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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
1.1

Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός 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 εκτελεσθούν 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 αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων
της µελέτης και των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.2.2

‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται 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 εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι
µηχανικών µέσων ή εκρηκτικών υλών.
1.3

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 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 περιλαµβάνονται 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 ∆ασµολόγιο
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 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
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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 οργανισµούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως
απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος
του έργου προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων,
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, οργάνωση, διαρρύθµιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις
παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την
εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύµφωνα µε τους Όρους ∆ηµοπράτησης.
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
∆ηµοπράτησης.
1.3.7

Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης (-εων) προκατασκευασµένων στοιχείων, που

κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων και των δαπανών εξασφάλισης του
αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων,
εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κ.λπ. όπως επίσης περιλαµβανοµένων
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 αυτές έχουν γίνει σε
χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου 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 αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους
∆ηµοπράτησης έργου.
1.3.9

Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, ή

δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
1.3.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δηµοπράτησης.
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Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς 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 λειτουργίας 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 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 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 χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για
οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους Όρους ∆ηµοπράτησης, η οποία
προκύπτει κατά ρητό τρόπον, ή προκύπτει κατά έµµεσο τρόπον, προκειµένου να εξασφαλισθούν
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, 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 απόδοσης,

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 προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ∆ΕΗ,
ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ και λοιποί οργανισµοί κοινής ωφέλειας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά
φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εµποδίων, 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
παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού
γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόµενες περιοχές απ’ αυτά.
1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασ-σαλώσεων
εγκατάστασης χωροσταθµικών ασφαλειών (REPERS), που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών και δεν αµείβονται ιδιαίτερα (σύµφωνα µε τους λοιπούς Όρους ∆ηµοπράτησης).
1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων
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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 αναπτυγµάτων 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 λεπτοµερειών) και η δαπάνη σύνταξης
κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη ‘’όπως κατασκευάσθηκε’’.
1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζοµένων 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 30cm, 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, 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
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. 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 κατοχυρωµένων 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 αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα
αναφέρονται στους Όρους ∆ηµοπράτησης.
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 εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή
και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα
άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.28 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται
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στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.4

Στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου δεν συµπεριλαµβάνεται 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 επιστασίας, δαπάνες σήµανσης εργοταξίων και για τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους,
δασµούς, ασφάλιστρα, τέλη, συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωµών,
κ.λ.π. 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.λ.π. 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 του Αναδόχου επιβαρύνει τον
Kύριο του Έργου.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ 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 µετρήσεων και των συντασσόµενων µε τη βοήθειά τους επιµετρητικών 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 στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για
την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.
2.1.3

Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε εργασίας,

επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της εργασίας,
όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν 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 παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί
µέρους εργασιών του παρόντος Τιµολογίου.
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 εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα
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πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο.

2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
2.2.1

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα
•

Ως ‘’χαλαρά εδάφη’’ χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που

έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.
•

Ως ‘’γαίες και ηµίβραχος’’ χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, 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), χωρίς να είναι
απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισµού.
•

Ως ‘’βράχος’’ χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα 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’’ χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί βραχώδεις

σχηµατισµοί από πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς τσιµεντωµένες κροκάλες ή αµµοχάλικα, θλιπτικής
αντοχής µεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηµατισµών αυτών είναι δυσχερής (δεν
αναµοχλέυονται µε το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών
είναι µειωµένη)

2.2.2

ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος 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 θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές

πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης
(πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.
-

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές

πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών 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).
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-

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 γαλβανισµένος) 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 χρονική 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 κουφωµάτων 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 ∆ηµοσίων Εργων» διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται
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διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαµβάνεται στην τιµή
του κάθε είδους κουφώµατος.

2.2.2

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε µέτρα µήκους
(m) γραµµικών στοιχείων ορισµένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά

είδος

χρωµατισµού που εµφανίζεται 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 αντιδιαβρωτική
προστασία των σιδηρών επιφανειών επιµετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν
αναφέρεται διαφορετικά.
Η (οι) ποσότητα (-ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (-ες) επιµετρήθηκε
(-αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (-αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ο-νται)
σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωµατισµών. Η (οι) τιµή (-ές) µονάδας
θα αποτελεί (-ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «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 αντίστοιχα άρθρα του παρόντος
τιµολογίου, τα οποία ισχύουν γενικά όταν η δαπάνη των ικριωµάτων δεν πληρώνεται µε άλλο άρθρο
του Τιµολογίου που αφορά προηγούµενες 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 περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, οι δοκιµαστικές
βαφές για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα οποία θα
κατασκευάζονται σύµφωνα 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 κλπ) 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
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επιµετρούµενη επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής συµβατικής
επιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή
τρίξυλου) ή της κατεχόµενης από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί
συµβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:
α/α
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Είδος
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)
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου
Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές
µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% του
ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου
Υαλοστάσια:
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια
Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών
Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου
Σιδερένιες θύρες:
α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα
β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά)
δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ
Προπετάσµατα σιδηρά:
α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα
γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας)
Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά:
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου
Θερµαντικά σώµατα:
Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των θερµαντικών
σωµάτων
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Συντελεστής

2,30
2,70
3,00

1,90
2,30
2,60
1,00
1,40
1,80
1,60
1,00
3,70
2,60
2,80
2,00
1,00
1,60
2,50
1,00
1,60
1,00
1,50

2.2.3

ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1.
Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά
πηγή προέλευσης και σκληρότητα
ΜΑΛΑΚΑ: συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
Λευκό
1 Πεντέλης
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
1 Ερέτριας
2 Αµαρύνθου
3 ∆οµβραϊνης Θηβών
4 ∆οµβραϊνης Θηβών
5 ∆οµβραϊνης Θηβών
6 Στύρων
7 Λάρισας
8 Ιωαννίνων
9 Φαρσάλων
10 Ύδρας
11 ∆ιονύσου

και δύσκολης κατεργασίας
Ερυθρότεφρο
Ερυθρότεφρο
Μπεζ
Κίτρινο
Ερυθρό
Πράσινο
Πράσινο
Μπεζ
Γκρι
Ροδότεφρο πολύχρωµο
Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
Ροδόχρουν
1 Ιωαννίνων
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, περιλαµβάνεται και η στίλβωση αυτών
(νερόλουστρο)
3.
Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό τσιµέντο.
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ΑΡΘΡΟ 1ο
Αρθρο: 22.02

Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2204
Καθαίρεση ανωδοµών αργολιθοδοµής ή πλήρους λιθοδοµής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε
στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα
ικριώµατα και προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις
φόρτωσης.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως
ΕΥΡΩ: 33,20 (τριάντα τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 2ο
Αρθρο: 22.10.01

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 εξοπλισµού και εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών
αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, µετά από τεµαχισµό του όγκου
σκυροδέµατος, στις θέσεις φόρτωσης. Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως
ΕΥΡΩ: 66,20 (εξήντα έξι Ευρώ και είκοσι λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 3ο
Αρθρο: 22.20.01

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους
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.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ: 4,80 (τέσσερα Ευρώ και ογδόντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 4ο
Αρθρο: 22.40.01

∆ιάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεµα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2271.Α
∆ιάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέµατος, µε ή χωρίς επίχρισµα, σε οποιοδήποτε
ύψος και θέση του κτιρίου. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα 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
σκυροδέµατος πάχους έως 0,25 m. Η διάνοιξη οπών µεγαλύτερης επιφανείας ή επί
στοιχείων µεγαλυτέρου πάχους τιµολογείται µε τα άρθρα 22.10.01 ή 22.10.02.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)
Για πάχος σκυροδέµατος έως 0,15 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2271Α
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµάχιο (τεµ.)
ΕΥΡΩ: 39,80 (τριάντα εννέα Ευρώ και ογδόντα λεπτά)
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ΑΡΘΡΟ 5ο
Αρθρο: Α-02

ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1123Α)
Για τη γενική εκσκαφή, , εδαφών γαιωδών και ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως,
ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή
συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των
δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο),
για οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο ή και µε τα χέρια, εν ξηρώ ή
µέσα σε νερό, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Χ1 και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Με το άρθρο αυτό πληρώνεται επίσης η, ανάλογης σκληρότητας εδαφών, εκσκαφή:
- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µ. µετά της
µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα τους,
- για τη διευθέτηση χειµάρρων πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µ,
- για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων,
- τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη
συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,
- για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µέτρων,
- τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των
πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνεται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου
για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover
Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη:
- προσέγγισης µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, εκσκαφής µε οποιοδήποτε µέσο ή και
µε τα χέρια και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποστράγγισης των υδάτων, µόρφωσης των
παρειών, των πρανών και του πυθµένα της σκάφης, σχηµατισµού των αναβαθµών
- διαλογής, φύλαξης, φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο
(χωµατοσυλλέκτη, αυτοκίνητο κλπ) την προσωρινή απόθεση για τη χρησιµοποίηση των
κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωµάτων) χωρίς την απόρριψη των ακατάλληλων
ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές ή προσωρινές θέσεις, η δαπάνη του χαµένου
χρόνου φορτοεκφορτώσεων και κάθε είδους σταλίας των αυτοκινήτων, η δαπάνη
εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η δαπάνη επαναφόρτωσης των προσωρινών
αποθέσεων και εκφόρτωσης σε τελικές θέσεις, η δαπάνη διάστρωσης και διαµόρφωσης των
αποθέσεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης και της περιβαλλοντικής
µελέτης
- αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε
συµπύκνωση ή µε τσιµέντο, αποξήλωσης πλακοστρώσεων, και καθαίρεσης
συρµατόπλεκτων κιβωτίων (SΕRAZANETI), µανδροτοίχων από λιθοδοµή, γενικών
λιθοδοµών και οπτοπλινθοδοµών (θεµελίων ή ανωδοµής), κρασπεδορείθρων και στερεών
εγκιβωτισµού, που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών.
απαιτούµενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής όπου τυχόν αυτή απαιτείται καθώς και η
δαπάνη εκθάµνωσης κοπής, ξερίζωσης και αποµάκρυνσης δένδρων ανεξαρτήτως
περιµέτρου
- αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία,
άσχετα εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, όπως περιορισµένα µέτωπα
και όγκοι εκσκαφών κλπ.
συµπύκνωσης της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώµατος"
µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της Φέρουσας Ικανότητας
Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στο σχέδιο ΤΥΠΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. στα
Π.Κ.Ε. σε βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ'
ελάχιστο µε το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιηµένη δοκιµή PROCTOR (PROCTOR MODIFIED, σύµφωνα µε τη δοκιµή AASHO
T 180).
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- κοπής υπάρχουσας ασφαλτικής στρώσης οδοστρωµάτων µε κατάλληλες µεθόδους
σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης
κάθε είδους σταλίας του µηχανικού εξοπλισµού και η δαπάνη αντιµετώπισης κάθε είδους
δυσκολίας για την εφαρµογή των µέτρων προσωρινής ή µόνιµης αντιστήριξης των πρανών
των Cut and Cover και των στοµίων σηράγγων και Cut and Cover
- επανεπίχωσης (µε προϊόντα εκσκαφών) θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της
οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό και δεν υπάρχει απαίτηση
συµπύκνωσης
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, και την παρ.
6.2.1.1 της Π.Τ.Π. Χ1.
Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεσης της
εργασίας σε µια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύθηκαν από το πρόγραµµα εκτέλεσης
του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισµούς.
Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση τον πραγµατικό όγκο των εκτελεσµένων γενικών εκσκαφών
γαιών και ηµίβραχου µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής
των εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. ∆ιευκρινίζεται
ότι ουδεµία αποζηµίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο για τις επί πλέον των
προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές εκτός εάν δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία
µε τεκµηριωµένους λόγους.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο γενικής εκσκαφής γαιών και ηµιβράχου ανευ της καθαράς
µεταφοράς .
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩ: 0,70 (εβδοµήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 6ο
Αρθρο: 20.05.01

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών 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 ιδιαίτερα), 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.
σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος
ΕΥΡΩ: 6,70 (έξι Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 7ο
Αρθρο: 20.20

Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162
Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατοµείου (αδρανή οδοστρωσίας,
λιθοσυντρίµατα, σκύρα κλπ). Περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά των υλικών επί
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τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου µε ή χωρίς
µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 20 cm, η διαβροχή 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 επίχωση.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου
ΕΥΡΩ: 21,20 (είκοσι ένα Ευρώ και είκοσι λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 8ο
Αρθρο: 5.05.02

Επίχωση κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε θραυστό υλικό λατοµείου της Π.Τ.Π. Ο
−150
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6068
Για ένα κυβικό µέτρο επίχωσης κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε θραυστό
αµµοχάλικο της Π.Τ.Π. Ο−150 σε στρώσεις πάχους µέχρι 25 cm µε την έκριψη, διάστρωση,
πλάγιες µεταφορές, το κοπάνισµα ή την χρησιµοποίηση δονητικών αλλ’ όχι επιβλαβών για
την ασφάλεια των τεχνικών έργων µέσων ή άλλων ειδικών συµπυκνωτών, την επί τόπου
αξία του νερού διαβροχής, µε τη δαπάνη µιας τουλάχιστον δοκιµασίας ανά 1.000 m3
συµπυκνωµένου όγκου και πάντως µιας σε κάθε αυτοτελές έργο για την εξακρίβωση της
συµπύκνωσης που έχει επιτευχθεί. Ο βαθµός συµπύκνωσης δεν πρέπει, να είναι κατώτερος
από 95% (τροποποιηµένη δοκιµασία Proctor). Περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του
υλικού . Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών
πληρωµής του ορύγµατος που καθορίζονται στην µελέτη.
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩ: 8,10 (οκτώ Ευρώ και δέκα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 9ο
Αρθρο: 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 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.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος
ΕΥΡΩ: 1,40 (ένα Ευρώ και σαράντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 10ο
Αρθρο: 20.42

Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε αυτοκίνητο
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2180
Mεταφορά µε αυτοκίνητο ενός κυβικού µετρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,
εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την
Υπηρεσία ή προβλέπεται από την µελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την διάστρωση
στον χώρο απόθεσης, ανά χιλιόµετρο διαδροµής εµφόρτου αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε
οδό.
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Τιµή ανά κυβοχιλιόµετρο (m3.km) σε όγκο ορύγµατος
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιµή ανά κυβοχιλιόµετρο (m3.km) σε όγκο ορύγµατος
ΕΥΡΩ: 0,50 (πενήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 11ο
Αρθρο: Η 1.3

ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑ ΚΥΒΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3122)
Καθαρά µεταφορά του αργου υλικού από θέσεως παραγωγής µέχρι θέσεως ενσωµατώσεως
επί της οδού. Ως θέση παραγωγής θεωρείται η πλησιέστερη στο έργο.
Καθαρά µεταφορά αργού υλικού ανά χιλιόµετρο µεταφοράς.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβοχιλιόµετρο
ΕΥΡΩ: 0,42 (σαράντα δύο λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 12ο
Αρθρο: 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. 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) ανεπτυγµένης επιφανείας.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.
ΕΥΡΩ: 15,30 (δεκαπέντε Ευρώ και τριάντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 13ο
Αρθρο: 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 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.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.
ΕΥΡΩ: 39,80 (τριάντα εννέα Ευρώ και ογδόντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 14ο
Αρθρο: 38.20.02

