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Αρ. Μελέτης : 44/2021 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στη μελέτη με τίτλο «Ανακαίνιση και 

εκσυγχρονισμός πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Αλίμου». ». Ζητούμενο της 

μελέτης είναι η αναβάθμιση του χώρου στο Ο.Τ. Γ560 όπου υπάρχει ήδη το Πάρκο 

Κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Αλίμου.  

 

 

Φωτογραφία 1: Υφιστάμενη κατάσταση, εντός του πάρκου 



 

Ο Δήμος Αλίμου με αφορμή τα σοβαρά τροχαία ατυχήματα που αποτελούν πραγματική 

μάστιγα για τη χώρα μας, έκρινε αναγκαίο την αναβάθμιση- εκσυγχρονισμό  του Πάρκου 

Κυκλοφοριακής Αγωγής. 

Το πάρκο εξυπηρετεί πολλά σχολεία που το επισκέπτονται καθημερινά, αλλά και δημότες 

και μη.  

Σκοπός του Πάρκου είναι η γνωριμία των παιδιών με τους κανόνες οδικής ασφάλειας ώστε 

να αποκτήσουν καλύτερες κυκλοφοριακές συνήθειες που θα τα προστατέψουν από 

ατυχήματα στο παρόν και που επενδύουν στην ανάπτυξη χαρακτήρα φιλικής οδικής 

συμπεριφοράς στο μέλλον. 

Τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις πινακίδες και τα σήματα που ρυθμίζουν την 

κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Επιπλέον τους δίνεται η δυνατότητα να βρεθούν στη 

θέση του οδηγού, έτσι ώστε να καταλάβουν πώς λειτουργεί ο οδηγός αλλά και πώς 

κινδυνεύει ο πεζός από τα οχήματα που κυκλοφορούν στο δρόμο 

Το πάρκο στο Ο.Τ.Γ560 λειτουργεί πλέον των 20 ετών και ως εκ τούτου έχει επέλθει 

φθορά στην ποιότητας της ασφάλτου καθώς και στον εξοπλισμό (πινακίδες, καθιστικά 

κλπ.). Ενώ δεν υφίσταται ο απαραίτητος εξοπλισμός για την πλήρη λειτουργία του. 

Επιπρόσθετα πρόκειται να αντικατασταθούν τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα που δεν 

λειτουργούν λόγω παλαιότητας με νέα τεχνολογίας led, από τα οποία θα προκύψει και 

σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. 

 

Με την παρούσα μελέτη θα γίνουν οι εξής παρεμβάσεις: 

- Απόξεση και  επανασφάλτωση οδοστρώματος εντός του πάρκου. 

- Διαγράμμιση οδοστρώματος και κρασπέδων εντός του χώρου του πάρκου. 

- Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης 

- Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας Led 

- Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς εντός του Πάρκου σε σαφώς οριοθετημένο 

χώρο. 

- Κατασκευή φρεατίου για  τη συλλογή των όμβριων υδάτων και την απομάκρυνση 

τους από το πάρκο μέσω υπόγειου δικτύου σωληνώσεων. 

Προμήθεια αστικού εξοπλισμού , ήτοι παγκάκια, κάδοι, κιόσκια.  

- Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκος αποθήκης  

- Προμήθεια ποδοκίνητων οχημάτων 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Διαμόρφωση εσοχών στάθμευσης οδού Ρόδων με χτενιστό σκυρόδεμα, ώστε να 

διαμορφωθούν και θέσεις για ΑμεΑ. Επί της οδού Ρόδων πρόκειται να διαμορφωθεί 

στο υφιστάμενο πλάτος του πεζοδρομίου, όδευση τυφλών με ράμπες στις 

διασταυρώσεις, ώστε το πάρκο να είναι πλήρως προσβάσιμο από ΑμεΑ εντός και 

στα πέριξ πεζοδρόμια. 

 

 

 

Φωτογραφία 2: Ανακατασκευή υφιστάμενης εσοχής και πεζοδρομίου, επί της οδού 

Ρόδων 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Διαμόρφωση εισόδου επί της Ζωγραφείου Λυκείου, ώστε να είναι πλήρως 

προσβάσιμη για ΑμεΑ. 

 

 
 

 

 

Φωτογραφία 3: Υφιστάμενη είσοδος επί της οδού Ζωγραφείου Λυκείου 

 

 

 

 

 



 

- Διαμόρφωση οδού Ζαππείου Παρθεναγωγείου σε πεζόδρομο, σύμφωνα και με το 

εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Αναλυτικότερα πρόκειται να αποξηλωθούν όπου 

υπάρχουν τα κατασκευασμένα πεζοδρόμια καθώς και το υφιστάμενο οδόστρωμα 

από ασφαλτικό και πρόκειται να αντικατασταθούν με κυβόλιθους από ψυχρά υλικά. 

 

 

 

Φωτογραφία 4: Υφιστάμενη κατάσταση πεζόδρομου Ζαππείου Παρθεναγωγείου 

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 278.792,04ευρώ με ΦΠΑ 24%. 

 

Άλιμος 17-06-2021 

                Μελέτη                          Η Δ/ντρια Τ.Υ. 

 

         ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣΟΥΡΗ         ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΟΥΣΙΑ 

    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 



ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ 

Αρ. Μελέτης : 44/2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης Α.Τ. Μον. 

Mετρ. Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 
Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

1. ΟΔΟΠΟΪΙΑ
1A. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες - ημιβραχώδες 

ΝΑΟΔΟ Α02.Ν1 ΝΟΔΟ 1123.Α A.1 m3 50,00 1,70 85,00 

2 Καθαίρεση στοιχείων 
κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους 
κρουστικού εξοπλισμού 

ΝΑΟΙΚ 22.10.01 ΟΙΚ 2226 A.2 m3 140,00 28,00 3.920,00 

3 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 
εκσκαφών με μηχανικά μέσα 

ΝΑΟΙΚ 20.30 ΟΙΚ 2171 A.3 m3 340,00 0,90 306,00 

Σύνολο: 1Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 4.311,00 4.311,00 
1Β. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

1 Τομή οδοστρώματος με 
ασφαλτοκόπτη 

ΝΑΟΔΟ Δ01 ΟΙΚ 2269Α A.4 m 25,00 1,00 25,00 

2 Απόξεση ασφαλτικού 
οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 
cm 

ΝΑΟΔΟ Δ02.3 ΝΟΔΟ 1132 A.5 m2 2.100,00 1,85 3.885,00 

3 Ασφαλτικές στρώσεις 
μεταβλητού πάχους 
επιμετρούμενες κατα βάρος 

ΝΑΟΔΟ Δ06.Ν ΟΔΟ 4421Β A.6 ton 25,00 74,98 1.874,50 

4 Ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη 

ΝΑΟΔΟ Δ04 ΝΟΔΟ 4120 A.7 m2 2.100,00 0,45 945,00 

5 Ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου 
πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου 

ΝΑΟΔΟ Δ08.1.Ν ΟΔΟ 4521Β A.8 m2 2.100,00 7,36 15.456,00 

6 Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος, δομικά πλέγματα 
B500C (S500s) 

ΝΑΟΙΚ 38.20.03 ΟΙΚ 3873 A.9 kg 50,00 0,95 47,50 

7 Πρόχυτα κράσπεδα  0.15x0,30m 
από σκυρόδεμα 

ΝΑΟΔΟ Β\Β51 ΟΔΟΝ 2921 A.10 m 10,00 6,39 63,90 

8 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού 
πάχους 

ΝΑΟΔΟ Γ02.1 ΝΟΔΟ 3211Β A.11 m3 100,00 11,50 1.150,00 

9 Σκυρόδεμα άοπλο, κατηγορίας 
C12/15 (Β10) ρείθρων, τάφρων 
κλπ 

ΝΑΟΔΟ 
Α\Β29.2.1 

ΟΔΟΝ 2531 A.12 m3 10,00 63,00 630,00 

10 Προσαρμογή στάθμης 
υφιστάμενου φρεατίου 
επίσκεψης επί  οδοστρώματος 

ΝΑΟΔΟ Β85.Ν ΟΔΟ 2548 Α.13 ΤΕΜ 2,00 120,00 240,00 

11 Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων 
υδροσυλλογής με την στάθμη 
και επίκλιση του καταστρώματος 
της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα 
του φρεατίου. 

ΝΑΥΔΡ 16.07.01 50% ΥΔΡ 
632750% ΥΔΡ 
6301 

Α.14 ΤΕΜ 2,00 82,00 164,00 

12 Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων 
υδροσυλλογής με την στάθμη 
και επίκλιση του καταστρώματος 
της οδού. Για κάθε επιπλέον 
άνοιγμα του φρεατίου 

ΝΑΥΔΡ 16.07.02 50% ΥΔΡ 
632750% ΥΔΡ 
6301 

Α.15 ΤΕΜ 2,00 30,90 61,80 

Σε μεταφορά  24.542,70 4.311,00

Σελίδα 1 από 5 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης Α.Τ. Μον. 

Mετρ. Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

Από μεταφορά  24.167,80 4.079,80 
13 Εντοπισμός και προσαρμογή 

φρεατίου δικλίδας 
(βανοφρεατίου) στην στάθμη 
του οδοστρώματος 

ΝΑΥΔΡ 16.27 ΟΙΚ 2226 Α.16 ΤΕΜ 1,00 103,00 103,00 

14 Κανάλια αποστράγγισης 
δαπέδων κατά ΕΝ 1433, 
βιομηχανικής προέλευσης 
Τυποποιημένο κανάλι 
εσωτερικού πλάτους 150 mm, 
κατηγορίας φορτίου Β125 με 
εσχάρα από γαλβανισμένο 
χάλυβα. 

ΝΑΥΔΡ 11.15.04 ΥΔΡ 6620.1 Α.17 m 1,00 98,00 98,00 

15 Αγωγοί αποχέτευσης από 
σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος Αγωγοί 
αποχέτευσης από σωλήνες 
PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm 

ΝΑΥΔΡ 12.10.02 ΥΔΡ 6711.1 Α.18 m 10,00 4,20 42,00 

16 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες Με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την 
φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m 

ΝΑΥΔΡ 
3.10.02.01 

ΥΔΡ 6081.1 Α.19 m3 4,00 13,80 55,20 

17 Ειδικά τεμάχια σωλήνων 
πολυαιθυλενίου και 
πολυπροπυλενίου δομημένου 
τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
13476-3  Χυτές γωνίες 
πολυαιθυλενίου ή 
πολυπροπυλενίου 30°, με 
τυποποίηση κατά την εξωτερική 
διάμετρο (DN/OD)   Χυτή 
γωνία PE ή ΡP, των 30°, 
DN/OD 160 mm 

ΝΑΥΔΡ 
12.35.01.01 

ΥΔΡ 6711.1 Α.20 ΤΕΜ 1,00 8,40 8,40 

18 Στρώσεις έδρασης και 
εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
προελεύσεως λατομείου 

ΝΑΥΔΡ 5.07 ΥΔΡ 6069 Α.21 m3 1,00 15,50 15,50 

19 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων 
αποχετεύσεως 

ΑΤΗΕ Ν\8066 ΗΛΜ 10 Α.22 ΤΕΜ 1,00 60,00 60,00 

20 Καθαίρεση περιφράξεων με 
συρματόπλεγμα 

ΝΑΟΔΟ Α10 ΟΙΚ 6448 A.23 m 240 6,60 1.584,00 

21 Στύλος πινακίδων από 
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 
DN 40 mm (1 1/2'') 

ΝΑΟΔΟ Ε10.1 ΝΟΔΟ 2653 A.24 ΤΕΜ 130 31,10 4.043,00 

22 Περίφραξη με συρματόπλεγμα ΝΑΥΔΡ 11.12N ΥΔΡ 6812 A.25 m 240 19,87 4.768,80 

Σύνολο : 1Β. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 35.320,60 35.320,60 

Σελίδα 2 από 5 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης Α.Τ. Μον. 

Mετρ. Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 
Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

1Γ. ΣΗΜΑΝΣΗ 

1 Πινακίδες Σήμανσης 
Ρυθμιστικές (P) Φ450 mm, 
τετραγωνικές ή σχήματος 
ρόμβου πλευράς  400 mm και 
Αναγγελίας Κινδύνου (Κ) πλ. 
Τριγώνου 400 mm για το Πάρκο 
Κυκλοφοριακής  Αγωγής , μετά 
των στύλων στηρίξεως, πλήρως 
τοποθετημένες. 

ΝΑΟΔΟ Ε08.2.Ν ΟΙΚ 6541 Α.26 ΤΕΜ 90,00 95,00 8.550,00 

2 Πινακίδες Σήμανσης (P2) 
΄΄STOP΄΄ Φ600 mm και 
πληροφοριακές πινακίδες (Π) 
για το Πάρκο Κυκλοφοριακής 
Αγωγής. 

