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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : Α-1 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 
Δια μέσου οδών καλής βατότητας. 
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h. 
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : Α-2 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.01.01 Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2101 

Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις 
φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισμός, εκχέρσωση 
και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών" 
με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50 

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 

A.T. : Α-3 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124 

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 ιδιαίτερα), με την αναπέταση των 
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 
Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (=3km) 
(0,19€/m3.km)      3x0,10x 0,19 =    0,06 
Συνολικό κόστος άρθρου 4,56 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,56 

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα έξι λεπτά 

A.T. : Α-4 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους 
κρουστικού 
εξοπλισμού 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 



ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ  

23 

 

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών 
στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα 

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (=18km) 
(0,19€/m3.km)      18x0,10 x 0,19 =    0,34 
Συνολικό κόστος άρθρου 28,34 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,34 

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και τριάντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : Α-5 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων 
μεθόδων καθαίρεσης 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε  
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων 
κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η 
συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους 
στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων 
οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα 
πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 

ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (=18km) 
(0,19€/m3.km)      18x0,10 x 0,19 =    0,34 
Συνολικό κόστος άρθρου 56,34 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,34 

(Ολογράφως) : πενήντα έξι και τριάντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : Α-6 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου 
Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90 

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά 
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A.T. : Α-7 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.22.65.13 Αποξήλωση και αποθήκευση ή απόρριψη στοιχείων αστικού εξοπλισμού 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Αποξήλωση και αποθήκευση ή απόρριψη στοιχείων αστικού εξοπλισμού. 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,31 

(Ολογράφως) : οκτώ και τριάντα ένα λεπτά 

A.T. : Α-8 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α01 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1110 

Εκσκαφή, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης και λοιπών 
επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύμφωνα με τη μελέτη, είτε για 
την έδραση επιχωμάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το διαχωρισμό τους από τα υπόλοιπα, 
κατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων, προϊόντα ορυγμάτων. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προσέγγιση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, και η εκσκαφή με κάθε μέσον, 

- η εκρίζωση, η κοπή και η απομάκρυνση θάμνων και δένδρων οποιασδήποτε διαμέτρου (πλην εκείνων 
που θα παραδοθούν προς εκμετάλλευση), 
- η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων και η μόρφωση παρειών και σκάφης, 

- η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, 

- οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση, 
είτε για προσωρινή απόθεση, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο έργο είτε για 
απόρριψη σε επιτρεπόμενες θέσεις εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα για φυτικά, ή πλεονάζοντα, 
- οι τυχόν ενδιάμεσες φορτοεκφορτώσεις και μετακινήσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο απαιτούμενος 
χώρος των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών, καθώς και διαμόρφωσή 
τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους μέχρι ν χρησιμοποιηθούν στο έργο. 
Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων στην τιμή περιλαμβάνεται, εκτός από τη 
μεταφορά τους, και η διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 02-01-02-00 και των 
περιβαλλοντικών όρων του έργου. 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

ΕΥΡΩ : 0,38 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (=3km) 

(0,19€/m3.km)      3x0,10x 0,19 =    0,06 

Συνολικό κόστος άρθρου 0,44 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,44 

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : Α-9 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α12 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2227 

Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 
Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση, αποκομιδή και 
απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις και μετά σε χώρους 
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επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει με ιδιαίτερη 
προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του διατηρούμενου  
τμήματος της κατασκευής στην προγραμματιζόμενη νέα. 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

- η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης, 

- η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού 

- ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης. 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίες σε 
σχέση με την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η  
απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. Κατά 
τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν από την 
καθαίρεση. 
 

ΕΥΡΩ : 26,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (=18km) 

(0,19€/m3.km)      18x0,10 x 0,19 =    0,34 

Συνολικό κόστος άρθρου 26,84 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,84 

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : Β-1 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.1.2 Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2521 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που 
παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου 
κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής 
και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, 
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου  
σκυροδέματος, 
- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως 
απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), 
καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα 
προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ), 
- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος 
- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς 

- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής 
κενών, 
- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών 

- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη 
σκλήρυνσή του 
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 

- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, 

- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης 
φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και 
προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών), 
- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, 
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- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 
4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 
- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που 
εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου 
θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής 
διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, 
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση 
προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 
10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που 
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε 
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από 
εκσκαφή. 
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν 
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική 
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την  
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε 
τύπο κατασκευής: 
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώματα 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 

Κατασκευές συγκράτησης βραχωδών όγκων ορυγμάτων, αγκυρώσεις σωλήνων, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, 
στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με χρήση αόπλου σκυροδέματος C8/10, με ή χωρίς χρήση 
ξυλοτύπου. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 72,00 

(Ολογράφως) : εβδομήντα δύο 

A.T. : Β-2 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.2.2 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 
C12/15 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2531 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που 
παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου 
κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής 
και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, 
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου 
σκυροδέματος, 
- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως 
απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), 
καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα 
προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ), 
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- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος 
- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς 

- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής 
κενών, 
- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών 

- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη 
σκλήρυνσή του 
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 

- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, 

- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης 
φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και  
προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών), 
- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, 

- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 
4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 
- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που 
εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου 
θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής  
διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, 
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση 
προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 
10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που 
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε 
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από 
εκσκαφή. 
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν 
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική 
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε 
τύπο κατασκευής: 
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώματα 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, περιβλήματα και 
βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης, ινοτσιμεντοσωλήνων, 
σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεμάτων 
κλπ. με χρήση σκυροδέματος C12/15. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα. 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 89,80 

(Ολογράφως) : ογδόντα εννέα και ογδόντα λεπτά 
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A.T. : Β-3 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.05 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215 

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, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 

ειδική μελέτη συνθέσεως. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το 
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 
σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την 
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με 
δαπάνη του Aναδόχου. 
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.  
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων 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), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και 
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση 
σκυροδέτησης. 
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε 
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A.T. : Β-4 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, 
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε 
ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεμα (τύποι)". 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 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) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : Β-5 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον 
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων 
κλπ). 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισμού. 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 
των οπλισμών. 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 

ζυγολογίου. 

|           Πεδίο εφαρμογής                    | 

__________|______________________________________________|______________________ 

Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ. 

