.1 Λίπανση φυτών με τα χέρια
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5340
Η εργασία λίπανσης περιλαμβάνει την αξία 100 g λι−

πάσματος και την εργασία διασποράς του στο λάκκο 
του φυτού.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  0,09 €
ΣΤ 3.2 Λίπανση φυτών με λιπαντήρες
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5730
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέ−

τηση του λιπάσματος στο δοχείο λίπανσης, η διάλυσή 
του και η διανομή του διαλύματος με αντλία λίπανσης 
ή πιεστικό, καθώς και ο έλεγχος της διανομής του για 
την λίπανση κάθε φυτού.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  0,06 €
ΣΤ 3.3 Λίπανση χλοοτάπητα μέσω δικτύου ποτίσμα−

τος
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5730
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέ−

τηση του λιπάσματος στο δοχείο λίπανσης, η διάλυσή 
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του και η διανομή του διαλύματος με αντλία λίπανσης 
ή πιεστικό, καθώς και ο έλεγχος της διανομής του για 
τη λίπανση της επιφάνειας.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  23,00 €
ΣΤ 3.4 Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5540
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του λιπά−

σματος και η ομοιόμορφη διασπορά του στην επιφάνεια 
του χλοοτάπητα με τα χέρια.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  20,00 €
ΣΤ 3.5 Λίπανση φυτών εδαφοκάλυψης − μεσημβριαν−

θέμου, χειρονακτική
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5630
Λίπανση φυτών εδαφοκάλυψης − μεσημβριανθέμου, 

χειρονακτική, με την αξία του λιπάσματος και την ερ−
γασία διασποράς του στην επιφάνεια σε ποσότητα 
ανάλογη με το είδος και την εποχή λίπανσης.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  20,00 €
ΣΤ4 ΚΛΑΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ
ΣΤ4.1 Ανανέωση κόμης ή κοπή μικρών δένδρων
ΣΤ 4.1.1 Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 

m
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5354
Διαμόρφωση κόμης δέντρου ύψους μέχρι 4 m, με την 

δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανη−
μάτων και των εργαλείων που απαιτούνται καθώς και 
την δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και 
απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις 
που επιτρέπεται.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  21,00 €
ΣΤ4.2 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεσαίων δένδρων
ΣΤ4.2.1 Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 

4 μέχρι 8 m
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5354
Ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα) ή κοπή δέντρου 

ύψους από 4 μέχρι 8 m. Περιλαμβάνεται η δαπάνη του 
απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανη−
μάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς 
και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και 
απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις 
που επιτρέπεται.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  56,00 €
ΣΤ4.2.2 Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέ−

χρι 8 m 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5354
Διαμόρφωση κόμης δέντρου ύψους από 4 μέχρι 8 m. 

Περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτε−
χνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς 
και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και 
απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις 
που επιτρέπεται.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  44,50 €
ΣΤ4.3 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων
Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρ−

κα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, ερείσματα και 
παράπλευρους χώρους οδών. Περιλαμβάνεται η δαπάνη 
του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχα−

νημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς 
και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και 
απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις 
που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.

ΣΤ4.3.1 Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 − 12 m, σε πλατείες, 
πάρκα κ.λπ.

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5354
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  135,00 €
ΣΤ4.3.2 Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 − 12 m σε νησίδες, 

ερείσματα κ.λπ.
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5354
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  184,00 €
ΣΤ4.3.3 Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 − 16 m, σε πλα−

τείες, πάρκα κ.λπ.
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5354
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  208,00 €
ΣΤ4.3.4 Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 − 16 m σε νησίδες, 

ερείσματα κ.λπ.
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5354
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  284,00 €
ΣΤ4.3.5 Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 − 20 m, σε πλα−

τείες, πάρκα κ.λπ.
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5354
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  312,00 €
ΣΤ4.3.6 Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 − 20 m σε νησίδες, 

ερείσματα κ.λπ.
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5354
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  425,00 €
ΣΤ4.3.7 Μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m, σε 

πλατείες, πάρκα κ.λπ.
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5354
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  472,00 €
ΣΤ4.3.8 Μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m σε 

νησίδες, ερείσματα κ.λπ.
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5354
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  637,00 €
ΣΤ4.4 Κλάδεμα φοινίκων
Κλάδεμα φοινίκων με την δαπάνη του απαιτουμένου 

εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανικού εξοπλισμού και 
μέσων για το κλάδεμα, τον τεμαχισμό, την απομάκρυν−
ση των κομμένων κλαδιών και την απόρριψή τους, σε 
οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι 
αρμόδιες Αρχές.

ΣΤ4.4.1 Κλάδεμα φοινίκων ύψους κορμού έως 2,5 m
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5354
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  70,00 €
ΣΤ4.4.2 Κλάδεμα φοινίκων ύψους κορμού πάνω από 

2,5 m
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5354
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  18,00 €
ΣΤ4.5 Κλάδεμα θάμνων
Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης 

θάμνων. Περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου 
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εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργα−
λείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απο−
μάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους 
σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν 
οι αρμόδιες Αρχές.

ΣΤ4.5.1  Ανανέωση − διαμόρφωση κόμης παλαιών ανα−
πτυγμένων θάμνων ύψους έως 1,70 m

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5353
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  1,30 €
ΣΤ4.5.2 Ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θά−

μνων, ύψους πάνω από 1,70 m
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5353
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  5,70 €
ΣΤ4.5.3 Διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων 

θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5353
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  3,00 €
ΣΤ4.5.4 Ανανέωση − διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων, 

ηλικίας έως 3 ετών
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5351
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  0,55 €
ΣΤ4.6 Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα
Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα. Περιλαμβάνεται 

η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπι−
κού, μηχανημάτων, εξοπλισμού και εργαλείων, καθώς 
και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και 
απόρριψής τους, σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις 
που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.

ΣΤ4.6.1 Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με αυ−
τοκινούμενα μέσα

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5352
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
Τιμή μονάδας:  0,18 €
ΣΤ4.6.2 Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με χει−

ροκίνητο μηχανικό ψαλίδι μπορντούρας
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5352
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
Τιμή μονάδας:  0,55 €
ΣΤ4.7 Διαμόρφωση κόμης ετησίων και πολυετών πο−

ωδών φυτών
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5351
Διαμόρφωση κόμης ετησίων και πολυετών ποωδών 

φυτών σε μπορντούρα. Περιλαμβάνεται η δαπάνη του 
απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανη−
μάτων, εξοπλισμού και εργαλείων, καθώς και η δαπάνη 
απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής 
τους, σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επι−
τρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  0,06 €
ΣΤ8. Κούρεμα χλοοτάπητα
ΣΤ4.8.1 Με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5530
Κούρεμα χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, με χλοο−

κοπτική μηχανή συμπεριλαμβανομένης και της απομά−
κρυνσης από το έργο σε επιτρεπόμενο χώρο χώρο των 
προϊόντων που προκύπτουν από το κούρεμα.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  55,00 €

ΣΤ4.8.2 Με μικρό ελκυστήρα με χλοοκοπτική εξάρ−
τηση

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5530
Κούρεμα του χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, με 

μικρό ελκυστήρα με εξάρτηση χλοοκοπτικής μηχανής 
συμπεριλαμβανομένης και της απομάκρυνσης από το 
έργο σε επιτρεπόμενο χώρο των προϊόντων που προ−
κύπτουν από το κούρεμα.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  45,00 €
ΣΤ5 Φυτοπροστασία
Καταπολέμηση ασθενειών με προληπτική ή θεραπευ−

τική εφαρμογή μυκητοκτόνων, εντομοκτόνων ή άλλων 
σκευασμάτων. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατο−
τεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των εργαλείων 
και των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν.

ΣΤ5.1 Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους 
μέχρι 4 m

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5362α
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  0,20 €
ΣΤ5.2 Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 

m
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5362α
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  0,45 €
ΣΤ5.3 Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με ψεκαστικό μη−

χάνημα
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5560α
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  49,00 €
ΣΤ6 Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση 

ζιζανίων
ΣΤ6.1 Βοτάνισμα με τα χέρια
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5551
Εκρίζωση με τσάπα των ζιζανίων μεταξύ των φυτών 

ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, απομάκρυνση 
από τον χώρο του έργου όλων των υλικών που προέκυ−
ψαν και απόρριψή τους σε οποιαδήποτε απόσταση, σε 
θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. Περιλαμβά−
νονται όλες απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων για 
την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  200,00 €
ΣΤ6.2 Βοτάνισμα με ζιζανιοκτόνα
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5552
Βοτάνισμα φυτών με χρήση ζιζανιοκτόνων, δηλ. εφαρ−

μογή ζιζανιοκτόνων στο έδαφος μεταξύ των φυτών ή σε 
επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, απομάκρυνση των 
αποξηραμένων ζιζανίων από τον χώρο του έργου και 
απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. Περιλαμβά−
νονται όλες απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, των σκευασμάτων, των μηχανημάτων και 
των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  58,50 €
ΣΤ6.3 Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μη−

χάνημα πεζού χειριστή
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5371
Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτο−

κοπτικού πεζού χειριστή, δηλ. κοπή των ζιζανίων στο 
χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν 
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φυτευτεί, απομάκρυνση από τους χώρους του έργου 
όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισμα και 
απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. Περιλαμβά−
νονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνι−
κού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων 
για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  140,00 €
ΣΤ6.4 Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχάνημα
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5371
Βοτάνισμα φυτών με χρήση αυτοκινούμενου μηχανή−

ματος, δηλ. κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των 
φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, απομά−
κρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών 
που προέκυψαν από το βοτάνισμα και απόρριψή τους 
σε χώρους που επιτρέπεται. Περιλαμβάνονται όλες οι 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανη−
μάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  82,00 €
ΣΤ7 Βοτάνισμα χλοοτάπητα
ΣΤ7.1 Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5371
Βοτάνισμα χλοοτάπητα με εργαλεία χειρός. Περι−

λαμβάνεται η εκρίζωση των ζιζανίων του χώρου του 
χλοοτάπητα και η απομάκρυνση και απόρριψή τους σε 
χώρους που επιτρέπεται.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  50,00 €
ΣΤ7.2 Βοτάνισμα χλοοτάπητα με χρήση ζιζανιοκτό−

νων
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5372
Ψεκασμός της επιφάνειας του χλοοτάπητα με κατάλ−

ληλα ζιζανιοκτόνα για την καταστροφή των ζιζανίων. 
Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των σκευασμάτων, των 
μηχανημάτων και των εργαλείων για την πλήρη εκτέ−
λεση της εργασίας.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  29,00 €
ΣΤ7.3 Βοτάνισμα χώρων εδαφοκάλυψης − μεσημβρι−

ανθέμου
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5371
Εκρίζωση με εργαλεία χειρός των ζιζανίων των χώρων 

εδαφοκάλυψης − μεσημβριανθέμου, απομάκρυνση από 
το έργο όλων των υλικών που προέκυψαν και απόρριψή 
τους σε θέσεις που επιτρέπεται. Περιλαμβάνονται όλες 
οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχα−
νημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  56,00 €
ΣΤ8 ΚαθαρισμοίI
ΣΤ8.1 Καθαρισμός χώρου φυτών
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5390
Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, 

ξένα αντικείμενα κ.λπ.), απομάκρυνσή τους από τους 
χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που 
επιτρέπεται. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του ερ−
γατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλεί−
ων που απαιτούνται.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  4,70 €
ΣΤ8.2 Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5390
Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, 

ξένα αντικείμενα κ.λπ.), απομάκρυνσή τους από τους 
χώρους του έργου και την απόρριψή τους σε χώρους 
που επιτρέπεται. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργα−
λείων που απαιτούνται.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  2,50 €
ΣΤ8.3 Καθαρισμός χλοοτάπητα
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5570
Συλλογή και απομάκρυνση από τον χώρο του χλοο−

τάπητα κάθε είδους σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα 
αντικείμενα κ.λπ.), και απόρριψή τους σε χώρους που 
επιτρέπεται. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του ερ−
γατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλεί−
ων που απαιτούνται.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  3,30 €
ΣΤ8.4 Καθαρισμός χώρων φυτών εδαφοκάλυψης − με−

σημβριανθέμου
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5650
Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, 

ξένα αντικείμενα κ.λπ.) από τον χώρο εδαφοκάλυψης− 
μεσημβριανθέμου, απομάκρυνσή τους από τους χώρους 
του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέ−
πεται. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατο−
τεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων 
που απαιτούνται.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  4,70 €
ΣΤ8.5 Καθαρισμός στύλων από διαφημιστικά υλικά
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΟΙΚ 7792
Αφαίρεση με οποιοδήποτε τρόπο και συγκέντρωση 

των διαφημιστικών υλικών από στύλους και πινακίδες, 
απομάκρυνση από τους χώρους του έργου και απόρρι−
ψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. Περιλαμβάνονται 
όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  0,27 €
ΣΤ8.6 Καθαρισμός ρείθρων με μηχανικό σάρωθρο 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5390
Καθαρισμός ρείθρων πεζοδρομίων−νησίδων με μηχα−

νικό σάρωθρο από χαρτιά, φύλλα, αδρανή υλικά κ.λπ., 
απομάκρυνση των σκουπιδιών από τους χώρους του 
έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνι−
κού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων 
που θα χρησιμοποιηθούν.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
Τιμή μονάδας:  0,01 €
ΣΤ9 Ριζοτομές χλοοτάπητα
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5380
Ριζοτομή χλοοτάπητα, δηλαδή διάνοιξη με εργαλεία 

χειρός περιφερειακού αύλακος, απομάκρυνση του υλι−
κού που θα προκύψει και απόρριψή του σε χώρους που 
επιτρέπεται. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των 
εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
Τιμή μονάδας:  0,55 €
ΣΤ10 Αερισμός χλοοτάπητα
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Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5580
Αερισμός των ριζών του χλοοτάπητα με κατάλληλο 

εργαλείο. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των 
εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας:  27,00 €
ΣΤ11 Αραίωμα χλοοτάπητα (καθαρισμός, thatching)
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5570
Αραίωμα του χλοοτάπητα (καθαρισμός του thatch) 

με κατάλληλο εργαλείο. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανη−
μάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Τιμή μονάδας: 31,50 €
ΣΤ12 Συντήρηση φυτών εσωτερικού χώρου
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5340
Περιλαμβάνονται ο έλεγχος του ποτίσματος, η συντή−

ρηση του δικτύου (εάν υπάρχει), το πότισμα των φυτών 
με οποιοδήποτε τρόπο, το κλάδεμά τους, η απομάκρυν−
ση όλων των ξερών κλαδιών και φύλλων, η λίπανση, το 
ράντισμα για τυχόν ασθένειες, το πλύσιμο των φύλλων 
από σκόνη κ.λπ., καθώς και η μετακίνηση των φυτών σε 
κατάλληλη θέση για την καλύτερη ανάπτυξή τους.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  1,15 €
Ζ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ζ1 Κόψιμο − εκρίζωση θάμνων με μπορντούρα
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5352
Κόψιμο θάμνων σε μπορντούρα με μηχανικά μέσα, με τον 

τεμαχισμό σε μικρότερα τμήματα, την εκρίζωση του υπό−
γειου τμήματος των θάμνων με μηχανικό εκσκαφέα και την 
απομάκρυνση όλων των προϊόντων κοπής και εκρίζωσης με 
φορτηγό αυτοκίνητο σε τοποθεσία που επιτρέπεται. 

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου ερ−
γατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων 
για την εκτέλεση των εργασιών.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
Τιμή μονάδας:  8,50 €
Ζ2 Κόψιμο − εκρίζωση θάμνων και δένδρων 
Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος με−

γάλων διάσπαρτων θάμνων και δένδρων, αφού έχει 
προηγηθεί κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων της 
εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε 
εγκεκριμένη θέση. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και των μηχανημάτων και 
των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη εκτέλεση 
των εργασιών.

Ζ2.1 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού 
έως 0,30 m

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5352
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας: 7,00 €
Ζ2.2 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού 

από 0,31 μέχρι 0,60 m
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5352
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  9,00 €
Ζ2.3 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού 

από 0,61 μέχρι 0,90 m
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5354
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  12,00 €

Ζ2.4 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού 
από 0,91 μέχρι 1,20 m

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5354
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  15,50 €
Ζ2.5 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού 

από 1,21 μέχρι 1,50 m
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5354
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  22,00 €
Ζ2.6 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού 

πάνω από 1,51 m
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5354
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Τιμή μονάδας:  30,00 €
Ζ3 Καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων σε φρεάτια, 

κτίρια και υπαίθριους χώρους.
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5361A
Ψεκασμός φρεατίων αποχέτευσης, χώρων κτιρίων και 

λοιπών χώρων με κατάλληλο εντομοκτόνο σκεύασμα για 
την καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων. Περιλαμβάνεται 
η δαπάνη για το εντομοκτόνο σκεύασμα και το εργατο−
τεχνικό προσωπικό και τα εργαλείων που απαιτούνται 
για την διάλυση και και τον ψεκασμό.

Τιμή ανά lt διαλύματος (lt)
Τιμή μονάδας:  6,50 €
Ζ4 Μυοκτονία σε φρεάτια, κτίρια λαι σε υπαίθριους 

χώρους
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5361Α
Kατασκευή και τοποθέτηση δολωματικής παγίδας, 

οποιοδήποτε τύπου και μεγέθους, σε σταθερό σημείο 
με την δαπάνη για το μυοκτόνο σκεύασμα, το εργατο−
τεχνικό προσωπικό και τα εργαλεία που απαιτούνται 
για την εκτέλεση της εργασίας.