ΝΑΟΔΟ 
Ε08.2.Ν.1 

ΟΙΚ 6541 Α.27 ΤΕΜ 45,00 115,00 5.175,00 

3 Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
ανακλαστική βαφή 

ΝΑΟΔΟ Ε17.1 ΟΙΚ 7788 Α.28 m2 100,00 3,80 380,00 

4 Διαγράμμιση κρασπέδων με 
ανακλαστική βαφή 

ΝΑΟΔΟ Ν17.1 ΟΙΚ 7788 Α.29 m 140,00 3,80 532,00 

Σύνολο : 1Γ. ΣΗΜΑΝΣΗ 14.637,00 14.637,00 

2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
1 Πλακοστρώσεις λωρίδων - 

οδηγών όδευσης  για άτομα 
μειωμενης όρασης 

ΝΑΟΔΟ 
Β81.02Ν 

ΝΟΔΟ 2922 A.30 m2 10,00 17,30 173,00 

2 Πλακοστρώσεις σε ράμπα 
ΑΜΕΑ, με πλάκες από 
σκυρόδερμα διαστάσεων άνω 
των 30x30cm 

ΝΑΟIK Ν\B81.1 NOΔΟ 2922 Α.31 m2 50,00 19,90 995,00 

3 Επιστρώσεις με πλάκες 
τσιμέντου των 40 cm, διαφόρων 
σχεδίων 

ΝΑΟIK 
73.16.01.Ν1 

ΟΙΚ 7316 Α.32 m2 10,00 19,90 199,00 

4 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων 
εξωτερικών χώρων με 
επίστρωση εγχρώμων 
κυβολίθων που περιέχουν 
ψυχρά υλικά (cool materials) 

ΝΑΟΙΚ 79.81.Ν ΟΙΚ 7744 A.33 m2 800,00 35,00 28.000,00 

5 Ξυλότυποι χυτών 
μικροκατασκευών 

ΝΑΟΙΚ 38.02 ΟΙΚ 3811 Α.34 m2 1,00 22,50 22,50 

6 Προμήθεια, μεταφορά επί 
τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού, 
για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 

ΝΑΟΙΚ 32.01.04 ΟΙΚ 3214 Α.35 m3 15,00 90,00 1.350,00 

7 Επεξεργασία επιφανειών 
σκυροδέματος (χτενιστό) 

ΝΑΟΙΚ 71.76.Ν Α.36 m2 130,00 1,60 208,00 

8 Επιστρώσεις με πλάκες 
τσιμέντου πλευράς άνω  30 cm  
διαφόρων σχεδίων 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\73.16.02 

ΟΙΚ 7316 Α.37 m2 10,00 19,90 199,00 

9 Μεταλλικός 
προκατασκευασμένος οικίσκος 
αποθήκης 

ΝΑΟΙΚ ΤΕ13 ΟΙΚ 6402 Α.38 ΤΕΜ 1,00 5.500,00 5.500,00 

10 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου 
από ευθύγραμμες ράβδους 

ΝΑΟΙΚ 62.21 ΟΙΚ 6221 A.39 kg 50,00 5,00 250,00 

Σύνολο : 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 36.896,50 36.896,50 



Σελίδα 3 από 5 

A/A Είδος Εργασιών Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης Α.Τ. Μον. 

Mετρ. Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

1 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S 
(ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V 
με μόνωση από μανδύα PVC 
διατομής 3 x 1,5 mm2 

ΝΑΗΛΜ 
62.10.41.01 

ΗΛΜ 102 Α.40 m 60,00 2,90 174,00 

2 Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών 
φωτισμού ύψους μέχρι 14,00 m 

ΝΑΗΛΜ 
62.10.01.01 

ΗΛΜ 101 Α.41 ΤΕΜ 31,00 70,00 2.170,00 

3 Ιστός χαλύβδινος κωνικός, 
ύψους 3,500m, κυκλικης 
διατομής Φ90mm και απόληξη 
διατομής Φ60mm, με βάση 
έδρασης  και ακροκιβώτιο 

ΑΤΗΕ 
Ν\9324.Ν1.1 

ΗΛΜ 101 Α.42 ΤΕΜ 31,00 570,00 17.670,00 

4 Φωτιστικό σώμα κορυφής  επί 
ιστού με κύκλωμα  LED 
συνολικής ισχύος έως 50W και 
στεγανότητας IP66 

ΑΤΗΕ Ν\9325.2 ΗΛΜ 103 Α.43 ΤΕΜ 31,00 750,00 23.250,00 

Σύνολο : 3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 43.264,00 43.264,00 

4. ΠΡΑΣΙΝΟ

1 Γεωυφάσματα μή υφαντά, 
βάρους 205 gr/m2 

ΝΑΟΙΚ 79.15.03 ΟΙΚ 7914 Α.44 m2 200,00 3,00 600,00 

2 Επιστρώσεις με πλακίδια 
δαπέδου ασφαλείας πάχους 
50χιλ. 

ΝΑΟΙΚ 73.16.Ν2 ΟΙΚ 7311 Α.45 m2 60,00 56,00 3.360,00 

3 Προμήθεια και επίστρωση 
συνθετικού χλοοτάπητα 

ΝΑΟΙΚ ΤΕ3 Α.46 m2 140,00 21,00 2.940,00 

4 Παγκάκι ΝΑΠΡΣ 
Ν\Β02.04.Ν 

ΟΙΚ 5621 Α.47 ΤΕΜ 10,00 150,00 1.500,00 

5 Κιοσκι διαμέτρου 3,50 μ. με 
ξύλινα παγκάκια 

ΝΑΠΡΣ Β09.2Ν ΟΙΚ 5621 Α.48 ΤΕΜ 2,00 3.500,00 7.000,00 

6 Ανοξείδωτος επιδαπέδιος κάδος 
απορριμάτων με επικάλυψη 
ξύλου. 

ΝΑΠΡΣ 
ΝΒ02.04.Ν 

ΟΙΚ 5621 Α.49 ΤΕΜ 10,00 190,00 1.900,00 

7 Κατασκευή και Εγκατάσταση 
ξύλινης περίφραξης (ύψος 1.10 
μ.) 

ΝΑΟΙΚ 54.80.Ν.1 ΟΙΚ 5621 Α.50 ΜΜ 70,00 60,00 4.200,00 

8 Κατασκευή και Εγκατάσταση 
μεταλλικής βρύσης παιδικής 
χαράς 

ΝΑΟΙΚ ΤΕ8 ΟΙΚ 6402 Α.51 ΤΕΜ 1,00 1.300,00 1.300,00 

9 Προμήθεια και τοποθέτηση 
σύνθετου οργάνου νηπίων 
(τσουλήθρα) 

ΝΑΠΡΣ 
Β12.20.8.Ν 

ΟΙΚ 5104 Α.52 ΤΕΜ 1,00 2.200,00 2.200,00 

10 Παιχνίδι ελατηρίου ΝΑΠΡΣ Β12.3.Ν ΟΙΚ 5104 Α.53 ΤΕΜ 2,00 500,00 1.000,00 

11 Μονάδα κούνιας νηπίων δύο 
θέσεων 

ΝΑΠΡΣ 
Β12.12.Ν1 

ΟΙΚ 5104 Α.54 ΤΕΜ 1,00 1.000,00 1.000,00 

12 Αυτοκινητάκι ποδοκίνητο τύπου 
καρτ 

ΝΑΟΙΚ ΤΕ11 ΟΙΚ 6402 Α.55 ΤΕΜ 10,00 300,00 3.000,00 

Σύνολο : 4. ΠΡΑΣΙΝΟ 30.000,00 30.000,00 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Άθροισμα 164.429,10 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 29.597,24 

Άθροισμα 194.026,34 
Απρόβλεπτα 15,00% 29.103,95 

Άθροισμα 223.130,29 
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ 1.400,00 

Άθροισμα 224.530,29 
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 252,00 

Άθροισμα 224.782,29 
Πρόβλεψη αναθεώρησης 50,00 

Άθροισμα 224.832,29 
ΦΠΑ 24,00% 53.959,75 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 278.792,04 

Άλιμος,     06/2021 

 Μελέτη 

 Σωτηρία Μασούρη 

Πολιτικός Μηχανικός 

 Άλιμος,     06/2021 

Εγκρίθηκε 
Η Δ/ντρια ΤΥ 

Ανδρομάχη Μούσια 

Πολιτικός Μηχανικός 
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ΔΗΜΟΣ  ΑΛΙΜΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ 

Αρ. Μελέτης : 44/2021

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την 
έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως
περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος
περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την  απόδοση των μηχανημάτων,  τις
ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μη  μηχανικών
μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει το προϋπολογιζόμενο
άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες
συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς
φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών
του μέσων.

1.2 Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών  υλικών,  μεταφοράς
τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και
προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των
μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά
πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων
ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους  απόρριψης, λαμβανομένων
υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις
(ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την
Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν
περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την
παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

Δεδομένου ότι στην περιοχή της Αττικής λειτουργεί Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ
στο οποίο το κόστος υποδοχής των υλικών απόξεσης ασφάλτου είναι μηδενικό, δεν προβλέπεται
επιπλέον αποζημίωση για το κόστος υποδοχής των υλικών απόξεσης του έργου.

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο ΙΚΑ., σε
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων
εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας,
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των
έργων που η εκτέλεση τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του
πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και
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μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, 
ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

 
1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν 

προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό 
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

 
1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ' όσον 

προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών  (σπαστηροτριβείο), 
σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

 
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, 
κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι 
λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και 
των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση 
των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. 
κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από 
την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 

 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

 

(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο 
 

(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί 
προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

 
1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα 

έργων και τις εγκαταστάσεις. 
 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των 
απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των 
χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά 
ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των 
μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, 
θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

 
1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως "δοκιμαστικών 

τμημάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί 
έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.). 

 
1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων 

(π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο 
του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η 
συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, 
βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι 
μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν 
απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 

 
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για 
την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 
1.10 Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν 

προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των 
περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι ημεταφορά πληρώνεται 
ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο[*]). 

 
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών 
περιβαλλοντικών όρων 

 
1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που 

οφείλονται: 
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(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.), 
 

(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό 
την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών), 

 

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, 
Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑχ κ.λπ.), 

 

(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 
 

(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, 
γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη 
δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε 
άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

 

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  
 

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία 
(π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων 
έργων κ.λπ.). 

 
1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των 

εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές 

 
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και 

οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη 
των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και 
φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και 
τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι 
δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση 
των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

 
1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 

τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που 
απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή 
υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και 
εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. 
υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), 

 

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι 
δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης 
επιμετρητικών στοιχείων κατ' αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως 
επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 
1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται 

στη μελέτη. 
 

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές 
ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 

 
1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταμών ή στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και  των 
προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να 
προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν 
προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

 
1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά 

οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
 

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του 
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έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί  σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν  δεν 
προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των 
προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, 
δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

 
1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια 

τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνηγια την πρόκληση 
ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του Έργου. 

 
1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς  καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη  ή 

μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως 
εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) 
που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων 
και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 
1.22 Εφ' όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις 

εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την 
ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων 
διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς 
και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων 
εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών 
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση 
των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

 
1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή ασφαλτικών 

επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς 
και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω 
εργασιών. 

 
1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., με 

οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς 
τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

 
1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο 

χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 
 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης  εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την  Πολεοδομία  και 
τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη 
δημοπράτησης. 

 
1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της  συνεχούς  και απρόσκοπτης  λειτουργίας των υπαρχόντων στην 

περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, 
υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 
 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να 
αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

 
Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του 
Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε 
συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως 
δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι  κεφαλαίων κίνησης, 
προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα  πάσης  φύσεως καθώς και το 
προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

 
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως 
αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και 
διακρίνεται σε: 

 
(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις 

δαπάνες: 
 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών 
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εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 
(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 
(4) Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής 

ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς  και 
λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

 
(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του έργου, καθώς 

και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
Περιβαλλοντικούς Όρους. 

 
(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, 

οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης 
με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

 
(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν 

περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 
 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

(9) Για φόρους. 
 

(10) Για εγγυητικές. 
 

(11) Ασφάλισης του έργου. 
 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 
 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 
 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων, 
χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των 
εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα 
προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

 
(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 

περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 
 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση των 
εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών 
Όρων) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης και 
αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανοιγμένες περιλαμβάνονται και 
οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με 
εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

 

(3) Νομικής υποστήριξης 
 

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση 
 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων 
 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού 
 

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 
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(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 
 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 
 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος έδρας 
επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
 

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών 
προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε 
άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων. αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC 
κ.λπ. 