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο 

(mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m) 

__________|________|________________|____________________|_________|____________ 

| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 

5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 
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5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 

6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 

6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260 

7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302 

7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347 

8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395 

10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617 

12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888 

14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21 

16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58 

18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00 

20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47 

22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98 

25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85 

28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83 

32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31 

40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας. 
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
Δομικά πλέγματα B500C. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 
σύμφωνα με την μελέτη. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01 

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό 

A.T. : Γ-1 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 41.02.01 Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδομή, πάχους μέσου πάχους έως 25 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4106 
Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδομή σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και 
μεταφορά των αργών λίθων επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές και η 
εργασία διαμόρφωσης της επιφανείας του προς κάλυψη εδάφους και η διαλογή και 
τοποθέτηση των αργών λίθων. 
Λιθόστρωτα πάχους μέσου πάχους έως 25 cm. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 
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A.T. : Γ-2 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.73.92.10 Κατασκευή συμβατικού βοτσαλωτού δαπέδου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1 

Κατασκευή εγχρώμου βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης 
υποβάσεως από οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 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, οπλισμένου με δομικό πλέγμα 
κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 8 έως 10 cm στα σημεία απορροής και 10 έως 
 
12 cm στις κορυφές και εφαρμογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων 
εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό. 
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 προσμίκτων. 
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 ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη 
αυτής με νάϋλον. 
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,00 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε 

A.T. : Γ-3 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.87 Διανοίξεις αρμών διαστολής μωσαϊκών δαπέδων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7391 

Διανοίξεις αρμών διαστολής μωσαϊκών δαπέδων με αρμοκόφτη, πλάτους έως 5 mm και 
βάθους τουλάχιστον όσον το πάχος του μωσαικού. Χάραξη κατά το σχέδιο, εργασία 
διάνοιξης και φθορά κοπτικών. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,40 

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά 

A.T. : Γ-4 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.30.11 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά 
σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7443 

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, 
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα 
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και 
καθαρισμού. 
Επιστρώσεις με πλάκες  μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, 
πάχους  2 cm,  σε αναλογία  11 έως 25 τεμάχια            ανά τετραγωνικό μέτρο. 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra). 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 92,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα δύο 
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A.T. : Γ-5 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.80 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων 
τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, δωμάτων, πεζοδρομιών και πλατειών με τσιμεντόπλακες περιέχουσες 
ψυχρά υλικά (cool materials), λευκές ή έγχρωμες, διαστάσεων 30 x 30 cm ή μεγαλύτερης και 
  

οποιουδήποτε σχεδίου. 
Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των τσιμεντοπλακών της συγκεκριμένης κατηγορίας θα 
προσδίδεται με ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους στοιβάδα τους, και όχι με 
επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη ψυχρών υλικών σε συμβατικής κατασκευής τσιμεντόπλακες. 
Όταν προβλέπεται η διαμόρφωση αρμών στην πλακόστρωση, η πλήρωση τους θα γίνεται με τσιμεντοειδές 
υλικό, ανθεκτικό σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, το οποίο θα εφαρμόζεται 
επιμελώς με σύριγγα αρμολόγησης, χωρίς υπερχειλίσεις στην επιφάνεια της πλάκας. 
Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η αρμολόγηση με υδαρές κονίαμα που εφαρμόζεται στις συμβατικές 
πλακοστρώσεις, γιατί με τον τρόπο αυτό επέρχεται μείωση ή/και απώλεια των ψυχρών χαρακτηριστικών 
της επίστρωσης. 
Οι επιδόσεις των ψυχρών τσιμεντοπλακών εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της επιφανείας τους 
στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) και εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη, 
οι καινούργιες πλάκες θα πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα: 
________________________________________________________________________________ 
Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων τσιμεντοπλακών με ψυχρά υλικά 
______________________________________________________________________________ 
Κατηγοριοποίηση   |Αρχικός συντελεστής| Αρχικός συντελεστής |Αρχικός συντελεστής 
προιόντων         | ανακλαστικότητας  | αντανακλαστικότητας |    εκπομπής στο 
|   στην ηλιακή     | στο εγγύς υπέρυθρο  |  υπέρυθρο(Infrared 
|   ακτινοβολία     |        φάσμα        |    Emittance) 
|       (SR)        |       (SRnir)       | 
__________________|___________________|_____________________|___________________ 
ΟΜΑΔΑ 1           |                   |                     | 
ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ      |                   |                     | 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ |  SR >= 0,60       |     >= 0,65         |      >= 0,85 
__________________|___________________|_____________________|___________________ 
ΟΜΑΔΑ 2           |                   |                     | 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ,  |                   |                     | 
ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ,    |                   |                     | 
ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΜΠΛΕ,   |                   |                     | 
ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ     |  SR >= 0,50       |     >= 0,60         |      >= 0,85 
______________________________________|_____________________|___________________ 
ΟΜΑΔΑ 3           |                   |                     | 
ΛΕΥΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ     |  SR >= 0,65       |     >= 0,80         |      >= 0,85 
Οι περιέχουσες ψυχρά υλικά τσιμεντόπλακες, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά και 
τις ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1339. 
Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της ανακλαστικότητας στην 
ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (με βάση τα Πρότυπα: ASTM Ε 903/ASTM G159) και του 
συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο (με βάση τα Πρότυπα ASTM E408 / ASTM C1371). 
Στις περιπτώσεις τσιμεντοπλακών με αδρή υφή ή έκτυπη επιφάνεια (ραβδωτές, σταμπωτές κλπ.) οι 
εργαστηριακές μετρήσεις για τον προσδιορισμό των ψυχρών ιδιοτήτων θα αφορούν κατά το δυνατόν 
ομαλές, ομοιογενείς και ομοιόμορφες περιοχές της επιφάνειας. 
Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με τα υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία. 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : Γ-6 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.12.ΣΧΕΤ Επιστρώσεις με πλακες όδευσης ατόμων  με προβλήματα όρασης 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7312 

Επιστρώσεις με πλάκες για όδευση τυφλών, πλευράς άνω των 30 cm, με αρμούς πάχους το πολύ 1 cm με 
τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την 
εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 
"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 48,00 

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ 
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A.T. : Γ-7 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921 

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 m 
και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, 
ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων 
κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, 
αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους. 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα". 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος 
της βάσης έδρασης, 
- η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία 
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 
0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με 
τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου. 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία 
επιμετράται ιδιαιτέρως. 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 9,60 

(Ολογράφως) : εννέα και εξήντα λεπτά 

A.T. : Γ-8 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.90.01 Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρμών δαπέδων από μωσαϊκό, από λάμες ορειχάλκου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7392 

Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρμών μωσαϊκών με λάμες πάχους 4 mm και πλάτους 
όσο το πάχος του μωσαικού, εντός διανοιχθέντος αρμού. Yλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης. 
Από λάμες ορειχάλκου. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10 

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά 

A.T. : Δ-1 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 
 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,90 

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά 
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A.T. : Δ-2 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α25 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1620 
Πλήρωση κεντρικής νησίδας οδικής αρτηρίας, νησίδων κόμβων και χώρων ανάπτυξης πράσινου με 
κατάλληλη φυτική γη, σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών - πλήρωση 
νησίδων με φυτική γη". 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- Η προσκόμιση κατάλληλης φυτικής γης  που έχει αποτεθεί κατά την εκτέλεση των εκσκαφών του 
έργου (φορτοεκφορτώσεις, μεταφορά επί τόπου από οποιαδήποτε απόσταση και σταλία αυτοκινήτων) 
- Η προετοιμασία της επιφάνειας τοποθέτησης της φυτικής γης. 