Τιμή ανά δολωματική παγίδα (τεμ)
Τιμή μονάδας:  3,80 €
Η. ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Η1 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
Η1.1 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), 

πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 12201−2, ή πο−
λυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) για διατομές έως 
Φ32 mm, δηλαδή σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήματα και 
μικροϋλικά (κάνναβη, τεφλόν κ.λπ.). Προμήθεια σωλήνων και 
εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης, ρυθμίσε−
ων και δοκιμών για πλήρη λειτουργία. Δεν περιλαμβάνεται 
η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Άρθρο Ονομαστική
διάμετρος (mm) Τιμή μονάδας

Η1.1.1 Φ 16 0,24
Η1.1.2 Φ 20 0,27
Η1.1.3 Φ 25 0,34
Η1.1.4 Φ 32 0,42
Η1.1.5 Φ 40 0,60
Η1.1.6 Φ 50 0,74
Η1.1.7 Φ 63 1,07
Η1.1.8 Φ 75 1,45
Η1.1.9 Φ 90 2,00
Η1.1.10 Φ 110 3,00
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Η1.2 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 

(HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά EN 
12201−2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) για 
διατομές έως Φ32 mm, δηλαδή σωλήνας, κάθε είδους 
εξαρτήματα και μικροϋλικά (κάναβι, τεφλόν κ.λπ.). Προ−
μήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγ−
γιση, και εργασία πλήρους τοποθέτησης επιφανειακά ή 
σε τάφρο, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη 
λειτουργία. Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και 
επίχωσης της τάφρου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Άρθρο Ονομαστική
διάμετρος (mm) Τιμή μονάδας

Η1.2.1 Φ 20 0,41

Η1.2.2 Φ 25 0,44

Η1.2.3 Φ 32 0,52

Η1.2.4 Φ 40 0,73

Η1.2.5 Φ 50 1,00 

Η1.2.6 Φ 63 1,53

Η1.2.7 Φ 75 2,06

Η1.2.8 Φ 90 2,86

Η1.2.9 Φ 110 4,20

Η1.3 Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8
Μικροσωλήνας άρδευσης από πολυαιθυλένιο χαμηλής 

πυκνότητας (LDΡΕ), ή PVC, ονομαστικής πίεσης 10 atm, 
δηλαδή μικροσωλήνας και κάθε είδους εξαρτήματα (λή−
ψεις, ταυ, πλαστικές λόγχες στήριξης κ.λπ.) επί τόπου 
καθώς και κάθε είδους εργασία για σύνδεση σταλακτών 
ή μικροεκτοξευτήρων, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη 
λειτουργία.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Άρθρο Ονομαστική 
διάμετρος (mm) Τιμή μονάδας

Η1.3.1 Φ 4 0,16
Η1.3.2 Φ 6 0,19
Η1.3.3 Φ 8 0,25
Η1.3.4 Φ 12 0,34

Η1.4 Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 4
Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης, από σίδηρο 

οπλισμών B500C (S500s) διατομής Φ6, μήκους 0,40 − 0,50 
m, επί τόπου, με την εργασία κοπής, διαμόρφωσης σε 
αγκύριο, έμπηξης στο έδαφος και στερέωσης επ’ αυτού 
των σωλήνων.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Τιμή μονάδας:  0,25 €
Η2 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 
Η2.1 Σωλήνας από PVC 4 atm
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8
Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC, ονομαστικής 

πίεσης 4 atm, εγκατεστημένος σε υπόγειες διαβάσεις. 
Για την προμήθεια και μεταφορά ενός μέτρου πλαστι−
κού σωλήνα από σκληρό PVC, ονομαστικής πίεσης 4 

atm, με κεφαλή σύνδεσης, κατά ΕΛΟΤ 1256, μαζί με τα 
μικροϋλικά σύνδεσης και τον απαιτούμενο οδηγό από 
γαλβανισμένο σύρμα και κάθε εργασία για την εγκατά−
σταση του σε υπόγειες διαβάσεις σωλήνων άρδευσης 
ή καλωδίων. Δεν περιλαμβάνεται ο εγκιβωτισμός των 
σωλήνων. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Άρθρο Ονομαστική 
διάμετρος (mm) Τιμή μονάδας

Η2.1.1 Φ 32 0,85
Η2.1.2 Φ 40 1,05
Η2.1.3 Φ 50 1,40
Η2.1.4 Φ 63 1,75
Η2.1.5 Φ 75 2,25
Η2.1.6 Φ 100 3,35
Η2.1.7 Φ 125 5,35
Η2.1.8 Φ 140 6,40
Η2.1.9 Φ 160 8,55
Η2.1.10 Φ 200 12,55

Η2.2 Αγωγός από σωλήνα PVC 6 atm 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Αγωγός από σωλήνες σκληρού PVC (PVC−U), ονομα−

στικής πίεσης 6 atm, με μούφα σύνδεσης και ελαστικό 
δακτύλιο στεγανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452−1, ήτοι προ−
μήθεια σωλήνων και πλαστικών εξαρτημάτων, μεταφο−
ρά, προσέγγιση, τοποθέτηση, δοκιμασία αγωγού καθώς 
και κάθε άλλη εργασία σύνδεσης των σωλήνων για τη 
διαμόρφωση του αγωγού, ανεξαρτήτως αριθμού συνδέ−
σεων. Δεν περιλαμβάνονται οι εκσκαφές του ορύγμα−
τος, τα χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια και οι χυτοσιδηροί 
σύνδεσμοι διαμόρφωσης των κόμβων της σωλήνωσης, 
οι συσκευές ελέγχου και ασφάλειας του δικτύου, οι 
αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Άρθρο Ονομαστική
διάμετρος (mm) Τιμή μονάδας

Η2.2.1 Φ 50 2,35
Η2.2.2 Φ 63 3,00
Η2.2.3 Φ 75 4,00
Η2.2.4 Φ 90 5,25
Η2.2.5 Φ 110 7,30
Η2.2.6 Φ 125 9,35
Η2.2.7 Φ 140 10,80
Η2.2.8 Φ 160 13,50

Η2.3 Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Αγωγός από σωλήνες σκληρού PVC (PVC−U), ονομα−

στικής πίεσης 10 atm, με μούφα σύνδεσης και ελαστικό 
δακτύλιο στεγανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452−1, ήτοι προ−
μήθεια σωλήνων και πλαστικών εξαρτημάτων, μεταφο−
ρά, προσέγγιση, τοποθέτηση, δοκιμασία αγωγού καθώς 
και κάθε άλλη εργασία σύνδεσης των σωλήνων για τη 
διαμόρφωση του αγωγού, ανεξαρτήτως αριθμού συνδέ−
σεων. Δεν περιλαμβάνονται οι εκσκαφές του ορύγμα−
τος, τα χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια και οι χυτοσιδηροί 
σύνδεσμοι διαμόρφωσης των κόμβων της σωλήνωσης, 
οι συσκευές ελέγχου και ασφάλειας του δικτύου, οι 
αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
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Άρθρο Ονομαστική 
διάμετρος (mm) Τιμή μονάδας

Η2.3.1 Φ 50 2,90

Η2.3.2 Φ 63 4,00

Η2.3.3 Φ 75 5,30

Η2.3.4 Φ 90 7,10

Η2.3.5 Φ 110 9,90

Η2.3.6 Φ 125 12,20

Η2.3.7 Φ 140 14,80

Η2.3.8 Φ 160 18,70

Η2.4 Αγωγός από σωλήνα PVC 12,5 atm 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8
Αγωγός από σωλήνες σκληρού PVC (PVC−U), ονομα−

στικής πίεσης 12,5 atm, με μούφα σύνδεσης και ελαστικό 
δακτύλιο στεγανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452−1, ήτοι προ−
μήθεια σωλήνων και πλαστικών εξαρτημάτων, μεταφο−
ρά, προσέγγιση, τοποθέτηση, δοκιμασία αγωγού καθώς 
και κάθε άλλη εργασία σύνδεσης των σωλήνων για τη 
διαμόρφωση του αγωγού, ανεξαρτήτως αριθμού συνδέ−
σεων. Δεν περιλαμβάνονται οι εκσκαφές του ορύγμα−
τος, τα χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια και οι χυτοσιδηροί 
σύνδεσμοι διαμόρφωσης των κόμβων της σωλήνωσης, 
οι συσκευές ελέγχου και ασφάλειας του δικτύου, οι 
αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Άρθρο Ονομαστική 
διάμετρος (mm) Τιμή μονάδας

Η2.4.1 Φ 110 11,25
Η2.4.2 Φ 125 13,80
Η2.4.3 Φ 140 16,90
Η2.4.4 Φ 160 21,30

Η2.5 Αγωγός από σωλήνα PVC 16atm 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8
Αγωγός από σωλήνες σκληρού PVC (PVC−U), ονομα−

στικής πίεσης 16 atm, με μούφα σύνδεσης και ελαστικό 
δακτύλιο στεγανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452−1, ήτοι προ−
μήθεια σωλήνων και πλαστικών εξαρτημάτων, μεταφο−
ρά, προσέγγιση, τοποθέτηση, δοκιμασία αγωγού καθώς 
και κάθε άλλη εργασία σύνδεσης των σωλήνων για τη 
διαμόρφωση του αγωγού, ανεξαρτήτως αριθμού συνδέ−
σεων. Δεν περιλαμβάνονται οι εκσκαφές του ορύγμα−
τος, τα χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια και οι χυτοσιδηροί 
σύνδεσμοι διαμόρφωσης των κόμβων της σωλήνωσης, 
οι συσκευές ελέγχου και ασφάλειας του δικτύου, οι 
αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Άρθρο Ονομαστική 
διάμετρος (mm) Τιμή μονάδας

Η2.5.1 Φ 50 3,60
Η2.5.2 Φ 63 5,10
Η2.5.3 Φ 75 6,95
Η2.5.4 Φ 90 9,40
Η2.5.5 Φ 110 13,20
Η2.5.6 Φ 125 16,40
Η2.5.7 Φ 140 20,00
Η2.5.8 Φ 160 25,00

Η3 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ 
Η3.1 Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με 

ραφή βαρέως τύπου
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 5 
Αγωγός από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή, 

βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, 
ήτοι προμήθεια σωλήνων, μεταφορά, προσέγγιση, το−
ποθέτηση, σύνδεση, και δοκιμασία αγωγού. Τα ειδικά 
τεμάχια (σταυροί, ταυ, μούφες, καμπύλες, συστολές, 
ρακόρ κ.λπ.), επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα αντί−
στοιχα άρθρα του τιμολογίου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Άρθρο Ονομαστική δι−
άμετρος (ίντσες) Τιμή μονάδας

Η3.1.1 Φ 1/2΄΄ 3,40

Η3.1.2 Φ 3/4΄΄ 4,40

Η3.1.3 Φ 1΄΄ 6,55

Η3.1.4 Φ 1 1/4΄΄ 9,45

Η3.1.5 Φ 1 1/2΄΄ 9,75

Η3.1.6 Φ 2΄΄ 13,40

Η3.1.7 Φ 2 1/2΄΄ 17,10

Η3.1.8 Φ 3΄΄ 22,20

Η3.1.9 Φ 4΄΄ 31,40

Η4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Η4.1 Ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Για την προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση χυτοσιδηρών 

ειδικών τεμαχίων αγωγών από πλαστικούς σωλήνες PVC 
(ταυ, σταυροί, καμπύλες, συστολές με ή χωρίς ωτίδες).

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
Τιμή μονάδας: 3,70 €
Η4.2 Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Ρακόρ χαλύβδινα κωνικά γαλβανισμένα, επιτόπου του έρ−

γου με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία σύνδεσης 
και δοκιμών, πλήρως τοποθετημένα στην εγκατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική διά−
μετρος (ίντσες) Τιμή μονάδας

Η4.2.1 Φ 1/2΄΄ 5,15

Η4.2.2 Φ 3/4΄΄ 6,40

Η4.2.3 Φ 1΄΄ 7,20

Η4.2.4 Φ 1 1/4΄΄ 10,40

Η4.2.5 Φ 1 1/2΄΄ 13,20

Η4.2.6 Φ 2΄΄ 19,30

Η4.2.7 Φ 2 1/2΄΄ 43,20

Η4.2.8 Φ 3΄΄ 66,30

Η4.2.9 Φ 4΄΄ 87,50
Η4.3 Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισμένοι 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Σταυροί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, επιτόπου του έργου, 

με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία σύνδεσης και 
δοκιμών, πλήρως τοποθετημένοι στην εγκατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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Άρθρο Ονομαστική δι−
άμετρος (ίντσες) Τιμή μονάδας

Η4.3.1 Φ 1/2 3,00

Η4.3.2 Φ 3/4 4,00

Η4.3.3 Φ 1 5,30

Η4.3.4 Φ 1 1/4 6,90

Η4.3.5 Φ 1 1/2 8,45

Η4.3.6 Φ 2 12,20

Η4.3.7 Φ 2 1/2 27,00

Η4.3.8 Φ 3 34,50

Η4.3.9 Φ 4 62,40

Η4. 4 Ταυ μεταλλικά, γαλβανισμένα 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Ταυ μεταλλικά, γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με 

τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία σύνδεσης και 
δοκιμών, πλήρως τοποθετημένα στην εγκατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική δι−
άμετρος (ίντσες) Τιμή μονάδας

Η4.4.1 Φ 1/2 1,80

Η4.4.2 Φ 3/4 2,10

Η4.4.3 Φ 1 3,30

Η4.4.4 Φ 1 1/4 4,60

Η4.4.5 Φ 1 1/2 5,90

Η4.4.6 Φ 2 8,10

Η4.4.7 Φ 2 1/2 17,10

Η4.4.8 Φ 3 22,00

Η4.4.9 Φ 4 40,00

Η4. 5 Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, επιτόπου 

του έργου, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργα−
σία σύνδεσης και δοκιμών, πλήρως τοποθετημένα στην 
εγκατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική δι−
άμετρος (ίντσες) Τιμή μονάδας

Η4.5.1 Φ 3/4 2,50
Η4.5.2 Φ 1 4,00
Η4.5.3 Φ 1 1/4 5,00
Η4.5.4 Φ 1 1/2 6,10
Η4.5.5 Φ 2 8,40
Η4.5.6 Φ 2 1/2 19,00
Η4.5.7 Φ 3 25,50
Η4.5.8 Φ 4 48,00

Η4.6 Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του 

έργου με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, πλήρως τοποθετημένες στην 
εγκατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική δι−
άμετρος (ίντσες) Τιμή μονάδας

Η4.6.1 Φ 1/2 1,70
Η4.6.2 Φ 3/4 1,95
Η4.6.3 Φ 1 3,00
Η4.6.4 Φ 1 1/4 4,15
Η4.6.5 Φ 1 1/2 5,20
Η4.6.6 Φ 2 6,80
Η4.6.7 Φ 2 1/2 14,60
Η4.6.8 Φ 3 21,80
Η4.6.9 Φ 4 35,00

Η4.7 Καμπύλες χαλύβδινες, γαλβανισμένες
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Καμπύλες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του 

έργου, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, πλήρως τοποθετημένες στην 
εγκατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική δι−
άμετρος (ίντσες) Τιμή μονάδας

Η4.7.1 Φ 1/2 2,40
Η4.7.2 Φ 3/4 3,10
Η4.7.3 Φ 1 4,50
Η4.7.4 Φ 1 1/4 6,20
Η4.7.5 Φ 1 1/2 7,90
Η4.7.6 Φ 2 10,70
Η4.7.7 Φ 2 1/2 27,75
Η4.7.8 Φ 3 34,70
Η4.7.9 Φ 4 68,30

Η4.8 Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12
Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του 

έργου, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, πλήρως τοποθετημένες στην 
εγκατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική διά−
μετρος (ίντσες) Τιμή μονάδας

Η4.8 .1 Φ 1/2 1,70
Η4.8 .2 Φ 3/4 1,80
Η4.8 .3 Φ 1 2,70
Η4.8 .4 Φ 1 1/4 3,20
Η4.8 .5 Φ 1 1/2 3,75
Η4.8 .6 Φ 2 5,25
Η4.8 .7 Φ 2 1/2 11,60
Η4.8 .8 Φ 3 13,80
Η4.8 .9 Φ 4 28,50

Η4. 9 Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12
Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, επιτόπου του έρ−

γου, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία σύν−
δεσης και δοκιμών, πλήρως τοποθετημένοι στην εγκα−
τάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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Άρθρο Ονομαστική διά−
μετρος (ίντσες) Τιμή μονάδας

Η4. 9.1 Φ 1/2 1,60
Η4. 9.2 Φ 3/4 1,75
Η4. 9.3 Φ 1 2,60
Η4. 9.4 Φ 1 1/4 3,20
Η4. 9.5 Φ 1 1/2 3,75
Η4. 9.6 Φ 2 5,25
Η4. 9.7 Φ 2 1/2 8,75
Η4. 9.8 Φ 3 13,40
Η4. 9.9 Φ 4 28,50

Η4.10  Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12
Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του 

έργου, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, πλήρως τοποθετημένες στην 
εγκατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική διά−
μετρος (ίντσες) Τιμή μονάδας

Η4.10.1 Φ 3/4 2,05
Η4.10.2 Φ 1 2,90
Η4.10.3 Φ 1 1/4 3,70
Η4.10.4 Φ 1 1/2 4,60
Η4.10.5 Φ 2 6,65
Η4.10.6 Φ 2 1/2 14,20
Η4.10.7 Φ 3 20,00
Η4.10.8 Φ 4 34,00

Η4.12 Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 5 
Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή (tubo), 