 
Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα υποάρθρα των 
αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και 
μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της 
αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

 

DN/ DM 
 

όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του παρόντος 
τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια 
συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο: 

 

DΝ  / 12 
 

όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 
 

Για πλάτος ΒΝ χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του παρόντος 
Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική 
ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο: 

 

ΒΝ / 240 

όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 
 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η υποχρεωτική 
εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα 
περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε 
ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της 
μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
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Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε 
€/m3.km 

 

Σε αστικές περιοχές  

- απόσταση< 5 km 0,28 

- απόσταση≥ 5 km 0,21 

Εκτός πόλεως  

οδοί καλής βατότητας  

- απόσταση< 5 km 0,20 

- απόσταση≥ 5 km 0,19 

οδοί καλής βατότητας  

- απόσταση< 5 km 0,25 

- απόσταση≥ 5 km 0,21 

εργοταξιακές οδοί  

- απόσταση< 3 km 0,22 

- απόσταση≥ 3 km 0,20 

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης 
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 
εκσκαφές) 

0,03 

 
 

Οι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος τιμολογίου 
των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m ), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 

 
Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός 
γίνεται με βάσητα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΔΟ), προστίθεται στην τιμή 
βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό 
αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

 

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 
 

Ως εργασίες διάτρησης νοούνται οι διατρήσεις που εκτελούνται με μηχανικό εξοπλισμό κινούμενο στο δάπεδο εργασίας 
και όχι με ανάρτησηπροσωπικού ή εξοπλισμού. 

 

 
ΑΡΘΡΑ 

A.T. : A.1 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02.Ν1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, 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, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

 

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 

 

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών και 

του πυθμένα τους,  

 

- 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 5,00 m, 

 

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών 

εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου 
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- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό οποιεσδήποτε 

συνθήκες,  

 

- η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο 

σχηματισμός των αναβαθμών  

 

- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων σε 

οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για 

απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

 

- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών αποθέσεων 

και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα 

με τους περιβαλλοντικούς όρους - η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς 

και η εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε 

οποιαδήποτε απόσταση 

 

- η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 

περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

 

- η συμπύκνωση 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 στην 

μελέτη, 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 κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

 

- οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 

 

- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι 

εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 

 

- η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών εκσκαφής από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα ΟΚΩ 

 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή 

περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 

περιορισμούς.  

 

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων, 

δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης 

φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και 

τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου. 

 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 

συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση 

καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει 

δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,70 

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : A.2 
 

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 

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 
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πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00 

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ 

A.T. : A.3 
 

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 

A.T. : A.4 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α 

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. : A.5 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ02.3 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1132 

Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού μηχανήματος 

(φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και 

κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος". 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος 

 

- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις προβλεπόμενες από την 

μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης 

 

- Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση 

 

- Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού 

 

- Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή προσωρινής εργοταξιακής 

σήμανσης 

 

 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm.                

 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσματος υφιστάμενου 
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οδοστρώματος. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,85 

(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα πέντε λεπτά 

A.T. : A.6 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ06.Ν Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατα βάρος 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 4421Β 

Κατασκευή ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων, καθώς και κατασκευή 

ταπητιδίων και επουλώσεις λάκκων σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη 

μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά 

αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την 

ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

•η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την 

εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

•η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

•η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου και η διάστρωσή του   

•η σταλία των μεταφορικών μέσων  

•η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει η 

προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

•η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των 

επιφανειακών ιχνών. 

•οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών εγκοπών κοντά 

σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες 

κλπ.).  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική προεπάλλειψη 

ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα. 

 

Επιμέτρηση με βάση ζυγολόγια προσκομιζομένου προς διάστρωση ασφαλτομίγματος. 

 

Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 74,98 

(Ολογράφως) : εβδομήντα τέσσερα και ενενήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : A.7 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4120 

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών 

στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό 

γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και 

υπαίθρια έργα. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος 

και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, φύλαξη 

κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 

υποβοήθηση, 

 

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα 

ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται). 

 

  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,45 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά 
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A.T. : A.8 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ08.1.Ν Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 4521Β 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση 

και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με 

θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 

και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την 

εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

 

- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 

 

- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

 

- η σταλία των μεταφορικών μέσων 

 

- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η 

προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

 

- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των 

επιφανειακών ιχνών. 

 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον τύπο της 

χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής: 

 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,36 

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα έξι λεπτά 

A.T. : A.9 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (S500s) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

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. 

Δομικά πλέγματα B500C (S500s).                                                  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,95 

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : A.10 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β\Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  0.15x0,30m από σκυρόδεμα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 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 παρασκευάζονται στο εργοστάσιο με ταυτόχρονη δόνηση και 
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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 χωρίς τη βάση έδρασής του. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,39 

(Ολογράφως) : έξι και τριάντα εννέα λεπτά 

A.T. : A.11 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β 

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση 

κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την 

έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

 

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη 

γεωμετρική επιφάνεια. 

 

 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της 

στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,50 

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα λεπτά 

A.T. : A.12 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.1 Σκυρόδεμα άοπλο, κατηγορίας C12/15 (Β10) ρείθρων, τάφρων κλπ 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 2531 

Για την κατασκευή σκυροδέματος, σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, από 

θραυστό υλικό λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, με χρήση τσιμέντου 

κατάλληλου τύπου, κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τυχόν αναγκαίων πρόσθετων 

ρευστοποιητικών, υπερρευστοποιητικών, αερακτικών, σταθεροποιητικών κλπ. υλικών, για τεχνικά έργα 

κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους καθώς και για έργα σηράγγων.  

         

        Στις τιμές περιλαμβάνονται -η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον 

τόπο ενσωμάτωσης και ενσωμάτωσης κάθε υλικού, και κάθε εργασίας που απαιτούνται σύμφωνα με την 

Τ.Σ.Υ., εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, -η δαπάνη προσκόμισης, τοποθέτησης, χρήσης και απομάκρυνσης μετά το 

τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως αναγκαίων ικριωμάτων, των ξυλοτύπων επιπέδων καμπύλων ή στρεβλών 

επιφανειών και γενικότερα του απαιτούμενου εξοπλισμού και των βοηθητικών εγκαταστάσεων για προώθηση 

ή προβολοδόμηση, -η δαπάνη των μηχανημάτων παραγωγής, μεταφοράς, άντλησης, ανύψωσης, καταβιβασμού, 

ανάμειξης, δόνησης κλπ., -η δαπάνη διαμόρφωσης των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για 

προώθηση και προβολοδόμηση καθώς και η δαπάνη μερικής ή ολικής απώλειας των σωμάτων διαμόρφωσης 

κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών, -η δαπάνη συντήρησης του σκυροδέματος με 

οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικό υγρό κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή του, η δαπάνη επεξεργασίας των 

κατασκευαστικών αρμών.  
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         Ανηγμένα περιλαμβάνονται -οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, -οι 

δαπάνες των μελετών και σχεδιασμού 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, σύμφωνα 

με την Τ.Σ.Υ. και τους άλλους όρους δημοπράτησης, -καθώς και οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα 

ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 μ. ανά κλάδο για τη διέλευση της 

κυκλοφορίας εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία. Επίσης περιλαμβάνεται η επιρροή της 

διαμόρφωσης των χαρακτηριστικών του σκυροδέματος, ώστε να εξασφαλιστεί, εκτός από τη θλιπτική αντοχή 

και ο κατάλληλος τύπος του επιφανειακού τελειώματος, που καθορίζεται από την εγκεκριμένη μελέτη, 

τους όρους δημοπράτησης ή τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η 

απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε. 

         

        Στις τιμές περιλαμβάνεται επίσης  ανηγμένα η δαπάνη για την κατασκευή τελειωμάτων επιφανειών 

σε επαφή με ξυλότυπο σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. 

        Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία σε πραγματικούς όγκους, σύμφωνα 

με τη μελέτη και τις εντολές της Υπηρεσίας (αφαιρουμένων των οποιωνδήποτε κενών που διαμορφώνονται 

με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος κλπ.) όπως αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ. μη αφαιρουμένων των 

οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος ή των κενών διέλευσης 

αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10cm2 και επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5cm χωρίς 

αποζημίωση των υλικών και εργασίας κατασκευής τους. Η επιμέτρηση του όγκου 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 του σκυροδέματος είναι γενικής εφαρμογής, ανεξάρτητα του αν πρόκειται για 

προκατασκευή ή συμβατική κατασκευή, αν πρόκειται για χυτό ή αντλητό και αν κάθε στοιχείο της 

κατασκευής ολοκληρώνεται σε μία φάση εργασιών ή εκτελείται τμηματικά, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη, 

ή λόγω τοπικών περιορισμών (εξασφάλιση της κυκλοφορίας, πρόσκτηση αναγκαίας εδαφικής λωρίδας κλπ.) ή 

για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Κατά τα λοιπά, σχετικά με το περιεχόμενο της τιμής μονάδας, ισχύουν τα 

αναφερόμενα στην  Τ.Σ.Υ.  

         

        Για την απαιτούμενη αντοχή σε θλίψη (fa), την μέση αντοχή σε θλίψη (fm) κλπ., τα κριτήρια 

συμμόρφωσης και οτιδήποτε άλλο σχετικό με την τεχνολογία του σκυροδέματος, ισχύει ο Κανονισμός 

Τεχνολογίας Σκυροδέματος 1997 (ΦΕΚ 315 Β/17.4.97),όπως περιλαμβάνεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

         

        Σκυρόδεμα C12/15 άοπλο χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, την 

κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων κάθε είδους (τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ) ορυγμάτων επιχωμάτων, την 

κατασκευή ραμπών σε κτιριακές κατασκευές που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου, την κατασκευή 

βάσης σιδηρών πυλώνων ηλεκτροφωτισμού κλπ. καθώς και για την προστασία στεγάνωσης γεφυρών στην 

περίπτωση που η μελέτη προβλέπει την κατασκευή τους από Β10       

        Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής σκυροδέματος. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 63,00 

(Ολογράφως) : εξήντα τρία 

A.T. : Α.13 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β85.Ν Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επίσκεψης επί  οδοστρώματος 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2548 

Αποξήλωση πλαισίου έδρασης καλύμματος υφισταμένου φρεατίου επίσκεψης με προσοχή ώστε να μην 

προσκληθούν ζημιές, προσαρμογή(ανύψωση ή καταβιβασμό) της στάθμης των τοιχωμάτων του φρεατίου στην 

νέα υψομετρική θέση της οδού   με αποξήλωση ή εφαρμογή στρώσεως ισχυρού τσιμεντοκονιαμάτος, πάκτωση 

του πλαισίου έδρασης στην απαιτούμενη στάθμη με ακρίβεια  5 mm και επιμελής αρμολόγηση με το 

περιβάλλων οδόστρωμα. Οι τσιμεντοκονίες τελικής διαμόρφωσης γύρω από το πλαίσιο έδρασης θα 

παρασκευάζονται με άμμο θαλάσσης για την αποφυγή ρηγματώσεων, ή, εναλλακτικά, θα εφαρμόζονται 

εποξειδικά κονιάματα. 

  

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση του καλύμματος και του πλαισίου έδρασής του. Τυχόν 

απαιτούμενα νέα χυτοσιδηρά καλύμματα, θα επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του 

τιμολογίου. 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 120,00 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι 

A.T. : Α.14 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.07.01 Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του 
καταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου. 

 Κωδικοί αναθεώρησης: 50% ΥΔΡ 632750% ΥΔΡ 6301 

Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής, που έχουν υποστεί βύθιση λόγω 

καθίζησης του φρεατίου υδροσυλλογής, με την στάθμη και επίκλιση  του 

καταστρωματος της οδού. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

- Η αφαίρεση της εσχάρας και η αποξήλωση του πλαισίου έδρασής της 

- Η αποξήλωση σαθρών ή θραυσμένων σκυροδεμάτων του τοιχώματος του φρεατίου υπό το πλαίσιο έδρασης 

- Η κατασκευή ξυλοτύπου για την σκυροδέτηση της απαιτούμενης προσθήκης επί των 

τοιχίων του φρεατίου για την εξασφάλιση της προσαρμογής με την στάθμη της οδού. 

- Η επάλειψη της τελικής επιφανείας του παλαιού σκυροδέματος με εποξειδική 

συγκολλητική ρητίνη για την εξασφάλιση ισχυρής πρόσφυσης με το νέο σκυρόδεμα. 

- Η προσωρινή στερέωση του πλαισίου έδρασης στην προβλεπόμενη στάθμη με χρήση 

ανθεκτικών υποθεμάτων και η διάστρωση και συμπύκνωση του νέου σκυροδέματος 

κατηγορίας C16/20  η εργασία και τα υλικά για την καθαίρεση του σκυροδέματος 

έδρασης της εσχάρας, ο καθαρισμός και η προετοιμασία της νέας επιφάνειας 

έδρασης με εποξειδικές ρητίνες, το καλούπωμα και η έγχυση νέου σκυροδέματος 

κατηγορίας C16/20 

- Η αφαίρεση του ξυλοτύπου και η συγκλεντωση και αποκομισή των προϊόντων 

αποξήλωσης και τυχόν αχρήστων υλικών. 