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)
Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C (S500s)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩ: 1,20 (ένα Ευρώ και είκοσι λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 15ο
Αρθρο: 38.20.03

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1422-2
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/ 1423-3 : 2006 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος, κάθε διαµέτρου,
έτοιµοι επί οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩ: 1,10 (ένα Ευρώ και δέκα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 16ο
Αρθρο: 32.01.03

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση
αντλίας ή πυργογερανού
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού
και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των
καλουπιών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α.Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,
του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των 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.∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από
κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15
Κωδικός Αναθεώρησης
ΟΙΚ-3213
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο (m3)
ΕΥΡΩ: 99,30 (ενενήντα εννέα Ευρώ και τριάντα λεπτά)
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ΑΡΘΡΟ 17ο
Αρθρο: 32.01.05

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση
αντλίας ή πυργογερανού
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού
και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των
καλουπιών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α.Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,
του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των 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.∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από
κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25
Κωδικός Αναθεώρησης
ΟΙΚ 3215
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο (m3)
ΕΥΡΩ: 120,00 (εκατό είκοσι )
ΑΡΘΡΟ 18ο
Αρθρο: Β-51

ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕ∆Α ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2921)
Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας
C 12/15, διατοµής 0.15Χ0.30 µ. µε απότµηση, σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π., προς κατασκευή
κρασπέδων, νησίδων ασφαλείας, πεζοδροµίων, κόµβων κ.λ.π., τα οποία θα
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παρασκευάζονται στο εργοστάσιο µε ταυτόχρονη δόνηση και συµπίεση, αποκλειοµένης της
παρασκευής τους επί τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους ξυλότυπους.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς των κρασπέδων και όλων
των απαιτούµενων υλικών πλην του σκυροδέµατος της βάσης έδρασης, η δαπάνη για την
τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια
οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι µικρότερου των 0,50 µ.
µε λεία επιφάνεια, η δαπάνη τέλειας στερέωσης των κρασπέδων µε κατασκευή πίσω από
αυτά ενός συνεχούς πρίσµατος διατοµής 0,10Χ0,20µ από σκυρόδεµα κατηγορίας C 8/10, η
δαπάνη εγκιβωτισµού τους, η δαπάνη αρµολογήµατος µε τσιµεντοκονία αναλογίας 650 χγρ
τσιµέντου ανά µ3 άµµου καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου µε χωρίς τη βάση έδρασής του.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: µέτρο
ΕΥΡΩ: 7,70 (επτά Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 19ο
Αρθρο: 43.22

Κατασκευή λιθοδοµής δύο όψεων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4307
Κατασκευή λιθοδοµής δύο όψεων από επιλεγµένους φυσικούς πλακοειδείς λίθους και
κατεργασία του κονιάµατος των αρµών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ: 153,00 (εκατό πενήντα τρία )
ΑΡΘΡΟ 20ο
Αρθρο: 45.01.02

∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµών χωρικού τύπου
∆ιαµόρφωση 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 επεξεργασία τους µε χονδροπελέκηµα, µε την κατεργασία του
κονιάµατος δόµησης των αρµών της πρόσοψης, την απόξεση του επιφανειακού κονιάµατος
µε κατάλληλο 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).
∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµών πλακοειδούς χωρικού τύπου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4502
∆ιαµόρφωση κυρίως µε επιλογή πλακοειδών λίθων διαφόρων διαστάσεων.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ: 26,50 (είκοσι έξι Ευρώ και πενήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 21ο
Αρθρο: 48.50

∆ιακοσµητικές εµφανείς δροµικές πλινθοδοµές
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4622.1
∆ιακοσµητική 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 τσιµέντου. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια
όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούµενου µηχανικού
εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας τoυ κονιάµατος 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)
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ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ: 109,00 (εκατό εννέα )
ΑΡΘΡΟ 22ο
Αρθρο: ΑΤΟΕ 3208.1 Σχετ.

Επίστρωση µε γαρµπιλοµπετό κατηγορίας C20/25, οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα, πάχους
120mm, µόρφωση αντιολισθηρής επιφάνειας µέσω σχετικής επεξεργασίας µε χρήση και
ειδικής προς τούτο συρµάτινης σκούπας, ή άλλου µέσου (χτενιστό µπετόν), χρήση
κατάλληλων οδηγών κατά τη διάστρωση, επίπαση της επιφάνειας µε τσιµέντο και
διαµόρφωση αρµών µε αρµοκόπτη, και λείανση της παρέπλευρης επιφάνειας των αρµών, σε
εύρος που καθορίζεται στα σχέδια της µελέτης. ∆ηλαδή υλικά και εργασία πλήρους
κατασκευής. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3208.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ2
ΕΥΡΩ: 25,00 (είκοσι πέντε )
ΑΡΘΡΟ 23ο
Αρθρο: 73.16.02 σχετ.

Επιστρώσεις δια κυβόλιθων τσιµέντου οιουνδήποτε σχήµατος και χρώµατος, που
τοποθετούνται σύµφωνα µε την Αρχιτεκτονική µελέτη, σε συνδυασµό χρωµάτων και
σχηµάτων σύµφωνα µε τις εντολές της υπηρεσίας. Στην τιµή περιλαµβάνεται η διάστρωση
της άµµου για την εναπόθεση των κυβόλιθων σε πάχος 3 έως 10 εκατ. για τη διαµόρφωση
της επιφάνειας έδρασης. Η άµµος πρέπει να είναι καθαρή και µε αντίστοιχη κοκκοµετρική
διαβάθµιση ώστε το 80% του υλικού τουλάχιστον να είναι κάτω των 4 χιλ. Ακολουθεί
στεγνή τοποθέτηση των κυβόλιθων σε ύψος 1 έως 1,5 εκατ. περίπου υψηλότερα από την
επιδιωκόµενη τελική στάθµη ώστε η µετέπειτα συµπίεση µε δονητική πλάκα θα φέρει το
δάπεδο στην επιθυµητή στάθµη. Κατόπιν γίνεται η σφράγιση των αρµών µε λεπτή
κοσκινισµένη άµµο για πλήρη σφράγιση των αρµών. Μετά το τέλος της εργασίας ακολουθεί
καθαρισµός του δαπέδου από τα πλεονάζοντα υλικά. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ
7316.Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής
και τοποθέτησης.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: µ2
ΕΥΡΩ: 28,30 (είκοσι οκτώ Ευρώ και τριάντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 24ο
Αρθρο: 73.16 σχετ.

Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου
Επιστρώσεις µε πλακών τσιµέντου ορθογωνικής διατοµής ελάχιστης πλευράς 20 cm και
πάχους 3 έως 5 cm, µε αρµούς πλάτους έως 2 cm, επί υποστρώµατος πάχους 2 cm, από
τσιµεντοκονίαµα των 650 kg τσιµέντου ανά 1 m3 ξηράς άµµου, µε τα υλικά, πλάκες,
τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου ορθογωνικής διατοµής ελάχιστης πλευράς 20 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7317
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ: 22,60 (είκοσι δύο Ευρώ και εξήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 25ο
Αρθρο: ΑΤΟΕ 7316 σχετ2

Επιστρώσεις µε τσιµεντόπλακες ανάγλυφες «οδηγούς» για άτοµα µε ειδικές ανάγκες
(τυφλούς) διαστάσεων πλευράς 40εκ.- 40εκ. και πάχους 3-5 εκ. µε αρµούς πλάτους έως
2cm, επί υποστρώµατος πάχους 2 cm, από τσιµεντοκονίαµα των 650 kg τσιµέντου ανά 1
m3 ξηρής άµµου. Eκτός από το βασικό σχέδιο «οδηγό» περιλαµβάνονται και τα απαραίτητα
τεµάχια προειδοποίησης για «κίνδυνο» και «αλλαγή» τα οποία τοποθετούνται σε
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κατάλληλες θέσεις. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά καθώς και η εργασία πλήρους
κατασκευής και τοποθέτησης. Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7316
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ: 19,90 (δεκαεννέα Ευρώ και ενενήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 26ο
Αρθρο: 52.96 σχετ.