- Η τοποθέτηση, η διάστρωση, η ελαφρά συμπύκνωση της φυτικής γης και η συντήρησή της μέχρι τη 
λήξη του χρόνου εγγύησης του έργου. 
Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της προβλεπόμενης από την μελέτη στάθμης μορφής της πλήρωσης, 
με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο διαστρωθείσας ελαφρώς συμπυκνωμένης φυτικής γης, με λήψη αρχικών και 
τελικών διατομών. 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,30 

(Ολογράφως) : δύο και τριάντα λεπτά 

A.T. : Ε-1 
  

Άρθρο : ΟΙΚ Ν3875 Βλήτρα συρραφής παλιού - νέου σκυροδέματος 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3875 

Βλήτρα συρραφής παλιού - νέου σκυροδέματος 
Τιμή ενός τεμ 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,30 

(Ολογράφως) : πέντε και τριάντα λεπτά 

A.T. : Ε-2 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.22 Κατακευή σιδηρών εσχαρών - λασπωτήρων πεζοδρομίων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6122 

Σιδηρές εσχάρες - λασπωτήρες, πεζοδρομίων ή αυλών, σταθερές ή κινητές, από 
μορφοσίδηρο και από ορθογωνικό ή στρογγυλλό σίδηρο, οποιασδήποτε διατομής, και 
γενικά υλικά και μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, 
στερέωσης και χρωματισμού με διπλή στρώση υλικού βάσεως ψευδαργύρου. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80 

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά 

A.T. : Ζ-1 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.03 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση 
ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, 
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί 
επιφανειών επιχρισμάτων". 
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού 
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 
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Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως     νερού η διαλύτου 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,50 

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά 

A.T. : Ζ-2 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.51 Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα  αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7751 

Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών με έτοιμο κοινό 
ελαιόχρωμα βάσεως νερού ή διαλύτου σε δύο στρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος". 
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,35 

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : Ζ-3 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.01 Ικριώματα για την εκτέλεση ειδικών εργασιών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2301 

Ικριώματα από ξυλεία ή μεταλλικά στοιχεία, οποιουδήποτε ύψους, για την ανύψωση 
μεγάλων βαρών και την εκτέλεση μεμονωμένων ειδικών εργασιών, με τα απαιτούμενα 
σιδηρικά συνδέσεως και πακτώσεως, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα". 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η διάνοιξη των απαιτουμένων φωλεών, η επαναπλήρωσή 
τους και η αποκατάσταση τυχόν φθορών στα υπάρχοντα επιχρίσματα, χρωματισμούς 
κλπ. 
Δεν συμπεριλαμβάνονται τα πετάσματα ασφαλείας που τιμολογούνται με την 
τιμή του άρθρου 23.05. 
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 περιπτώσεις που προβλέπονται από την μελέτη του έργου ή 
κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) χρησιμοποιουμένης ξυλείας, βάσει αναλυτικής επιμέτρησης. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 168,00 

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα οκτώ 

A.T. : Η-1 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ01 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1140 

Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού 
(πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική 
ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση 
φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα χλοοτάπητα. 
 

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

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 
     

 

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 105,00 

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε 
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A.T. : Η-2 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.1.2.ΣΧΕΤ Κατασκευή δικτύου άρδευσης 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5321 

Κατασκευή δικτύου άρδευσης πλήρες με τις σωληνώσεις, τις συνδέσεις, τους καταιονιστές, τους  
σταλάκτες, τις βάνες και τα υπόλοιπα σημεία άρδευσης. 
 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6.500,00 

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες πεντακόσια 

A.T. : Η-3 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ01.6 Δένδρα, κατηγορίας Δ6 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη 
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
ΝΑΠΡΣ Δ01. 6  Δένδρα κατηγορίας  Δ6 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00 

(Ολογράφως) : ογδόντα 

A.T. : Η-4 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε13.2 Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 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 επί τόπου και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης 
τύρφης, περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό 
φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 cm 
3. Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η 
κατάλληλη επιφάνεια. 
4. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα. 
5. Την προμήθεια, τη μεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, με 
οποιοδήποτε μέσο, του έτοιμου χλοοτάπητα. 
6. Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 
7. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την 
εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
8. Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του 
χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την 
απομάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά 
χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές. 
Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με  την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-05-02-02. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για 
την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5.500,00 

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες πεντακόσια 
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A.T. : Η-5 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε02.1 Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,30 Χ 
0,30 Χ 0,30 m 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5130 

Aνοιγμα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με εργαλεία χειρός, καθώς και 
καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
εργαλείων και μέσων. 
ΝΑΠΡΣ Ε02. 1  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,75 

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε λεπτά 

A.T. : Η-6 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ03.5 Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α5 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220 

Προμήθεια αναρριχώμενων φυτών με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 
φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των αναρριχομένων φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι 
και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
ΝΑΠΡΣ Δ03. 5  Αναρριχώμενα κατηγορίας  Α5 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00 

(Ολογράφως) : τριάντα 

A.T. : Η-7 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ03.4 Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α4 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220 

Προμήθεια αναρριχώμενων φυτών με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 
φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των αναρριχομένων φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι 
και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
ΝΑΠΡΣ Δ03. 4  Αναρριχώμενα κατηγορίας  Α4 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : Η-8 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1 Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5240 

Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, 
πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. 
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Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τοπου του πασσάλου, οι 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα 
χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε 
είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ 
αυτόν με κατάλληλο μέσον. 
Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,50 

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : Η-9 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ02.1 Θάμνοι, κατηγορίας Θ1 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη 
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
ΝΑΠΡΣ Δ02. 1  Θάμνοι κατηγορίας  Θ1 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,30 

(Ολογράφως) : δύο και τριάντα λεπτά 

A.T. : Θ-1 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β11.13 Κάδοι Απορριμμάτων Διάτρητος μεταλλικός κυλινδρικός κάδος 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις 
προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις 
οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοποθετημένων κάδων μέχρι την παραλαβή 
από τον φορέα συντήρησης του έργου. 
Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση διάτρητου μεταλλικού κάδου με εξωτερικό σκελετό από  λάμες 

και ηλεκτροστατική βαφή όλων των στοιχείων. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 220,00 

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι 

A.T. : Θ-2 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 15.05.ΣΧΕΤ  Κατασκευή συντριβανοιού και εκτόξευση νερού 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7105 

Εργασίες κατασκευής συντριβανιού με την μεταφορά, την πλήρη εγκατάστασή του και την σύνδεσή 

του. 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους εγκατάστασης και κατασκευής 

Ευρώ (Αριθμητικά): 30.000,00 

(Ολογράφως) : τριάντα χιλιάδες 
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A.T. : Θ-3 

  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΧ.Β10.1 ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ_ΤΥΠΟΣ 1 
   

Κωδικός αναθεώρησης:  

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, 

σύμφωνα με την μελέτη. 