δηλαδή σιδηροσωλήνες κατά ΕΝ 10220 (DIN 2448), με 
σπείρωμα, γαλβανισμένοι εν θερμώ μετά την κατασκευή 
τους, με πώματα συγκολλητά, με τα αναγκαία στόμια 
εισόδου − εξόδου και την υποδοχή βαλβίδας εισαγωγής − 
εξαγωγής αέρος, επιτόπου του με τα μικροϋλικά και την 
εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων 
και δοκιμών πίεσης για πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Τύπος συλλέκτη Τιμή μονάδας
Η4.12.1 Φ 1 1/2΄΄, 2 εξόδ. 13,40
Η4.12.2 Φ 1 1/2΄΄, 3 εξόδ. 15,80
Η4.12.3 Φ 1 1/2΄΄, 4 εξόδ. 18,40
Η4.12.4 Φ 1 1/2΄΄, 5 εξόδ. 20,80
Η4.12.5 Φ 2΄΄, 2 εξόδ. 15,30
Η4.12.6 Φ 2΄΄, 3 εξόδ. 18,30
Η4.12.7 Φ 2΄΄, 4 εξόδ. 21,30
Η4.12.8 Φ 2΄΄, 5 εξόδ. 24,30
Η4.12.9 Φ 2 1/2΄΄, 2 εξόδ. 21,80
Η4.12.10 Φ 2 1/2΄΄, 3 εξόδ. 26,00
Η4.12.11 Φ 2 1/2΄΄, 4 εξόδ. 26,30
Η4.12.12 Φ 2 1/2΄΄, 5 εξόδ. 29,30
Η4.12.13 Φ 3΄΄, 2 εξόδ. 22,60
Η4.12.14 Φ 3΄΄, 3 εξόδ. 26,30
Η4.12.15 Φ 3΄΄, 4 εξόδ. 30,90
Η4.12.16 Φ 3΄΄, 5 εξόδ. 31,20
Η4.12.17 Φ 4΄΄, 2 εξόδ. 24,00
Η4.12.18 Φ 4΄΄, 3 εξόδ. 29,00
Η4.12.19 Φ 4΄΄, 4 εξόδ. 33,00
Η4.12.20 Φ 4΄΄, 5 εξόδ. 37,00

Η4.13 Σωληνομαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 5 
Σωληνομαστοί από σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή (tubo) 

κατά ΕΝ 10220 (DIN 2448), με σπείρωμα στα δύο άκρα, 
γαλβανισμένοι εν θερμώ μετά την κατασκευή τους, επι−
τόπου του έργου, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλή−
ρους τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών 
πίεσης για πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Διατομή / μήκος Τιμή μονάδας
Η4.13.1 Φ 1/2΄΄, 50 cm 2,90
Η4.13.2 Φ 3/4΄΄, 50 cm 3,20
Η4.13.3 Φ 1΄΄, 50 cm 4,20
Η4.13.4 Φ 1 1/4΄΄, 50 cm 4,50
Η4.13.5 Φ 1 1/2΄΄, 50 cm 4,80
Η4.13.6 Φ 2΄΄, 50 cm 6,50
Η4.13.7 Φ 2 1/2΄΄, 50 cm 8,15
Η4.13.8 Φ 3΄΄, 50 cm 9,50
Η4.13.9 Φ 4΄΄, 50 cm 11,50
Η4.13.10 Φ 1/2΄΄, 100 cm 3,20
Η4.13.11 Φ 3/4΄΄, 100 cm 3,60
Η4.13.12 Φ 1΄΄, 100 cm 4,80
Η4.13.13 Φ 1 1/4΄΄, 100 cm 5,30
Η4.13.14 Φ 1 1/2΄΄, 100 cm 5,80
Η4.13.15 Φ 2΄΄, 100 cm 7,80
Η4.13.16 Φ 2 1/2΄΄, 100 cm 9,70
Η4.13.17 Φ 3΄΄, 100 cm 11,50
Η4.13.18 Φ 4΄΄, 100 cm 14,20

Η4.14 Ταχυσύνδεσμοι πυροσβεστικού κρουνού 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 11 
Ταχυσύνδεσμοι πυροσβεστικού κρουνού, ορειχάλκινοι 

ή αλουμινίου, επιτόπου του έργου, με τα μικροϋλικά και 
την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και 
δοκιμών για πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική διά−
μετρος (ίντσες) Τιμή μονάδας

Η4.14 .1 Φ 1΄΄ 3,90
Η4.14 .2 Φ 1 1/2΄΄ 4,40
Η4.14 .3 Φ 2΄΄ 5,80
Η4.14 .4 Φ 2 1/2΄΄ 7,40
Η4.14 .5 Φ 3΄΄ 9,20

Η4.15 Φλάντζες χαλύβδινες με σπείρωμα 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Φλάντζες χαλύβδινες τόρνου με σπείρωμα, επιτόπου 

του έργου, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την 
εργασία σύνδεσης και δοκιμών, πλήρως τοποθετημένες 
στην εγκατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική δι−
άμετρος (ίντσες) Τιμή μονάδας

Η4.15 .1 Φ 1/2΄΄ 6,10
Η4.15 .2 Φ 3/4΄΄ 6,60
Η4.15 .3 Φ 1΄΄ 7,00
Η4.15 .4 Φ 1 1/2΄΄ 7,85
Η4.15 .5 Φ 2΄΄ 10,20
Η4.15 .6 Φ 2 1/2΄΄ 11,00
Η4.15 .7 Φ 3΄΄ 13,70
Η4.15 .8 Φ 4΄΄ 17,50
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Η5. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Η5.1 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 

16 atm 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 11 
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προ−

μήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και 
τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων 
και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική διά−
μετρος (ίντσες) Τιμή μονάδας

Η5.1.1 Φ 1/2΄΄ 3,50
Η5.1.2 Φ 3/4΄΄ 5,15
Η5.1.3 Φ 1΄΄ 6,50
Η5.1.4 Φ 1 1/4΄΄ 9,20
Η5.1.5 Φ 1 1/2΄΄ 14,00
Η5.1.6 Φ 2΄΄ 20,50
Η5.1.7 Φ 2 1/2΄΄ 39,50
Η5.1.8 Φ 3΄΄ 56,00
Η5.1.9 Φ 4΄΄ 92,00

Η5.2 Βάνες ελαστικής έμφραξης 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Βάνες ελαστικής έμφραξης, με τιμόνι, με σώμα από 

χυτοσίδηρο και εποξειδική βαφή, άξονα από ανοξείδωτο 
χάλυβα. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτή−
ματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτη−
σης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική διά−
μετρος (mm) Τιμή μονάδας

Η5.2.1 DN 50 120,00
Η5.2.2 DN 65 150,00
Η5.2.3 DN 80 155,00
Η5.2.4 DN 100 180,00

Η5.3 Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 11 
Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα Προμή−

θεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και 
τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσε−
ων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο
Ονομαστι−

κή διάμετρος 
(ίντσες)

Τιμή μονάδας

Η5.3.1 Φ 1/2΄΄ 2,80
Η5.3.2 Φ 3/4΄΄ 3,70
Η5.3.3 Φ 1΄΄ 4,30
Η5.3.4 Φ 1 1/4΄΄ 5,60
Η5.3.5 Φ 1 1/2΄΄ 7,00
Η5.3.6 Φ 2΄΄ 10,20
Η5.3.7 Φ 2 1/2΄΄ 16,00
Η5.3.8 Φ 3΄΄ 19,40
Η5.3.9 Φ 4΄΄ 30,00

Η5.4 Υδρόμετρα ορειχάλκινα, πολλαπλής ριπής 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 11 
Υδρόμετρα ορειχάλκινα, ΡΝ 16 atm, πολλαπλής ριπής, 

ξηρού τύπου, με δυνατότητα ηλεκτρικής εξόδου. Προμή−

θεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και 
τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσε−
ων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική δι−
άμετρος (ίντσες) Τιμή μονάδας

Η5.4.1 Φ 1΄΄ 54,00
Η5.4.2 Φ 1 1/2΄΄ 107,00
Η5.4.3 Φ 2΄΄ 142,00

Η5.5 Υδρόμετρα τύπου Woltman 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Υδρόμετρα τύπου Woltman ή αντίστοιχου τύπου, ΡN 16 

atm, με σώμα από χυτοσίδηρο, βαμμένο με εποξειδική 
βαφή, με μηχανισμό ελέγχου παροχής, ακρίβειας ±5% 
στη μέγιστη παροχή, ξηρού τύπου (με δυνατότητα επι−
σκευής χωρίς εξάρμωση από το δίκτυο) και δυνατότητα 
προσαρμογής ηλεκτρικής εξόδου. Προμήθεια επί τόπου 
του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋ−
λικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και 
δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική 
διάμετρος (mm) Τιμή μονάδας

Η5.5.1 Φ 50 278,00
Η5.5.2 Φ 65 330,00
Η5.5.3 Φ 80 333,00
Η5.5.4 Φ 100 372,00

Η5.6Ηλεκτρική έξοδος υδρομέτρου 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 47 
Ηλεκτρική έξοδος υδρομέτρου. Προμήθεια επί τόπου 

του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋ−
λικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και 
δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Τιμή μονάδας: 70,66 €
Η5.7 Bαλβίδες εξαερισμού, κινητικού τύπου, πλαστικές 

ή μεταλλικές 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Βαλβίδες εξαερισμού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή 

μεταλλικές, PΝ 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου 
με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργα−
σία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική διά−
μετρος (ίντσες) Τιμή μονάδας

Η5.7.1 Φ 1΄΄ 15,30

Η5.7.2 Φ 2΄΄ 29,60

Η5.8 Αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού, πλαστική ή με−
ταλλική 

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού, πλαστική ή μεταλ−

λική, κυλιόμενου διαφράγματος, ΡΝ 16 atm, διατομής 
1΄΄. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα 
σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύν−
δεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Τιμή μονάδας: 50,00 € 
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Η5.9 Βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας, Φ 2΄΄
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας, Φ 2΄΄, πλαστική ή 

μεταλλική, κυλιόμενου διαφράγματος, ΡΝ 16 atm. Προμή−
θεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και 
τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσε−
ων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Τιμή μονάδας: 124,00 €
Η5.10 Βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έμφραξης 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Βαλβίδες αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης, χυτο−

σιδηρές, ΡΝ 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με 
τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική 
διάμετρος (mm) Τιμή μονάδας

Η5.10.1 Φ 50 158,00
Η5.10.2 Φ 65 174,00
Η5.10.3 Φ 80 200,00
Η5.10.4 Φ 100 220,00

Η5.11 Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή 
άλλο μηχανισμό 

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 11 
Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο 

μηχανισμό, ορειχάλκινες, ΡΝ 16 atm. Προμήθεια επί τό−
που του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μι−
κροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων 
και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική διά−
μετρος (ίντσες) Τιμή μονάδας

Η5.11.1 Φ 1/2΄΄ 3,50
Η5.11.2 Φ 3/4΄΄ 5,25
Η5.11.3 Φ 1΄΄ 6,90
Η5.11.4 Φ 1 1/4΄΄ 9,00
Η5.11.5 Φ 1 1/2΄΄ 13,55
Η5.11.6 Φ 2΄΄ 17,60
Η5.11.7 Φ 2 1/2΄΄ 35,70
Η5.11.8 Φ 3΄΄ 50,00
Η5.11.9 Φ 4΄΄ 86,00

Η5.12 Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 11 
Μειωτές πίεσης, με σώμα ορειχάλκινο, ροδέλα και 

ελατήριο στεγανοποίησης ανοξείδωτα, ονομ. πίεσης ΡΝ 
16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτή−
ματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτη−
σης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική διά−
μετρος (ίντσες) Τιμή μονάδας

Η5.12.1 Φ 1/2΄΄ 14,20
Η5.12.2 Φ 3/4΄΄ 28,70
Η5.12.3 Φ 1΄΄ 30,85
Η5.12.4 Φ 1 1/4΄΄ 63,20
Η5.12.5 Φ 1 1/2΄΄ 66,50
Η5.12.6 Φ 2΄΄ 93,00
Η5.12.7 Φ 2 1/2΄΄ 156,00

Η5.13 Μανόμετρο γλυκερίνης Φ 63 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 31 
Μανόμετρο γλυκερίνης, Φ 63 mm. Προμήθεια επί τόπου 

του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋ−
λικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και 
δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία..

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Τιμή μονάδας: 9,00 € 
Η5.14 Βαλβίδα αντεπιστροφής άρδευσης
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 11.
Βαλβίδα αντεπιστροφής άρδευσης, 10 atm, DN 50, απο−

τελούμενη από δύο στοιχεία αντεπιστροφής εν σειρά 
και αυτόματη βαλβίδα εκτόνωσης μεταξύ αυτών στο 
εσωτερικό του κελύφους προστασίας. Προμήθεια επί 
τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα 
μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων 
και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Τιμή μονάδας: 340,00 €
Η6 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 
Η6.1 Υδραυλικές βαλβίδες μονού θαλάμου
Η6.1.1 Υδραυλικές βαλβίδες μονού θαλάμου, χυτοσιδη−

ρές, ΡΝ 16 atm, ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουρ−
γίας

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Υδραυλικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, μονού θαλάμου, 

ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, πλήρεις με πιλότους, σωληνάκια, 
βελονοειδείς βαλβίδες κ.λπ., ηλεκτρικής λειτουργίας 
μέσω τετράοδης βάνας και με δυνατότητα χειροκίνη−
της λειτουργίας. Προμήθεια επί τόπου του έργου με 
τα εξαρτήματα σύνδεσης, εργασία τοποθέτησης, σύν−
δεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική 
διάμετρος Τιμή μονάδας

Η6.1.1.1 Φ 1 1/2΄΄ 165,00

Η6.1.1.2 Φ 2΄΄ 170,00

Η6.1.1.3 Φ 2 1/2΄΄ 193,00

Η6.1.1.4 Φ 3΄΄ 322,00

Η6.1.1.5 Φ 4΄΄ 365,00

Η6.1.1.6 DN 50 228,00

Η6.1.1.7 DN 65 284,00

Η6.1.1.8 DN 80 340,00

Η6.1.1.9 DN 100 425,00

Η6.1.2 Υδραυλικές βαλβίδες ρύθμισης πίεσης, χυτοσι−
δηρές, μονού θαλάμου, ΡΝ 16 atm

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Υδραυλικές χυτοσιδηρές βαλβίδες ρύθμισης πίεσης, 

μονού θαλάμου, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, με όλα τα εξαρ−
τήματα (δηλ. μεταλλικό πιλότο, βάνα βελόνης, φίλτρο, 
σωληνάκια, βελονοειδείς βαλβίδες κ.λπ.). Προμήθεια επί 
τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα 
μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων 
και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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Άρθρο Ονομαστική
διάμετρος Τιμή μονάδας

Η6.1.2.1 Φ 1 1/2΄΄ 368,00
Η6.1.2.2 Φ 2΄΄ 387,00
Η6.1.2.3 Φ 2 1/2΄΄ 398,00
Η6.1.2.4 Φ 3΄΄ 604,00
Η6.1.2.5 Φ 4΄΄ 640,00
Η6.1.2.6 DN 50 448,00

Άρθρο Ονομαστική
διάμετρος Τιμή μονάδας

Η6.1.2.7 DN 65 490,00
Η6.1.2.8 DN 80 594,00
Η6.1.2.9 DN 100 745,00

Η6.1.3 Υδραυλικές βαλβίδες διατήρησης πίεσης, χυτο−
σιδηρές, μονού θαλάμου, ΡΝ 16 atm

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Υδραυλικές χυτοσιδηρές βαλβίδες διατήρησης πίεσης, 

μονού θαλάμου, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, με όλα τα εξαρ−
τήματα (δηλ. μεταλλικό πιλότο, βάνα βελόνης, φίλτρο, 
σωληνάκια, βελονοειδείς βαλβίδες κ.λπ.). Προμήθεια επί 
τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα 
μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων 
και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική 
διάμετρος Τιμή μονάδας

Η6.1.3.1 Φ 1 1/2΄΄ 368,00
Η6.1.3.2 Φ 2΄΄ 387,00
Η6.1.3.3 Φ 2 1/2΄΄ 398,00
Η6.1.3.4 Φ 3΄΄ 604,00
Η6.1.3.5 Φ 4΄΄ 640,00
Η6.1.3.6 DN 50 448,00
Η6.1.3.7 DN 65 490,00
Η6.1.3.8 DN 80 594,00
Η6.1.3.9 DN 100 745,00

Η6.1.4 Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθμης (φλο−
τεροβαλβίδες), απλού φλοτέρ, χυτοσιδηρές, μονού θα−
λάμου, ΡΝ 16 atm 

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθμης (φλοτεροβαλ−

βίδες) απλού φλοτέρ, χυτοσιδηρές, μονού θαλάμου, ονομ. 
πίεσης ΡΝ 16 atm, με όλα τα εξαρτήματα (βαλβίδα, πιλότος 
υπερπίεσης μεταλλικός, πηνίο 1/2΄΄ τροφοδοτικό αδιάλει−
πτης λειτουργίας, πίνακας αυτοματισμού κ.λπ.). Προμήθεια 
επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα 
μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων 
και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική 
διάμετρος Τιμή μονάδας

Η6.1.4.1 Φ 1 1/2΄΄ 205,00
Η6.1.4.2 Φ 2΄΄ 219,00
Η6.1.4.3 Φ 2 1/2΄΄ 241,00
Η6.1.4.4 Φ 3΄΄ 322,00
Η6.1.4.5 Φ 4΄΄ 397,00
Η6.1.4.6 DN 50 262,00
Η6.1.4.7 DN 65 307,00
Η6.1.4.8 DN 80 373,00
Η6.1.4.9 DN 100 505,00

Η6.1.5 Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθμης (φλοτε−
ροβαλβίδες), με φλοτέρ άνω και κάτω στάθμης, χυτο−
σιδηρές, μονού θαλάμου, ΡΝ 16 atm

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθμης (φλοτεροβαλ−

βίδες) με φλοτέρ άνω και κάτω, χυτοσιδηρές, μονού 
θαλάμου, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, με όλα τα εξαρτήματα 
(μεταλλικός πιλότος, σωληνάκια, βελονοειδείς βαλβίδες 
κ.λπ.), με εύρος ρύθμισης 0,5 m. Προμήθεια επί τόπου 
του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋ−
λικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και 
δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική 
διάμετρος Τιμή μονάδας