Επένδυση στοιχείων µε ξύλινες δοκούς σύνθετης επικολλητής ξυλείας ερυθρελάτης,
διαστάσεων 14,5*0,08-1,2 εκ. περίπου, που τοποθετούνται σε έτοιµο µεταλλικό σκελετό,
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Συµπεριλαµβάνεται η πλήρης κατεργασία των ξύλινων
επιφανειών (ροκάνισµα, πλάνισµα, τρίψιµο) και µόρφωσης των ακµών και άκρων αυτών. Η
κατασκευή θα είναι εξ' ολοκλήρου βαµµένη τρεις φορές µε χρώµατα υδατοδιαλυτά για
εξωτερικούς χώρους µε ποιότητα χρώµατος νέας τεχνολογίας σε χρώµα που θα υποδειχτεί
από τη µελέτη και ενδιάµεσο τρίψιµο και θα περιλαµβάνεται το βερνίκωµα και το κέρωµα. Η
υγρασία του ξύλου θα είναι 8-10%-12%, η υλοτόµηση θα πρέπει να έχει γίνει κατά τις
προδιαγραφές DIN 1052, και οι προδιαγραφές καταλληλότητας θα είναι κατά DIN4074 και
GROUP 1-2. Η αντοχή δεσµών κόλλας, αντοχή σε υγρασία και θερµότητα θα πρέπει να
πληρούν τις DIN EN 204-D4, DIN 68 705 AW και WATT’91 > 7N5/mm2 αντίστοιχα. Στην
τιµή περιλαµβάνονται τα υλικά στερέωσης και η τοποθέτηση στις θέσεις του έργου . Όλα
τα υλικά στερέωσης θα είναι µη εµφανή.
Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 5281
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ: 14,00 (δεκατέσσερα Ευρώ)
ΑΡΘΡΟ 27ο
Αρθρο: 71.21

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121
Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 cm,
σε τρεις διαστρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη 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)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ: 12,70 (δώδεκα Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 28ο
Αρθρο: 77.80.02

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.
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. Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων
του τελικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ: 11,60 (έντεκα Ευρώ και εξήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 29ο
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Αρθρο: Ε-17.2

∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Τελική ∆ιαγράµµιση Οδοστρώµατος µε υλικό
υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7788)
Για την πλήρη διαγράµµιση (είτε αρχική είτε αναδιαγράµµιση) ασφαλτικού οδοστρώµατος
οποιασδήποτε ποιότητας υφής και ηλικίας, µε υλικό υψηλής αντοχής και
αντανακλαστικότητας, του οποίου ο ελάχιστος χρόνος εγγύησης είναι 30 µήνες, που
εκτελείται σύµφωνα µε την προδιαγραφή Σ308-75 "Σήµανσις οδών-Προδιαγραφαί
διαγραµµίσεων οδοστρωµάτων" και τους όρους δηµοπράτησης του έργου.
∆ιαγράµµιση µε υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, ελάχιστου χρόνου
εγγύησης 30 µηνών σύµφωνα και µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 1423 – ΕΝ 1424– ΕΝ 1436,
του οποίου η χρήση και εφαρµογή είναι εγκεκριµένη από κρατικό εργαστήριο ∆ηµοσίων
Έργων χωρών µελών της Ε.Ε. (π.χ. LCPC Γαλλίας, BAST Γερµανίας, κλπ.)
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα παρακάτω:
- η προµήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την κατασκευή λευκής ή έγχρωµης
αντανακλαστικής διαγράµµισης οδοστρώµατος από εν ψυχρώ εφαρµοζόµενο υλικό (χρώµα
ενός ή δύο συστατικών, ψεκαζόµενο ή διαστρωνόµενο ψυχροπλαστικό µε τα απαραίτητα
πρόσθετα υλικά, όπως αραιωτικό ή σκληρυντής, γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθηρό
λεπτόκοκκο αδρανές)
η µεταφορά όλων των παραπάνω υλικών διαγράµµισης από τον τόπο προµήθειάς
τους στον τόπο ενσωµάτωσης συµπεριλαµβανοµένων των φορτοεκφορτώσεων του
χαµένου χρόνου και της σταλίας των µέσων µεταφοράς
η προσωρινή αποθήκευση όλων των παραπάνω υλικών επί τόπου του έργου
ο καθαρισµός του οδοστρώµατος, όπου πρόκειται να εφαρµοστεί η διαγράµµιση,
από κάθε είδους ξένα και χαλαρά υλικά µε χρήση µηχανικού σάρωθρου ή απορροφητικής
σκούπας σε αστικές ή ηµιαστικές περιοχές και χειρωνακτικά
η προετοιµασία διαγράµµισης (στίξη-πικετάρισµα) και η προεργασία των υλικών
διαγράµµισης
η κατασκευή διαγράµµισης (νέα διαγράµµιση ή αναδιαγράµµιση) οποιουδήποτε
είδους, µορφής και διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα) µε εν
ψυχρώ εφαρµογή του υλικού και των πρόσθετων υλικών (γυάλινα σφαιρίδια και
αντιολισθηρό λεπτόκοκκο αδρανές) στην προβλεπόµενη ποσότητα και πάχος υµένα
η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
διαγράµµισης
η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την κυκλοφορία
από τη χρονική στιγµή της διάστρωσης των υλικών µέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους
καθώς επίσης και άρση των µέτρων προστασίας
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ: 6,62 (έξι Ευρώ και εξήντα δύο λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 30ο
Αρθρο: Β-56.09

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 6 ΑΤΜ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.5)

Φ250

Για την προµήθεια και πλήρη εγκατάσταση πλαστικού σωλήνα 6 ατµ. από σκληρό PVC-100
κατά ΕΛΟΤ 686 (ΤΥΠΟΣ Ε) για διαµέτρους µέχρι 140 χλστ ή σειράς 51 κατά ΕΛΟΤ 476 για
µεγαλύτερες των 140 χλστ διαµέτρους, ο οποίος θα τοποθετηθεί σύµφωνα µε τη µελέτη,
και τις εντολές της Υπηρεσίας στις κατάλληλες θέσεις θα στερεωθεί κατάλληλα ώστε να
µην παραµορφωθεί ή µετακινηθεί ή γεµίσει µε σκυρόδεµα κατά τη σκυροδέτηση, µε σκοπό
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τη διέλευση καλωδίων (ΟΤΕ, ∆ΕΗ κλπ.) και "ενεργών αγωγών" (φυσικού αερίου, ύδρευσης,
άρδευσης, αποχέτευσης-απορροής οµβρίων τεχνικών έργων), ή την παραµονή του ως
αναµονή για µελλοντική τοποθέτηση στοιχείων, όπως πάσσαλοι θεµελίωσης πετασµάτων
κλπ, και την αποστράγγιση των τοίχων και βάθρων.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:

η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, των ειδικών τεµαχίων
τους (σύνδεσµοι, καµπύλες κλπ) και όλων των υλικών στερέωσης-σύνδεσής τους καθώς και
του σύρµατος τραβήγµατος καλωδίων

η δαπάνη προσέγγισης και τοποθέτησής τους στην ενδεδειγµένη θέση εν ξηρώ ή
µέσα σε νερό, είτε εντός τάφρου είτε εντός σώµατος τεχνικού είτε ανάρτησής τους από
σώµατα τεχνικών είτε οπουδήποτε αλλού απαιτηθεί στις θέσεις και µε την κλίση που
προβλέπονται στη µελέτη, µε τη δαπάνη κάθε εργασίας και απαιτούµενων υλικών για την
τοποθέτηση και στερέωση και αγκύρωσή τους