 

Η αντικατάσταση των εσχαρών (λόγω φθοράς ή θράσεως) τιμολογείται ιδιαίτερα με 

βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 

 

Τιμή ανά εσχάρα φρεατίου που αποκαθίσταται, ως εξής: 

 

 Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 82,00 

(Ολογράφως) : ογδόντα δύο 

A.T. : Α.15 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.07.02 Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του 
καταστρώματος της οδού. Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου 

 Κωδικοί αναθεώρησης: 50% ΥΔΡ 632750% ΥΔΡ 6301 

Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής, που έχουν υποστεί βύθιση λόγω 

καθίζησης του φρεατίου υδροσυλλογής, με την στάθμη και επίκλιση  του 

καταστρωματος της οδού. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

- Η αφαίρεση της εσχάρας και η αποξήλωση του πλαισίου έδρασής της 

- Η αποξήλωση σαθρών ή θραυσμένων σκυροδεμάτων του τοιχώματος του φρεατίου υπό το πλαίσιο έδρασης 

- Η κατασκευή ξυλοτύπου για την σκυροδέτηση της απαιτούμενης προσθήκης επί των 

τοιχίων του φρεατίου για την εξασφάλιση της προσαρμογής με την στάθμη της οδού. 

- Η επάλειψη της τελικής επιφανείας του παλαιού σκυροδέματος με εποξειδική 

συγκολλητική ρητίνη για την εξασφάλιση ισχυρής πρόσφυσης με το νέο σκυρόδεμα. 

- Η προσωρινή στερέωση του πλαισίου έδρασης στην προβλεπόμενη στάθμη με χρήση 

ανθεκτικών υποθεμάτων και η διάστρωση και συμπύκνωση του νέου σκυροδέματος 

κατηγορίας C16/20  η εργασία και τα υλικά για την καθαίρεση του σκυροδέματος 

έδρασης της εσχάρας, ο καθαρισμός και η προετοιμασία της νέας επιφάνειας 

έδρασης με εποξειδικές ρητίνες, το καλούπωμα και η έγχυση νέου σκυροδέματος 

κατηγορίας C16/20 
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- Η αφαίρεση του ξυλοτύπου και η συγκλεντωση και αποκομισή των προϊόντων 

αποξήλωσης και τυχόν αχρήστων υλικών. 

 

Η αντικατάσταση των εσχαρών (λόγω φθοράς ή θράσεως) τιμολογείται ιδιαίτερα με 

βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 

Τιμή ανά εσχάρα φρεατίου που αποκαθίσταται, ως εξής: 

 

Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,90 

(Ολογράφως) : τριάντα και ενενήντα λεπτά 

A.T. : Α.16 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.27 Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου) στην στάθμη του 
οδοστρώματος 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 

Προσαρμογή φρεατίου δικλίδας, εμφανούς ή καλυμμένου στην στάθμη του οδοστρώματος. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

 

- Ο εντοπισμός της θέσης της καλυμμένης δικλίδας με χρήση ανιχνευτή μετάλλων, με 

βάση τα υπάρχοντα σχέδια του δικτύου κλπ στοιχεία που διαθέτει η Υπηρεσία 

(σκαριφήματα, παλιές εξασφαλίσεις κλπ), με έρευνα σε οποιαδήποτε ακτίνα 

απαιτηθεί προς τούτο. 

 

- Η εκσκαφή γύρω από τον σωλήνα χειρισμών και η προσθήκη της απαιτούνενης 

προέκτασης ή η αντικατάστασή του, ούτως ώστε το κάλυμμα του βανοφρεατίου να 

ευρίσκεται στην στάθμη της ερυθράς της οδού. 

 

- Η επανεπίχωση του ορύγματος με συμπυκνωμένο διαβαθμισμένο θραυστό υλικό 

λατομείου και η αποκατάσταση του ασφαλτικού τάπητα ή της πλακόστρωσης γύρω από 

το κάλυμμα. 

 

- Η εξάρτηση τηςν θέσεως του βανοφρεατίου από σταθερά σημεία (εξασφάλιση) και η 

σύνταξη σχετικού σκαριφήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

 

Τιμή ανα φρεάτιο δικλίδας (εντοπισμός, προσαρμογή, σκαρίφημα).(τεμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 103,00 

(Ολογράφως) : εκατόν τρία 

A.T. : Α.17 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.15.04 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιομηχανικής προέλευσης Τυποποιημένο 
κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 με εσχάρα από γαλβανισμένο 
χάλυβα. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1 

Προμήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών 

χώρων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 "Κανάλια αποστράγγισης 

δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

- Συναρμολογούμενα στοιχεία καναλιού (modules) από συνθετικά υλικά (π.χ. 

πολυπροπυλένιο, πολυμερές σκυρόδεμα, κλπ) με ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα 

γαλβανισμένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας φορτίου) με εσχάρες συνθετικές, 

χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές. 

- Κατασκευή του συστήματος αποστράγγισης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 "Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχημάτων - 

Ταξινόμηση, σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης", με σήμανση CΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

- Στοιχεία των καναλιών με κατάλληλα διαμορφωμένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση 

και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τμημάτων συναρμολογημένου καναλιού.  

- Προσημιωμένες θέσεις στο σώμα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις 

οριζόντιες ή κατακόρυφες συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης με χρήση ειδικών 

εξαρτημάτων (του συστήματος τυποποιημένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζεται 
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απόλυτη στεγανότητα. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 

των πάσης φύσεως υλικών του συστήματος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά 

τεμάχια απολήξεων και διακλαδώσεων, σύστημα "κλειδώματος"της εσχάρας, μεταλλικά 

εξαρτήματα στερέωσης των εσχαρών που έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική επεξεργασία), 

καθώς και των πάσης φύσεως υλικών πάκτωσης και στερέωσης, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.   

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης 

των καναλιών (τιμολογούνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου, 

αναλόγως της φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η 

προμήθεια και τοποθέτηση αμμοσυλλεκτών.  

 

Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται με βάση το καθαρό πλάτος και την 

κατηγορία φορτίου κατά ΕΝ 1433. 

 

Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιμοποιούνται μόνον από πεζούς και ποδηλάτες   

             (ελάχιστη κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN) 

Κατηγορία Β: για πεζοδρόμους και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων  

             (ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή σε φορτίο 125 kN) 

Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδρομίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών 

             (ελάχιστη κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN) 

Κατηγορία D: για αμαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθμευσης βαρέων σχημάτων 

             (ελάχιστη κλάση C400: αντοχή σε φορτίο 400 kN) 

Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώματα, 

             αποβάθρες κλπ (ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN) 

Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδρομοι 

             αεροδρομίων (ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN) 

 

 Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 με εσχάρα από γαλβανισμένο 

χάλυβα.        

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 98,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα οκτώ 

A.T. : Α.18 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από 
σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς 

τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 

"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 

Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 

και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με 

ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 

 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της 

απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η 

δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα. 
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Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 

τιμολογίου: 

 

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του 

ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 

- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   

 

 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm                        

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων και των 

ειδικών τεμαχίων. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,20 

(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι λεπτά 

A.T. : Α.19 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία 
του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 
m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 

περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με  

οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή 

με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".  

 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά με 

ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου. 

 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, 

όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι 

της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος 

(αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις 

απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 

διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα 

εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).   

 

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν 

υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές 

αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 

 

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m 

κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, 

αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 

 

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο 

εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 

τιμολογίου 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που 

καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του 

ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 

 

 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 

αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.                                                                                         

 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 

ΕΥΡΩ : 7,50 + ΜΤΦ 
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Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)  

(0,21€/m3.km)      30  x 0,21 =    6,30 

Συνολικό κόστος άρθρου 13,80 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,80 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα λεπτά 

A.T. : Α.20 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.35.01.01 Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου δομημένου τοιχώματος κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3  Χυτές γωνίες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 30°, με 
τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD)   Χυτή γωνία PE ή ΡP, των 30°, 
DN/OD 160 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ειδικών τεμαχίων σωλήνων από  

πολυαιθυλένιο (PE) ή πολυπροπυλένιο (ΡΡ), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

13476-3, με τους αντίστοιχους δακτυλίους στεγάνωσης. 

 

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε η 

εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 

 

 Χυτές γωνίες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 30, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο 

(DN/OD).                                                            

Χυτή γωνία PE ή ΡP, των 30°, DN/OD 160 mm                                      

Τιμή ανά ειδικό τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,40 

(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα λεπτά 

A.T. : Α.21 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης 

λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 

"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων" 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

 

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 

εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή 

για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή. 

 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη 

γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών). 

ΕΥΡΩ : 11,30 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L ((>=5km)  

(0,21€/m3.km)      20  x 0,21 =    4,20 

Συνολικό κόστος άρθρου 15,50 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,50 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά 

A.T. : Α.22 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 
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Προκατασκευασμένο φρεάτιο  επισκέψεως εσωτερικών διαστασεων 40χ40 και ύψους 25-60εκ με πάτο, καπάκι 

από μαντέμι Β125,  δικτύων αποχετεύσεως (ομβρίων) από ινοπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 δηλαδή: 

Pρομηθεια, μεταφορά και τοποθέτηση με την εργασία εκσκαφής,εξαγωγής και αποκόμισης των προϊόντων 

εκσκαφών και αχρήστων υλικών, ενσωμάτωση άκρων υπογείων σωλήνων διελεύσεως, μόρφωσης παρειών και 

κάθε άλλη εργασίας για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00 

(Ολογράφως) : εξήντα 

   

   A.T. : Α.23  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α10 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα 

                  Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 
 
Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα και πασσάλους από οποιοδήποτε υλικό, είτε επί εδάφους είτε επί τοιχίου 
από σκυρόδεμα, τοιχοποιία κλπ, ανεξαρτήτως ύψους, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς των προϊόντων 
κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη. 
  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η δαπάνη για την αποσύνθεση και τον τεμαχισμό του τοιχίου (από οποιοδήποτε υλικό) και της περίφραξης, 
 
- η δαπάνη για την επανεπίχωση και συμπύκνωση των ορυγμάτων που θα δημιουργηθούν λόγω των κατεδαφίσεων, 
 
- η δαπάνη για τις φορτοεκφορτώσεις και για τη μεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών προς απόρριψη σε 
χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση, 
 
- η δαπάνη για τις τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η σταλία αυτοκινήτων-μηχανημάτων κλπ, 
 
- η δαπάνη για τον καθαρισμό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού εδάφους, 
 
- η δαπάνη για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. 
 
Σημειώνεται ότι η κατεδάφιση των περιφράξεων θα γίνει με τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και των σχετικών 
αστυνομικών διατάξεων από τον Ανάδοχο, τον οποίο βαρύνουν όλες οι ευθύνες. 
Τιμή ανά μέτρο μήκους. 

  

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,60 

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα λεπτά 

A.T. : Α.24  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Ε10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2'') 

                  Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2653 
 
Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, 
κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 1/2", dεξ = 48,3 mm, 
πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 "Διατάξεις στήριξης 
πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης για την στερέωση της 
πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος "Π" (ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για την 
διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12 mm μήκους 30 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι 
συστροφής (περιλαμβάνεται) 
 
- η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και διαμέτρου 30 cm 
 
- η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος και η πλήρωση της 
οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 1/2"). 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 31,10 

(Ολογράφως) : Τριάντα ένα και δέκα λεπτά 

   A.T. : Α.25  

Άρθρο: ΝΑΥΔΡ 11.12N Περίφραξη με συρματόπλεγμα 

                  Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6812 
 
Πλήρης κατασκευή περιφράξεως τεχνικών έργων ύψους 2,00 m, βαθμιδωτής ή μη 
διάταξης, αποτελούμενης από δικτυωτό γαλβανισμένο συρματόπλεγμα Νο 17 
(διαμέτρου 3 mm, ρομβοειδούς βροχίδας 50x50 mm, βάρους 2,36 kg/m2) με ούγια 
στις εκατέρωθεν απολήξεις, στηριζόμενο σε πασσάλους από οπλισμένο σκυρόδεμα 
C30/37 φυγoκεντρικής χύτευσης (διαμέτρου στέψης/βάσης 7,0/9,5 cm και ύψους 1,90 
m) ανά αποστάσεις έως 2,50 m, πακτωμένους στο έδαφος με σκυρόδεμα κατηγορίας 
C8/10.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- η προμήθεια και μεταφορά στην θέση κατασκευής της περίφραξης του 
συρματοπλέγματος, των πασσάλων και των λοιπών απαιτουμένων υλικών 
- η διάνοιξη των οπών πάκτωσης των πασσάλων σε κάθε είδος έδαφος και η διευθέτηση της στάθμης του εδάφους 
κατά μήκος της περίφραξης 
- η συλλογή και απομάκρυνση προς οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών  
- η τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και πάκτωση των πασσάλων με σκυρόδεμα 
- η τοποθέτηση και στερέωση του συρματοπλέγματος και του σύρματος τάνυσης 
- η τοποθέτηση των απαιτουμένων αντηρίδων και γωνιακών πασσάλων  
- οι τυχόν φθορές και απομειώσεις των ενσωματουμένων υλικών 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους έτοιμης περίφραξης. 