Η6.1.5.1 Φ 1 1/2΄΄ 632,00

Η6.1.5.2 Φ 2΄΄ 636,00

Η6.1.5.3 Φ 2 1/2΄΄ 664,00

Η6.1.5.4 Φ 3΄΄ 820,00

Η6.1.5.5 Φ 4΄΄ 871,00

Η6.1.5.6 DN 50 708,00

Η6.1.5.7 DN 65 775,00

Η6.1.5.8 DN 80 842,00

Η6.1.5.9 DN 100 942,00

Η6.1.6 Υδραυλικές αντιπληγματικές βαλβίδες, χυτοσι−
δηρές, μονού θαλάμου, ΡΝ 16 atm 

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Υδραυλικές αντιπληγματικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, 

μονού θαλάμου, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, με όλα τα εξαρ−
τήματα (δηλ. μεταλλικό πιλότο, βάνα βελόνης, φίλτρο, 
σωληνάκια, βελονοειδείς βαλβίδες κ.λπ.). Προμήθεια επί 
τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα 
μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων 
και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική 
διάμετρος Τιμή μονάδας

Η6.1.6.1 Φ 1 1/2΄΄ 321,00
Η6.1.6.2 Φ 2΄΄ 372,00
Η6.1.6.3 Φ 2 1/2΄΄ 398,00
Η6.1.6.4 Φ 3΄΄ 414,00
Η6.1.6.5 DN 50 467,00
Η6.1.6.6 DN 65 546,00
Η6.1.6.7 DN 80 624,00

Η6.1.7 Υδραυλικές βαλβίδες υπερπίεσης, ηλεκτρικής ανίχνευ−
σης πλήγματος, χυτοσιδηρές, μονού θαλάμου, ΡΝ 16 atm 

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Υδραυλικές βαλβίδες υπερπίεσης, ηλεκτρικής ανίχνευ−

σης πλήγματος, χυτοσιδηρές, μονού θαλάμου, ΡΝ 16 atm, 
με όλα τα εξαρτήματα (μεταλλικοί πιλότοι, σωληνάκια, 
βελονοειδείς βαλβίδες κ.λπ.). Προμήθεια επί τόπου του 
έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, 
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκι−
μών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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Άρθρο Ονομαστική 
διάμετρος Τιμή μονάδας

Η6.1.7.1 Φ 1 1/2΄΄ 920,00

Η6.1.7.2 Φ 2΄΄ 924,00

Η6.1.7.3 Φ 2 1/2΄΄ 948,00

Η6.1.7.4 Φ 3΄΄ 1.077,00

Η6.1.7.5 Φ 4΄΄ 1.121,00

Η6.1.7.6 DN 50 983,00

Η6.1.7.7 DN 65 1.040,00

Η6.1.7.8 DN 80 1.096,00

Η6.1.8 Υδραυλικές βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής 
έμφραξης, χυτοσιδηρές, μονού θαλάμου, ΡΝ 16 atm 

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Υδραυλικές βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έμ−

φραξης, χυτοσιδηρές, μονού θαλάμου, ΡΝ 16 atm, με 
όλα τα εξαρτήματα (μεταλλικοί πιλότοι, σωληνάκια, 
βελονοειδείς βαλβίδες κ.λπ.). Προμήθεια επί τόπου του 
έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, 
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκι−
μών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική 
διάμετρος Τιμή μονάδας

Η6.1.8.1 Φ 1 1/2΄΄ 116,00
Η6.1.8.2 Φ 2΄΄ 120,00
Η6.1.8.3 Φ 2 1/2΄΄ 144,00
Η6.1.8.4 Φ 3΄΄ 273,00
Η6.1.8.5 Φ 4΄΄ 317,00
Η6.1.8.6 DN 50 179,00
Η6.1.8.7 DN 65 235,00
Η6.1.8.8 DN 80 292,00
Η6.1.8.9 DN 100 376,00

Η6.1.9 Υδραυλικές βαλβίδες ρύθμισης παροχής, χυτο−
σιδηρές, μονού θαλάμου, ΡΝ 16 atm

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Υδραυλικές βαλβίδες ρύθμισης παροχής, χυτοσιδη−

ρές, μονού θαλάμου, ΡΝ 16 atm, με όλα τα εξαρτήματα 
(μεταλλικοί πιλότοι, σωληνάκια, βελονοειδείς βαλβίδες 
κ.λπ.). Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήμα−
τα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική 
διάμετρος Τιμή μονάδας

Η6.1.9.1 Φ 1 1/2΄΄ 472,00
Η6.1.9.2 Φ 2΄΄ 476,00
Η6.1.9.3 Φ 2 1/2΄΄ 500,00
Η6.1.9.4 Φ 3΄΄ 629,00
Η6.1.9.5 Φ 4΄΄ 673,00
Η6.1.9.6 DN 50 535,00
Η6.1.9.7 DN 65 592,00
Η6.1.9.8 DN 80 649,00
Η6.1.9.9 DN 100 732,00

Η6.1.10 Υδραυλικές ογκομετρικές βαλβίδες, χυτοσιδη−
ρές, μονού θαλάμου, ΡΝ 16 atm

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Υδραυλικές ογκομετρικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, μο−

νού θαλάμου, ΡΝ 16 atm, σε ενιαίο κέλυφος (μονομπλόκ), 
ή αποτελούμενες από ηλεκτρική βαλβίδα και υδρόμετρο 
αντιστοίχου διατομής, με όλα τα εξαρτήματα (μεταλ−
λικοί πιλότοι, σωληνάκια, βελονοειδείς βαλβίδες κ.λπ.). 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύν−
δεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύν−
δεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική 
διάμετρος Τιμή μονάδας

Η6.1.10.1 Φ 1 1/2΄΄ 317,00

Η6.1.10.2 Φ 2΄΄ 354,00

Η6.1.10.3 Φ 2 1/2΄΄ 456,00

Η6.1.10.4 Φ 3΄΄ 588,00

Η6.1.10.5 Φ 4΄΄ 648,00

Η6.1.10.6 DN 50 481,00

Η6.1.10.7 DN 65 547,00

Η6.1.10.8 DN 80 607,00

Η6.1.10.9 DN 100 708,00

Η6.2 Υδραυλικές βαλβίδες διπλού θαλάμου ή αντί−
στοιχου τύπου

Η6.2.1  Υδραυλικές βαλβίδες διπλού θαλάμου ή αντί−
στοιχου τύπου, χυτοσιδηρές, ηλεκτρικής και χειροκίνη−
της λειτουργίας

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Υδραυλικές χυτοσιδηρές βαλβίδες, διπλού θαλάμου 

ή σε διάταξη V−PORT ή πλήρως υποστηριζόμενου δια−
φράγματος ή αντίστοιχου τύπου, ηλεκτρικής λειτουρ−
γίας και με δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας, με 
όλα τα εξαρτήματα (πιλότοι, σωληνάκια, βελονοειδείς 
βαλβίδες κ.λπ.). Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα 
εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία το−
ποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και πα−
ράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική πίε−
ση / διάμετρος Τιμή μονάδας

Η6.2.1.1 PN 16 − DN 50 632,00

Η6.2.1.2 PN 16 − DN 65 767,00

Η6.2.1.3 PN 16 − DN 80 902,00

Η6.2.1.4 PN 16 − DN 100 1.124,00

Η6.2.1.5 PN 25 − DN 50 697,00

Η6.2.1.6 PN 25 − DN 65 845,00

Η6.2.1.7 PN 25 − DN 80 992,00

Η6.2.1.8 PN 25 − DN 100 1.238,00

Η6.2.2 Υδραυλικές βαλβίδες ρύθμισης πίεσης, χυτοσι−
δηρές, διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου τύπου 

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Υδραυλικές βαλβίδες ρύθμισης πίεσης, χυτοσιδηρές, 
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διπλού θαλάμου ή σε διάταξη V−PORT ή πλήρως υπο−
στηριζόμενου διαφράγματος ή αντίστοιχου τύπου, με 
όλα τα εξαρτήματα (μεταλλικοί πιλότοι, σωληνάκια, 
βελονοειδείς βαλβίδες κ.λπ.). Προμήθεια επί τόπου του 
έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, 
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκι−
μών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική πίε−
ση / διάμετρος Τιμή μονάδας

Η6.2.2.1 PN 16−DN 50 680,00

Η6.2.2.2 PN 16 −DN 65 816,00

Η6.2.2.3 PN 16 −DN 80 950,00

Η6.2.2.4 PN 16 −DN 100 1.184,00

Η6.2.2.5 PN 25 −DN 50 733,00

Η6.2.2.6 PN 25 −DN 65 881,00

Η6.2.2.7 PN 25 −DN 80 1.029,00

Η6.2.2.8 PN 25 −DN 100 1.282,00
Η6.2.3 Υδραυλικές βαλβίδες διατήρησης πίεσης, χυτο−

σιδηρές, διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου τύπου 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Υδραυλικές βαλβίδες διατήρησης πίεσης, χυτοσιδη−

ρές, διπλού θαλάμου ή σε διάταξη V−PORT ή πλήρως 
υποστηριζόμενου διαφράγματος ή αντίστοιχου τύπου, 
με όλα τα εξαρτήματα (μεταλλικοί πιλότοι, σωληνάκια, 
βελονοειδείς βαλβίδες κ.λπ.). Προμήθεια επί τόπου του 
έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, 
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκι−
μών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική πίε−
ση / διάμετρος Τιμή μονάδας

Η6.2.3.1 PN 16 − DN 50 882,00

Η6.2.3.2 PN 16 − DN 65 1.016,00

Η6.2.3.3 PN 16 − DN 80 1.151,00

Η6.2.3.4 PN 16 − DN 100 1.435,00

Η6.2.3.5 PN 25 − DN 50 934,00

Η6.2.3.6 PN 25 − DN 65 1.234,00

Η6.2.3.7 PN 25 − DN 80 1.533,00

Η6.2.3.8 PN 25 − DN 100 1.677,00

Η6.2.4 Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθμης (φλο−
τεροβαλβίδες), απλού φλοτέρ, χυτοσιδηρές, διπλού θα−
λάμου ή αντίστοιχου τύπου 

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθμης (φλοτεροβαλ−

βίδες), απλού φλοτέρ, χυτοσιδηρές, διπλού θαλάμου ή 
σε διάταξη V−PORT ή πλήρως υποστηριζόμενου δια−
φράγματος ή αντίστοιχου τύπου, με όλα τα εξαρτήματα 
(μεταλλικοί πιλότοι, σωληνάκια, βελονοειδείς βαλβίδες 
κ.λπ.). Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήμα−
τα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική πί−
εση / διάμετρος Τιμή μονάδας

Η6.2.4.1 PN 16 − DN 50 655,00
Η6.2.4.2 PN 16 − DN 65 790,00
Η6.2.4.3 PN 16 − DN 80 851,00
Η6.2.4.4 PN 16 − DN 100 1.149,00
Η6.2.4.5 PN 25 − DN 50 708,00
Η6.2.4.6 PN 25 − DN 65 855,00
Η6.2.4.7 PN 25 − DN 80 1.003,00
Η6.2.4.8 PN 25 − DN 100 1.247,00

Η6.2.5 Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθμης (φλοτε−
ροβαλβίδες), με φλοτέρ άνω και κάτω στάθμης, χυτοσι−
δηρές, διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου τύπου 

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθμης (φλοτεροβαλ−

βίδες), με φλοτέρ άνω και κάτω στάθμης, χυτοσιδηρές, 
διπλού θαλάμου ή σε διάταξη V−PORT ή πλήρως υποστη−
ριζόμενου διαφράγματος ή αντίστοιχου τύπου, με εύρος 
ρύθμισης 0,5 m, με όλα τα εξαρτήματα (μεταλλικοί πιλό−
τοι, σωληνάκια, βελονοειδείς βαλβίδες κ.λπ.). Προμήθεια 
επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα 
μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων 
και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική πί−
εση / διάμετρος Τιμή μονάδας

Η6.2.5.1 PN 16−DN 50 998,00
Η6.2.5.2 PN 16 −DN 65 1.132,00
Η6.2.5.3 PN 16 −DN 80 1.267,00
Η6.2.5.4 PN 16 −DN 100 1.577,00
Η6.2.5.5 PN 25 −DN 50 1.050,00
Η6.2.5.6 PN 25 −DN 65 1.198,00
Η6.2.5.7 PN 25 −DN 80 1.345,00
Η6.2.5.8 PN 25 −DN 100 1.675,00

Η6.2.6 Υδραυλικές αντιπληγματικές βαλβίδες, χυτοσι−
δηρές, διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου τύπου 

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Υδραυλικές αντιπληγματικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, 

διπλού θαλάμου ή σε διάταξη V−PORT ή πλήρως υπο−
στηριζόμενου διαφράγματος ή αντίστοιχου τύπου, με 
όλα τα εξαρτήματα (μεταλλικοί πιλότοι, σωληνάκια, 
βελονοειδείς βαλβίδες κ.λπ.). Προμήθεια επί τόπου του 
έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, 
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκι−
μών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική πί−
εση / διάμετρος Τιμή μονάδας

Η6.2.6.1 PN 16 − DN 50 788,00

Η6.2.6.2 PN 16 − DN 65 923,00

Η6.2.6.3 PN 16 − DN 80 1.058,00

Η6.2.6.4 PN 16 − DN 100 1.318,00

Η6.2.6.5 PN 25 − DN 50 840,00

Η6.2.6.6 PN 25 − DN 65 1.129,00

Η6.2.6.7 PN 25 − DN 80 1.417,00

Η6.2.6.8 PN 25 − DN 100 1.561,00



 

 

 
Η6.2.7 Υδραυλικές βαλβίδες υπερπίεσης, ηλεκτρικής 

ανίχνευσης πλήγματος, χυτοσιδηρές, διπλού θαλάμου 
ή αντίστοιχου τύπου 

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Υδραυλικές βαλβίδες υπερπίεσης, ηλεκτρικής ανί−

χνευσης πλήγματος, χυτοσιδηρές, διπλού θαλάμου ή 
σε διάταξη V−PORT ή πλήρως υποστηριζόμενου δια−
φράγματος ή αντίστοιχου τύπου, με όλα τα εξαρτήματα 
(μεταλλικοί πιλότοι, σωληνάκια, βελονοειδείς βαλβίδες 
κ.λπ.). Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήμα−
τα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική πίε−
ση / διάμετρος Τιμή μονάδας

Η6.2.7.1 PN 16 − DN 50 1.588,00

Η6.2.7.2 PN 16 − DN 65 1.723,00

Η6.2.7.3 PN 16 − DN 80 1.857,00

Η6.2.7.4 PN 16 − DN 100 2.316,00

Η6.2.7.5 PN 25 − DN 50 1.641,00

Η6.2.7.6 PN 25 − DN 65 1.789,00

Η6.2.7.7 PN 25 − DN 80 1.936,00

Η6.2.7.8 PN 25 − DN 100 2.414,00
Η6.2.8 Υδραυλικές βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής 

έμφραξης, χυτοσιδηρές, διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου 
τύπου 

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Υδραυλικές βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έμ−

φραξης, χυτοσιδηρές, διπλού θαλάμου ή σε διάταξη 
V−PORT ή πλήρως υποστηριζόμενου διαφράγματος ή 
αντίστοιχου τύπου, με όλα τα εξαρτήματα (δηλ. βαλβί−
δα, πιλότος υπερπίεσης μεταλλικός, πηνίο 1/2΄΄μεταλ−
λικό, τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας, πίνακας 
αυτοματισμού κ.λπ.). Προμήθεια επί τόπου του έργου 
με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργα−
σία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική πίε−
ση / διάμετρος Τιμή μονάδας

Η6.2.8.1 PN 16 − DN 50 583,00

Η6.2.8.2 PN 16 − DN 65 718,00

Η6.2.8.3 PN 16 − DN 80 853,00

Η6.2.8.4 PN 16 − DN 100 1.062,00

Η6.2.8.5 PN 25 − DN 50 636,00

Η6.2.8.6 PN 25 − DN 65 899,00

Η6.2.8.7 PN 25 − DN 80 1.161,00

Η6.2.8.8 PN 25 − DN 100 1.305,00

Η6.2.9 Υδραυλικές βαλβίδες ρύθμισης παροχής, χυτο−
σιδηρές, διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου τύπου 

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Υδραυλικές βαλβίδες ρύθμισης παροχής, χυτοσιδη−

ρές, διπλού θαλάμου ή σε διάταξη V−PORT ή πλήρως 
υποστηριζόμενου διαφράγματος ή αντίστοιχου τύπου, 

με όλα τα εξαρτήματα (μεταλλικοί πιλότοι, σωληνάκια, 
βελονοειδείς βαλβίδες κ.λπ.). Προμήθεια επί τόπου του 
έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, 
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκι−
μών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική πίε−
ση / διάμετρος Τιμή μονάδας

Η6.2.9.1 PN 16 − DN 50 940,00
Η6.2.9.2 PN 16 − DN 65 1.074,00
Η6.2.9.3 PN 16 − DN 80 1.209,00
Η6.2.9.4 PN 16 − DN 100 1.508,00
Η6.2.9.5 PN 25 − DN 50 993,00
Η6.2.9.6 PN 25 − DN 65 1.140,00
Η6.2.9.7 PN 25 − DN 80 1.287,00
Η6.2.9.8 PN 25 − DN 100 1.307,00

Η6.2.10 Υδραυλικές ογκομετρικές βαλβίδες, χυτοσιδη−
ρές, διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου τύπου, PN 16 atm

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Υδραυλικές ογκομετρικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, δι−