οι δαπάνες της εργασίας κοπής (κάθετα ή λοξά) µετά των αποµειώσεων των υλικών
λόγω κοπής, τοποθέτησης του σύρµατος καλωδίων, ένωσης των σωλήνων µεταξύ τους ή
µε δίκτυα ή τις εξόδους των στοµίων αποχέτευσης γεφυρών, µε τα ειδικά τεµάχια, καθώς
και κάθε άλλη εργασία ή υλικό απαιτούνται για την πλήρη εγκατάστασή τους σε πλήρες
δίκτυο, όπου απαιτείται

οι δαπάνες εκσκαφής και επανεπίχωσης της τάφρου, όταν οι σωλήνες
τοποθετούνται µέσα στο έδαφος, οι δαπάνες των απαιτουµένων σκυροδεµάτων για την
έδραση – στερέωση ή εγκιβωτισµό των σωλήνων µετά της πιθανής φθοράς ξυλοτύπων και
χρήσης ικριωµάτων για την προσωρινή τοποθέτηση και στερέωση των σωλήνων

οι δαπάνες δοκιµασίας του δικτύου καθώς και όλες οι δαπάνες για
φορτοεκφορτώσεις, τυχόν καθυστερήσεις και σταλίες αυτοκινήτων, µηχανηµάτων και
προσωπικού όπως και κάθε άλλη εργασία που είναι αναγκαία για πλήρως συντελεσµένη
εργασία, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά µέτρο πραγµατικού αξονικού µήκους εγκατεστηµένου πλαστικού σωλήνα PVC
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: µέτρο
ΕΥΡΩ: 28,50 (είκοσι οκτώ Ευρώ και πενήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 31ο
Αρθρο: 11.01.01

Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων
Κωδικός Αναθεώρησης
Υ∆Ρ 6752
Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, σίφωνες φρεατίων 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
συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισµένου εργαστηρίου και θά φέρουν
σήµανση ποιότητος CE της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
χυτοσιδηρά, κοινά
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραµµο
ΕΥΡΩ: 1,75 (ένα Ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 32ο
Αρθρο: 11.02.04

Μεταλλικές εσχάρες υπονόµων
Κωδικός Αναθεώρησης
Υ∆Ρ 6752
Μεταλλικές εσχάρες υπονόµων πλήρως τοποθετηµένες µετά της αξίας µεταφοράς επί
τόπου των έργων. Τα προσκοµιζόµενα προς τοποθέτηση υλικά θα συνοδεύονται από
πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισµένου εργαστηρίου και θά φέρουν σήµανση ποιότητος
CE της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη,
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ductile iron κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραµµο
ΕΥΡΩ: 2,60 (δύο Ευρώ και εξήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 33ο
Αρθρο: ∆10

Προµήθεια τύρφης
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ-5340
Για την προµήθεια επί τόπου του έργου τύρφης, συσκευασµένης, µε ένδειξη προέλευσης,
τύπου υλικού, όγκου. Το προσκοµιζόµενο υλικό θα συνοδεύεται από πρόσφατο
πιστοποιητικό ελέγχου αναγνωρισµένου εργαστηρίου (χηµική ανάλυση).
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m3
ΕΥΡΩ: 45,00 (σαράντα πέντε )
ΑΡΘΡΟ 34ο
Αρθρο: ∆7

Προµήθεια κηπευτικού χώµατος
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ-1710
Προµήθεια κηπευτικού χώµατος επί τόπου του έργου. Το κηπευτικό χώµα θα είναι γόνιµο,
επιφανειακό, εύθρυπτο, 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)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m3
ΕΥΡΩ: 8,50 (οκτώ Ευρώ και πενήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 35ο
Αρθρο: Γ2

Ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 1620
Ενσωµάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη,
οργανοχουµικά, περλίτη κλπ), 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)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m3
ΕΥΡΩ: 5,50 (πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 36ο
Αρθρο: Ε1.1

Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός
Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5130
Aνοιγµα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός και
αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών. Στην τιµή περιλαµβάνονται
όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για
την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ
ΕΥΡΩ: 0,65 (εξήντα πέντε λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 37ο
Αρθρο: Ε1.2

Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός
Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5120
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Aνοιγµα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός και
αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών. Στην τιµή περιλαµβάνονται
όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για
την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ
ΕΥΡΩ: 1,60 (ένα Ευρώ και εξήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 38ο
Αρθρο: ∆1.5

∆ένδρα κατηγορίας ∆5
Αναθεωρείται µε το άρθρο: 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 µέχρι τη φύτευσή του, 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 παράδοση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση στο συνεργείο
φύτευσης.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ
ΕΥΡΩ: 48,70 (σαράντα οκτώ Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 39ο
Αρθρο: ∆2.5

Θάµνοι κατηγορίας Θ5
Αναθεωρείται µε το άρθρο: 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. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ
ΕΥΡΩ: 31,00 (τριάντα ένα )
ΑΡΘΡΟ 40ο
Αρθρο: Ε9.6

Φύτευση φυτών
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, σχηµατισµός
λεκάνης άρδευσης και µια άρδευση του µε κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιµή
περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων
των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ
ΕΥΡΩ: 3,20 (τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 41ο
Αρθρο: Ε9.7

Φύτευση φυτών
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
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τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την
επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και
σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης και µια άρδευση του µε κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιµή
περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων
των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ
ΕΥΡΩ: 4,50 (τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 42ο
Αρθρο: Ε11.1.1

Υποστύλωση δένδρων
Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5240
Για µήκος πασσάλου µέχρι 2,50 m
Yποστύλωση δέντρου µε την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωµένου, βαµµένου,
πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισµένου µέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην
τιµή συµπεριλαµβάνονται η αξία και µεταφορά επί τ’οπου 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.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ
ΕΥΡΩ: 3,00 (τρία )
ΑΡΘΡΟ 43ο
Αρθρο: Η1.2.1

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου mm Φ20
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) κατά DIN 8072 για
διατοµές έως Φ32 mm, δηλαδή σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήµατα και µικροϋλικά (κάναβι,
τεφλόν κλπ). Προµήθεια σωλήνων και εξαρτηµάτων, µεταφορά, προσέγγιση, και εργασία
πλήρους τοποθέτησης επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για
πλήρη λειτουργία. ∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m
ΕΥΡΩ: 0,55 (πενήντα πέντε λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 44ο
Αρθρο: Η8.2.10.1

∆ΙΑΝΕΜΗΤΕΣ
Σταλακτηφόροι
Σταλακτηφόροι Φ20 mm από ΡΕ µε µη αυτορυθµιζόµενους σταλάκτες και ριζοαπωθητικό
για υπόγεια τοποθέτηση, Αποστάσεις σταλακτών 33 cm
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 8
Σταλακτηφόροι Φ20 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), µε ενσωµατωµένους σταλάκτες µε
λαβύρινθο µακράς διαδροµής, 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 κλπ) 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
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διάστηµα 5 ετών, δηλ. η εργασία και τα αναλώσιµα υλικά (ανταλλακτικά φίλτρων,
φυτοφάρµακα κλπ. ∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ
ΕΥΡΩ: 0,77 (εβδοµήντα επτά λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 45ο
Αρθρο: Η5.1.2

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm
Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 3/4''
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 11
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 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)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ
ΕΥΡΩ: 7,70 (επτά Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 46ο
Αρθρο: Η5.4.1

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ
Υδρόµετρα ορειχάλκινα, πολλαπλής ριπής
Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1''
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 11
Υδρόµετρα ορειχάλκινα, ΡΝ 16 atm, πολλαπλής ριπής, ξηρού τύπου, µε δυνατότητα
ηλεκτρικής εξόδου. 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)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ
ΕΥΡΩ: 75,00 (εβδοµήντα πέντε )
ΑΡΘΡΟ 47ο
Αρθρο: Η9.2.2.1