Οι πάγκοι καθιστικού, γενικών διαστάσεων 1.80x0.55 μ. και ύψους 42 εκ., κατασκευάζονται από 
εμφανές πετροπλυμμένο χονδρόκοκκο οπλισμένο σκυρόδεμα C12/15, και ξύλινες δοκούς. Αναλυτικά, 
στην πάνω πλευρά βιδώνονται 2 γαλβανιζέ λάμες, ψυχρού γαλβανίσματος, ορθογωνικής διατομής 50.3 
mm, και στη συνέχεια, επί των λαμών βιδώνονται, με βίδες Μ8, οι ξύλινες δοκοί, διαστάσεων 
180x5x5 εκ. μόρφωσης του καθίσματος, τύπου καστανιάς. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους 

στοιχείων των καθιστικών, η προσωρινή αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, η συναρμολόγηση 
και στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών 

της 
μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη μέτρων 
προστασίας των καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του 

έργου. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου 
καθιστικού 
 
} 
 Ευρώ (Αριθμητικά): 1.300,00 

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια 

A.T. : Θ-4 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.ΣΧΕΤ Καθιστικά - Παγκάκια από ξύλο και βάση από σκυρόδεμα 
   

Κωδικός αναθεώρησης:  

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01. Πρόκειται για ειδικά Καθιστικά - Παγκάκια από 
ξύλο και βάση από σκυρόδεμα. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους 
στοιχείων των καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, 
η συναρμολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που 
απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας των 
καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του 
έργου. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (τμ) εγκατεστημένου καθιστικού, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 
τους, ως εξής: 

 
 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00 

(Ολογράφως) : εξήντα 

A.T. : Θ-5 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8138.6.ΣΧΕΤ Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος  Επιχρωμιωμένος επί βάσης από εμφανές μπετόν. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Κρουνός  εκροής (βρύση) ορειχάλκινος  με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως επί βάσης από εμφανές μπετόν σύμφωνα με την μελέτη.. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια 
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A.T. : Θ-6 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 34.01.03 Κατασκευές από λιθόδεμα με κροκάλες και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα με λιθόδεμα από 
κροκάλες και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα με 250 kg τσιμέντο ανα m3 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3402.1 

Κατασκευή στρώσεων από λιθόδεμα αποτελούμενο από κροκάλες και χαλικόδεμα 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 (χειρωνακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), 
η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω  
στάθμης. 
Με λιθόδεμα από κροκάλες και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα με 250 kg τσιμέντο ανα m3 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 67,50 

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και πενήντα λεπτά 

A.T. : Θ-7 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.1000.03 Μεταφορά Στάσης Λεωφορείου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Πλήρης αποσυναρμολόγηση όλων των οικοδομικών, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών στοιχείων της 
υφιστάμενης κατασκευής της στάσης του λεωφορείου. Πλήρης μεταφορά της στάσης, με μηχανικά μέσα, 
σε όμορο χώρο του Δήμου σύμφωνα με την μελέτη. 
Ολοκληρωμένη αποσυναρμολόγηση και μεταφορά της στάσης και των κατασκευών  σκίασης αυτής. 
Συμπεριλαμβάνεται, η τυχόν αποξήλωση μεταλλικών ή άλλων στοιχείων, όπου αυτή κρίνεται 
απαραίτητη, για τη μεταφορά της, η μεταφορά  με μηχανικά μέσα ή με γερανοφόρο όχημα, του βασικού 
μεταλλικού φορέα καθώς και η μεταφορά των μεταλλικών πετασμάτων και λοιπών στοιχείων. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται η καθαίρεση των υφιστάμενων βάσεων από σκυρόδεμα και η κατασκευή υπερυψωμένης 
νέας βάσης  στις διαστάσεις του περιγράμματος της στάσης στη νέα θέση, η πλήρης συναρμολόγηση 
της στη νέα θέση. 
Τιμή ανά τεμάχιο. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.850,00 

(Ολογράφως) : χίλια οκτακόσια πενήντα 

A.T. : Θ-8 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.1000.04 Μεταφορά καρτοτηλρφώνου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

 

Πλήρης αποσυναρμολόγηση όλων των οικοδομικών, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών στοιχείων της 
υφιστάμενης κατασκευής. Πλήρης μεταφορά, με μηχανικά μέσα, σε όμορο χώρο του Δήμου σύμφωνα με 
την μελέτη. 
Ολοκληρωμένη αποσυναρμολόγηση και μεταφορά του καρτοτηλεφώνου. Συμπεριλαμβάνεται, η τυχόν 
αποξήλωση μεταλλικών ή άλλων στοιχείων, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη, για τη μεταφορά με 
μηχανικά μέσα ή με γερανοφόρο όχημα, του βασικού μεταλλικού φορέα καθώς και η μεταφορά των 
μεταλλικών πετασμάτων και λοιπών στοιχείων. Στην τιμή περιλαμβάνονται η καθαίρεση των 
υφιστάμενων βάσεων από σκυρόδεμα και η κατασκευή υπερυψωμένης νέας βάσης  στις διαστάσεις του 
περιγράμματος στη νέα θέση, η πλήρης συναρμολόγηση στη νέα θέση. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο. Ευρώ (Αριθμητικά): 650,00 

(Ολογράφως) : εξακόσια πενήντα 

 

A.T. : Θ-9 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.80.01 Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη) 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621 
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Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη), 
κατηγορίας τουλάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, οποιουδήποτε σχεδίου, με ή 
χωρίς στύλους και σε οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με πλήρη κατεργασία 
(ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο) των επιφανειών των ξύλων και διαμόρφωση 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. 
Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής. 
Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη). 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 730,00 