  

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,87 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και ογδόντα εφτά  λεπτά 

 

A.T. : Α.26  

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Ε08.2.Ν Πινακίδες Σήμανσης Ρυθμιστικές (P) Φ450 mm, τετραγωνικές ή σχήματος ρόμβου πλευράς  
400 mm και Αναγγελίας Κινδύνου (Κ) πλ. Τριγώνου 400 mm για το Πάρκο Κυκλοφοριακής  Αγωγής , μετά των στύλων 
στηρίξεως, πλήρως τοποθετημένες. 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με 

αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το 

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού 

περιεχομένου (ΠΣΠ)’’, συμπεριλαμβάνου του μεταλλικού ιστού στήριξης από 

σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως 

L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 ½’’, dεξ = 

48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με την 

ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται: 

η προμήθεια και προσκόμιση στη θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης για 

τη στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος ‘’Π’’ (ανάλογα με τον τύπο της 

πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 

12 mm μήκους 30 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής 

(περιλαμβάνεται) 

η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και 

διαμέτρου 30 cm 

η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει 

κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) 

η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της 

η προσκόμισή των στη θέση τοποθέτησης 

και η στερέωση της πινακίδας επί του μεταλλικού ιστού. 

Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας με τον μεταλλικό ιστό στήριξης (γαλβανισμένος στύλος DN 40 

mm) συμπεριλαμβανομένου της εργασίας τοποθέτησης και των απαιτούμενων υλικών και 



Τιμολόγιο μελέτης 

Σελίδα 21 από 35 

 

 

μικροϋλικών για την πλήρη εγκατάστασή τους. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε 

A.T. : Α.27 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε08.2.Ν.1 Πινακίδες Σήμανσης (P2) ΄΄STOP΄΄ Φ600 mm και πληροφοριακές πινακίδες (Π) για το Πάρκο 
Κυκλοφοριακής Αγωγής. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης (P2) ‘STOP” Φ600mm με αντανακλαστικό 

υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ και πληροφοριακών πινακίδων σημανσης (Π), κατασκευασμένων σύμφωνα με 

το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

12899-1, τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’,  

σελ. 35 

συμπεριλαμβάνου του μεταλλικού ιστού στήριξης από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με 

ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. 

διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 ½’’, dεξ = 48,3 mm, πάχους 

τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 

‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται: 

η προμήθεια και προσκόμιση στη θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης για 

τη στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος ‘’Π’’ (ανάλογα με τον τύπο της 

πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 

12 mm μήκους 30 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής 

(περιλαμβάνεται) 

η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και 

διαμέτρου 30 cm 

η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει 

κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) 

η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της 

η προσκόμισή των στη θέση τοποθέτησης 

και η στερέωση της πινακίδας επί του μεταλλικού ιστού. 

Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας με τον μεταλλικό ιστό στήριξης (γαλβανισμένος στύλος DN 40 

mm) συμπεριλαμβανομένου της εργασίας τοποθέτησης και των απαιτούμενων υλικών και 

μικροϋλικών για την πλήρη εγκατάστασή τους. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 115,00 

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα πέντε 

A.T. : Α.28 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε17.1 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7788 

Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και 

διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής 

οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, 

σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 "Οριζόντια σήμανση οδών". 

 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή 

αποθήκευση (αν απαιτείται) 

 

- η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών και την 

ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

 

- ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή 

απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 

 

- η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα) 

 

- η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του 

χρησιμοποιουμένου υλικού 

 

- η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 
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- η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη 

στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους. 

 

Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή. 

 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,80 

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα λεπτά 

A.T. : Α.29 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν17.1 Διαγράμμιση κρασπέδων με ανακλαστική βαφή 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7788 

Διαγράμμιση κρασπέδων, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, 

εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα 

σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών 

πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη 

σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 "Οριζόντια σήμανση οδών". 

 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή 

αποθήκευση (αν απαιτείται) 

 

- η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών και την 

ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

 

- ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή 

απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 

 

- η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα) 

 

- η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του 

χρησιμοποιουμένου υλικού 

 

- η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 

 

- η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη 

στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους. 

 

Διαγράμμιση κρασπέδων με ανακλαστική βαφή. 

 

Τιμή για ένα μέτρο μήκους έτοιμης διαγράμμισης κρασπέδου. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,80 

 (Ολογράφως) : τρία και ογδόντα λεπτά 

 

A.T. : A.30 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β81.02Ν Πλακοστρώσεις λωρίδων - οδηγών όδευσης  για άτομα μειωμενης όρασης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2922 

Πλακοστρώσεις  λωρίδων - οδηγών οδευσης  για άτομα μειωμενης όρασης πεζοδρομίων, νησίδων και 

κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων με πλάκες έγχρωμες, ανάγλυφης επιφάνειας, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

1339, διαστάσεων άνω των 30x30 cm. 

 

Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από αντιολισθηρές πλάκες από 

σκυρόδεμα, έγχρωμες, τυποποιημένων διαστάσεων άνω των 30x30 cm, πάχους 3 έως 5cm. 

 Ο χρωματισμός των πλακών καθώς και η τελική επιφάνειά τους σε κάτοψη και τομή θα δηλώνει πορεία, 

κίνδυνο, αλλαγή πορείας και εξυπηρέτηση και θα είναι απολύτως σύμφωνη με τις διατάξεις της υπαριθμ. 

52907/2009 Απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β2621/31-12-2009) 

ή με την ισχύουσα νομοθεσία την περίοδο εκτέλεσης του έργου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασμένων σε παλέτες, 

 

- η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά), 
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- η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη (συμπεριλαμβανομένης της 

κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών 

εργαλείων), 

 

- η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία), 

 

- ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς οριστική 

απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων πλακών, υλικών 

συσκευασίας κλπ.  

 

Συμπεριλαμβάνεται στην τιμή επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της 

πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης. 

  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωμένης, κατά τα ως άνω, πλακόστρωσης. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,30 

(Ολογράφως) : δέκα επτά και τριάντα λεπτά 

A.T. : A.31 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\Β81.1 Πλακοστρώσεις σε ράμπα ΑΜΕΑ , με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων άνω των 30χ30cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2922 

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων με πλάκες έγχρωμες, ανάγλυφης 

επιφάνειας, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων άνω των 30x30 cm. 

 

Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από αντιολισθηρές πλάκες από 

σκυρόδεμα, έγχρωμες, τυποποιημένων διαστάσεων άνω των 30x30 cm, πάχους 3 έως 5cm. 

 Ο χρωματισμός των πλακών καθώς και η τελική επιφάνειά τους σε κάτοψη και τομή θα δηλώνει πορεία, 

κίνδυνο, αλλαγή πορείας και εξυπηρέτηση και θα είναι απολύτως σύμφωνη με τις διατάξεις της υπαριθμ. 

52907/2009 Απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β2621/31-12-2009) 

ή με την ισχύουσα νομοθεσία την περίοδο εκτέλεσης του έργου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασμένων σε παλέτες, 

 

- η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά), 

 

- η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη (συμπεριλαμβανομένης της 

κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών 

εργαλείων), 

 

- η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία), 

 

- ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς οριστική 

απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων πλακών, υλικών 

συσκευασίας κλπ.  

 

Συμπεριλαμβάνεται στην τιμή επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της 

πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης. 

  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωμένης, κατά τα ως άνω, πλακόστρωσης. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,90 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και ενενήντα λεπτά 

A.T. : A.32 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.16.01.Ν1 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου  των 40 cm, διαφορων σχεδίων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς των 40 cm και πάχους 3,5 έως 5 cm, διαφόρων σχεδίων όπως 

τακάκι - μπακλαβάς - βεντάλια - παρκέ - καλντερίμι - ψάθα - διαγώνια - αράχνη, με ή χωρίς αρμούς 

πλάτους έως 5 mm μετά τον καθαρισμό αυτών, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα 

των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου. Με τοποθέτηση τους εν παραλλήλω ή υπό γωνία 45 καθ' 

υπόδειξη της Υπηρεσίας. 

Στην εργασία περιλαμβάνεται και ο ενδελεχής καθαρισμός των επιστρωμένων επιφανειών από της κόνεως, 

των κονιαμάτων κλπ έστω και εάν ταύτα έχουν στερεώς προσκολληθή επ' αυτών. 
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Εργασία πλήρους κατασκευής μετά των επιμελών τελειωμάτων. 

 Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς των 40 cm.                        

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,90 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και ενενήντα λεπτά 

A.T. : A.33 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.81.Ν Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που 
περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων με κυβόλιθους σκυροδέματος 10x20x6 cm, χωρίς διάκενο μεταξύ τους. Οι 

κυβόλιθοι θα είναι τοποθετημένοι σε στρώση άμμου πάχους 3cm και τα διάκενα των μεταξύ τους αρμών θα 

γεμίζουν με άμμο θαλάσσης. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής της υπόβασης από άμμο καθώς και η διάστρωση της 

άμμου θαλάσσης για το γέμισμα των αρμών, προμήθειας και μεταφοράς των υλικών καθώς και οι δαπάνες 

του εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που απαιτούνται. 

 

Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με τα υλικά και 

μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,00 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε 

A.T. : Α.34 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την 

διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων 

εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, 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) αναπτύγματος επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : Α.35 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 

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. 
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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 C16/20.                                 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα 

A.T. : Α.36 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.76.Ν Επεξεργασία επιφανειών σκυροδέματος (χτενιστό) 

 Κωδικός αναθεώρησης: 

Επεξεργασία επιφανειών σκυροδέματος, μετά την πήξη αλλά πριν την σκληρυνσή του (όσο δηλαδή είναι 

νωπό) με ειδική συρματόβουρτσα (χτένισμα) ώστε να προκύψουν παράλληλες λεπτές γραμμώσεις, με 

κατεύθυνση παράλληλη προς τη μεγάλη διάσταση της επιφάνειας.Για την καλυτερη αισθητική εμφάνιση θα 

πρέπει κατά την επεξεργασία της επιφάνειας να χρησιμοποιεται οδηγός μετατοπιζόμενος παράλληλα για 

κάθε νέο τράβηγμα της συρματόβουρτσας. 

(κουτάλι) μετά ή άνευ τριπτών περιθωρίων. 

 

Επεξεργασία επιφάνειας ενός τετραγωνικού μέτρου (m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,60 

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα λεπτά 

A.T. : Α.37 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.16.02 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω  30 cm  διαφόρων σχεδίων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς των 30 cm και πάχους 3,5 έως 5 cm, διαφόρων σχεδίων όπως 

τακάκι - μπακλαβάς - βεντάλια - παρκέ - καλντερίμι - ψάθα - διαγώνια - αράχνη, με ή χωρίς αρμούς 

πλάτους έως 5 mm μετά τον καθαρισμό αυτών, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα 

των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου. Με τοποθέτηση τους εν παραλλήλω ή υπό γωνία 45 καθ' 

υπόδειξη της Υπηρεσίας. 

Στην εργασία περιλαμβάνεται και ο ενδελεχής καθαρισμός των επιστρωμένων επιφανειών από της κόνεως, 

των κονιαμάτων κλπ έστω και εάν ταύτα έχουν στερεώς προσκολληθή επ' αυτών. 
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Εργασία πλήρους κατασκευής μετά των επιμελών τελειωμάτων. 

 Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς των 30 cm.                        

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,90 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και ενενήντα λεπτά 

A.T. : Α.38 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΤΕ13 Μεταλλικός προκατασκευασμένος οικίσκος αποθήκης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6402 

Μεταλλικός προκατασκευασμένος οικίσκος αποθήκης. Ο θάλαμος θα είναι διαστάσεων 2,00Χ2,00Χ2,50 

m(ύψος)  και θα τοποθετηθεί σε υπάρχουσα βάση σκυροδέματος. Ο θάλαμος θα έχει μεταλλικούς 

κοιλοδοκούς διαστάσεων 50Χ50 και θα φέρει περιμετρικά πάνελ τοιχοποίας με εσωτερική μόνωση.Όλη η 

βάση θα είναι επενδεδυμένη με λαμαρίνα κριθαράκι πάχους 3mm . Στην μία πλευρά  θα υπάρχει ενισχυμένη 

μεταλλική πόρτα,   με περσίδες για αερισμό του χώρου, ελάχιστης διάστασης 0,70μ. Στις γωνίες και 

στην πόρτα θα τοποθετηθούν διαμορφωμένα ελάσματα. Η οροφή θα είναι επενδεδυμένη με τραπεζοδειδη 

πάνελ οροφής. 