Προγραµµατιστές - εξαρτήµατα
Προγραµµατιστές µπαταρίας απλού τύπου, Ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες 2-4
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 52
Προγραµµατιστές µπαταρίας απλού τύπου, 3 εκκινήσεων, 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
ηλεκτροβάνας.
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου πλήρους προγραµµατιστή µε την µπαταρία του και
πάσης φύσεως εξαρτηµάτων καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης,
προγραµµατισµού, ελέγχου, ρυθµίσεων, δοκιµών κλπ. για κανονική λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ
ΕΥΡΩ: 120,00 (εκατό είκοσι )
ΑΡΘΡΟ 48ο
Αρθρο: Η9.1.1.6

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ
Ηλεκτροβάνες
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές
Ονοµαστική διάµετρος, Με µηχανισµό ρύθµισης πίεσης, Φ 1''
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 8
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονοµ. πίεσης 10 atm, περιοχής
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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)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ
ΕΥΡΩ: 95,00 (ενενήντα πέντε )
ΑΡΘΡΟ 49ο
Αρθρο: Η9.2.14.2.1

Προγραµµατιστές - εξαρτήµατα
Στεγανό κουτί για προγραµµατιστές, από πολυεστέρα, ∆ιαστάσεις (mm) 40Χ30Χ20
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 8
Στεγανό κουτί προγραµµατιστών, από πολυεστέρα ενισχυµένο µε ίνες υάλου, για
τοποθέτηση προγραµµατιστών ή και κεφαλών άρδευσης, µε σώµα και πόρτα πάχους
τουλάχιστον 3 mm, µε εσωτερική πλάκα στήριξης εξαρτηµάτων (προγραµµατιστών,
µετασχηµατιστών κλπ), µεταλλική ή από πολυεστέρα, µε στεγανοποιητικά παρεµβύσµατα
στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθµού προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 65, µε
κλειδαριά ασφαλείας, µε δυνατότητα ανοίγµατος της πόρτας δεξιά ή αριστερά ή µε δύο
πόρτες, µε όλα τα εξαρτήµατα υλικά και µικρουλικά και την εργασία τοποθέτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ
ΕΥΡΩ: 55,00 (πενήντα πέντε )
ΑΡΘΡΟ 50ο
Αρθρο: Η9.2.13.3

Προγραµµατιστές - εξαρτήµατα
Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, διαστάσεις / αριθµός Η/Β: 30Χ40 cm, 4 Η/Β
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 8
Πλαστικό φρεάτιο µε καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), µε τα υλικά
εγκιβωτισµού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, στην οποία
περιλαµβάνεται το άνοιγµα του λάκκου, η διαµόρφωση των τοµών για το πέρασµα των
σωλήνων, η τοποθέτηση άµµου λατοµείου στον πυθµένα του λάκκου για την στράγγιση, η
προσαρµογή του φρεατίου στην στάθµη του εδάφους, η επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη
απαραίτητη εργασία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ
ΕΥΡΩ: 28,00 (είκοσι οκτώ )
ΑΡΘΡΟ 51ο
Αρθρο: 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 απαιτούµενο βάθος, µε
χρήση µηχανικών µέσων (π.χ. αυτοφερόµενη καδένα, αυλακωτήρα κλπ).
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m
ΕΥΡΩ: 0,85 (ογδόντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 52ο
Αρθρο: ΗΛΜ 52 (ΠΙΛΑΡ)

ΠΙΛΑΡ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Για την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (ΠΙΛΑΡ)
ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισµού, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, τα σχέδια και τα λοιπά
τεύχη δηµοπράτησης.
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Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
α.
το µεταλλικό ερµάριο (Πίλαρ)
β.
τη βάση του από οπλισµένο σκυρόδεµα
γ.
τη στεγανή διανοµή πλήρως εξοπλισµένη, µε φωτοκύτταρο ελέγχου και
χρονοδιακόπτη, για τριφασική παροχή.
δ.
το φωτιστικό σώµα µε το λαµπτήρα και διακόπτη χειριστού.
ε.
ένα ρευµατοδότη 16 Α και ένα ρευµατοδότη τριφασικό 32Α.
στ.
τον ηλεκτρικό πίνακα πλήρες.
ζ.
την πλάκα γείωσης διαστάσεων 500Χ500Χ5 χλστ ή την τριγωνική γείωση.
Το πίλλαρ θα είναι κατασκευασµένο από µεταλλικό πλαίσιο και εξωτερικό µεταλλικό κιβώτιο
από χαλυβδοέλασµα ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό πάχους 2mm. Οι εσωτερικές ωφέλιµες
διαστάσεις του θα είναι: πλάτος 1,45m, ύψος 1,30m, και βάθος 0,35m. Το εσωτερικό του
πίλλαρ θα είναι χωρισµένο µε λαµαρίνα σε δύο ανεξάρτητους χώρους από τους οποίους ο
ένας θα προορίζεται για τον µετρητή της ∆.Ε.Η. και ο άλλος για την ηλεκτρική διανοµή. Οι
θύρες θα κλείνουν µε την βοήθεια ελαστικού παρεµβύσµατος και περιµετρικά θα είναι δύο
φορές κεκαµένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) για να παρουσιάζουν αυξηµένη αντοχή
στην παραµόρφωση και να εφαρµόζουν καλά στο κλείσιµο. Η θύρα στο χώρο του µετρητή
θα πρέπει να επιτρέπει την ανάγνωση της µέτρησης - εξωτερικά. Θα αναρτώνται στο σώµα
του πίλλαρ µε τη βοήθεια µεντεσέδων βαρέως τύπου και θα έχουν ανεξάρτητη χωνευτή
κλειδαριά. Το επάνω µέρος του πίλλαρ θα έχει σχήµα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της
υπόλοιπης κατασκευής κατά 6cm. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή και
θα βαφεί µε δύο στρώσεις χρώµατος µινίου και δύο στρώσεις από βερνικόχρωµα
αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας.
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα υλικά (µικροαυτόµατοι,
ραγοδιακόπτες, αυτόµατος διακόπτης ισχύος, αυτόµατος διακόπτης διαρροής,
τηλεχειριζόµενοι διακόπτες, φωτοκύτταρο και ψηφιακό χρονοδιακόπτη) σύµφωνα µε τα
σχέδια και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. Η κάθε γραµµή φωτισµού θα περιλαµβάνει
µικροαυτόµατο, ραγοδιακόπτη και ενδεικτική λυχνία, ενώ οι γραµµές φωτισµού των ιστών
και των υπόλοιπων φώτων θα ελέγχονται µε τηλεχειριζόµενους διακόπτες µέσω του
χρονοδιακόπτη και του φωτοκύτταρου σύµφωνα µε τα σχέδια.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς στον
τόπο ενσωµάτωσης του πίλαρ και όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και των
µικροϋλικών συνδέσεων κλπ., η δαπάνη της εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και της
γείωσης, η δαπάνη της εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης, µε τις εισερχόµενες
και εξερχόµενες γραµµές, η δαπάνη προµήθειας και σύνδεσης της γείωσης και η δαπάνη
ελέγχων της, έλεγχος δοκιµών και ρυθµίσεων και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας
που απαιτείται για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα
και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεµ.
ΕΥΡΩ: 1.550,00 (ένα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα )
ΑΡΘΡΟ 53ο
Αρθρο: ΗΛΜ 52 (ΑΤΗΕ 9347)

Σύνδεση µετρητού ∆ΕΗ
Σύνδεση µετρητού ∆ΕΗ µε πίνακα εντός πιλλαρ δηλαδή υλικά (καλώδια, χαλκός κλπ) και
εργασία, καθώς και παραλαβή πλαστικού κυτίου από τη ∆ΕΗ, συµπεριλαµβανόµενης της
δαπάνης τοποθέτησής του. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η προµήθεια και τοποθέτηση της
απαραίτητης σιδεροσωλήνας 3" για το παροχικό καλώδιο.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 .
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ
ΕΥΡΩ: 190,00 (εκατό ενενήντα )
ΑΡΘΡΟ 54ο
Αρθρο: ΗΛΜ 45 (ΑΤΗΕ Ν9346)
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Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ14 µεταφορά και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης ενδεικτικού
τύπου ELEMCO 114-632-1415 µε όλα τα απαραίτητα τυποποιηµένα υλικά και ειδικά
εξαρτήµατα παραδοτέο έτοιµο συνδεδεµένο.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 45.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ.
ΕΥΡΩ: 10,58 (δέκα Ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 55ο
Αρθρο: ΗΛΜ 102 (ATHE 8773.6.5)