(Ολογράφως) : επτακόσια τριάντα 

A.T. : Ι-1 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1.10 Φ1 Φωτιστικό κορυφής ιστού με οπτικό σύστημα συμμετρικής δέσμης LED 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Προμήθεια  φωτιστικού σώματος εξωτερικού χώρου τεχνολογίας led συμμετρικής δέσμης φωτός . Το 
υλικό κατασκευής του είναι κράμα αλουμινίου ΕΝ1706AC 46100LF το οποίο υποβάλλεται σε κατεργασία 
πολλαπλών φάσεων(με σπουδαιότερες την απολίπανση, την προσθήκη προστατευτικής επιφανειακής 
μεμβράνης και την στεγανοποίηση). Τα στάδια της βαφής περιλαμβάνουν μίνιο και κατόπιν ακρυλικό 
χρώμα στους 150˚C για την εξασφάλιση υψηλής αντοχή στις καιρικές συνθήκες και την υπεριώδη 
ακτινοβολία. Το φωτιστικό φέρει κάλυμμα (διάχυτη) από διαφανές πολυκαρβονικό έγχυμα  ανθεκτικό 
στη κρούση και σταθεροποιημένο ως προς την υπεριώδη ακτινοβολία έτσι ώστε να μην κιτρινίζει. Το 
φωτιστικό θα διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα με LED μονοχρωματικά (φυσικό λευκό 4000Κ). Το οπτικό 
σύστημα του φωτιστικού  αποτελείται από των άνω ανακλαστήρα κατασκευασμένο από ανοδιωμένο 
αλουμίνιο, μεθακρυλικό φακό και τον κάτω ανακλαστήρα κατασκευασμένο από πλαστικό 

επιμεταλλωμένο. 
Οι δίοδοι εκπομπής φωτός και το τροφοδοτικό μπορούν να αντικατασταθούν. Το φωτιστικό 
περιλαμβάνει ενσωματωμένο τροφοδοτικό με κύκλωμα ασφάλειας εξαιρετικά χαμηλής τάσης  και 
ηλεκτρονική διάταξη για αυτόματο σύστημα ελέγχου εσωτερικής θερμοκρασίας. Το φωτιστικό μειώνει 
αυτόματα τη φωτεινή ροή κατά τη διάρκεια της νύχτας με βάση την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 
(όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα) χωρίς την ανάγκη για οποιαδήποτε πρόσθετα εξαρτήματα . 

Αντοχή 
σε μεταβολές τάσης μέχρι 5ΚV . Όλες οι εξωτερικές βίδες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Το προϊόν 
περιλαμβάνει καλώδιο εξόδου (2x1mm) μήκους 500mm. 
Προστασία έναντι υγρών και σωματιδίων:>= IP66 

Μηχανική κρούση: >=IK10 

Κλάση μόνωσης: Class II 

Χρώμα: Ral 9007 γκρι 

Δείκτης Χρωματικής Απόδοσης:>= 80 

Φωτεινότητα : >= 4000lm 

MacAdam Step: <2 

Η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) δεν θα υπερβαίνει τα 40Wενώ ο βαθμός 
απόδοσης του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 106lm/W. Hθερμοκρασία χρώματος των 
LED θα είναι 4.000Κ ±10% και η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 100.000 ώρες 
λειτουργίας L80 Β10 και 64,000h ¬ L90 ¬ B10. 
Το φωτιστικό θα προσαρμόζεται στο ιστό διαμέτρου 76mm μέσω εξαρτήματος στερέωσης Κορυφής 
προερχόμενου από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία με αυτή του φωτιστικού. 
Το φωτιστικό συνοδεύεται από πιστοποιητικό CE. Φέρει επίσης πιστοποιητικό από διαπιστευμένο 
εργαστήριο με το οποίο προκύπτει συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ62471 
(photobiologicalcompatibility), καθώς επίσης και πιστοποιητικό από διαπιστευμένο εργαστήριο 
δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα ΕΝ60598-1 (luminaires-general 
requirements&tests) και ΕΝ60598-2-3 (luminaires-street lighting). Η κατασκευή του φωτιστικού θα 
είναι επίσης σύμφωνη με τα πρότυπα ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ55015. 
Η κατασκευάστρια εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO9001:2008. Το φωτιστικό συνοδεύεται από 
γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών από τον κατασκευαστή και υπάρχει η 
δυνατότητα επέκτασης  της εγγύησης από 2 έτη σε 5 έτη. 
Συμπεριλαμβάνεται στην τιμή εξάρτημα από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου ΕΝ1706AC 46100LF 
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(RAL9007), κατάλληλο για τη στερέωση σε ιστό κυκλικής διατομής Φ76 μονού φωτιστικού σώματος 
τεχνολογίας led. Το εξάρτημα δύναται να τοποθετείται στην κορυφή του ιστού με  μπουλόνια  από 
ανοξείδωτο χάλυβα. Το εξάρτημα στερέωσης του φωτιστικού σε ιστό θα εγγυάται την απόλυτα ασφαλή 
διέλευση των καλωδίων. 
Τιμή ενός τεμ 

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 700,00 

(Ολογράφως) : επτακόσια 

A.T. : Ι-2 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1.7 Φ2 Φωτιστικός ιστός 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Ιστός φωτισμού που αποτελείται από τα επιμέρους μέρη: 

1.Κορμός: 

Κυλινδρικός ιστός κατασκευασμένος από γαλβανιζέ ατσάλι σε πλήρη συμμόρφωση με τα στάνταρ 
UNIENISO 1461 (EN 40-5) επεξεργασμένο με ακρυλική πούδρα. Ο ιστός αποτελείται από μεταλλικό 
ατσάλινα σωλήνα με διάμετρο 76mmπάχος 3mm και ύψος 4000mm.Σε απόσταση 1000mmαπό τη βάση του έχει 
θύρα κατάλληλων διαστάσεων για την είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβωτίου. 
2.Συγκολλημένη πλάκα στήριξης. 

Η πλάκα στήριξης του ιστού είναι από γαλβανιζέ ατσάλι 70 micron και είναι τετράγωνη με 
διαστάσεις 280x280mmκαι έχει πάχος 15mm. Οι τέσσερις θυρίδες με διαστάσεις 47x22mm έχουν 
απόσταση από κέντρο σε κέντρο 200x200mm και επιτρέπουν το πέρασμα μπουλονιών στήριξης. Ο ιστός 
σταθεροποιείται στη βάση με συγκόλληση. Τα μπουλόνια στήριξης μήκους 400mmκαι διαμέτρου 
18mmέκαστο, ασφαλίζουν με ατσάλινες βίδες. 
3.Διακοσμητική Ποδιά: 

διαιρετή διακοσμητική ποδιά από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου ποιότητας που αποτελείται από 
δύο μέρη που συναρμολογούνται και αποσυναρμολογούνται εύκολα. 
4. Θυρίδα: 

Η θυρίδα πρόσβασης του καλύμματος έχει διαστάσεις 132x38mm σε ύψος 1000mm από το έδαφος και 
είναι κατάλληλη για την τοποθέτηση μιας ηλεκτρικής ασφάλειας. Έχει κάλυμμα πρόσβασης, από κράμα 
αλουμινίου GDALSI 12.Το σωστό κλείσιμο επιτυγχάνεται με παρέμβυσμα το οποίο προσαρμόζεται στις 
ανωμαλίες της επιφάνειας του ιστού. 
5. Ακροκιβώτιο: 

Το τερματικό κιβώτιο αυτό διαθέτει 4 πόλους, με τρεις θέσεις ανά πόλο, και 
είναι σχεδιασμένο για συνδεσμολογία γέφυρας. Είναι εφοδιασμένο με ασφαλειοθήκη  8.5 x 31.5- 380 
V - max 20A και κατάλληλο για καλώδια παροχής με διατομή 16mm2 στην είσοδο και 2.5mm2 στην 
έξοδο, για την σύνδεση της φωτεινής πηγής.  Κλάση μόνωσης II. 
6.  Βάση Αγκύρωσης- στερέωσης: 

Πλάκα διαστάσεων 310mmx310mm με βίδες από εν θερμώ γαλβανισμένο σίδηρο, για τη στήριξη ιστών. 