πλού θαλάμου ή σε διάταξη V−PORT ή πλήρως υποστη−
ριζόμενου διαφράγματος ή αντίστοιχου τύπου, ονομ. 
πίεσης PN 16 atm, σε ενιαίο κέλυφος (μονομπλόκ), ή 
αποτελούμενες απο ηλεκτρική βαλβίδα και υδρόμετρο 
αντιστοίχου διατομής, με ακρίβεια ρύθμισης ± 5 % στη 
μέγιστη παροχή, με όλα τα εξαρτήματα (μεταλλικοί 
πιλότοι, σωληνάκια, βελονοειδείς βαλβίδες κ.λπ.). Προμή−
θεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης 
και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, 
ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λει−
τουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική 
διάμετρος Τιμή μονάδας

Η6.2.10.1 DN 50 885,00
Η6.2.10.2 DN 65 1.030,00
Η6.2.10.3 DN 80 1.168,00
Η6.2.10.4 DN 100 1.406,00

Η7. ΦΙΛΤΡΑ − ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 
Η7.1  Φίλτρο γραμμής σίτας ή δίσκων, πλαστικό
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Φίλτρο γραμμής σίτας ή δίσκων, πλαστικό, διατομής 

3/4 ή 1΄΄. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρ−
τήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέ−
τησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Τιμή μονάδας: 3,90 €
Η7.2 Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομα−

στικής πίεσης 10 atm 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, ονομαστικής πίεσης 

10 atm, από πολυεστέρα ή νάϋλον ενισχυμένο με ίνες 
υάλου, με απώλειες πίεσης στα 120 mesh, σε καθαρό 
φίλτρο, υπό την μεγίστη παροχή μικρότερες από 0,50 
atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα 
σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύν−
δεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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Άρθρο Ονομαστική 
διάμετρος

ενεργή 
επιφάνεια 

cm2

max πα−
ροχή m3/h

Τιμή μο−
νάδας

Η7.2.1 Φ 3/4΄΄ 90 4,00 18,00

Η7.2.2 Φ 1΄΄ κοντό 440 5,00 48,50

Η7.2.3 Φ 1΄΄ μακρύ 510 6,00 80,00

Η7.2.4 Φ 1 1/2΄΄ κοντό 440 7,00 64,00

Η7.2.5 Φ 1 1/2΄΄ μακρύ 510 11,00 91,00

Η7.2.6 Φ 2΄΄’ κοντό 880 25,00 131,00

Η7.2.7 Φ 2΄΄ μακρύ 1200 25,00 190,00

Η7.2.8 Φ 3΄΄ 1750 50,00 400,00

Η7.2.9 Φ 4΄΄ 1750 60,00 440,00

Η7.3 Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, μεταλλικά, γωνι−
ακά, ονομαστικής πίεσης 8 atm 

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 5 
Φίλτρα νερού μεταλλικά, με εποξειδική βαφή ή γαλ−

βανισμένα, δίσκων ή σίτας, γωνιακά, φλαντζωτά ή με 
σπείρωμα, με βανάκι καθαρισμού, ονομαστικής πίεσης 8 
atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα 
σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύν−
δεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική 
διάμετρος

ενεργή επι−
φάνεια cm2

Τιμή μο−
νάδας

Η7.3.1 Φ 2΄΄ 900,00 88,00

Η7.3.2 Φ 2 1/2΄΄ 1.500,00 107,00

Η7.3.3 Φ 3΄΄ 1.950,00 123,00

Η7.3.4 Φ 4΄΄ 2.150,00 167,00
Η7.4 Φίλτρα νερού σίτας, μεταλλικά, οριζόντια 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 5 
Φίλτρα νερού σίτας, μεταλλικά, με εποξειδική βαφή 

ή γαλβανισμένα, οριζόντια, φλαντζωτά ή με σπείρωμα, 
με βανάκι καθαρισμού και υποδοχές για μανόμετρο 
στην είσοδο και την έξοδο, ονομαστικής. πίεσης 8 atm. 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύν−
δεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύν−
δεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική 
διάμετρος

ενεργή επι−
φάνεια cm2

Τιμή μονά−
δας

Η7.4.1 Φ 1΄΄ 400,00 55,00

Η7.4.2 Φ 1 1/2΄΄’ 400,00 70,00

Η7.4.3 Φ 2΄΄ 1.050,00 113,00

Η7.4.4 Φ 2 1/2΄΄ 1.300,00 127,00

Η7.4.5 Φ 3΄΄ 1.600,00 143,00

Η7.4.6 Φ 4΄΄ 1.600,00 191,00

Η7.5 Φίλτρα νερού δίσκων, μεταλλικά, οριζόντια 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 5 
Φίλτρα νερού δίσκων, μεταλλικά, με εποξειδική βαφή 

ή γαλβανισμένα, οριζόντια, φλαντζωτά ή με σπείρωμα, 
με βανάκι καθαρισμού και υποδοχές μανομέτρου στην 

είσοδο και έξοδο, ονομαστικής. πίεσης 8 atm. Προμήθεια 
επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα 
μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων 
και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική 
διάμετρος

ενεργή επι−
φάνεια cm2

Τιμή μονά−
δας

Η7.5.1 Φ 2΄΄ 950,00 129,00
Η7.5.2 Φ 3΄΄ 1.950,00 186,00
Η7.5.3 Φ 4΄΄ 2.900,00 265,00

Η7.6 Φίλτρα άμμου, ονομαστικής πίεσης 8 atm
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 5 
Φίλτρα άμμου, κάθετα ή οριζόντια, ονομαστικής πίεσης 

8 atm, μεταλλικά με εποξειδική βαφή ή γαλβανισμένα 
ή πλαστικά, με συναρμολογημένο σύστημα by−pass για 
τον καθαρισμό του. Προμήθεια φίλτρου, εξαρτημάτων 
συστήματος καθαρισμού, μικροϋλικών και χαλαζιακής 
άμμου επί τόπου του έργου, εργασία τοποθέτησης, σύν−
δεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική διάμετρος Τιμή μονάδας

απλού θαλάμου
Η7.6.1 Φ 1 1/2΄΄ 590,00
Η7.6.2 Φ 2΄΄ 755,00
Η7.6.3 Φ 3΄΄ 1.130,00
Η7.6.4 Φ 3΄΄ 1.580,00
Η7.6.5 Φ 3΄΄ 1.970,00
Η7.6.6 Φ 4΄΄ 3.130,00

διπλού θαλάμου
Η7.6.7 Φ 2΄΄ 1.485,00
Η7.6.8 Φ 3΄΄  2.430,00
Η7.6.9 Φ 4΄΄ 3.100,00

Η7.7 Φυγοκεντρικά φίλτρα νερού, ανοξείδωτα, τύπου 
Lakos 

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 5 
Φυγοκεντρικά φίλτρα νερού τύπου Lakos ή αντίστοι−

χου, ανοξείδωτα, πίεσης λειτουργίας 8 atm. Προμήθεια 
επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα 
μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων 
και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική 
διάμετρος Τιμή μονάδας

Η7.7.1 Φ 1΄΄ 591,00
Η7.7.2 Φ 1 1/2΄΄ 592,00
Η7.7.3 Φ 2΄΄ 593,00
Η7.7.4 Φ 3΄΄ 594,00
Η7.7.5 Φ 4΄΄ 595,00

Η7.8 Φυγοκεντρικά φίλτρα νερού (υδροκυκλώνες) 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 5 
Φυγοκεντρικά φίλτρα νερού (υδροκυκλώνες), πίεσης 

λειτουργίας 8 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με 
τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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Άρθρο Ονομαστική 
διάμετρος

σώμα φίλ−
τρου cm3

Τιμή μο−
νάδας

χωρίς σίτα

Η7.8.1 Φ 1΄΄ 20,00 92,00

Η7.8.2 Φ 1 1/2΄΄ 50,00 101,00

Η7.8.3 Φ 2΄΄ 70,00 156,00

Η7.8.4 Φ 2 1/2΄΄ 80,00 164,00

Η7.8.5 Φ 3΄΄ 90,00 172,00

Η7.8.6 Φ 4΄΄ 100,00 236,00

με σίτα

Η7.8.7 Φ 2΄΄ 35,00 208,00

Η7.9  Πλαστικές δεξαμενές από σκληρό πολυαιθυλέ−
νιο (HDPE) 

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 30 
Πλαστική δεξαμενή από σκληρό πολυαιθυλένιο (ΗDPE). 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά 
της δεξαμενής επί τόπου του έργου, τα υλικά διαμόρ−
φωσης της βάσης έδρασης και την εργασία πλήρους 
τοποθέτησης και σύνδεσης με το δίκτυο.. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Χωρητικότητα m3 Τιμή μονάδας

Η7.9.1 2,0 188,00

Η7.9.2 4,0 388,00

Η7.9.3 5,0 413,00

Η7.9.4 6,0 600,00

Η7.9.5 8,0 917,00

Η7.9.6 10,0 1224,00

Η8. ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ 
Η8.1 Σταλάκτες 
Η8.1.1 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Σταλάκτης επικαθήμενος, αυτορυθμιζόμενος, αυτοκα−

θαριζόμενος, επισκέψιμος, για πίεση λειτουργίας από 
0,6 έως 4,00 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με 
τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Τιμή μονάδας: 0,21 €
Η8.1.2 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, μη επισκέψιμος
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Σταλάκτης επικαθήμενος, αυτορυθμιζόμενος, μη επι−

σκέψιμος, για πίεση λειτουργίας από 0,8 έως 3,80 atm. 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύν−
δεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύν−
δεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Τιμή μονάδας: 0,18 € 
Η8.2 Σταλακτηφόροι 
Η8.2.1 Σταλακτηφόροι Φ6 ή Φ17 mm από ΡΕ με στα−

λάκτες μακράς διαδρομής 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), 

με ενσωματωμένους σταλάκτες (κοντούς ή μακρούς), με 

λαβύρινθο μακράς διαδρομής, με ομοιομορφία παροχής 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για 
σταλάκτες κατηγορίας A’, για πίεση λειτουργίας από 
1,00 έως 3,00 atm. Προμήθεια σωλήνων, εξαρτημάτων 
σύνδεσης και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του 
έργου, προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση σε τά−
φρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθμίσεις και δοκιμές και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Δεν περιλαμβάνεται η 
δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Αποστάσεις 
σταλακτών Τιμή μονάδας

Η8.2.1.1 33 cm 0,31

Η8.2.1.2 50 cm 0,29

Η8.2.1.3 75 cm 0,28

Η8.2.1.4 100 cm 0,27

Η8.2.1.5 125 cm 0,26

Η8.2.2 Σταλακτηφόροι Φ20 mm από ΡΕ με σταλάκτες 
μακράς διαδρομής 

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Σταλακτηφόροι Φ20 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με 

ενσωματωμένους σταλάκτες (κοντούς ή μακρούς), με 
λαβύρινθο μακράς διαδρομής, με ομοιομορφία παροχής 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για 
σταλάκτες κατηγορίας A’, για πίεση λειτουργίας από 
1,00 έως 3,00 atm. Προμήθεια σωλήνων, εξαρτημάτων 
σύνδεσης και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του 
έργου, προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση σε τά−
φρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθμίσεις και δοκιμές και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Δεν περιλαμβάνεται η 
δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Αποστάσεις 
σταλακτών Τιμή μονάδας

Η8.2.2.1 33 cm 0,35

Η8.2.2.2 50 cm 0,32

Η8.2.2.3 75 cm 0,31

Η8.2.2.4 100 cm 0,30

Η8.2.2.5 125 cm 0,29

Η8.2.3 Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ με αυτο−
ρυθμιζόμενους σταλάκτες

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), 

με ενσωματωμένους σταλάκτες, με λαβύρινθο μακράς 
διαδρομής και θάλαμο αυτορύθμισης με μεμβράνη , με 
ομοιομορφία παροχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες κατηγορίας A’, για 
πίεση λειτουργίας από 0,80 έως 3,50 atm. Προμήθεια 
σωλήνων, εξαρτημάτων σύνδεσης και μικροϋλικών, με−
ταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση και πλήρης 
εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθ−
μίσεις και δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης 
της τάφρου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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Άρθρο Αποστάσεις 
σταλακτών Τιμή μονάδας

Η8.2.3.1 33 cm 0,60

Η8.2.3.2 50 cm 0,51

Η8.2.3.3 75 cm 0,43

Η8.2.3.4 100 cm 0,41

Η8.2.3.5 125 cm 0,39

Η8.2.4 Σταλακτηφόροι Φ20 mm από ΡΕ με αυτορυθ−
μιζόμενους σταλάκτες

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Σταλακτηφόροι Φ20 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με 

ενσωματωμένους σταλάκτες, με λαβύρινθο μακράς δια−
δρομής και θάλαμο αυτορύθμισης με μεμβράνη , με ομοι−
ομορφία παροχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προ−
τύπου ISO 9261 για σταλάκτες κατηγορίας A’, για πίεση 
λειτουργίας από 0,80 έως 3,50 atm. Προμήθεια σωλήνων, 
εξαρτημάτων σύνδεσης και μικροϋλικών, μεταφορά επί 
τόπου του έργου, προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση 
σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθμίσεις και δοκιμές 
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Δεν περιλαμβάνεται 
η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Αποστάσεις 
σταλακτών Τιμή μονάδας

Η8.2.4.1 33 cm 0,61

Η8.2.4.2 50 cm 0,52

Η8.2.4.3 75 cm 0,47

Η8.2.4.4 100 cm 0,45

Η8.2.4.5 125 cm 0,44

Η8.2.5 Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ με σταλά−
κτες αυτορυθμιζόμενους και με μηχανισμό αποτροπής 
απορροής του νερού από το σωλήνα

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο 

(ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες, με λαβύρινθο 
μακράς διαδρομής, θάλαμο αυτορύθμισης με μεμβρά−
νη και με μηχανισμό αποτροπής απορροής του νερού 
από το σωλήνα, με ομοιομορφία παροχής σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες 
κατηγορίας A’, για πίεση λειτουργίας από 1,00 έως 3,00 
atm. Προμήθεια σωλήνων, εξαρτημάτων σύνδεσης και 
μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγ−
γιση και πλήρης εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, 
σύνδεση, ρυθμίσεις και δοκιμές και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και 
επίχωσης της τάφρου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Αποστάσεις 
σταλακτών Τιμή μονάδας

Η8.2.5.1 33 cm 0,66

Η8.2.5.2 50 cm 0,55

Η8.2.5.3 75 cm 0,48

Η8.2.5.4 100 cm 0,46

Η8.2.5.5 125 cm 0,44

Η8.2.6 Σταλακτηφόροι Φ20 mm από ΡΕ με σταλάκτες 
αυτορυθμιζόμενους και με μηχανισμό αποτροπής απορ−
ροής του νερού από το σωλήνα

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Σταλακτηφόροι Φ20 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με 

ενσωματωμένους σταλάκτες, με λαβύρινθο μακράς δι−
αδρομής, θάλαμο αυτορύθμισης με μεμβράνη και με 
μηχανισμό αποτροπής απορροής του νερού από το 
σωλήνα, με ομοιομορφία παροχής σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες κα−
τηγορίας A’, για πίεση λειτουργίας από 1,00 έως 3,00 
atm. Προμήθεια σωλήνων, εξαρτημάτων σύνδεσης και 
μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγ−
γιση και πλήρης εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, 
σύνδεση, ρυθμίσεις και δοκιμές και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και 
επίχωσης της τάφρου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Αποστάσεις 
σταλακτών Τιμή μονάδας

Η8.2.6.1 33 cm 0,70

Η8.2.6.2 50 cm 0,63

Η8.2.6.3 75 cm 0,54

Η8.2.6.4 100 cm 0,50

Η8.2.6.5 125 cm 0,48

Η8.2.7 Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ με αυτο−
ρυθμιζόμενους σταλάκτες και ριζοαπωθητικό για υπό−
γεια τοποθέτηση. 

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο 

(ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες με λαβύρινθο 
μακράς διαδρομής και θάλαμο αυτορύθμισης, με ομοι−
ομορφία στην παροχή από 0,8 έως 4,00 atm ώστε 
να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προτύπου 
ISO 9261 για σταλάκτες κατηγορίας A’, κατάλληλοι 
για υπόγεια τοποθέτηση, με ενσωματωμένο ή εξω−
τερικό σύστημα αποτροπής της εισόδου των ριζών 
(ενσωματωμένο ριζοαπωθητικό, φίλτρο με ριζοαπω−
θητικό, εξωτερικός εκγχυτήρας κ.λπ.) και σύστημα 
αντιστράγγισης.

Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, μεταφορά, 
προσέγγιση και εργασία πλήρους εγκατάστασης σε 
τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών 
για πλήρη λειτουργία.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη ριζοαπωθητικού 
συστήματος (οποιουδήποτε), για διάστημα 5 ετών, δηλ. 
η εργασία και τα αναλώσιμα υλικά (ανταλλακτικά φίλ−
τρων, φυτοφάρμακα κ.λπ. Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη 
εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Αποστάσεις 
σταλακτών Τιμή μονάδας

Η8.2.7.1 33 cm 1,05

Η8.2.7.2 50 cm 0,89

Η8.2.7.3 75 cm 0,80

Η8.2.7.4 100 cm 0,72

Η8.2.7.5 125 cm 0,64
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Η8.2.8 Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ με μη 
αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και ριζοαπωθητικό για 
υπόγεια τοποθέτηση.

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), 

με ενσωματωμένους σταλάκτες με λαβύρινθο μακράς δι−
αδρομής, με ομοιομορφία στην παροχή από 0,8 έως 4,00 
atm ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προ−
τύπου ISO 9261 για σταλάκτες κατηγορίας A΄, κατάλληλοι 
για υπόγεια τοποθέτηση, με ενσωματωμένο ή εξωτερικό 
σύστημα αποτροπής της εισόδου των ριζών (ενσωματω−
μένο ριζοαπωθητικό, φίλτρο με ριζοαπωθητικό, εξωτερικός 
εκγχυτήρας κ.λπ.) και σύστημα αντιστράγγισης.

Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, μεταφορά, 
προσέγγιση και εργασία πλήρους εγκατάστασης σε 
τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών 
για πλήρη λειτουργία.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη ριζοαπωθητικού 
συστήματος (οποιουδήποτε), για διάστημα 5 ετών, δηλ. 
η εργασία και τα αναλώσιμα υλικά (ανταλλακτικά φίλ−
τρων, φυτοφάρμακα κ.λπ. Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη 
εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Αποστάσεις 
σταλακτών Τιμή μονάδας

Η8.2.8.1 33 cm 0,73
Η8.2.8.2 50 cm 0,70
Η8.2.8.3 75 cm 0,64
Η8.2.8.4 100 cm 0,58
Η8.2.8.5 125 cm 0,51

Η8.2.9 Σταλακτηφόροι Φ20 mm από ΡΕ με αυτορυθ−
μιζόμενους σταλάκτες και ριζοαπωθητικό για υπόγεια 
τοποθέτηση.

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Σταλακτηφόροι Φ20 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με 

ενσωματωμένους σταλάκτες με λαβύρινθο μακράς δια−
δρομής και θάλαμο αυτορύθμισης, με ομοιομορφία στην 
παροχή από 0,8 έως 4,00 atm ώστε να ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες 
κατηγορίας A’, κατάλληλοι για υπόγεια τοποθέτηση, 
με ενσωματωμένο ή εξωτερικό σύστημα αποτροπής 
της εισόδου των ριζών (ενσωματωμένο ριζοαπωθητικό, 
φίλτρο με ριζοαπωθητικό, εξωτερικός εκγχυτήρας κ.λπ.) 
και σύστημα αντιστράγγισης.

Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, μεταφορά, 
προσέγγιση και εργασία πλήρους εγκατάστασης σε 
τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών 
για πλήρη λειτουργία.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη ριζοαπωθητικού 
συστήματος (οποιουδήποτε), για διάστημα 5 ετών, δηλ. 
η εργασία και τα αναλώσιμα υλικά (ανταλλακτικά φίλ−
τρων, φυτοφάρμακα κ.λπ. Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη 
εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Αποστάσεις 
σταλακτών Τιμή μονάδας

Η8.2.9.1 33 cm 1,11
Η8.2.9.2 50 cm 1,03
Η8.2.9.3 75 cm 0,94
Η8.2.9.4 100 cm 0,83
Η8.2.9.5 125 cm 0,74

Η8.2.10 Σταλακτηφόροι Φ20 mm από ΡΕ με μη αυτο−
ρυθμιζόμενους σταλάκτες και ριζοαπωθητικό για υπό−
γεια τοποθέτηση.

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Σταλακτηφόροι Φ20 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με εν−

σωματωμένους σταλάκτες με λαβύρινθο μακράς διαδρο−
μής, με ομοιομορφία στην παροχή από 0,8 έως 4,00 atm 
ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προτύπου 
ISO 9261 για σταλάκτες κατηγορίας A΄, κατάλληλοι για 
υπόγεια τοποθέτηση, με ενσωματωμένο ή εξωτερικό σύ−
στημα αποτροπής της εισόδου των ριζών (ενσωματωμένο 
ριζοαπωθητικό, φίλτρο με ριζοαπωθητικό, εξωτερικός 
εκγχυτήρας κ.λπ.) και σύστημα αντιστράγγισης.

Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, μεταφορά, 
προσέγγιση και εργασία πλήρους εγκατάστασης σε 
τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών 
για πλήρη λειτουργία.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη ριζοαπωθητικού 
συστήματος (οποιουδήποτε), για διάστημα 5 ετών, δηλ. 
η εργασία και τα αναλώσιμα υλικά (ανταλλακτικά φίλ−
τρων, φυτοφάρμακα κ.λπ. Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη 
εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Αποστάσεις 
σταλακτών Τιμή μονάδας

Η8.2.10.1 33 cm 0,77

Η8.2.10.2 50 cm 0,81

Η8.2.10.3 75 cm 0,74

Η8.2.10.4 100 cm 0,66

Η8.2.10.5 125 cm 0,59

Η8.3 Εκτοξευτήρες 
Η8.3.1 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, στατικοί 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop−up), στατικοί, 

1/2΄΄ BSP, ακτίνας ενεργείας 2,0 − 5,0 m, με ακροφύσιο 
σταθερού ή ρυθμιζόμενου τομέα, κανονικής παροχής, 
ενσωματωμένο ή πρόσθετο, με αντιστραγγιστική βαλ−
βίδα (antidrain). 

Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα 
σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύν−
δεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. Η αξία του ακροφύσιου πληρώνεται ξεχω−
ριστά σύμφωνα με τα άρθρα Η 8.3.18.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο σώμα ανύψωσης Τιμή μονάδας

Η8.3.1.1 5−7 cm 4,50

Η8.3.1.2 10 cm 4,60

Η8.3.1.3 15 cm 13,50

Η8.3.1.4 30 cm 17,00

Η8.3.2 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, 
ακτίνας ενεργείας 5 − 9 m

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop−up), γραναζω−

τοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας ενεργείας 5−9 m, 1/2΄΄ BSP, 
με βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής 
προστασίας και μνήμη ρύθμισης τομέα.

Προμήθεια εκτοξευκτήρων επί τόπου του έργου με τα 
απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα 



 

 

 
23304 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων 
και δοκιμών και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο σώμα ανύψωσης Τιμή μονάδας

Η8.3.2.1 10 cm, πλαστικό 31,00

Η8.3.2.2 10 cm, ανοξείδωτο 36,00

Η8.3.2.3 30 cm, πλαστικό 53,00

Η8.3.3 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, 
ακτίνας ενεργείας 7 − 14 m

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop−up) γραναζωτοί, 

υδρολίπαντοι, ακτίνας ενεργείας 7−14 m, 3/4΄΄ BSP, με 
βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής προ−
στασίας, μνήμη ρύθμισης τομέα και σώμα ανύψωσης 10 
cm ή μεγαλύτερο.

Προμήθεια εκτοξευτήρων επί τόπου του έργου με τα 
απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα 
μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων 
και δοκιμών και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο σώμα ανύψωσης Τιμή μονάδας

Η8.3.3.1 πλαστικό 31,00

Η8.3.3.2 ανοξείδωτο 36,00

Η8.3.4 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, 
ακτίνας ενεργείας 12− 18 m

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop−up), γραναζω−

τοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας ενεργείας 12−18 m, 1΄΄ BSP, 
με βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής 
προστασίας, μνήμη ρύθμισης τομέα και σώμα ανύψωσης 
10 cm ή μεγαλύτερο.

Προμήθεια εκτοξευτήρων επί τόπου του έργου με τα 
απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα 
μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων 
και δοκιμών και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Σώμα ανύψωσης Τιμή μονάδας

Η8.3.4.1 πλαστικό 64,50

Η8.3.4.2 ανοξείδωτο 75,00

Η8.3.5 Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, γραναζωτός, 
ακτίνας ενεργείας 15− 22 m

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop−up), γραναζω−

τοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας ενεργείας 15−22 m, 1΄΄ BSP, 
με βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής 
προστασίας, μνήμη ρύθμισης τομέα και σώμα ανύψωσης 
10 cm ή μεγαλύτερο.

Προμήθεια εκτοξευτήρων επί τόπου του έργου με 
τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα σύνδεσης 
(εκτός από τον πολύσπαστο μαστό) και τα μικροϋλικά, 
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκι−
μών και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο σώμα ανύψωσης Τιμή μονάδας
Η8.3.5.1 πλαστικό 85,00
Η8.3.5.2 ανοξείδωτο 94,00

Η8.3.6 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, 
ακτίνας ενεργείας 18 − 28 m

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop−up), γραναζωτοί, 

υδρολίπαντοι, ακτίνας ενεργείας 18 − 28 m, 1 1/2΄΄ BSP, 
με σώμα ανύψωσης 7,5 cm ή μεγαλύτερο.

Προμήθεια εκτοξευτήρων επί τόπου του έργου με 
τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα σύνδεσης 
(εκτός από τον πολύσπαστο μαστό) και τα μικροϋλικά, 
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκι−
μών και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Τύπος εκτοξευτήρα Τιμή μονάδας
Η8.3.6.1 Σταθερού τομέα 85,00

Η8.3.6.2
Σταθερού τομέα με ηλε−
κτροβάνα και ρυθμιστή 
πίεσης

94,00

Η8.3.6.3 Ρυθμιζόμενος 190,00

Η8.3.6.4
Ρυθμιζόμενος με ηλε−
κτροβάνα και ρυθμιστή 
πίεσης

225,00

Η8.3.7 Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, γραναζωτός, 
ακτίνας ενεργείας 24 − 30 m

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop−up), γραναζωτοί, 

υδρολίπαντοι, ακτίνας ενεργείας 24 − 30 m, 1 1/2΄΄ BSP, 
με σώμα ανύψωσης τουλάχιστον 10 cm.

Προμήθεια εκτοξευτήρων επί τόπου του έργου με 
τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα σύνδεσης 
(εκτός από τον πολύσπαστο μαστό) και τα μικροϋλικά, 
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκι−
μών και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Τύπος εκτοξευτήρα Τιμή μονάδας

Η8.3.7.1 Σταθερού τομέα 175,00

Η8.3.7.2
Σταθερού τομέα με 
ηλεκτροβάνα και ρυθ−
μιστή πίεσης

210,00

Η8.3.7.3 Ρυθμιζόμενος 195,00

Η8.3.7.4
Ρυθμιζόμενος με ηλε−
κτροβάνα και ρυθμιστή 
πίεσης

230,00

Η8.3.8 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, 
ακτίνας ενεργείας 28 − 33 m

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop−up), γραναζωτοί, 

υδρολίπαντοι, ακτίνας ενεργείας 28 − 33 m, 1 1/2΄΄ BSP.
Προμήθεια εκτοξευτήρων επί τόπου του έργου με 

τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα σύνδεσης 
(εκτός από τον πολύσπαστο μαστό) και τα μικροϋλικά, 
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκι−
μών και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Τύπος εκτοξευτήρα Τιμή μονάδας

Η8.3.8.1 Χωρίς ηλεκτροβάνα 355,00

Η8.3.8.2 Με ηλεκτροβάνα και 
ρυθμιστή πίεσης 415,00
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Η8.3.9 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, κρουστικοί, 
ακτίνας ενεργείας 14 − 22 m

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop−up), κρουστικοί 

με ανοξείδωτο επανατακτικό ελατήριο, ακτίνας ενερ−
γείας 14 − 22 m, 1΄΄ BSP.

Προμήθεια εκτοξευτήρων επί τόπου του έργου με 
τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα σύνδεσης 
(εκτός από τον πολύσπαστο μαστό) και τα μικροϋλικά, 
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκι−
μών και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Τύπος εκτοξευτήρα Τιμή μονάδας

Η8.3.9.1 Σταθερού τομέα 310,00

Η8.3.9.2 Ρυθμιζόμενου τομέα 275,00

Η8.3.9.3
Σταθερού τομέα με 
ηλεκτροβάνα και ρυθ−
μιστή πίεσης

380,00

Η8.3.9.4
Ρυθμιζόμενου τομέα με 
ηλεκτροβάνα και ρυθ−
μιστή πίεσης

350,00

Η8.3.10 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, κρουστικοί, 
ακτίνας ενεργείας 18 − 30 m

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop−up), κρουστικοί 

με ανοξείδωτο επανατακτικό ελατήριο, ακτίνας ενερ−
γείας 18 − 30 m, 1 1/2΄΄’ BSP.

Προμήθεια εκτοξευτήρων επί τόπου του έργου με 
τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα σύνδεσης 
(εκτός από τον πολύσπαστο μαστό) και τα μικροϋλικά, 
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκι−
μών και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Τύπος εκτοξευτήρα Τιμή μονάδας

Η8.3.10.1 Σταθερού τομέα 375,00

Η8.3.10.2 Ρυθμιζόμενου τομέα 415,00

Η8.3.10.3
Σταθερού τομέα με ηλε−
κτροβάνα και ρυθμιστή 
πίεσης

450,00

Η8.3.10.4
Ρυθμιζόμενου τομέα με 
ηλεκτροβάνα και ρυθμι−
στή πίεσης

495,00

Η8.3.11 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, κρουστικοί, 
ακτίνας ενεργείας 18 − 38 m

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop−up), κρουστικοί 

με ανοξείδωτο επανατακτικό ελατήριο, ακτίνας ενερ−
γείας 18 − 38 m, 1 1/2΄΄ BSP. Προμήθεια εκτοξευτήρων 
επί τόπου του έργου με τα απαραίτητα ακροφύσια, 
τα εξαρτήματα σύνδεσης (εκτός από τον πολύσπαστο 
μαστό) και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδε−
σης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε κανονική 
λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Τύπος εκτοξευτήρα Τιμή μονάδας

Η8.3.11.1 Σταθερού τομέα 825,00

Η8.3.11.2 Ρυθμιζόμενου τομέα 915,00

Η8.3.11.3
Σταθερού τομέα με ηλε−
κτροβάνα και ρυθμιστή 
πίεσης

1.020,00

Η8.3.11.4
Ρυθμιζόμενου τομέα με 
ηλεκτροβάνα και ρυθμιστή 
πίεσης

1.130,00

Η8.3.11.5

Σταθερού τομέα με ηλε−
κτροβάνα, ρυθμιστή πίεσης 
και ενσωματωμένο αποκω−
δικοποιητή

1.240,00

Η8.3.11.6

Ρυθμιζόμενου τομέα με 
ηλεκτροβάνα, ρυθμιστή 
πίεσης και ενσωματωμένο 
αποκωδικοποιητή 

1.350,00

Η8.3.12 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, κρουστικοί, 
ακτίνας ενεργείας 30 − 45 m

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop−up), κρουστικοί 

με ανοξείδωτο επανατακτικό ελατήριο, ακτίνας ενερ−
γείας 30 − 45 m, 1 1/2΄΄ BSP.

Προμήθεια εκτοξευτήρων επί τόπου του έργου με 
τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα σύνδεσης 
(εκτός από τον πολύσπαστο μαστό) και τα μικροϋλικά, 
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκι−
μών και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Τύπος εκτοξευτήρα Τιμή μονάδας

Η8.3.12.1 Σταθερού τομέα 2.560,00

Η8.3.12.2 Ρυθμιζόμενου τομέα 2.560,00

Η8.3.13 Μικροεκτοξευτήρας άρδευσης 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Μικροεκτοξευτήρας άρδευσης, διαφόρων παροχών, 

επί τόπου του έργου, με το μικροσωλήνα, τα εξαρτήμα−
τα, τη λόγχη στήριξης, τα μικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης, τοποθέτησης, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών 
κ.λπ. για πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Τιμή μονάδας: 0,92 €
Η8.3.14 Κάλυμμα από συνθετικό χλοοτάπητα για εκτο−

ξευτήρες
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Κάλυμμα από συνθετικό χλοοτάπητα για εκτοξευτή−

ρες μεγάλων αποστάσεων, ενσωματωμένο ή πρόσθετο, 
επί τόπου του έργου, με την εργασία τοποθέτησης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Τιμή μονάδας: 74,00 €
Η8.3.15 Ελαστικά κύπελλα φυσικού χλοοτάπητα για 

εκτοξευτήρες
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Ελαστικά κύπελλα φυσικού χλοοτάπητα για εκτοξευ−

τήρες μεγάλων αποστάσεων, ενσωματωμένα ή πρό−
σθετα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εργασία 
τοποθέτησης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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Άρθρο Τύπος ελαστικού κυ−
πέλου Τιμή μονάδας

Η8.3.15.1 για γραναζωτούς 
εκτοξευτήρες 10,00

Η8.3.15.2
για κρουστικούς εκτο−
ξευτήρες, διαμέτρου 

άνω των 15 cm
180,00

Η8.3.16 Πλαστικό κάλυμμα για εκτοξευτήρες 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Πλαστικό κάλυμμα για εκτοξευτήρες μεγάλων απο−

στάσεων, ενσωματωμένο ή πρόσθετο Προμήθεια, μετα−
φορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Τιμή μονάδας: 60,00 €
Η8.3.17 Μαστοί πολύσπαστοι για μεγάλους εκτοξευ−

τήρες
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Μαστοί πολύσπαστοι για μεγάλους εκτοξευτήρες, επί 

τόπου, με τα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης, 
τοποθέτησης, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κ.λπ. για 
πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Διατομή Τιμή μονάδας

Η8.3.17.1 Φ 1΄΄ 38,00

Η8.3.17.2 Φ 1 1/2΄΄ 61,00

Η8.3.18 Ακροφύσια για σταθερούς εκτοξευτήρες
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Ακροφύσιο για στατικούς εκτοξευτήρες, ενσωματω−

μένο ή τοποθετημένο στον εκτοξευτήρα. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Τύπος ακροφυσίου Τιμή μονάδας

Η8.3.18.1
Σταθερού τομέα, κα−

νονικής παροχής ακτί−
νας 2−5 m

2,00

Η8.3.18.2
Ρυθμιζόμενου τομέα, 
κανονικής παροχής 

ακτίνας 2−5 m
2,80

Η8.3.18.3
Χαμηλής παροχής, 

ακτινωτής εκτόξευσης, 
ακτίνας πάνω από 4,5 m

12,00

H9. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
H9.1 Ηλεκτροβάνες 
H9.1.1 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 

10 atm, πλαστικές 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, 

ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 μέχρι 
10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow 
controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 
24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. 
Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου 
και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και 
δοκιμών για πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική διάμετρος Τιμή μονάδας

Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης

H9.1.1.1 Φ 1΄΄ 32,00

H9.1.1.2 Φ 1 1/2΄΄ 51,00

H9.1.1.3 Φ 2΄΄ 83,00

H9.1.1.4 Φ 2 1/2΄΄ 130,00

H9.1.1.5 Φ 3΄΄ 173,00

Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης

H9.1.1.6 Φ 1΄΄ 88,00

H9.1.1.7 Φ 1 1/2΄΄ 107,00

H9.1.1.8 Φ 2΄΄ 140,00

H9.1.1.9 Φ 2 1/2΄΄ 186,00

H9.1.1.10 Φ 3΄΄ 230,00

H9.1.2  Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 
13,5 atm 

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ονομ. πίεσης 

13,5 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 μέχρι 13,5 atm, με 
ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow controller), 
εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC. 
Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου 
και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και 
δοκιμών για πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ονομαστική διάμετρος Τιμή μονάδας

Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης

H9.1.2.1 Φ 1΄΄ 45,00

H9.1.2.2 Φ 1 1/2΄΄ 62,00 

H9.1.2.3 Φ 2΄΄ 110,00

H9.1.2.4 Φ 2 1/2΄΄ 140,00

H9.1.2.5 Φ 3΄΄ 170,00

Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης

H9.1.2.6 Φ 1΄΄ 108,00

H9.1.2.7 Φ 1 1/2΄΄ 118,00

H9.1.2.8 Φ 2΄΄ 167,00

H9.1.2.9 Φ 2 1/2΄΄ 200,00

H9.1.2.10 Φ 3΄΄ 230,00

H9.1.3 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 
10 atm, πλαστικές, ευθείας ροής 

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ευθείας 

ροής, με χαμηλές απώλειες, ονομ. πίεσης 10 atm, περι−
οχής λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μη−
χανισμό ρύθμισης παροχής (flow controller), εσωτερικής 
εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατό−
τητα χειροκίνητης λειτουργίας. Προμήθεια βανών και 
μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοπο−
θέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη 
λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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Άρθρο Τύπος ηλεκτροβάνας Τιμή μονάδος

Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης

H9.1.3.1 Φ3/4΄΄ − απώλειες < 0,3 m 
στα 5 m3/h 33,00

H9.1.3.2 Φ1΄΄ − απώλειες < 0,3 m στα 
8 m3/h 63,50

H9.1.3.3 Φ1 1/2΄΄ − απώλειες < 0,3 m 
στα 20 m3/h 79,00

H9.1.3.4 Φ2΄΄ − απώλειες < 0,3 m στα 
30 m3/h 111,00

Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης

H9.1.3.5 Φ3/4΄΄ − απώλειες < 0,3 m 
στα 5 m3/h 89,00

H9.1.3.6 Φ1΄΄ − απώλειες < 0,3 m στα 
8 m3/h 120,00

H9.1.3.7 Φ1 1/2΄΄ − απώλειες < 0,3 m 
στα 20 m3/h 135,00

H9.1.3.8 Φ2΄΄ − απώλειες < 0,3 m στα 
30 m3/h 167,00

Η9.1.4 Πηνία ηλεκτροβανών
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Προμήθεια πηνίου ηλεκτροβάνας με τα παρελκόμενά 

του, σύνδεσή του από ειδικευμένο τεχνίτη σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή της ηλεκτροβάνας και 
εκτέλεση δοκιμών λειτουργίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Τύπος πηνίου Τιμή μονάδος

Η9.1.4.1 24 V AC 9,00

Η9.1.4.2 Συγκράτησης (Latching) 18,00

Η9.2 Προγραμματιστές − εξαρτήματα 
Η.9.2.1 Οικιακός προγραμματιστής μπαταρίας μιας 

στάσης
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 52 
Οικιακός προγραμματιστής μπαταρίας, μιας στάσης, 

κύκλου ποτίσματος 1 − 7 ημερών, με πηνίο μανδάλωσης 
και ηλεκτροβάνα 3/4΄΄ ή 1΄΄. 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου πλήρους προ−
γραμματιστή με την μπαταρία του και πάσης φύσεως 
εξαρτημάτων καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτη−
σης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών 
κ.λπ. για κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Τιμή μονάδας: 62,00 € 
Η.9.2.2 Προγραμματιστές μπαταρίας απλού τύπου
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 52
Προγραμματιστές μπαταρίας απλού τύπου, 3 εκκι−

νήσεων, κύκλου ποτίσματος 1 − 7 ημερών, με έλεγχο 
των ηλεκτροβανών με πηνία μανδάλωσης (latching), σε 
απόσταση τουλάχιστον 20 m μέσω καλωδίου διατομής 
1,5 mm2 και με δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής ηλε−
κτροβάνας.

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου πλήρους προ−
γραμματιστή με την μπαταρία του και πάσης φύσεως 
εξαρτημάτων καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτη−
σης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών 
κ.λπ. για κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ελεγχόμενες 
ηλεκτροβάνες Τιμή μονάδος

Η.9.2.2.1 2−4 114,00

Η.9.2.2.2 6 122,00

Η.9.2.2.3 8−9 170,00

Η.9.2.2.4 12 186,00

Η.9.2.3 Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 52 
Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, 3 του−

λάχιστον εκκινήσεων, κύκλου ποτίσματος 1 − 7 ημερών 
διάρκειας από 1 min μέχρι και 12 ώρες, με δυνατότητα 
εκκίνησης κεντρικής ηλεκτροβάνας . Έλεγχος ηλεκτρο−
βανών με πηνία μανδάλωσης (latching), σε απόσταση 
τουλάχιστον 20 m μέσω καλωδίου διατομής 1,5 mm2. 
Προγραμματισμός μέσω φορητής μονάδας με παράλ−
ληλη δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας χωρίς κον−
σόλα.

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου πλήρους προ−
γραμματιστή με την μπαταρία του και πάσης φύσεως 
εξαρτημάτων καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτη−
σης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών 
κ.λπ. για κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ελεγχόμενες 
ηλεκτροβάνες Τιμή μονάδος

Η.9.2.3.1 1 120,00

Η.9.2.3.2 2 125,00

Η.9.2.3.3 4 168,00

Η.9.2.3.4 6 325,00

Η.9.2.4 Προγραμματιστής μπαταρίας αυξημένων δυ−
νατοτήτων

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 52 
Προγραμματιστής μπαταρίας για τον έλεγχο ηλε−

κτροβανών με πηνία μανδάλωσης (latching) σε από−
σταση τουλάχιστον 400 m, μέσω καλωδίου διατομής 
1,5 mm2, με 3 τουλάχιστον προγράμματα, 8 εκκινήσεις 
ανά πρόγραμμα, κύκλο ποτίσματος 1 − 30 ημέρες και 
δυνατότητες:

− εκκίνησης κεντρικής ηλεκτροβάνας επιλεκτικά ανά 
πρόγραμμα

− σύνδεσης με αισθητήρα 
− υπερπήδησης βραχυκυκλωμένων πηνίων 
− ένδειξης κατάστασης μπαταρίας 
− σύνδεσης με ηλιακό συλλέκτη 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου πλήρους προ−

γραμματιστή με την μπαταρία του και πάσης φύσεως 
εξαρτημάτων καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτη−
σης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών 
κ.λπ. για κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ελεγχόμενες 
ηλεκτροβάνες Τιμή μονάδος

Η.9.2.4.1 4 727,00

Η.9.2.4.2 8 817,00

Η.9.2.4.3 12 912,00
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Η.9.2.5 Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτε−
ρικού χώρου

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 52 
Οικιακός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξω−

τερικού χώρου, 3 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραμ−
μάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β), με 3 
τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ημέρα και πρόγραμμα, με 
έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση, με δυ−
νατότητα εκκίνησης αντλίας ή κεντρικής ηλεκτροβάνας 
και με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας. 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου πλήρους προγραμ−
ματιστή και πάσης φύσεως εξαρτημάτων καθώς και ερ−
γασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγ−
χου, ρυθμίσεων, δοκιμών κ.λπ. για κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ελεγχόμενες Η/Β Τιμή μονάδος
Η.9.2.5.1 4− 6 210,00
Η.9.2.5.2 8 − 9 255,00
Η.9.2.5.3 12 300,00

Η.9.2.6 Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος 
εξωτερικού χώρου

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 52 
Επαγγελματικός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύμα−

τος, εξωτερικού χώρου:
− 4 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε 

ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β)
− με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση 
− με δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας 
− με δυνατότητα αυξομείωσης της χρονικής διαρκείας 

των προγραμμάτων 
− διατήρηση προγράμματος χωρίς μπαταρία (αδιάλει−

πτης λειτουργίας) 
− με δυνατότητα χρονικής υστέρησης μεταξύ των 

στάσεων 
− με δυνατότητα εκκίνησης μέσω αισθητήρα 
− με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου πλήρους προγραμ−

ματιστή και πάσης φύσεως εξαρτημάτων καθώς και ερ−
γασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγ−
χου, ρυθμίσεων, δοκιμών κ.λπ. για κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ελεγχόμενες Η/Β Τιμή μονάδος
Η.9.2.6.1 12 500,00
Η.9.2.6.2 15 − 16 530,00
Η.9.2.6.3 18 575,00
Η.9.2.6.4 20 625,00
Η.9.2.6.5 24 685,00

Η.9.2.7 Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος 
αυξημένων δυνατοτήτων

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 52 
Επαγγελματικός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύμα−

τος, εξωτερικού χώρου:
− 4 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε 

ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα
− με 12 τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ημέρα και πρό−

γραμμα
− με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 1,2 A ανά στάση 
− με δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας 
− με δυνατότητα αυξομείωσης της χρονικής διαρκείας 

των προγραμμάτων 

− διατήρηση προγράμματος χωρίς μπαταρία (αδιάλει−
πτης λειτουργίας) 

− με δυνατότητα χρονικής υστέρησης μεταξύ των 
στάσεων 

− με δυνατότητα εκκίνησης μέσω αισθητήρα 
− με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου πλήρους προ−

γραμματιστή και πάσης φύσεως εξαρτημάτων καθώς 
και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, 
ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κ.λπ. για κανονική λει−
τουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Ελεγχόμενες 
ηλεκτροβάνες Τιμή μονάδος

Η.9.2.7.1 16−18 900,00

Η.9.2.7.2 20−24 1090,00

Η.9.2.7.3 28−30 1400,00

Η.9.2.7.4 32−36 1650,00

Η.9.2.7.5 40−42 2090,00

Η.9.2.8 Κωδικοποιητής σήματος για την μονοκαλωδι−
ακή σύνδεση ηλεκτροβανών 

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 55 
Κωδικοποιητής σήματος (incoder) για την μονοκαλω−

διακή σύνδεση ηλεκτροβανών, 16 στάσεων, πλήρης με 
τα καλώδια και λοιπά εξαρτήματα σύνδεσης, το τροφο−
δοτικό (αν απαιτείται) και το εγχειρίδιο χρήσεως/λει−
τουργίας, πλήρως εγκατεστημένος.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Τιμή μονάδας: 495 € 
Η.9.2.9 Αποκωδικοποιητής σήματος για την μονοκα−

λωδιακή σύνδεση ηλεκτροβανών
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 55 
Αποκωδικοποιητής σήματος (decoder) για την μονο−

καλωδιακή σύνδεση ηλεκτροβανών ή αντλίας, πλήρης 
με τα καλώδια και λοιπά εξαρτήματα σύνδεσης, το τρο−
φοδοτικό (αν απαιτείται) και το εγχειρίδιο χρήσεως/λει−
τουργίας, πλήρως εγκατεστημένος και δοκιμασμένος.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Τιμή μονάδας: 84,00 €
Η.9.2.10 Ηλεκτρονική πλακέτα προσθέτων στάσεων κω−

δικοποιητή μονοκαλωδιακής σύνδεσης ηλεκτροβανών 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 55 
Ηλεκτρονική πλακέτα (κάρτα) 8 προσθέτων στάσεων 

(επέκτασης) μονάδας κωδικοποιητή σήματος για την 
μονοκαλωδιακή σύνδεση ηλεκτροβανών (Η/Β), απόλυτα 
συμβατή με την υπάρχουσα μονάδα, πλήρως εγκατε−
στημένη και δοκιμασμένη.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Τιμή μονάδας: 59,00 € 
Η.9.2.11 Αισθητήρας βροχής 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 62 
Αισθητήρας βροχής (rain sensor) με τα καλώδια και 

λοιπά εξαρτήματα σύνδεσης, το εγχειρίδιο χρήσεως/λει−
τουργίας, πλήρως εγκατεστημένος και δοκιμασμένος.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Τιμή μονάδας: 75,00 € 
Η.9.2.12 Ηλιακός συλλέκτης (φωτοβολταϊκό στοιχείο)
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 7 
Ηλιακός συλλέκτης (φωτοβολταϊκό στοιχείο) για την 

τροφοδοσία των διατάξεων αυτοματισμού της άρδευ−
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σης, επί εύλογο διάστημα συννεφιάς, με δυνατότητα 
μεταφοράς του ρεύματος σε απόσταση τουλάχιστον 
50 m, με καλώδιο διατομής 1,5 mm2, με τα απαραίτητα 
εξαρτήματα τοποθέτησης και σύνδεσης (πλην των κα−
λωδίων) πλήρως εγκατεστημένος και δοκιμασμένος.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Τιμή μονάδας: 950 € 
Η.9.2.13 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση 

ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα υλικά εγκιβωτισμού και στε−
γανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, 
στην οποία περιλαμβάνεται το άνοιγμα του λάκκου, η 
διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, η 
τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου 
για την στράγγιση, η προσαρμογή του φρεατίου στην 
στάθμη του εδάφους, η επίχωση του λάκκου και κάθε 
άλλη απαραίτητη εργασία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο διαστάσεις / αριθμός Η/Β Τιμή μονάδος

Η.9.2.13.1 6΄΄, μίας Η/Β 9,00

Η.9.2.13.2 10΄΄, δύο−τριών Η/Β 13,00

Η.9.2.13.3 30Χ40 cm, 4 Η/Β 26,00

Η.9.2.13.4 50Χ60 cm, 6 Η/Β 46,00

Η.9.2.14 Στεγανό κουτί για προγραμματιστές
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, με τα μικροϋλι−

κά του, επί τόπου του έργου και την εργασία πλήρους 
τοποθέτησης. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Τιμή μονάδας: 55,00 € 
Η.9.2.14.1 Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλ−

λικό
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Στεγανό κουτί προγραμματιστών, μεταλλικό, για το−

ποθέτηση προγραμματιστών ή και κεφαλών άρδευσης 
κ.λπ., με πόρτα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm, με αντισκω−
ριακή βαφή, με εσωτερική πλάκα στήριξης εξαρτημάτων, 
με στεγανοποιητικά παρεμβύσματα στην πόρτα και στις 
διελεύσεις καλωδίων, βαθμού προστασίας τουλάχιστον 
ΙΡ 65, με κλειδαριά ασφαλείας, με δυνατότητα ανοίγ−
ματος της πόρτας δεξιά ή αριστερά ή με δύο πόρτες, 
με όλα τα εξαρτήματα υλικά και μικροϋλικά και την 
εργασία τοποθέτησης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Διαστάσεις/πάχος (mm) Τιμή μονάδος 

Η.9.2.14.1.1 40Χ30Χ20/1,2 55,00

Η.9.2.14.1.2 50Χ40Χ20/1,2 69,00

Η.9.2.14.1.3 50Χ50Χ20/1,2 84,00

Η.9.2.14.1.4 60Χ40Χ25/1,2 80,00

Η.9.2.14.1.5 60Χ50Χ25/1,2 93,00

Η.9.2.14.1.6 80Χ60Χ25.1,2 131,00

Η.9.2.14.2 Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, από 
πολυεστέρα

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Στεγανό κουτί προγραμματιστών, από πολυεστέρα 

ενισχυμένο με ίνες υάλου, για τοποθέτηση προγραμ−
ματιστών ή και κεφαλών άρδευσης, με σώμα και πόρτα 

πάχους τουλάχιστον 3 mm, με εσωτερική πλάκα στήρι−
ξης εξαρτημάτων (προγραμματιστών, μετασχηματιστών 
κ.λπ.), μεταλλική ή από πολυεστέρα, με στεγανοποιητικά 
παρεμβύσματα στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδί−
ων, βαθμού προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 65, με κλειδαριά 
ασφαλείας, με δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας δε−
ξιά ή αριστερά ή με δύο πόρτες, με όλα τα εξαρτήματα 
υλικά και μικρουλικά και την εργασία τοποθέτησης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Διαστάσεις (mm) Τιμή μονάδος 
Η.9.2.14.2.1 40Χ30Χ20 55,00
Η.9.2.14.2.2 50Χ40Χ20 69,00
Η.9.2.14.2.3 60Χ40Χ25 84,00
Η.9.2.14.2.4 60Χ50Χ25 80,00
Η.9.2.14.2.5 60Χ60Χ30 93,00

Η.9.2.15 Καλώδιο τύπου JIVV−U (πρώην ΝΥΥ) 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 47 
Καλώδιο τύπου JIVV−U (πρώην ΝΥΥ) και μικροϋλικά (κο−

λάρα, κλέμμες κ.λπ.) επί τόπου του έργου, με την εργασία 
πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης 
καλωδίων, διαμόρφωσης, σύνδεσης και ελέγχου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο διατομή (mm2) Τιμή μονάδος
Η.9.2.15.1 2 x 1,5 0,35
Η.9.2.15.2 3 x 1,5 0,40
Η.9.2.15.3 4 x 1,5 0,47
Η.9.2.15.4 5 x 1,5 0,55
Η.9.2.15.5 7 x 1,5 0,82
Η.9.2.15.6 10 x 1,5 1,13
Η.9.2.15.7 2 x 2,5 0,44
Η.9.2.15.8 3 x 2,5 0,53
Η.9.2.15.9 4 x 2,5 0,62
Η.9.2.15.10 5 x 2,5 0,74
Η.9.2.15.11 2 x 4 0,60
Η.9.2.15.12 3 x 4 0,79
Η.9.2.15.13 4 x 4 0,94
Η.9.2.15.14 5 x 4 1,08

Θ. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Θ1 Μονάδα Ελέγχου Βανών (Μ.Ε.Β.)
Αναθεωρείται με το άρθρο: HΛΜ 61  
Μονάδα ελέγχου ηλεκτροβανών (Μ.Ε.Β) μέσω πηνίων 

μανδάλωσης (latching), με εξόδους 24V/AC, 12V/DC ή 
24V/DC ή συνδυασμούς αυτών, εγκατεστημένη στον 
προς έλεγχο χώρο, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

− Αμφίδρομη επικοινωνία με τον Κεντρικό Σταθμό 
Ελέγχου (ΚΣΕ) είτε καλωδιακά, ή μέσω modem (κοινού, 
radio modem ή GSM modem), συνεχώς ή σε προγραμ−
ματιζόμενα τακτά διαστήματα 

− Δυνατότητα λειτουργίας ανεξάρτητα από την ύπαρ−
ξη επικοινωνίας με τον ΚΣΕ

− Δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας και βασικού 
προγραμματισμού μέσω πληκτρολογίου ενσωματωμέ−
νου ή φορητού. 