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία ( σκελετός κλπ. ) του οικίσκου, θα χρωματισθούν με μία στρώση μίνιο και 

δυό στρώσεις χρώματος, αποχρώσεως  επιλογής της Υπηρεσίας. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν (Βίδες, φλάντζες κ.τ.λ.). 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξηλωση, φορτωση και μεταφορά προς απορριψη σε κατάλληλο χώρο του 

υπάρχοντος οικίσκου, η προμήθεια και η τοποθέτηση του νέου οικισκου έτοιμου προς χρήση. 

 Τιµή ανά τεμ. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5.500,00 

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες πεντακόσια 
 
 
 

   A.T. : Α.39  

Άρθρο: ΝΑΟΙΚ 62.21 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 

                  Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6221 
 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 

οποιασδήποτε διατομής, καρφωτών, με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα εξαρτήματα 

στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, με κοινή κλειδαριά και ορειχαλκίνες 

χειρολαβές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα". 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).  

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00 

(Ολογράφως) : πέντε 

A.T. : Α.40 
 

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.41.01 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC 
διατομής 3 x 1,5 mm2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 

 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε 

φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από 

πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV-R 

(πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών 

στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες 

σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου   

 

 Διατομής 3 x 1,5 mm2 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 2,90 

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά 

A.T. : Α.41 
 

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.01.01 Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού ύψους μέχρι 14,00 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 

Εργασία αφαίρεσης εγκατεστημένων χαλύβδινων ιστών φωτισμού, με ή χωρίς βραχίονες και φωτιστικά, στην 

οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 

- η προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών. 

 

- η αποξήλωση των πάσης φύσεως επικαλύψεων πάνω και γύρω από τη βάση του ιστού (πλακοστρώσεις, 

σκυροδέματα, τσιμεντοκονιάματα κλπ.). 

 

- η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο.  

 

- η αφαίρεση ιστού από τη βάση του με τον εξοπλισμό του και η κατάκλιση και αφαίρεση των βραχιόνων, 

των φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως. 

 

- η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και η επιμελής 

μόνωσή τους. 

 

- η φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των αποξηλώσεων σε επιτρεπόμενο χώρο. 

 

- η αποκατάσταση της επιφάνειας γύρω από την βάση του ιστού στην αρχική της μορφή. 

 

- η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην 

προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

 

 Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 14,00 m. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 70,00 

(Ολογράφως) : εβδομήντα 

A.T. : Α.42 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9324.Ν1.1 Ιστός χαλύβδινος κωνικός, ύψους 3,500m, κυκλικης διατομής Φ90mm και απόληξη διατομής 
Φ60mm, με βάση έδρασης  και ακροκιβώτιο 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 

Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση μεταλλικού ιστού ύψους περίπου 3,50m (ενδεικτικού 

τύπου DISANO/1480Pole) κυκλικής διατομής Φ90mm και κορυφή με κυλινδρική απόληξη διατομής 60mm, από  

γαλβανισμένο χάλυβα και πολυεστερική βαφή που το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στις UV ακτίνες και στη 

διάβρωση, σύμφωνα με τους κανονισμούς UNI EN 40, σε χρώμα graphite ή σε χρώμα επιλογής της 

Υπηρεσίας, με πλάκα έδρασης 35Χ35cm ώστε να είναι απόλυτα συμβατή με την υφιστάμενη βάση έδρασης 

καθώς και τα αγκύρια αυτής,  θυρίδα επισκέψεως σε ύψος 1000 mm από το έδαφος με καπάκι και 

κλειδαριά. 

Η διάμετρος του ιστού θα είναι 90mm και κορυφή με κυλινδρική απόληξη διατομής 60mm. 

Στη βάση του ιστού θα είναι προσαρμοσμένη η πλάκα έδρασης.Η συγκόλληση του ελάσματος της πλάκας 

έδρασης με το έλασμα του σώματος του ιστού θα είναι βαθιάς έγκχυσης με σύντηξη των μετάλλων. Σε 

ειδικά προετοιμασμένη υποδοχή του κορμού του ιστού συνδέεται ο αγωγός γείωσης της εγκατάστασης 

ηλεκτροφωτισμού. 

Θα διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας CE, τα οποία και θα πρέπει να προσκομισθούν. 

Η βιομηχανία κατασκευής των ιστών πρέπει να κατέχει Πιστοποιητικό ISO 9001 τόσο για την κατασκευή 

του μεταλλικού μέρους όσο και για το γαλβάνισμα καθώς και την ηλεκτροστατική βαφή του ιστού. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο ιστού ύψους περίπου 3,50m, διατομής Φ90mm και κορυφή με απόληξη διατομής O60mm, με 

βάση έδρασης . 

Ευρώ (Αριθμητικά): 570,00 

(Ολογράφως) : πεντακόσια εβδομήντα 
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A.T. : Α.43 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9325.2 Φωτιστικό σώμα κορυφής  επί ιστού με κύκλωμα  LED συνολικής ισχύος έως 50W και 
στεγανότητας IP66 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 

Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση με τα μικροϋλικά και τους λαμπτήρες LED συνολικής ισχύος 

έως 50W, φωτιστικού σώματος κορυφής επί ιστού (Ενδεικτικού τύπου: Disano/3355 Garda5-47W), για την 

συμμετρική κατανομή του φωτισμού προς τα κάτω σύμφωνα με τους νόμους κατά της φωτορύπανσης. 

 

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου και θα είναι βαμμένο 

με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση 

από νερό και UV ακτινοβολία σε χρώμα anthracite grey ή σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας ώστε να 

ταιριάζει με τον ιστό.  

 

Το φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί σε κορυφή ιστού με κυλινδρική απόληξη διατομής Ø60-76mm και θα 

φέρει κάλυμμα της φωτεινής πηγής από επίπεδο διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους τουλάχιστον 4mm με 

υψηλή μηχανική αντοχή.  

 

Το φωτιστικό δεν θα φέρει περιμετρικό κάλυμμα (διαχύτη) ώστε να αποφευχθούν τυχόν φαινόμενα 

βανδαλισμού και η κατανομή φωτισμού θα είναι συμμετρική, η οποία θα προκύπτει από διαπιστευμένο 

φωτομετρικό εργαστήριο. 

 

Θα φέρει ανοιγόμενο κάλυμμα για εύκολη πρόσβαση στο χώρο των οργάνων έναυσης και πολλαπλά LEDs με 

ανακλαστήρα από κατάλληλο συνθετικό υλικό με μεταλλική επίστρωση υψηλής απόδοσης και ηλεκτρονική 

διάταξη για αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας έτσι ώστε σε περίπτωση μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας 

στο εσωτερικό του φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή μείωση της τροφοδοσίας του φωτιστικού.  

Θα πρέπει επίσης να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις που προστατεύουν τα LED από τις διακυμάνσεις του 

ηλεκτρικού δικτύου διανομής και τα ρεύματα αιχμής και διατάξεις που επιτρέπουν τη λειτουργία του 

φωτιστικού ακόμη και όταν ένα ή περισσότερα από τα LED παύσουν να λειτουργούν.  

 

Η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED + LED driver) θα είναι ίση ή μικρότερη από 50W, ενώ 

ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού δεν θα είναι μικρότερος από 90 lm/W.  

Η συνολική φωτεινή ροή του φωτιστικού θα είναι μεγαλύτερη από 4500lm. 

 

H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 4.000Κ ±10% και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος 

του 70, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 80.000h σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να 

διασφαλίζεται ότι στη διάρκεια των πρώτων 80.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή εκροή του 

δεν θα πέσει χαμηλότερα από το 70% της αρχικής.  

 

Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή άλλο συνθετικό υλικό ώστε να εξασφαλίζεται βαθμός 

προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66 και θα έχει προστασία μόνωσης classe ΙΙ, ενώ 

Θα φέρει κατάλληλη διάταξη που θα αποτρέπει την δημιουργία σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό 

του φωτιστικού και θα έχει δείκτη αντιβανδαλιστικής προστασίας με αντοχή σε κρούση τουλάχιστον ΙΚ08.  

 

Θα φέρει πιστοποιητικό CE, πιστοποιητικό με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ62471 

(photobiological compatibility) και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας 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) και το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής 

παραγωγής του φωτιστικού και όχι μόνο ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του 

κατασκευαστή σύμφωνα με την νέα ΕΤΕΠ (εγκύκλιος 22/24-10-2014/ΔΙΠΑΔ/οικ658). 

Η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι επίσης σύμφωνη με τις οδηγίες: 

 

-Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/95/ ΕΚ (Οδηγία Χαμηλής Τάσης ) ή μεταγενέστερη που περιλαμβάνει τα εξής 

πρότυπα: 

 

ΕΝ 60598-1 (γενικό πρότυπο φωτιστικών), ή μεταγενέστερο.  

ΕΝ 60598-2-3 (Ειδικό πρότυπο για Φωτιστικά δρόμων), ή μεταγενέστερο. 

 

-Ευρωπαϊκή οδηγία 2004/108/ΕΚ(ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EMC), ή μεταγενέστερη που περιλαμβάνει τα 

εξής πρότυπα: 

 

ΕΝ55015/ΕΝ61547(Πρότυπο ραδιοταραχών ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας), ή μεταγενέστερο. 

EN61000-3-2/EN61000-3-3 (Πρότυπο αρμονικών διακυμάνσεων και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας), ή 

μεταγενέστερο. 

 

Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για το 

σχεδιασμό και την κατασκευή φωτιστικών σωμάτων και πιστοποιητικό ISO 14001:2004 για το σύστημα 

περιβαλλοντολογικής διαχείρισης.  

 

Το φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) 
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ετών από τον κατασκευαστή. 

 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά ή όποια άλλα απαιτούνται από την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, θα 

πρέπει να προσκομισθούν. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο φωτιστικού σώματος. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 750,00 

(Ολογράφως) : επτακόσια πενήντα 

A.T. : Α.44 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.15.03 Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 205 gr/m2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 

Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε 

θέσεις της κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη. 

 

 Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m2.                                          

 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,00 

(Ολογράφως) : τρία 

A.T. : Α.45 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.16.Ν2 Επιστρώσεις με πλακίδια δαπέδου ασφαλείας πάχους 50χιλ. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7311 

Επίστρωση με πλακίδια δαπέδου ασφαλείας πάχους 50mm από ελαστικό κόκκο, διαστάσεων 50cm X 50cm X 

5cm., βάρους τουλάχιστον 26kgs/m2 υδατοπερατά, αντιολισθητικά και απορροφητικά. 

 Το δάπεδο ασφαλείας θα πρέπει να μην διατηρεί νερό στην επιφάνεια του και να μην φθείρεται η 

ελαστικότητα του με το πέρασμα του χρόνου.  

Τα πλακάκια θα συγκολλούνται και μεταξύ τους αλλά και με το δάπεδο με ειδική κόλλα πολυουρεθάνης που 

θα τα συνοδεύει συνδέονται δε με μία σειρά συμπληρωματικών προϊόντων τα οποία θα παρέχουν αυξημένη 

ασφάλεια στη γωνία και τις άκρες. Η εγκατάστασή τους θα επιτυγχάνεται με ειδικούς πύρους σύνδεσης οι 

οποίοι θα είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο, χρώματος μαύρου και διαμέτρου ?14mm X 65mm μήκος. 

Το κάθε πλακίδιο θα διαθέτει τέσσερις εργοστασιακές οπές σε δύο πλευρές, στις οποίες θα 

τοποθετούνται οι πύροι, επιτυγχάνοντας έτσι 

σταθερή συνδεσμολογία 

Θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε εργαστηριακούς ελέγχους και να πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΝ 1176 

(1-9). 

Το δάπεδο που θα δημιουργηθεί με τα πλακάκια πρέπει να έχει κλίση για την διαφυγή του νερού. Η 

επιφάνεια που θα στρωθεί πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με την τελική επιφάνεια του δαπέδου, 

αλλιώς θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ειδικές γωνίες ώστε να σχηματίζουν ράμπες ασφαλείας το 

κόστος των οποίων περιλαμβάνεται στο άρθρο. 

Τοποθετούνται σε επιφάνεια απόλυτα στεγνή και απαλλαγμένη από σκουπίδια και σκόνη, τόσο σφιχτά ώστε 

να μην αφήνουν μεταξύ τους κενά. Κατά την τοποθέτηση τους, πρέπει να δίδεται πολύ μεγάλη προσοχή 

στις άκρες τους ώστε να κολλάνε πολύ καλά προκειμένου να μην "σηκώνονται" και τίθεται σε κίνδυνο η 

ασφάλεια. Τέλος πρέπει να συνυπολογίζεται η συστολή-διαστολή τους ώστε να αφήνεται το ανάλογο 

περιθώριο. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά επί τόπου, εργαλεία και εργασία για πλήρη κατασκευή σύμφωνα 

με την μελέτη και τις οδηγίες της τεχνικής υπηρεσίας και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τις 

προδιαγραφές του υλικού για έτοιμη επίστρωση ικανή να ανταποκριθεί στις φορτίσεις και το χρόνο. Στην 

τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των υλικών και των μικροϋλικών στερέωσης, η μεταφορά τους στον 

τόπο του έργου και η εργασία για πλήρη τοποθέτηση. 

