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1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα 
εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη. 
1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας 
και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα 
από την θέση αυτών περιλαμβάνονται: 
1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του 
έργου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των 
υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου. 
1.2.2 "Κάθε δαπάνη"γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί 
που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων. 
1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση 
του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του 
παρόντος Τιμολογίου. 
1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ 
πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ] 
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη 
εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και 
σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα 
εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε 
βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους 
φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους 
δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων. 
1.3.2 Οι δαπάνες προμηθείας 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. 
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Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των 
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους 
απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., 
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, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης 
(πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) 
κλπ, του πάσης φύσεως 
προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, 
οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που 
απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 
1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, 
εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, 
τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών 
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 
1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσής 
τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο 
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους. 
1.3.6 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. 
1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, και 
προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο) 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 Εργο, καθώς και η 
αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους 
(βάσεις, τοιχία κλπ 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 ά νω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
(α) Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο (β) Οταν 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. 
1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα 
μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται 
στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου. 
1.3.9 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 κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων 
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, 
θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 
 
1.3.10 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 κλπ.) 
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1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή 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 Εργου), η 
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Εργο. 
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε 
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ. 
1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 
προσωπικού που οφείλονται: 
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 
(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για 
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.), 
  
 (γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, (δ) 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 (ε) 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 κλπ.). 
1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών 
κλπ) 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. 
Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης 
μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα 
Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Εργου 
(ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 
1.3.15 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 επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης 
των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία 
προς έλεγχο. 
1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη 
"όπως κατασκευάσθηκε". 
1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την 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 οσο 
και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη 
δημοπράτησης. 
1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού 
και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για 
την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε 
προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 
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1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 
εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
1.3.20 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα 
τμήματα του 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.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 
1.3.21 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 κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων 
της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από 
τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ. 
1.3.24 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. 
1.3.25 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του 
  
Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και 
στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη 
δημοπράτησης. 
1.3.26 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες οι 
υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους 
δημοπράτησης του Έργου. 
1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 
1.3.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
1.4 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 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 ά νω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) 
του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς 
του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο 
του Έργου. 
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει 
μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων 
υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών. 
2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να 
επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για 
την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 
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2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης 
ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται 
στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο. 
2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής 
καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών 
του παρόντος Τιμολογίου. 
2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή 
μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του 
συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο 
πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο. 
2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του 
παρόντος. 
2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 
* Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν 
προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά. 
* Ως "γαίες και ημίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, 
καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, 
κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν 
αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη 
η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού. 
* Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί 
προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές 
σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου" περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 
0,50 m3. 
* Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις 
σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, 
  
θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν 
αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι 
μειωμένη) 
2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 
Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να 
προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα: Χειρολαβές 
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές 
πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης 
(πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές 
πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο 
κλειδαριάς ασφαλείας. 
- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με 
μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 
- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή 
πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 
Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 
- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας 
- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 
- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει 
επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 
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Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 
- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς 
απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο ά νω μέρος της θύρας. 
- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 
- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 
- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. 
- Αναστολείς (stoppers) 
- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 
- Αναστολείς θύρας - τοίχου 
- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 
- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 
- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 
- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 
- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key 
- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 
- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα έλεγχου, με 
συσκευή μικροκυμάτων 
Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες πού 
προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων" διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα 
οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους 
κουφώματος. 
2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους 
(m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, α νά είδος χρωματισμού. 
Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά 
στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. 
Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των 
σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται 
διαφορετικά. 
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα με 
  
τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών. 
Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 
"Ειδικοί όροι" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 
Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε 
πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές 
για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του 
παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των 
ικριωμάτων. 
Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι 
δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα 
κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του 
ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως 
και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό 
απαιτείται ή επιβάλλεται. 
Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η 
επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής 
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επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή 
τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, 
επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 
1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο 
από το 50% του ύψους κάσσας θύρας. 
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 2,3 
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,7 
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 3 
2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας. 
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,9 
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 2,3 
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 2,6 
3. Υαλοστάσια : 
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1 
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 1,4 
γ) με κάσσα επί μπατικού 1,8 
δ) παραθύρων ρολλών 1,6 
ε) σιδερένια 1 
4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου 
(χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών     3,7 
5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει 
των εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου     2,6 
6. Σιδερένιες θύρες : 
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 2,8 
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 2 γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 1 δ) 
με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ      1,6 
7. Προπετάσματα σιδηρά : 
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,5 
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 1 
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 1,6 
8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1 
β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,5 
9. Θερμαντικά σώματα : 
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των 
θερμαντικών σωμάτων 
2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 
  