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών, επί τόπου του
έργου, τοποθετηµένο σε ήδη κατασκευασµένο χωνευτό ή υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων
διέλευσης που αποτιµώνται ιδιαίτερα, διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του και πλήρης
εγκατάσταση, παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1m) διατοµής 5x10mm².
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 102.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: µ
ΕΥΡΩ: 12,45 (δώδεκα Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 56ο
Αρθρο: ΗΛΜ 47 (ΑΤΗΕ 8774.5.2)

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τετραπωλικό διατ. 4 Χ 2,5 µµ2, ορατό ή εντοιχισµένο, ή τοποθετηµένο
εντός σωλήνα (πλαστικού ή σιδεροσωλήνα). ∆ηλαδή προµήθεια και προσκόµιση υλικών και
µικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κ.λ.π.
όπως αυτά απαιτούνται κατά περίπτωση) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και
οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου,τοποθέτηση, διαµόρφωση και σύνδεση των
άκρων του (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκ/σης) και πλήρη εγκατάσταση, παραδοτέο σε
κανονική λειτουργία.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8774.5.2
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: µέτρο
ΕΥΡΩ: 6,09 (έξι Ευρώ και εννέα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 57ο
Αρθρο: ΗΛΜ 102 (ΑΤΗΕ 9337.2.1)

Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2.5 mm2, δηλαδή προµήθεια ,µεταφορά τοποθέτηση και σύνδεση ενός
τρέχοντος µέτρου καλωδίου 3Χ2.5 mm2, µέσα σε σιδεροσωλήνα ή πλαστικό σωλήνα
παραδοτέο σε λειτουργία.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 102.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 1µέτρο
ΕΥΡΩ: 4,10 (τέσσερα Ευρώ και λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 58ο
Αρθρο: ΗΛΜ 102 (ΑΤΗΕ 8773.3.1)

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως
και επισηµάνσεως (µούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισηµάνσεως,
αναλογία άµµου κλπ) και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
διακλαδώσεως δοκιµών µονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία (1 m)
8773. 2. 1 ∆ιατοµής 3 Χ 1,5 mm2.
Αναθεωρείται σύµφωνα µε το άρθρο ATHE 8773.3.1
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΜΜ
ΕΥΡΩ: 2,30 (δύο Ευρώ και τριάντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 59ο
Αρθρο: ΗΛΜ 10 (ΑΤΗΕ 9307.Χ)

Φρεάτιο επισκέψεως διαστάσεων 50Χ50 cm και βάθους 60 cm, από σκυρόδεµα πάχους 10
cm µε χυτοσιδηρούν κάλυµµα δηλαδή προµήθεια, µεταφορά όλων των υλικών που
χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου, ενσωµάτωση των άκρων υπογείων
σωλήνων διελεύσεως τροφοδοτικών καλωδίων και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας
συµπεριλαµβανοµένων και των εκσκαφών γιά την πλήρη και έντεχνη κατασκευή
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του φρεατίου. Ο πυθµένας του φρεατίου θα επιστρωθεί µε σκυρόδεµα Σ 150 σε πάχος 10
cm και θα έχει στο κέντρο οπή αποστράγγισης.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 10.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ.
ΕΥΡΩ: 165,00 (εκατό εξήντα οκτώ )
ΑΡΘΡΟ 60ο
Αρθρο: ΗΛΜ 41 (8733.2.8α)

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός θωρακισµένος από PVC, σπιράλ ∆ιαµέτρουΦ
40mm ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τις απαραίτητες ευθείες ή καµπύλες
από πλαστικό υλικό, προστόµια και µικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ
ΕΥΡΩ: 6,16 (έξι Ευρώ και δεκαέξι λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 61ο
Αρθρο: ΗΛΜ 5 (ΑΤΗΕ 8036.7)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), δηλαδή
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε
απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως ∆ιαµέτρου 2 1/2 ins
Πάχους 3,65 mm.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: µ.µ.
ΕΥΡΩ: 37,23 (τριάντα επτά Ευρώ και είκοσι τρία λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 62ο
Αρθρο: ΗΛΜ10 (ΑΤΗΕ 9302.1)

Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες γιά την τοποθέτηση καλωδίων πλάτους όφρυος
ορύγµατος µικροτέρου ή µέχρι 1,00 m και σε βάθος µέχρι 1,00 m µε οποιονδήποτε τρόπο ή
µέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή µέσα σε νερό η στάθµη του οποίου ή ευρίσκεται σε
ηρεµία ή υποβιβάζεται µε άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την µόρφωση των παρειών
και του πυθµένα του ορύγµατος στίς απαιτούµενες διατοµές. Στην τιµή περιλαµβάνεται και
η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά την αναπέταση των
προϊόντων ανάλογα µε τους τρόπους και τα µέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως
φορτοεκφορτώσεων, τοπκών µετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) και µεταφορών
γιά την οριστική
αποµάκρυνση των προϊόντων που περισεύουν σε θέσεις που
επιτρέπονται από την αστυνοµία ή προσωρινή απόθεση
αυτών γιά την κατασκευή
επιχωµάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας
των
µεταφορικών µέσων. Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως
της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις πλήρως συµπιεζόµενες
Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 9302.1
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ3
ΕΥΡΩ: 12,29 (δώδεκα Ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 63ο
Αρθρο: ΗΛΜ 45 (α)

Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος ,δηλαδή προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση ενός
τρέχοντος µέτρου γυµνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού 25 χιλ. για την σύνδεση του
υπογείου δικτύου γειώσεως µε τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται µέσα στους ιστούς.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 45
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: µ.µ.
ΕΥΡΩ: 4,50 (τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 64ο
Αρθρο: ΗΛΜ 47 (ΑΤΗΕ 8774.6.4)
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Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπωλικό διατ. 5 Χ 6 µµ2, ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια
και προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα,
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας,
καλωδίων κ.λ.π.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε
στοιχείο του κτιρίου,τοποθέτηση, διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και
εξαρτήµατα της εγκ/σης) και πλήρη εγκατάσταση, παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: µέτρο
ΕΥΡΩ: 8,80 (οκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 65ο
Αρθρο: ΑΤΗΕ 8766.5 ΣΧ1 (Μούφα)

Προµήθεια και τοποθέτηση µίας µούφας ρητίνης (σχήµατος Ταυ) για την µάτηση 2
καλωδίων και την έξοδο ενός τρίτου. Στην τιµή περιλαµβάνονται επίσης η δαπάνη
προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις
εκφορτώσεις κλπ και η τοποθέτησή της, η δαπάνη των δοκιµών, των ελέγχων και
ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη
εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοση της σε πλήρη και κανονική λειτουργία,
σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές της Τ.Σ.Υ. και τα εγκεκριµένα σχέδια.
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 104
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ
ΕΥΡΩ: 40,00 (σαράντα )
ΑΡΘΡΟ 66ο
Αρθρο: ΗΛΜ 8 (ΣΧ ΑΤΗΕ 8043.1.2)

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας 6,0 atm
διαµέτρου Φ 40 mm , για σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε
σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο
στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος. Στην τιµή περιλαµβάνεται, η προµήθεια, φόρτωση,
εκφόρτωση, µεταφορά, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση των σωλήνων και των
απαιτούµενων ειδικών τεµαχίων κάθε σχήµατος και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συνδέσεως. Επίσης περιλαµβάνεται ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο και η
τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική
Προδιαγραφή πάνω από την εγκιβωτισµένη σωλήνα.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: µ.µ.
ΕΥΡΩ: 14,85 (δεκατέσσερα Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 67ο
Αρθρο: ΗΛΜ 8 (ΣΧ ΑΤΗΕ 8043.1.3)