Βαθμός προστασίας: IP 54 (κατά EN605981). 

Χρώμα : Γκρι Ral 9007 

Βάρος (kg): 36,50 

Ο ιστός εγκαθίσταται με την με την ένωση της συγκολλημένης πλάκας στην πλάκα στήριξης με τα  
μπουλόνια(βίδες αγκύρωσης) να αποτρέπουν οποιαδήποτε μετακίνηση και να διασφαλίζουν την στερέωση 
του. Η είσοδος του καλωδίου ρεύματος γίνεται μέσα από την οπή, διαστάσεων 150x50mm, σε απόσταση 
350mm από τη βάση του μεταλλικού κυλίνδρου. Υπάρχει οπή για την εγκατάσταση της γείωσης σε 
απόσταση 70mm από το έδαφος με διάμετρο 11mm. Σταθεροποιείται με ανοξείδωτες ατσάλινες βίδες Α2 
Μ8x17mm. 
Ο ιστός είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ40 και με παραγωγική διαδικασία 
που ακολουθείται βάσει του προτύπου ISO 9001:2008 με το οποίο είναι πιστοποιημένη η 
κατασκευάστρια εταιρεία. 
Τιμή ενός τεμ 

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 1.150,00 

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν πενήντα 
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A.T. : Ι-3 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1.2.ΣΧΕΤ Φωτισμός υδατόπυργου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Πλήρης φωτισμός εξωτερικά του υδατόπυργου με φωτιστικά και προβολείς εξωτερικού χώρου, 
σχεδιασμένα για χρήση με λάμπες LED θερμού λευκού φωτός και φακούς για κατανομή του φωτός με 
γωνία δέσμης φωτός 36 μοίρες σύμφωνα με την μελέτη. Το κάθε σώμα φωτισμού αποτελείται από την 
οπτική συνδεσμολογία, το κουτί που την περιέχει και το κρυφό στήριγμα Η συνδεσμολογία και το 
μπροστινό καπάκι είναι από κράμα χυτού αλουμινίου με επικάλυψη ακρυλικού χρώματος (RAL 9007 
γκρι)  με υψηλό επίπεδο αντοχής στις καιρικές συνθήκες και την υπεριώδη ακτινοβολία. Διαφανές 
ψημένο γυαλί ασφαλείας, πάχους 5mm συνδεδεμένο στο πλαίσιο με σιλικόνη. Το πλαίσιο συνδέεται στο 
σώμα του φωτιστικού με δύο βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι και καλώδιο ασφαλείας από γαλβανισμένο 
ατσάλι. Η συνδεσμολογία αποτελείται από κύκλωμα με 16 LEDs και πλαστικούς φακούς. Το κουτί, στο 
πίσω μέρος του φωτιστικού σώματος, περιέχει τον εξοπλισμό ελέγχου ο οποίος σταθεροποιείται με 
βίδες πάνω σε πλάκα γαλβανισμένου ατσαλιού η οποία σύρεται προς τα έξω. Ο εξοπλισμός ελέγχου 
είναι προσβάσιμος από πόρτα στο πίσω μέρος του φωτιστικού. Η καλωδίωση διέρχεται μέσα από δύο 
σφιγκτήρες καλωδίων κατάλληλους για καλώδια με διάμετρο από 7,0 έως 16,0mm. Το iProμπορεί να 
τοποθετηθεί σε με κλίση σε σχέση με τον οριζόντιο άξονα (+95˚/-5˚) με τη χρήση βραχίονα 
αλουμινίου με σκαλοπάτια των 15˚ έκαστο. Η σιλικόνη στο εσωτερικό εξασφαλίζει στεγανότητα ΙΡ66. 
Διαστάσεις: 155x155x165 

Προστασία έναντι υγρών και σωματιδίων:>= IP66 

Μηχανική κρούση: >=IK07 

Κλάση μόνωσης: Class II 

Χρώμα: Ral 9007 γκρι 

Δείκτης Χρωματικής Απόδοσης:>= 80 

Φωτεινότητα : >= 952lm 

MacAdam Step: <3 

Η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) δεν θα υπερβαίνει τα 22W, ενώ ο βαθμός 
απόδοσης του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 50lm/W. H θερμοκρασία χρώματος των 
LED θα είναι 3.000Κ ±10% και η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 100,000h ¬ L80 ¬ B10 
(Ta 25°C) 66,000h ¬ L80 ¬ B10 (Ta 40°C) 
Το φωτιστικό συνοδεύεται από πιστοποιητικό CE. Φέρει επίσης πιστοποιητικό από διαπιστευμένο 
εργαστήριο με το οποίο προκύπτει συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ62471 
(photobiologicalcompatibility), καθώς επίσης και πιστοποιητικό από διαπιστευμένο εργαστήριο 
δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα ΕΝ60598-1 (luminaires-general 
requirements&tests) και ΕΝ60598-2-5 (luminaires-street lighting). Η κατασκευή του φωτιστικού θα 
είναι επίσης σύμφωνη με τα πρότυπα ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ55015. 
Η κατασκευάστρια εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO9001:2008. Το φωτιστικό συνοδεύεται από 
γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών από τον κατασκευαστή και υπάρχει η 
δυνατότητα επέκτασης  της εγγύησης από 2 έτη σε 5 έτη. 
Τιμή ενός τεμ 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3.430,00 