Η κατασκευή του δαπέδου να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1177. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 56,00 

(Ολογράφως) : πενήντα έξι 

A.T. : Α.46 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΤΕ3 Προμήθεια και επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα 
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 Κωδικός αναθεώρησης: 

Προμήθεια και επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα  

Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα πρέπει να τηρεί τις εξής προδιαγραφές: 

- ύψος πέλους 40mm 

- υλικό και σύνθεση: ίνες πολυαιθυλενίου PE τουλάχιστον 5.000dtex και σγουρές ίνες πολυπροπυλενίου 

PP τουλάχιστον 3.500dtex , μονόκλωνες,  

- υψηλής ποιότητας, τελευταίας γενιάς,  

- πράσινης και καφές απόχρωσης 

- η υπόβαση του χλοοτάπητα θα είναι από πολυπροπυλένιο και Latex συνολικού βάρους τουλάχιστον 

700gr/m2 

- θα είναι υδατοπερατός  (τουλάχιστον 50Lt/min/m2) , 

- με προστασία κατά των υπεριωδών ακτίνων και της ζέστης,  

- οικολογικός και φιλικός στο περιβάλλον. 

- θα φέρει εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών του παραγωγικού οίκου 

- συνολικό βάρος τάπητα τουλάχιστον 2.000gr/m2. 

 

Πριν την επίστρωση θα πρέπει να γίνει βελτίωση  της υπάρχουσας υπόβασης συνθετικού χλοοτάπητα. 

Ελέγχεται η επιπεδότητα και οι τελικές κλίσεις αυτής για τη διασφάλιση του καλού συστήματος 

αποστράγγισης υδάτων και σε περίπτωση που η χωροστάθμηση του χώρου υποδείξει ανάγκη επιδιόρθωσης των 

εγκάρσιων κλίσεων λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα. 

Συγκεκριμένα: 

-σε περίπτωση που η επίστρωση θα γίνει πάνω σε χωμάτινη επιφάνεια θα προηγηθεί η κατασκευή στρώσης 

από θραυστά αδρανή υλικά, ήτοι διάστρωση θραυστών αδρανών υλικών (ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00), διαβρoxή και 

πλήρης συμπύκνωση -ισοπέδωση αυτής  και προσθήκη λεπτής άμμου απ΄αυτής εάν απαιτηθεί . 

-σε περίπτωση επίστρωσης  πάνω σε επιφάνεια σκυροδέματος αφού απομακρυνθούν τα σαθρά σημεία, γίνεται 

μείωση των υψομετρικών διαφορών και "γέμισμα" των οπών του δαπέδου με ρητινούχο γαλάκτωμα ακρυλικής 

βάσης όπου αυτό απαιτηθεί .  

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει απομακρυνθούν τα σαθρά σημεία και να καθαριστεί η υπόβαση,  ώστε η  

τελική επιφάνεια να είναι κατάλληλη προς επίστρωση του χλοοτάπητα και απαλλαγμένη από λάδια ή άλλους 

ρύπους που θα εμποδίζουν την πρόσφυση του. 

Η τοποθέτηση του χλοοτάπητα θα γίνει ως εξής: 

-Σε περίπτωση υπόβασης από σκυρόδεμα θα κολληθεί επ΄αυτής ή θα τεντωθεί περιμετρικά ανάλογα με τις 

συνθήκες του χώρου. 

-Σε περίπτωση υπόβασης από θραυστά αδρανή, αν δημιουργούνται ενώσεις στα φύλλα του τάπητα θα πρέπει 

να γίνουν  πρώτα αυτές και μετά να τεντωθεί ο τάπητας και να στερεωθεί περιμετρικά με καρφιά.  Η 

συγκόλληση των κομματιών μεταξύ τους θα γίνεται πάνω σε ειδική ταινία με χρήση κόλλας πολυουρεθάνης 

δύο συστατικών. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, εργαλεία, μηχανήματα, σταλίες, τα πάσης φύσεως υλικά, 

μικρουλικά, φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές σε οποιαδήποτε απόσταση, αποθήκευση, έλεγχοι, μετρήσεις και 

κάθε άλλη εργασία για την πλήρη και έντεχνη επίστρωση του συνθετικού χλοοτάπητα. 

 

Τιμή ανά m2 (m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,00 

(Ολογράφως) : είκοσι ένα 

A.T. : Α.47 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β02.04.Ν Παγκάκι 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621 

Παγκάκι με πλάτη διαστάσεων περίπου μήκος 180 εκ., ύψος 77εκ. και πλάτος 60 εκ. Ο σκελετός του θα 

είναι κατασκευασμένος από πρωτογενές μαντέμι (συμπαγή χυτοσίδηρο).Θα αποτελείται από περίπου εννέα 

(9) ξύλα σουηδικά τα οποία θα είναι εμποτισμένα με συντηρητικό ξύλου και χρώμα, διαστάσεων περίπου  

μήκος 180 εκ. , πάχος 4 εκ. και πλάτος 6 εκ.Θα έχει δύο οριζόντιες ράβδους (ντίζες) οι οποίες θα 

προσφέρουν μέγιστη στήριξη και σταθερότητα στο παγκάκι.Στα πέλματα θα υπάρχουν τρύπες ώστε να μπορεί 

το παγκάκι να βιδωθεί σταθερά στο έδαφος.Το μαντέμι θα έχει τουλάχιστον πέντε χρόνια εγγύηση. 

Πιστοποίηση κατά ISO 9001 (εργοστασίου κατασκευής).  

 

Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων θα είναι επαρκείς για τα φορτία που πρόκειται να 

παραλάβουν με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας και να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές 

συνθήκες. 

Η τιμή περιλαμβάνει την προμήθεια και την πλήρη εγκατάσταση του τεμαχίου. 

(1 τεμ) 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00 

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα 



Τιμολόγιο μελέτης 

Σελίδα 31 από 35 

 

 

A.T. : Α.48 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β09.2Ν Κιοσκι διαμέτρου 3,50 μ. με ξύλινα παγκάκια 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621 

Προμήθεια και τοποθέτηση εξάγωνου κιοσκι με ξύλινα παγκάκια σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-

02-02-01.  

Το εξάγωνο κιόσκι θα έχει διαστάσεις : διάμετρος 3,50μ, ύψος 320 εκ. και θα στηρίζεται σε έξι 

κολώνες διατομής 14,5Χ13,5 εκ. Το κιόσκι θα διαθέτει πέντε (5) παγκάκια. Οι κολώνες θα αποτελούνται 

από δύο ξύλα διατομής 4,5Χ14,5 εκ. τα οποία θα ενώνονται σε τρία μέρη, στις δύο άκρες και στη μέση, 

με τρεις δοκούς διαστάσεων 4,5Χ14,5Χ100 εκ. σχηματίζοντας έτσι τη διατομή της κολώνας 13,5Χ14,5 εκ. 

Οι κολώνες στο επάνω μέρος τους θα ενώνονται με οριζόντιες δοκούς ελάχιστης διατομής 5Χ11 εκ. , οι 

οποίες και θα ενώνονται στο κέντρο του εξάγωνου σε ύψος 320 εκ. Επάνω στις κεκλιμένες δοκούς θα 

τοποθετείται ραμποτέ και επάνω σε αυτό ασφαλτόπανο ή κεραμίδι.  

Κάθε ξύλινη κολώνα στερεώνεται στο έδαφος με ειδικό ζεύγος βάσης πάκτωσης που αποτελείται από δύο 

μεταλλικά ελάσματα πάχους γαλβανισμένα και βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή σχήματος "Π", μήκους 60 

εκ. περίπου και ελάχιστου πάχους 0,4 εκ και συνδέονται με περαστές βίδες και λοιπά μεταλλικά 

στοιχεία για την στερέωση τους στην υπόβαση από μπετόν. Τα μεταλλικά αυτά ελάσματα θα τοποθετούνται 

σε λάκκο βάθους 30 εκ. συγκρατώντας όμως την κολώνα σε απόσταση 10 εκ. από το έδαφος, ώστε να μη 

διαβρώνεται το ξύλο από την υγρασία του εδάφους. Το ξύλο είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης 

Σουηδίας σύμφωνη με το ΕΝ 351 υψηλής αντοχής σε υγρασία και στις εκάστοτε καιρικές συνθήκες. 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη θα είναι ειδικά μελετημένα για 

τις εκάστοτε κλιματολογικές συνθήκες και θερμοκρασιακές μεταβολές, απολύτως ακίνδυνα για τους 

χρήστες και υψηλής αντοχής και ανθεκτικότητας. 

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι είτε θερμογαλβανισμένα είτε ηλεκτρογαλβανισμένα με προηγούμενη  

προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή,  είτε ανοξείδωτα. Για την  αντισκωριακή προστασία τους τα 

μεταλλικά μέρη θα έχουν υποστεί  επεξεργασία  για την απολίπανση τους. Θα είναι δε επιψευδαργυρωμένα 

και βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή  πούδρας polyester σε δύο στρώματα. 

Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων θα είναι επαρκείς για τα φορτία που πρόκειται να 

παραλάβουν με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας και να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές 

συνθήκες. 

Η τιμή περιλαμβάνει την προμήθεια και την πλήρη εγκατάσταση του τεμαχίου. 

 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3.500,00 

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες πεντακόσια 

A.T. : Α.49 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΝΒ02.04.Ν Ανοξείδωτος επιδαπέδιος κάδος απορριμάτων με επικάλυψη ξύλου. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621 

Κυλινδρικός  κάδος με επικάλυψη ξύλου κατάλληλος για ασφαλή και υγιεινή απόθεση ελαφρών απορριμμάτων 

διερχομένων πεζών.Κάδος κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι χωρητικότητας 65 λίτρων περίπου, ο 

οποίος περιμετρικά θα περιβάλλεται από πηχάκια από εμποτισμένο ξύλο.Η διάμετρός του θα είναι 45 

εκατοστά περίπου.  . Υψος κάδου (χείλος) περίπου 70 εκ.  

Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων θα είναι επαρκείς για τα φορτία που πρόκειται να 

παραλάβουν με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας και να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές 

συνθήκες. 

Η τιμή περιλαμβάνει την προμήθεια και την πλήρη εγκατάσταση του τεμαχίου. 

(1 τεμ) 

Τιμή ενός τεμ. 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 190,00 

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα 

A.T. : Α.50 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.80.Ν.1 Κατασκευή και Εγκατάσταση ξύλινης περίφραξης (ύψος 1.10 μ.) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621 

Για την προμήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), της ξύλινης περίφραξης 

(ύψος 1.10μ, πλάτος 1.00μ), μετά του ελέγχου της σταθερότητάς της.  

 

Η κατασκευή θα απαρτίζεται ανά τμήμα από:  
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•Δύο (2) ξύλινα υποστυλώματα 

•Δύο (2) ξύλινες τραβέρσες  

•Δέκα (10) κάθετα ξύλα  

Τεχνική περιγραφή επί μέρους στοιχείων/ Υλικά κατασκευής:  

Υποστύλωμα : Το υποστύλωμα θα έχει διαστάσεις 1000 x 95 x 95mm. Στo κάτω μέρος εδράζεται σε 

μεταλλική βάση, η οποία προστατεύει την κατασκευή από επαφή με την επιφάνεια έδρασης στηρίζοντας την 

σε ύψος περίπου 50mm πάνω από το έδαφος. Στο επάνω μέρος του υποστυλώματος τοποθετείται πλαστικό 

καπάκι διαστάσεων 100 x 100 x 60mm.  

Ξύλινες τραβέρσες: Οι δύο ξύλινες τραβέρσες βρίσκονται σε ύψος 825mm και 280mm από το έδαφος και 

παράλληλες προς αυτό, ενώνονται με το υποστύλωμα. Επάνω στις τραβέρσες και κάθετα προς το έδαφος 

τοποθετούνται ξύλα διαστάσεων 95 x 28x 800mm και σε διαστήματα 80mm μεταξύ τους.  

Περιλαμβάνει την προμήθεια, την μεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισμού, την εργασία χωροθέτησης 

και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των μηχανημάτων και των 

εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για τη στερέωση της,  και την δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που 

θα απαιτηθούν . 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00 

(Ολογράφως) : εξήντα 

A.T. : Α.51 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΤΕ8 Κατασκευή και Εγκατάσταση μεταλλικής βρύσης παιδικής χαράς 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6402 

Για την προμήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-

επισκευή μιας μεταλλικής κρήνης, μετά του ελέγχου της σταθερότητάς της.  

 

Η βρύση θα φέρει δύο γούρνες σε διαφορετικά ύψη, το ένα θα αντιστοιχεί εργονομικά σε άτομο που 

χρησιμοποιεί αναπηρική πολυθρόνα, και απαρτίζεται από τον κεντρικό μεταλλικό κορμό, τις δύο σκάφες 

για την αποστράγγιση των υδάτων και τις θυρίδες πρόσβασης στους εσωτερικούς μηχανισμούς. 