− Δυνατότητα σύνδεσης τουλάχιστον ενός παροχομέ−
τρου (ψηφιακού ή αναλογικού), ενός αισθητήρα βροχής 

− Διαθεσιμότητα μιας ψηφιακής ή αναλογικής εισόδου 
για την σύνδεση ανεμομέτρου ή πιεσόμετρου. 
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− Δυνατότητα προγραμματισμού πολλαπλών προ−
γραμμάτων και ποσοστιαίας (%) αυξομείωσης της δι−
αρκείας αυτών.

− Βαθμός προστασίας τουλάχιστον IP54.
Εάν το πληκτρολόγιο δεν είναι ενσωματωμένο στην 

μονάδα (περιπτώσεις φορητών μονάδων, μονάδων που 
προγραμματίζονται μέσω φορητού PC κ.ο.κ.), στην τιμή 
μονάδος περιλαμβάνεται μία εξωτερική μονάδα προ−
γραμματισμού ανά ομάδα Μ.Ε.Β. εγκατεστημένων σε 
ακτίνα 500 m. 

Στις Μ.Ε.Β. με περισσότερες από 99 εξόδους, υποχρε−
ωτικά θα παρέχεται μια εξωτερική μονάδα προγραμ−
ματισμού, η οποία θα λειτουργεί σε περιβάλλον ΜS 
Windows XP.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια μιας 
πλήρους Μ.Ε.Β., με τα πάσης φύσεως παρελκόμενα, τα 
εγχειρίδια εγκατάστασης λειτουργίας και το λογισμικό. 
Η εγκατάσταση της μονάδας πληρώνεται με ιδιαίτερο 
άρθρο του τιμολογίου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Αριθμός 
στάσεων

Αριθμός προ−
γραμμάτων

Τιμή 
μονάδος

Θ1.1 έως 19 3 1.500,00
Θ1.2 20−39 4 2.500,00
Θ1.3 40−59 6 3.500,00
Θ1.4 60−79 8 4.500,00
Θ1.5 80−99 10 5.500,00
Θ1.6 100−150 15 10.000,00
Θ1.7 151−200 15 15.000,00
Θ1.8 201−250 15 20.000,00
Θ2 Modem επικοινωνίας Μονάδας Ελέγχου Βανών 

(ΜΕΒ) με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ)
Αναθεωρείται με το άρθρο: HΛΜ 61
Για την προμήθεια ενός συμβατικού modem για την 

επικοινωνία της Μονάδας Ελέγχου Βανών (ΜΕΒ) με τον 
Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), επί τόπου του έργου, 
πλήρους με τα καλώδια σύνδεσης, το τροφοδοτικό, 
το εγχειρίδιο χρήσεως/λειτουργίας και το λογισμικό 
εγκατάστασης (drivers). Η εγκατάσταση της μονάδας 
πληρώνεται με ιδιαίτερο άρθρο του τιμολογίου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Τιμή μονάδας: 600,00 €
Θ3 Radio Modem επικοινωνίας ΜΕΒ με τον Κεντρικό 

Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ)
Αναθεωρείται με το άρθρο: HΛΜ 61
Για την προμήθεια ενός Radio Modem (ασυρμάτου 

modem) για την επικοινωνία της Μονάδας Ελέγχου Βα−
νών (ΜΕΒ) με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), η 
μιας μονάδας επικοινωνίας μέσω οπτικών ινών, πλήρων 
με τα καλώδια σύνδεσης, το τροφοδοτικό, το εγχειρίδιο 
χρήσεως/λειτουργίας και το λογισμικό εγκατάστασης 
(drivers). Η εγκατάσταση της μονάδας πληρώνεται με 
ιδιαίτερο άρθρο του τιμολογίου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Τιμή μονάδας: 2.900,00 €
Θ4 GSM Modem επικοινωνίας ΜΕΒ με τον Κεντρικό 

Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ)
Αναθεωρείται με το άρθρο: HΛΜ 61
Για την προμήθεια ενός GSM Modem για την επικοι−

νωνία της Μονάδας Ελέγχου Βανών (ΜΕΒ) με τον Κε−
ντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), πλήρους με τα καλώδια 

σύνδεσης, το τροφοδοτικό, το εγχειρίδιο χρήσεως/λει−
τουργίας και το λογισμικό εγκατάστασης (drivers). Η 
εγκατάσταση της μονάδας πληρώνεται με ιδιαίτερο 
άρθρο του τιμολογίου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Τιμή μονάδας: 1.900,00 €
Θ5 Μονάδα Μονοκαλωδιακού Ελέγχου (Μ.Μ.Ε.)
Αναθεωρείται με το άρθρο: HΛΜ 61
Για την προμήθεια ενός εξωτερικού ή ενσωματωμένου 

στην Μονάδα Ελέγχου Βανών (ΜΕΒ) μετατροπέα (coder) 
των πολυκαλωδιακών σημάτων σε μονοκαλωδιακά, κατάλ−
ληλα για την διαβίβασή τους με απλό καλώδιο ΝΥΥ, διπολι−
κό ή τετραπολικό, το οποίο θα χρησιμοποιείται συγχρόνως 
για την τροφοδοσία των μονάδων αποκωδικοποίησης του 
συστήματος αυτοματισμού άρδευσης. Περιλαμβάνονται τα 
πάσης φύσεως παρελκόμενα της μονάδας το τροφοδοτι−
κό, το εγχειρίδιο χρήσεως/λειτουργίας και τα προγράμμα−
τα εγκατάστασης (drivers). Η εγκατάσταση της μονάδας 
πληρώνεται με ιδιαίτερο άρθρο του τιμολογίου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Αριθμός στάσεων Τιμή μονάδος
Θ5.1 έως 19 750,00
Θ5.2 20−39 950,00
Θ5.3 40−59 1.150,00
Θ5.4 60−79 1.350,00
Θ5.5 80−99 1.550,00
Θ5.6 100−150 2.050,00
Θ5.7 151−200 2.600,00
Θ5.8 201−250 3.150,00

Θ6 Μονάδα αποκωδικοποίησης σήματος (decoder)
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 61  
Για την προμήθεια μιας μονάδας αποκωδικοποίησης 

σήματος, βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP65, επί τό−
που του έργου. Περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως πα−
ρελκόμενα της μονάδας το τροφοδοτικό, το εγχειρίδιο 
χρήσεως/λειτουργίας και τα προγράμματα εγκατάστα−
σης (drivers). Η εγκατάσταση της μονάδας πληρώνεται 
με ιδιαίτερο άρθρο του τιμολογίου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Αριθμός ψηφια−
κών εξόδων 

Αριθμός ψηφι−
ακών εισόδων

Τιμή μο−
νάδος

Θ6.1 1 0 300,00
Θ6.2 2 0 440,00
Θ6.3 3 0 580,00
Θ6.4 4 0 720,00
Θ6.5 6 0 860,00
Θ6.6 8 0 1.140,00
Θ6.7 1 1 360,00
Θ6.8 2 2 525,00
Θ6.9 3 3 695,00
Θ6.10 4 4 860,00
Θ6.11 6 6 1.030,00
Θ6.12 8 8 1.360,00
Θ7 Σταθμός Ελέγχου και Προγραμματισμού. (Σ.Ε.Π)
Θ7.1 Σ.Ε.Π. με προσωπικό υπολογιστή (PC)
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 61
Για την προμήθεια επί τόπου του έργου ενός Σταθμού 

Ελέγχου και Προγραμματισμού, αποτελούμενο από ένα 
προσωπικό υπολογιστή, φορητό ή μη, έγχρωμο εκτυ−
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πωτή laser Α4, τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής με 
σταθεροποιητή τάσεως (UPS), το λειτουργικό σύστημα 
(Windows XP), το λογισμικό ελέγχου και προγραμματι−
σμού καθώς και λογισμικό απομακρυσμένης επικοινω−
νίας μεταξύ υπολογιστών (ενδεικτικά αναφέρεται το 
PC − Anywhere).

Ο σταθμός θα επικοινωνεί με τις Μ.Ε.Β είτε καλωδι−
ακά, ή μέσω modem ή radio modem ή GSM modem, θα 
τις προγραμματίζει και θα συλλέγει πληροφορίες και 
σήματα συναγερμού. 

Ο υπολογιστής θα ανταποκρίνεται πλήρως στις απαι−
τήσεις του προγράμματος ελέγχου και προγραμματι−
σμού (κατηγορία μικροεπεξεργαστή, μνήμη, μέγεθος 
δίσκου κ.λπ.).

Περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως παρελκόμενα 
του Σ.Ε.Π., τα καλώδια συνδέσεων, τα εγχειρίδια χρή−
σεως/λειτουργίας και τα προγράμματα εγκατάστασης 
(drivers). Η εγκατάσταση της μονάδας πληρώνεται με 
ιδιαίτερο άρθρο του τιμολογίου. Στην τιμή δεν περι−
λαμβάνονται τα modem επικοινωνίας που πληρώνονται 
ιδιαίτερα με τα άρθρα Θ2, Θ3 ή Θ4 του τιμολογίου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Τιμή μονάδας: 5.500,00 €
Θ7.2 Σ.Ε.Π. με υπολογιστή κατάλληλο για εργοστασι−

ακό περιβάλλον
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 61
Για την προμήθεια επί τόπου του έργου ενός Σταθμού 

Ελέγχου και Προγραμματισμού, αποτελούμενο από ένα 
υπολογιστή κατάλληλο για εργοστασιακό περιβάλλον, 
βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP 54, έγχρωμο εκτυ−
πωτή laser Α4, τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής με 
σταθεροποιητή τάσεως (UPS), το λειτουργικό σύστημα 
(Windows XP), το λογισμικό ελέγχου και προγραμματι−
σμού καθώς και λογισμικό απομακρυσμένης επικοινω−
νίας μεταξύ υπολογιστών (ενδεικτικά αναφέρεται το 
PC – Anywhere).

Ο σταθμός θα επικοινωνεί με τις Μ.Ε.Β είτε καλωδι−
ακά, ή μέσω modem ή radio modem ή GSM modem, θα 
τις προγραμματίζει και θα συλλέγει πληροφορίες και 
σήματα συναγερμού. 

Ο υπολογιστής θα ανταποκρίνεται πλήρως στις απαι−
τήσεις του προγράμματος ελέγχου και προγραμματι−
σμού (κατηγορία μικροεπεξεργαστή, μνήμη, μέγεθος 
δίσκου κ.λπ.).

Περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως παρελκόμενα 
του Σ.Ε.Π., τα καλώδια συνδέσεων, τα εγχειρίδια χρή−
σεως/λειτουργίας και τα προγράμματα εγκατάστασης 
(drivers). Η εγκατάσταση της μονάδας πληρώνεται με 
ιδιαίτερο άρθρο του τιμολογίου. Στην τιμή δεν περι−
λαμβάνονται τα modem επικοινωνίας που πληρώνονται 
ιδιαίτερα με τα άρθρα Θ2, Θ3 ή Θ4 του τιμολογίου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Τιμή μονάδας: 9.000,00 €
Ι.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
Ι1 Εγκατάσταση μονάδας ελέγχου βανών (Μ.Ε.Β.)
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 61
Πλήρης εγκατάσταση μονάδας ελέγχου βανών, όπως 

αυτή περιγράφεται στο άρθρο Θ1, καθώς και των προ−
βλεπομένων modems επικοινωνίας. Περιλαμβάνονται 
πάσης φύσεως καλώδια, μικροεξαρτήματα κ.λπ. και όλες 
οι εργασίες εγκατάστασης, συνδέσεων, ρυθμίσεων και 
δοκιμών για πλήρη λειτουργία, σύμφωνα με το εγχει−

ρίδιο του κατασκευαστή. Δεν περιλαμβάνονται η προ−
μήθεια της μονάδας και οι εργασίες προγραμματισμού 
που πληρώνονται με τα άρθρα Θ1 και Ι2 αντίστοιχα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Αριθμός στάσεων Τιμή μονάδος

Ι1.1 έως 19 740,00 €

Ι1.2 20−59 1.000,00 €

Ι1.3 60−99 1.300,00 €

Ι1.4 100−150 1.600,00 €

Ι1.5 151−200 1.900,00 €

Ι1.6 201−250 2.200,00 €

Ι2 Προγραμματισμός μιας εισόδου ή μιας εξόδου της 
ΜΕΒ

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 61
Προγραμματισμός μιας εισόδου ή μιας εξόδου της 

ΜΕΒ σύμφωνα με το εγχειρίδιο του συστήματος και 
ένταξή της στο κεντρικό σύστημα ελέγχου άρδευσης

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Τιμή μονάδας: 18,50 €
Ι3 Εγκατάσταση Σταθμού Ελέγχου και Προγραμματι−

σμού (ΣΕΠ) 
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 61
Πλήρης εγκατάσταση ενός σταθμού Ελέγχου και 

Προγραμματισμού (ΣΕΠ), όπως περιγράφεται στα άρ−
θρα Θ7.1 ή Θ7.2 καθώς και των προβλεπόμενων modem 
επικοινωνίας. 

Περιλαμβάνονται τα καλώδια, μικροεξαρτήματα κ.λπ. 
καθώς και όλες οι εργασίες εγκατάστασης, συνδέσεων, 
ενεργοποίησης λογισμικού, ρυθμίσεων και δοκιμών για 
κανονική λειτουργία .

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Τιμή μονάδας: 1.480,00 €
Ι4 Εγκατάσταση μονάδας αποκωδικοποίησης σήματος 

(decoder)
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 61
Πλήρης εγκατάσταση μιας μονάδας αποκωδικοποίη−

σης σήματος (decoder). Περιλαμβάνονται τα καλώδια, 
μικροεξαρτήματα κ.λπ. και όλες οι εργασίες εγκατά−
στασης και ενεργοποίησης της μονάδας, εκτός από 
τις συνδέσεις των εισόδων /εξόδων (Ι/Ο) του αποκω−
δικοποιητή.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Τιμή μονάδας: 4,60 €
Ι5 Συνδέσεις εισόδων /εξόδων (Ι/Ο) μονάδων αποκω−

δικοποίησης σήματος (decoder)
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 61
Σύνδεση μιας εισόδου ή εξόδου μονάδος αποκωδικο−

ποίησης σήματος (decoder) και εκτέλεση δοκιμής για 
την διαπίστωση της κανονικής λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Τιμή μονάδας: 4,60 €
Κ. ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ
Κ1 Αναρροφητική αντλία λίπανσης (τύπου Venturi)
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 21
Αναρροφητική αντλία λίπανσης (τύπου Venturi), λει−

τουργούσα με την πιεζομετρική διαφορά εισόδου και 
εξόδου, κατάλληλη για πίεση λειτουργίας από 1,4 atm 
μέχρι 7 atm, με φίλτρο, βαλβίδα αντεπιστροφής και 
διακόπτη on−off στην αναρρόφηση. Προμήθεια αντλίας 



 

 

 
23312 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

και παρελκομένων, πλήρης εγκατάσταση και εκτέλεση 
δοκιμών λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο Διάμετρος εισόδου 
εξόδου Tιμή μονάδος

Κ1.1 1΄΄ 99,00 €

Κ1.2 1 1/2΄΄ 138,00 €

Κ1.3 2΄΄ 500,00 €

Κ2 Εγχυτική αντλία λίπανσης
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 21
Εγχυτική αντλία λίπανσης, η οποία λειτουργεί με την 

πίεση του δικτύου χωρίς να προκαλεί απώλειες, μικρής 
κατανάλωσης νερού, με παροχή ρυθμιζόμενη ανάλο−
γα με την πίεσης εισόδου, πλήρης με τα πάσης φύσε−
ως παρελκόμενα, με κατάλληλη βάση, ορθοστάτη και 

πλαστικό δοχείο λίπανσης χωρητικότητας τουλάχιστον 
300 lt. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των ανωτέρω και η 
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχου, ρυθμίσεων, 
δοκιμών κ.λπ. για κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Τιμή μονάδας: 900,00 €
Κ3 Πλαστικά δοχεία λιπαντικού διαλύματος
Αναθεωρείται με το άρθρο: ΗΛΜ 23
Πλαστικό δοχείο λιπαντικού διαλύματος, στον τόπο 

του έργου, πλήρως εγκατεστημένο.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Άρθρο χωρητικότητα (lt) Tιμή μονάδος

K3.1 100 15,00 €

K3.2 200 25,00 €

K3.3 500 45,00 €
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02015841708070364*
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