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες τετρακόσια τριάντα 

A.T. : Ι-4 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1.8 Φ4 Εξωτερικός προβολέας εδάφους LED 4,7W 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Προβολέας εξωτερικού χώρου με πάσσαλο, άμεσου φωτός, σχεδιασμένος για χρήση με λάμπες LED θερμού 
λευκού φωτός με γωνία δέσμης φωτός 26μοίρες. Τοποθετείται στο έδαφος. Αποτελείται από την οπτική 
συνδεσμολογία και τα led, το πίσω καπάκι, το ρυθμιζόμενο στήριγμα και τον πάσσαλο. Η 
συνδεσμολογία και το πίσω καπάκι είναι από κράμα χυτού αλουμινίου με επικάλυψη ακρυλικού 
χρώματος (γκρι φινίρισμα) με υψηλό επίπεδο αντοχής στις καιρικές συνθήκες και την υπεριώδη 
ακτινοβολία. Διαφανές ψημένο γυαλί ασφαλείας, πάχους 4mm συνδεδεμένο στη συνδεσμολογία με 
σιλικόνη. Ο βραχίονας στήριξης είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και είναι ρυθμιζόμενος. Ο πάσσαλος 
είναι από θερμοπλαστικό υλικό. Το προϊόν έχει διπλή δίοδο διερχόμενης καλωδίωσης (κατάλληλη για 
καλώδια με διάμετρο 6,5-11mm) και μονή μπρούτζινη δίοδο (με επικάλυψη νικελίου) για την ένωση 
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με τη συνδεσμολογία. Η συνδεσμολογία έχει μονή δίοδο από ανοξείδωτο ατσάλι Μ14Χ1 και έξοδο από 
μαύρο καουτσούκ για τη σύνδεση στον πάσσαλο. Ηλεκτρονικό κύκλωμα με θερμό, λευκό LED, φακός από 
θερμοπλαστικό υλικό (μεθακρυλικό). Εξοπλισμένο με ηλεκτρονικό πηνίο Vin=100-240Vac 50/60Hz. 
Όλες οι εξωτερικές βίδες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι Α2. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
φωτιστικού σώματος συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του EN60598-1. 
Διαστάσεις: 51x51x56mm 
Προστασία έναντι υγρών και σωματιδίων:>= IP66 
Μηχανική κρούση: >=IK07 
Κλάση μόνωσης: Class II 
Χρώμα: Ral 9007 γκρι 
Δείκτης Χρωματικής Απόδοσης:>= 80 
Φωτεινότητα : >= 170lm 
MacAdam Step: <3 
Η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) δεν θα υπερβαίνει τα 7W, ενώ ο βαθμός 
απόδοσης του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 28lm/W. H θερμοκρασία χρώματος των 
LED θα είναι 3.000Κ ±10% και η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 66,000h ¬ L80 ¬ B10 
ώρες λειτουργίας 
Το φωτιστικό συνοδεύεται από πιστοποιητικό CE. Φέρει επίσης πιστοποιητικό από διαπιστευμένο 
εργαστήριο με το οποίο προκύπτει συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological 
compatibility), καθώς επίσης και πιστοποιητικό από διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών με το οποίο 
θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα ΕΝ60598-1 (luminaires-general requirements&tests) και 
ΕΝ60598-2-5 (luminaires-street lighting). Η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι επίσης σύμφωνη με 
τα πρότυπα ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ55015. 
Η κατασκευάστρια εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO9001:2008. Το φωτιστικό συνοδεύεται από 
γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών από τον κατασκευαστή και υπάρχει η 
δυνατότητα επέκτασης  της εγγύησης από 2 έτη σε 5 έτη. 
Τιμή ενός τεμ 
 Ευρώ (Αριθμητικά): 450,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα 

A.T. : Ι-5 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1.1 Φ5 Φωτιστικό νερού για συντριβάνι 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Μονόχρωμος προβολέας μόνιμης βύθισης με ΙΡ68 μέχρι τα 5m. Ρυθμιζόμενος στον κάθετο άξονα. 
Φτιαγμένο αυστηρά από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316Lγια να εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη αξιοπιστία σε 
πισίνες και σιντριβάνια (γλυκού νερού). Καθαρό, διαφανές γυαλί πάχους 6mm. Όλες οι βίδες είναι 
από ανοξείδωτο ατσάλι και η στεγανοποίηση γίνεται με σιλικόνη. Το προϊόν παρέχεται με καλώδιο 
2x0, 5NS20Nμήκους 4m.Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού σώματος συμμορφώνονται με τις 
προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του EN60598-2-18. Περιλαμβάνει  6 LEDφυσικού λευκού φωτός 
(6x1.2W) δέσμης φωτός 36μοίρες. Μόνωση κλάσης ΙΙΙ. Χρειάζεται εξωτερικό τροφοδοτικό 700mADC. 
Διαστάσεις: 136x109x25 
Προστασία έναντι υγρών και σωματιδίων:>= IP68 
Μηχανική κρούση: >=IK08 
Κλάση μόνωσης: Class IIΙ 
Χρώμα: Ατσάλι 
Δείκτης Χρωματικής Απόδοσης:>= 75 
Φωτεινότητα : >= 494lm 
Η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) δεν θα υπερβαίνει τα 10Wενώ ο βαθμός 
απόδοσης του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 78lm/W. H θερμοκρασία χρώματος των 
LED θα είναι 4.000Κ ±10% και η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 100,000h¬ L80¬ B10 (Ta 
25°C). 
Η κατασκευάστρια εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO9001:2008. Το φωτιστικό συνοδεύεται από 
γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών από τον κατασκευαστή και υπάρχει η 
δυνατότητα επέκτασης  της εγγύησης από 2 έτη σε 5 έτη. 
Τιμή ενός τεμ 
 

     

Ευρώ (Αριθμητικά): 900,00 

(Ολογράφως) : εννιακόσια 

A.T. : Ι-6 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1.3.ΣΧΕΤ Φωτισμός κρυφός της ξύλινης κατασκευής στο συντριβάνι 
   

Κωδικός 
αναθεώρησης: 

ΗΛΜ 59 
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Πλήρης φωτισμός κρυφός της ξύλινης κατασκευής στο συντριβάνι. Περιλαμβάνονται τα φωτιστικά και 
οι συνδέσεις για την πλήρη λειτουργία σύμφωνα με την μελέτη. 
 Ευρώ (Αριθμητικά): 980,00 

(Ολογράφως) : εννιακόσια ογδόντα 

A.T. : Α-10 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02.1 Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ 
τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών 
 

   

Κωδικός 
αναθεώρησης: 

ΝΟΔΟ 1123.Α 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με τσιμέντο, 
εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, με την 
φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους 
καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την νεταφορά τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 
Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή 
επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους. 
Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

ΕΥΡΩ : 1,60 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (=18km) 

(0,19€/m3.km)      18x0,10 x 0,19 =    0,34 

Συνολικό κόστος άρθρου 1,94 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,94 

(Ολογράφως) : ένα και ενενήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : Α-11 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β02 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
   

Κωδικός 
αναθεώρησης: 