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας 6,0 atm
διαµέτρου Φ 60 mm , για σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε
σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο
στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος. Στην τιµή περιλαµβάνεται, η προµήθεια, φόρτωση,
εκφόρτωση, µεταφορά, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση των σωλήνων και των
απαιτούµενων ειδικών τεµαχίων κάθε σχήµατος και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συνδέσεως. Επίσης περιλαµβάνεται ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο και η
τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική
Προδιαγραφή πάνω από την εγκιβωτισµένη σωλήνα.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: µ.µ.
ΕΥΡΩ: 15,38 (δεκατέσσερα Ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 68ο
Αρθρο: ΑΤΗΕ 9322.1 ΣΧ1 (6µ – 150W)

Ύψους 6µ, ελάχιστου πάχους 3mm, χωρίς ραφή, µε κατάλληλη πλάκα έδρασης (ελάχιστου
πάχους 10mm και ελάχιστου εµβαδού 0,14m2), µε βραχίονα κατάλληλο για την ανάρτηση
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του παρακάτω αναφερόµενου φωτιστικού σώµατος. Όλα τα τµήµατα θα πρέπει να είναι
γαλβανισµένα εν θερµώ και κατόπιν βαµµένα ηλεκτροστατικά σε χρώµα RAL της επιλογής
µας. Ο ιστός θα πρέπει να φέρει την προβλεπόµενη από την νοµοθεσία σήµανση CE. Στην
τιµή συµπεριλαµβάνονται: (1) τα αγκύρια - κατασκευασµένα από 4 γαλβανιζέ ντίζες κατά
ελάχιστο Ψ22 χλστ. µε σπείρωµα Μ22 χλστ. και ελάχιστου µήκους 750 χλστ., µε τα
απαραίτητα γαλβανιζέ εξαρτήµατα (παξιµάδια και ροδέλες), (2) το ακροκιβώτιο και το
καπάκι της θυρίδας - µέσα σε κάθε ιστό θα εγκατασταθεί ένα ακροκιβώτιο (µε τις
απαραίτητες ασφάλειες και τριπλή ή τετραπολική κλέµµα) για την τροφοδότηση των
φωτιστικών σωµάτων, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 60529 και ΕΛΟΤ ΕΝ 50102. Το
ακροκιβώτιο θα πρέπει να δέχεται καλώδιο διατοµής έως 16 mm2. Στο κάτω µέρος του θα
φέρει οπή για διέλευση καλωδίων µε τους απαραίτητους στυπιοθλίπτες για την στεγάνωση
του ακροκιβωτίου. Η τοποθέτηση του ακροκιβωτίου θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται
και από το κατάλληλο καπάκι θυρίδας ιστού, ώστε µε αυτόν τον τρόπο να υπάρχει µέγιστη
στεγανότητα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των καλωδίων. Αυτό θα µπορούσε να
επιτυγχάνεται από ένα ενσωµατωµένο ελαστικό παρέµβυσµα υψηλής αντοχής που θα φέρει
το καπάκι του ιστού ώστε να παρέχει τέλεια εφαρµογή ανάµεσα στη θυρίδα και το καπάκι,
και (3) το φωτιστικό σώµα - κατασκευασµένο από χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο και
ηµισφαιρικό κέλυφος από φύλλο αλουµινίου, βαµµένο ηλεκτροστατικά µε πολυεστερικά
χρώµατα σε αποχρώσεις χρώµατος RAL της επιλογής µας. Με ανταυγαστήρα πρεσσαριστά
µορφοποιηµένο από υψηλής καθαρότητας (99,80%) και απόδοσης ανοδειοµένο αλουµίνιο
για σταθερή υψηλή οπτική απόδοση και ελάχιστη φωτορύπανση. Θα πρέπει να είναι ειδικά
σχεδιασµένο ώστε η κατηγοριοποίηση της φωτεινής έντασης και θάµβωσης να είναι G4 και
D4 αντίστοιχα, βάσει της ∆ιεθνούς Επιτροπής Φωτισµού CIE και των ευρωπαϊκών
προτύπων EN 13201, EN 13032. Με οθόνη (κώδωνας) κατασκευασµένη από επίπεδο ή
ελαφρώς κουρµπαριστό γυαλί, πάχους 5mm, ανθεκτικό σε κραδασµούς (µε βαθµό αντοχής
στην κρούση ΙΚ09) και σε θερµότητα. Να φέρει κεραµικό ντουί από πορσελάνη Ε27,
τοποθετηµένο σε ειδικό τµήµα από πλαστικό µε σιλικονούχες τσιµούχες. Τα όργανα
έναυσης να είναι τοποθετηµένα σε ειδική βάση από γαλβανισµένο ατσάλι. Η βάση θα
πρέπει να είναι ανοιγόµενη µέσω άρθρωσης και κοχλία, για την πιο εύκολη και ασφαλή
συντήρησή του. Με βαθµό προστασίας ΙΡ 65 στο χώρο του λαµπτήρα και ΙΡ 43 στο χώρο
των οργάνων. Το φωτιστικό θα πρέπει να φέρει λαµπτήρα ατµών Αλογονιδίων µετάλλων
σωληνωτό 150W.
Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους κανονισµούς της EU :
EN 60598-2-3 και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά δοκιµών τύπου, στεγανότητας,
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας και φωτοµετρικών στοιχείων από Πιστοποιηµένους
Ελληνικούς Φορείς και να φέρει σήµανση CE.
Στην τιµή περιλαµβάνονται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου µε τις εκφορτώσεις κλπ όλων των απαιτούµενων υλικών,
καλωδίων και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας
εγκατάστασης όλων των παραπάνω υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης των αγκυρίων σε βάση
από µπετόν, η δαπάνη προµήθειας και τοποθέτησης των απαραίτητων καλωδιώσεων µέχρι
και το ακροκιβώτιο του ιστού και η δαπάνη σύνδεσής του µε τις τροφοδοτικές γραµµές, η
δαπάνη των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και
εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοση της σε
πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές της Τ.Σ.Υ. και τα
εγκεκριµένα σχέδια.
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 101
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: TEM
ΕΥΡΩ: 1.500,00 (ένα χιλιάδες πεντακόσια )
ΑΡΘΡΟ 69ο
Αρθρο: ΗΛΜ 52 (ΣΧΑΤΗΕ 8840.3.2)

Ηλεκτρικός πίνακας, επίτοιχος σε εξωτερικό χώρο, τριών σειρών - 24 στοιχείων,πλαστικός
ή απο χαλυβδοέλασµα, µε στεγανή πόρτα, µε τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες,
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ενδεικτικές λυχνίες κλπ) και τα απαραίτητα στηρίγµατα, στεγανές οπές εισόδου και
εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής
συνδεσµολογίας πλάκες στήριξης, ράγες στήριξης µηχανισµών, στεγανός προστασίας
ΙΡ65 τριφασικός, κλπ µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού
µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολιού και δύο στρώµατα ψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή
προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής
ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά
ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε
εργασία για τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία. Στην τιµή περιλαµβάνονται επίσης
προµήθεια και τοποθέτηση 1 πρίζα τριφασική (16Α) και τρεις µονοφασικές.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ
ΕΥΡΩ: 620,00 (εξακόσια είκοσι )

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λ. Χερσονήσου 27/09/2012
Η Προϊσταµένη της ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λ. Χερσονήσου 27/09/2012
Οι Συντάξαντες

Υφαντή Σοφία
Βαρδάκης Φιλοκτήτης
Μαρία Πιταρίδη
πολιτικός µηχανικός
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