1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή 
προέλευσης και σκληρότητα: 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 
-1 Πεντέλης:        Λευκό 
-2 Κοκκιναρά:        Τεφρόν 
-3 Κοζάνης: Λευκό 
-4 Αγ. Μαρίνας:     Λευκό συνεφώδες 
-5 Καπανδριτίου:    Κιτρινωπό 
-6 Μαραθώνα: Γκρί 
-7 Νάξου: Λευκό 
-8 Αλιβερίου:        Τεφρόχρουν - μελανό 
-9 Μαραθώνα: Τεφρόχρουν - μελανό 
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-10 Βέροιας: Λευκό 
-11 Θάσου: Λευκό 
-12 Πηλίου: Λευκό 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 
-1 Ερέτριας: Ερυθρότεφρο 
-2 Αμαρύνθου:        Ερυθρότεφρο 
-3 Δομβραϊνης Θηβών:Μπεζ 
-4 Δομβραϊνης Θηβών:Κίτρινο 
-5 Δομβραϊνης Θηβών:Ερυθρό 
-6 Στύρων: Πράσινο 
-7 Λάρισας: Πράσινο 
-8 Ιωαννίνων:        Μπεζ 
-9 Φαρσάλων: Γκρι 
-10 Ύδρας: Ροδότεφρο πολύχρωμο 
-11 Διονύσου: Χιονόλευκο 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 
-1 Ιωαννίνων:        Ροδόχρουν 
-2 Χίου: Τεφρό 
-3 Χίου: Κίτρινο 
-4 Τήνου: Πράσινο 
-5 Ρόδου: Μπεζ 
-6 Αγίου Πέτρου:    Μαύρο 
-7 Βυτίνας: Μαύρο 
-8 Μάνης: Ερυθρό 
-9 Ναυπλίου: Ερυθρό 
-10 Ναυπλίου: Κίτρινο 
-11 Μυτιλήνης:        Ερυθρό πολύχρωμο 
-12 Τρίπολης: Γκρι με λευκές φέτες 
-13 Σαλαμίνας:        Γκρι ή πολύχρωμο 
-14 Αράχωβας: καφέ 
2. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 
3. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο. 
2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 
Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών 
τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31. 
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό 
τιμολογείται με το άρθρο 78.05. 
Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη 
τιμή του άρθρου 78.12. 
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, 
μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το 
άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα 
παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 
61.30. 
Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 79.55. 
  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Α. Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της 
αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά 
περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
*** (Στον κωδικό του άρθρο προστίθεται το -Μ) 
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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. 
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές 
μονάδας σε ευρώ #/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 κακής 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 
Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος 
τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε 
έκαστο άρθρο. 
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο 
υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), 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). 
Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] παρατίθεται η τιμή που 
αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό 
Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, 
καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). *** (Στον κωδικό του άρθρο 
προστίθεται το -Φ) 
  
 
ΙΙ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
1 Αρθρο   1.1 ΟΙΚ ΚΠΤ-20.02.Μ-Α 
~ Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων~ 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112) 
 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την δημιουργία 
υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές 
κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης 
μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του 
εκσκαπτομένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε 
υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών 
ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την 
συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 
Μονάδα μέτρησης :   Κυβικά μέτρα Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 2112: 100,00% 
 
2,80 ΕΥΡΩ + 0,21ΕΥΡΩ/m3 Χ 20km = 7,00 
 
 
Ευρώ : Επτά και μηδέν λεπτά € 7,00 
 
2 Αρθρο   1.2 ΟΙΚ ΚΠΤ-20.04.01.Μ-Α 
~Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων- Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη~ 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2122) 
 
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από αερόσφυρες, 
πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος 
μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, 
του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται 
ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν 
αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 
"Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των 
προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την 
εκσκαφή. 
Μονάδα μέτρησης :   Κυβικά μέτρα Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 2122: 100,00% 
20,25€ +0,21*20 =24,45 
Ευρώ : Είκοσι τέσσερα και σαράντα πέντε λεπτά € 24,45 
  
3 Αρθρο   1.3 ΟΙΚ ΚΠΤ-20.05.01.Μ-Α 
~Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων- Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη~ 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124) 
 
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου 
των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της 
διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε 
υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των 
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη 
των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών 
έργων" 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 
Μονάδα μέτρησης :   Κυβικά μέτρα Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 2124: 100,00% 
4.50€ +0,21*20 =8,.70 
 