ΥΔΡ 6087 

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από αγωγούς 
Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόμενους, αντιστηρι-ζόμενους ή μή, μέσα στο 
όρυγμα, σε οποιαδήποτε διεύθυνση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-08-00-00 "Αντιμετώπιση 
δικτύων ΟΚΩ συναντωμένων κατά τις εκσκαφές". 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
- η δαπάνη των μικροϋλικών, 
- η φθορά της ξυλείας, 
- οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών, 
- η μειωμένη απόδοση του μηχανικού εξοπλοσμού και η ανάγκη χειρωνακτικής υποβοήθησης λόγω της εν 
γένει δυσχέρειας της εκσκαφής. 
Η πρόσθετη αυτή τιμή εφαρμόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τομών για τον εντοπισμό 
δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την οδό αγωγών και οχετών υπό 
κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή). 
Η πρόσθετη αυτή τιμή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση εναερίων δικτύων ΟΚΩ (π.χ. καλώδια ΔΕΗ) 
ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να ανακύψουν εκ του λόγου αυτού στην 
  
εκτέλεση των εργασιών. 
Επιμέτρηση σε πραγματικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών. 
Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,70 

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : Α-12 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α 
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Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση 
ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να 
προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιμολογούνται 
ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες". 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,00 

(Ολογράφως) : ένα 

A.T. : Η-10 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ02.2 Θάμνοι, κατηγορίας Θ2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη 
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
ΝΑΠΡΣ Δ02. 2  Θάμνοι κατηγορίας  Θ2 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,30 

(Ολογράφως) : τέσσερα και τριάντα λεπτά 

A.T. : Η-11 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ02.3 Θάμνοι, κατηγορίας Θ3 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη 
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
ΝΑΠΡΣ Δ02. 3  Θάμνοι κατηγορίας  Θ3 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,40 

(Ολογράφως) : επτά και σαράντα λεπτά 

A.T. : Η-12 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ02.4 Θάμνοι, κατηγορίας Θ4 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη 
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
ΝΑΠΡΣ Δ02. 4  Θάμνοι κατηγορίας  Θ4 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα 
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A.T. : Η-13 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ02.5 Θάμνοι, κατηγορίας Θ5 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη 
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
ΝΑΠΡΣ Δ02. 5  Θάμνοι κατηγορίας  Θ5 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00 

(Ολογράφως) : τριάντα 

A.T. : Η-14 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε02.2 Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,50 Χ 
0,50 Χ 0,50 m 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5120 

Aνοιγμα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με εργαλεία χειρός, καθώς και 
καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
εργαλείων και μέσων. 
ΝΑΠΡΣ Ε02. 2  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,00 

(Ολογράφως) : δύο 

A.T. : Θ-10 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 
1.01.ΣΧΕΤ 

Εγκατάσταση εύκαμπτων καλονακιών απαγόρευσης στάθμευσης 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 

Μεταφορά και πλήρηε τοποθέτηση κολονακίων απαγόρευσης στάθμευσης σε σημεία που υποδεικνύονται 
από την μελέτη. Πρόκειται για εύκαμπτα κολονάκια ενισχυμένα 75 εκ. τύπου PARK DH-FP-1-80-PU, από 
πολυουρεθάνη. Είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό και εύκαμπτο υλικό και βιδώνονται στο έδαφος 
και πρέπει να είναι ορατά από μακρυά. Θα έχουν ειδική βάση 200 mm για επαναφορά και αυξημένη 
αντοχή μετά από χτυπήματα. 
 

 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως τοποθετημένο. 

     

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00 

(Ολογράφως) : σαράντα 

A.T. : Θ-11 
    

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 1.02.ΣΧΕΤ Εγκατάσταση ημιαυτόματα βυθιζόμενων καλονακιών απαγόρευσης 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 

Μεταφορά και πλήρης τοποθέτηση ημιαυτόματα βυθιζόμενων κολονακίων απαγόρευσης  σε σημεία που 
υποδεικνύονται από την μελέτη. Πρόκειται για ημιαυτόματα βυθιζόμενα κολωνάκια  που 

λειτουργούν 
με τη βοήθεια ενός τριγωνικού κλειδιού. Με την τοποθέτηση του στην οπή της κλειδαριάς το 
κολωνάκι αυτόματα και γρήγορα παίρνει την επιθυμητή θέση. 
Θα είναι κατασκευασμένα από ενισχυμένο χάλυβα από 4 έως 6mm πάχος και διατίθενται σε 

γαλβανιζέ 
ηλεκτροστατική βαφή ή σε γαλβανιζέ - ανοξείδωτο inox  για μέγιστη προστασία κατά τις 

σκουριάς. 
Τα ημιαυτόματα κολωνάκια θα είναι σε θέση να αντέξουν μεγάλες δυνάμεις πρόσκρουσης έως και 
30.000J. 
 

 

 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως τοποθετημένο. 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.250,00 

 (Ολογράφως) 
: 
 

δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα 

 

 

                                                                      01-11-2021 

 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                                                                        ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ 
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ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

Ημερομηνία : 22-09-2020 

 

 ΕΡΓΟ :  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 

 

A/A 

Ημ/νία 

Ισχύος 

 

Περιγραφή Έκδοσης 

Κατηγορίες 

Εργασιών 

 

Απόφαση 

 

ΦΕΚ 

 

Εγκύκλιος 

 

Παρατηρήσεις 

1 19/05/2017 Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων 

Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων 

ΝΑΟΙΚ, ΝΑΟΔΟ, 

ΝΑΥΔΡ, ΝΑΛΙΜ, 

ΝΑΠΡΣ, ΝΑΗΛΜ, 

ΝΑΦΡΑ 

Αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466 1746Β/19-5-2017  ΚαΠεΤΕ εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις 

δημόσιες συμβάσεις έργων του 

Ν4412/2016 για τον υπολογισμό της 

εκτιμώμενης αξίας σύμβασης έργου, όπως 

καθορίζεται στο άρθρο 6 του Ν4412/2016 

και κατά τη σύνταξη των προϋπολογισμών 

δημοσίων έργων όπως προσδιορίζεται στις 

περιπτώσεις (στ), (θ) και (ι) της παρ. 7 του 

άρθρου 53. 
2 21/03/2020 Αναπροσαρμογή ΓΤΕ με βάση τον συντελεστή 

Τκ=1,223 (2020) 

ΓΤΕ  ΑΔΑ: 

62Π4465ΧΘΞ-Τ 

2/19-03-2020 Αναπροσαρμογή ΓΤΕ με βάση τον 

συντελεστή (τκ) του Κανονισμού 

Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και 

Υπηρεσιών για το έτος 2020. Υπολογισμός 

τκ = [ΓΔΤΚ Δεκ2019] / [ΓΔΤΚ Δεκ2004] = 

[107,76] / [87,79] = 1,223 
 

 

 

 

 

 