Ο κεντρικός κορμός ενδεικτικών διαστάσεων 200X100X1310mm, θα φέρει στο κάτω τμήμα του, βάση από 

μεταλλικό χαλυβδοέλασμα, διαστάσεων 300X200X4mm με τέσσερεις (4) τρύπες Φ13mm για το βίδωμα αυτού σε 

μπετόν απευθείας ή πάκτωση σε χώμα με την βοήθεια αντίστοιχης βάσης για τον σκοπό αυτό.  

Ο κορμός θα κατασκευάζεται από στραντζαρισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 3mm.  

Στον κεντρικό κορμό θα υπάρχουν οπές για την στερέωση των βρυσών καθώς και επιμέρους οπές για την 

στερέωση των σκαφών.  

Οι σκάφες διαστάσεων 300X185mm θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι και θα φέρουν 

χαραγμένες επιφάνειες οι οποίες αποσκοπούν, στην αποστράγγιση των υγρών και τον γρήγορο καθαρισμό 

της επιφάνειας. 

Η βρύση θα είναι ανοξείδωτη και θα ενεργοποιείται με την πίεση οριζοντίως τοποθετημένου εμβόλου με 

ρυθμιζόμενη διάρκεια ροής και αυτόματο κλείσιμο . 

Περιλαμβάνει την προμήθεια, την μεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισμού, την εργασία χωροθέτησης 

και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των μηχανημάτων και των 

εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για τη στερέωση της. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.300,00 

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια 

A.T. : Α.52 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.20.8.Ν Προμήθεια και τοποθέτηση σύνθετου οργάνου νηπίων (τσουλήθρα) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 

Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά συνθέτου οργάνου νηπίων από 1+ έτους και άνω με τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

- ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου μήκος=1,80 m, πλάτος=1,50 m,ύψος=2,60 m 

- το όργανο θα αποτελείται από ένα πατάρι στεγασμένο το οποίο θα φέρει προστατευτικά πάνελ ευθεία 

και αριστερά της σκάλας 

- μια σκάλα ανόδου στο πατάρι και μια τσουλήθρα  

  με μεταλλική σκάφη πάχους τουλάχιστον 1,5 mm (ανοξείδωτης λαμαρίνας) ,μπάρα κρατήματος 

,προστατευτικά πλαϊνά από κόντρα πλακέ και προστατευτικό εξόδου.  

- υλικά κατασκευής =ξύλο, πλαστικό (με μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, μύκητες & καιρικές 

συνθήκες), συνδέσεις μεταλλικές με παξιμάδια ασφαλείας  

  (από γαλβανισμένο μέταλλο που να αντέχουν μεγάλες   φορτίσεις) , πλαστικές τάπες και πλαστικά 

καπάκια 

- χρώματα και βερνίκια που προστατεύουν τα ξύλινα μέρη από τις καιρικές συνθήκες και δεν περιέχουν 

βαριά μέταλλα όπως μόλυβδο, χρώμιο και άλλα βαρέα μέταλλα. 
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- αντιολισθητική επιφάνεια 

- ηλικιακή ομάδα 1+ (έτος) 

 

Τα ξύλινα στοιχεία είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη Πεύκη αρκτικού τύπου, με κατάλληλη 

περιεκτικότητα σε υγρασία. Η ξυλεία είναι υλοτομημένη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Το ξύλο 

έχει υποστεί ειδική επεξεργασία με σύγχρονες τεχνικές εμποτισμού με υλικά μη τοξικά και αβλαβή για 

τον χρήστη και για το φυσικό περιβάλλον. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την προστασία του ξύλου 

δεν περιέχουν αρσενικό, κάδμιο και χρώμιο. Η επιφάνεια του ξύλου έχει βαφτεί με στρώσεις κατάλληλης 

βαφής που προστατεύουν το ξύλο από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, τους μύκητες και τις καιρικές 

συνθήκες. Τα χρώματα είναι αβλαβή για τα παιδιά, μη τοξικά, φιλικά προς το περιβάλλον. Οι συνδέσεις 

των ξύλινων στοιχείων είτε με καταλλήλους κοχλίες είτε με κόλλες φιλικές στο περιβάλλον.  

καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως 

αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού. 

Το υλικό που χρησιμοποιείται στα στοιχεία από σύνθετο ξύλο, είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία Πεύκης, 

αρκτικού τύπου.  

Κατασκευάζεται με ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που 

προορίζεται, με χρήση μη τοξικής κόλλας, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 351. 

 

Προτιμώνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE) ή το πολυπροπυλένιο 

(ΡΡ), πολύ υψηλής αντοχής σε κρούση, θραύση και ρηγμάτωση καθώς και καλή αντοχή σε χημικές ουσίες, 

στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) 

είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα μέταλλα. Τα υλικά και οι διατομές των συνδετικών στοιχείων 

προκύπτουν πάντα κατόπιν μελέτης φόρτισης. Συγκεκριμένα όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό 

πάνω από 5 χιλ. καλύπτονται με πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ). Επίσης είναι ακίνδυνα για την 

ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. 

 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα ή μεταλλικά μέρη είναι ειδικά για 

τις κλιματολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας μας είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν 

περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο, και άλλα βαρέα μέταλλα) και δίνουν μεγάλη αντοχή στις κατασκευές 

μας.  

 

Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την μονάδα με δάπεδο ασφαλείας ή με χλοοτάπητα ή με ανακρουστική 

επιφάνεια από βότσαλο, η οποία πληρώνεται με επιμέρους άρθρα.   

 

Περιλαμβάνεται η θεμελίωση, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου που θα γίνεται σύμφωνα με τις 

τεχνικές οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα σχέδια της μελέτης και τα προβλεπόμενα στο πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ1176 και ΕΝ1177. 

 

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με 

τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 

εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 

Η Εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 14001. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο σύνθετο όργανο νηπίων από 1+ έτους (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.200,00 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες διακόσια 

A.T. : Α.53 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.3.Ν Παιχνίδι ελατηρίου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 

Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά  παιχνίδιου ελατηριου (π.χ. αεροπλανάκι, αυτονικητάκι, 

ζωάκι) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. 

Ενδεικτικές διαστάσεις : 

Ύψος:800mm 

Μήκος:1050mm 

Πλάτος:370mm 

Κρίσιμο Ύψος Πτώσης: <600mm 

 

To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου, αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση. 

Ο φορέας αποτελείται από δύο παράλληλα φύλλα και ένα υπό κλίση (πλάτη καθίσματος) κατασκευασμένα από 

HPL πάχους 12mm. 

Τα παράλληλα φύλλα έχουν κάθετη απόσταση μεταξύ τους περίπου 300 mm. Συνδέονται μεταξύ τους με δύο 

σωλήνες περίπου Φ30mm, που λειτουργούν αντίστοιχα ως χειρολαβή και αναβολέας. 

Ανάμεσα στα ακριανά παραπέτα του φορέα, εφαρμόζεται κάθισμα από HDPE πάχους 12mm. 

Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400mm, διαμέτρου 200mm και πάχους σπείρας 20mm, δύο μεταλλικά 

καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης.  



Τιμολόγιο μελέτης 

Σελίδα 34 από 35 

Το ελατήριο επάνω στο οποίο στηρίζεται η σούστα κατασκευάζεται από χάλυβα και θα είναι σχεδιασμένο 

και κατασκευασμένο έτσι ώστε να αποτρέπει τη στρέψη και τη δίπλωση, καθώς και τον εγκλωβισμό των 

δακτύλων των παιδιών - χρηστών.  

Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα βάθους περίπου 400mm. Κατά τη 

συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, 

 μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.  

- Κατασκευή από ξυλεία ή στοιχεία από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) με

μεταλλικούς συνδέσμους και στηρίγματα

- Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασμένα ώστε να αποκτήσουν

λεία επιφάνεια (χωρίς οποιεσδήποτε ακίδες), βαμένα με  υδατοδιαλυτές, μη

τοξικές βαφές, υψηλής αντοχής στην φθορά και την υπεριώδη ακτινοβολία.

- Κοχλίες και μεταλλικοί σύνδεσμοι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι, με παξιμάδια

ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο

Περιλαμβάνεται η θεμελίωση, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου που θα γίνεται σύμφωνα με τις 

τεχνικές οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα σχέδια της μελέτης και τα προβλεπόμενα στο πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ1176. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 500,00 

(Ολογράφως) : πεντακόσια 

A.T. : Α.54 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.12.Ν1 Μονάδα κούνιας νηπίων δύο θέσεων 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 

Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας κούνιας νηπίων δύο θέσεων, η οποία θα απαρτίζεται 

από οριζόντιο άξονα που θα στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων (4) υποστυλωμάτων υπό γωνία και δύο 

καθίσματα  

νηπίων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

- Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασμένα ώστε να αποκτήσουν

λεία επιφάνεια (χωρίς οποιεσδήποτε ακίδες), βαμένα με  υδατοδιαλυτές, μη

τοξικές βαφές, υψηλής αντοχής στην φθορά και την υπεριώδη ακτινοβολία.

- Δοκός ανάρτησης από σωλήνα Φ76 mm, πάχους 3mm και μήκους 2500mm περίπου.

- Aλυσίδες μήκους 1,15 m

- Καθίσματα ασφαλείας, από ελαστικό υλικό, ρυθμισμένα σε στάθμη 0,40 m από το

έδαφος (θέση ηρεμίας),  με πλευρικές αποστάσεις ασφαλείας από τους ορθοστάτες

της κούνιας 0,50 m και μεταξύ τους απόσταση 0,70 m. Τα καθίσματα νηπίων, θα

έχουν εσωτερικά μεταλλική λάμα αλουμινίου με διαστάσεις 400x125mm και πάχος 2mm, που θα

 περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ, ώστε να είναι  αναπαυτικά και άνετα στη χρήση. 

θα έχουν αντιολισθητική επιφάνεια και θα είναι ανθεκτικά σε φθορά από χημικές ουσίες. 

Τα καθίσματα νηπίων θα έχουν επιπλέον προστατευτικό κλωβό από σωλήνα διατομής Φ13mm για την αποφυγή 

πτώσεων.  

Τα καθίσματα θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176:2008. 

-Η ανάρτηση τους θα υλοποιείται με ειδική διάταξη που θα αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο

γαλβανισμένο μέσα

στο οποίο θα τοποθετείται το ρουλεμάν.  Η διάταξη θα συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm. Από την ειδική 

διάταξη θα  

ξεκινούν αλυσίδες γαλβανισμένες με ελεύθερο άνοιγμα κρίκου 5 mm για να αποφεύγεται η 

παγίδευση δακτύλων. 

- Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με τις

οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλισμού.

- Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την μονάδα με δάπεδο ασφαλείας ή με

χλοοτάπητα, η οποία πληρώνεται με επιμέρους άρθρα.

Συνολικά η κατασκευή θα είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές 

καιρικές συνθήκες 

Περιλαμβάνεται η θεμελίωση, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου που θα γίνεται σύμφωνα με τις 

τεχνικές οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα σχέδια της μελέτης και τα προβλεπόμενα στο πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ1176. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.000,00 

(Ολογράφως) : χίλια 



Τιμολόγιο μελέτης 

Σελίδα 35 από 35 

A.T. : Α.55 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΤΕ11 Αυτοκινητάκι ποδοκίνητο τύπου καρτ 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6402 

Το αυτοκινητάκι ποδοκίνητο (με ποδοστήρια/πεντάλ) τύπου καρτ θα διαθέτει σπόρ λάστιχα με αέρα και 

εργονομικό κάθισμα που θα προσαρμόζεται χωρίς εργαλεία. 

Κατασκευή από υψηλής ποιότητας σκελετό από σωληνωτό ατσάλι επενδυμένο με πολυεστερική βαφή ανθεκτική 

στις εκδορές. 

Ελεύθερη κίνηση τροχών. 

Λειτουργία φρένων και στους δύο πίσω τροχούς. 

Κατάλληλο για παιδιά από 4 έως 8 χρόνων.Εγκεκριμένα για την ασφαλή χρήση τους από παιδιά 4 έως 8 

ετών.  

Ενδεικτικές διαστάσεις πρoϊόντος 112 x 64 x 63 cm . 

Τα οχήματα θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE και θα φέρουν εμφανή επιγραφή “ Δήμος Αλίμου”. 

Το εργοστάσιο κατασκευής του θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό κατά ISO 9001 εν ισχύ.  

 Τιµή ανά τεμ. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια 

Άλιμος,   06/2021 Άλιμος,   06/2021 

Μελέτη Εγκρίθηκε 
Η αν. Δ/ντρια ΤΥ 

Σωτηρία Μασούρη 
Πολιτικός Μηχανικός 

Ανδρομάχη Μούσια 
Πολιτιικός Μηχανικός 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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