Ευρώ : Οκτώκαι Εβδομήντα λεπτά € 8,70 
 
4 Αρθρο   1.4 ΟΙΚ ΚΠΤ-22.10.01.Μ-Α 
~Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα- Με χρήση συνήθους κρουστικού 
εξοπλισμού~ 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226) 
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Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα 
πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.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 ευμεγέθων 
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". 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 
Μονάδα μέτρησης :   Κυβικά μέτρα Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 2226: 100,00% 
28,00€ +0,21*20 =32,20 
Ευρώ : Τριάντα δύο και είκοσι λεπτά € 32,20 
 
5 Αρθρο   1.5 ΟΙΚ ΚΠΤ-22.15.01.Μ-Α 
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.- Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226) 
 
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα 
πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 
Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων 
κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η 
συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων 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". Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της 
καθαιρέσεως 
Μονάδα μέτρησης :   Κυβικά μέτρα Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 2226: 100,00% 
56,00€ +0,21*20 =60,20 
Ευρώ : Εξήντα και είκοσι λεπτά € 60,20 
  
6 Αρθρο   1.6 ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.01-Α 
~Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους- Χωρίς να καταβάλλεται 
προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών~ 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236) 
 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, 
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως 
αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς 
φόρτωση. 
Με τις τιμές των άρθρων 22.20 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν 
γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, 
πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ). 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
Μονάδα μέτρησης :   Τετραγωνικά μέτρα Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 2236: 100,00% 
Ευρώ : Επτά και Ενενήντα λεπτά € 7,90 
7 Αρθρο   1.7 ΟΙΚ ΚΠΤ 22.65.02 
~ Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα~ 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275) 
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Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων 
υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών. 
Για μεταλλικά κιγκλιδώματα  
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου  
Μονάδα μέτρησης :   Χιλιόγραμμα  
Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 2275: 100,00% 
Ευρώ : Μηδέν και τριάντα πέντε € 0,35 
 
8 Αρθρο   1.8 ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.02-ΑΝ 
 
Καθαίρεση ελαστικών δαπέδων ασφαλείας (πλακίδια) παιδικών χαρών χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για 
την εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.02-ΑΝ) (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2237) 
Καθαίρεση ελαστικών δαπέδων (πλακίδια) παιδικών χαρών παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους με το 
κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων 
καθαιρέσεως προς φόρτωση. 
Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών,απομάκρυνση  και φορτοεκφόρτωση. 
Δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και ανακύκλωσης αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
Μονάδα μέτρησης :   Τετραγωνικά μέτρα Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 2237: 100,00% 
Ευρώ : Επτά € 7,00 
 
9 Αρθρο   1.9 ΟΔΝ ΝΕΤ-Ε-9.6-ΑΝ1 
Αποξήλωση πινακίδων, ιστών ονοματοθεσίας ή οδοσήμανσης και στυλίσκων επί πεζοδρομίων. 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275) 
 Για  την  αποξήλωση  μετά  προσοχής κάθε  είδους  πινακίδας  σήμανσης  Κ.Ο.Κ.,  ή  ονοματοθεσίας  ή 
οδοσήμανσης ή κάθε άλλης ενδεικτικής πινακίδας οποιωνδήποτε διαστάσεων, από τον ιστό σήμανσης, 
κάθε είδους ιστού(σιδήρου-γαλβανιμένου κ.λ.π), οποιασδήποτε διατομής-ύψους και πάχους τοιχωμάτων, 
που χρησιμοποιείται σαν ιστός σηματοδότησης που αφορά Κ.Ο.Κ ή 
ονοματοθεσίας ή οδοσήμανσης ή κάθε άλλης ενδεικτικής πινακίδας κ.λ.π.κάθε είδους στυλίσκου επί 
πεζοδρομίου, που χρησιμοποιείται σαν προστατευτικό εμπόδιο. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη φορτοεφόρτησης μεταφοράς, συσσώρευση στις 
αποθήκες του Δήμου. 
Τιμή ενος τεμαχίου (τμχ). 
Μονάδα μέτρησης :   Τεμάχια Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 2275: 100,00% 
Ευρώ : Δέκα πέντε € 15,00 
 
10 Αρθρο   1.10     ΟΙΚ ΝΕΤ-22.65.02-Α-Ν 
Αποξήλωση οργάνων παιδικής χαράς (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275) 
 
Αποξήλωση μετά προσοχής  οργάνων της παιδικής χαράς όπως κούνιες, τραμπάλες, τσουλήθρες, μύλοι κ.ο.κ., 
μετα των βάσεων της θεμελίωσης τους, καθώς και απομάκρυνση, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους σε 
σημέια που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προσεκτική αποξήλωση των 
οργάνων και ο καθαρισμός τους από τη βάση από σκυρόδεμα, η φόρτωση των αποξηλωθέντων και η 
μεταφορά τους σε θέσεις που θα υποδείξει η επίβλεψη. Περιλαμβάνεται και η πλήρης ισοπέδωση του χώρου. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Μονάδα μέτρησης :   Τεμάχια Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 2275: 100,00% 
Ευρώ : Εκατόν είκοσι πέντε € 125,00 
 
11 Αρθρο   1.11     ΟΙΚ ΝΕΤ-22.65.02-Α-Ν 
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Αποξήλωση στοιχείων αστικού εξοπλισμού (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275) 
 
Αποξήλωση μετά προσοχής στοιχείων αστικού εξοπλισμού, όπως καλάθια απορριμμάτων, καθιστικά κ.λ.π. 
καθώς και απομάκρυνση, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και η απόρριψή τους σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία ή η επανατοποθέτησή τους σε σημεία που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία . 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση μετά προσοχής,η επανατοποθέτηση ή η προσωρινή αποθήκευση 
και η παράδοση στο σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Μονάδα μέτρησης :   Τεμάχια Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 2275: 100,00% 
Ευρώ : Τριάντα € 30,00 
 
12 Αρθρο   1.12     ΟΙΚ ΚΠΤ-20.30-Α 
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. 
Μονάδα μέτρησης :   Κυβικά μέτρα Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 2171: 100,00% 
Ευρώ : μηδέν και Ενενήντα λεπτά € 0,90 
  
13 Αρθρο   1.13 ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-Α 
~Μεταφορές με αυτοκίνητο- Δια μέσου οδών καλής βατότητας~ 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136) 
 
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά 
χιλιόμετρο αποστάσεως. 
Τιμή α νά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 
Μονάδα μέτρησης :   Τοννοχιλιόμετρα Αναθεωρείται με   : 
Ευρώ : μηδέν και Τριάντα πέντε λεπτά € 0,35 
 
14 Αρθρο   1.14 ΟΙΚ ΚΠΤ-10.04-Α 
~ Μεταφορά υλικών με μονότροχο~ 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1127) 
Μεταφορά με μονότροχο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο αποστάσεως. 
Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m) 
Μονάδα μέτρησης :   Τοννοδεκάμετρα Αναθεωρείται με   : 
Ευρώ : Δύο € 2,00 
 
15 Αρθρο   1.15 ΟΙΚ ΚΠΤ-20.10-Α 
~ Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων~ 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162) 
 
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων 
αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, 
διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-
07-02-00 "Επανεπιχώσεις 
σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης 
δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο αστερίσκος [*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. 
Μονάδα μέτρησης :   Κυβικά μέτρα Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 2162: 100,00% 
Ευρώ : Τέσσερα και Πενήντα λεπτά € 4,50 
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16 Αρθρο   1.16 ΟΙΚ ΚΠΤ-20.20.Μ-Α 
~ Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου~ 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162) 
Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, λιθοσυντρίματα, 
σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες 
μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η 
διαβροχή και η συμπύκνωση 
με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. 
 Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση. 
Μονάδα μέτρησης :   Κυβικά μέτρα Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 2162: 100,00% 
15,70+0,21*0,20= 19,90 
Ευρώ : Δέκα εννέα και Ενενήντα λεπτά € 19,90 
 
17 Αρθρο   1.17 ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-10-ΑΝ 
~ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΩΝ~ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6448) 
 
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. Οι γαλβανισμένοι 
αποξηλώνονται μετά προσοχής και επανατοποθετούνται στα σημεία μετά από υπόδειξη της επίβλεψης του 
έργου. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: . 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 οποιοδήποττε εργασία και υλικό στερέωσης των ιστών στο 
τοιχείο 
. η δαπάνη για τον καθαρισμό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά . 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 
Μονάδα μέτρησης : 
Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 6448: 100,00% 
Ευρώ : Δέκα € 10,00 
  
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
1 Αρθρο   2.1 ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.03-Α 
~Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού- Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15~ 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213) 
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση 
με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και 
λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με 
την μελέτη 
του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
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01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν 
εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος 
εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων 
υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα 
παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών 
υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς 
διάστρωση. Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών 
(αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. 
Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. Η 
απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη 
της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του 
Aναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.  
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου 
αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η 
δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, 
στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση 
τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από 
κελύφη, αψίδες και τρούλους. 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
Μονάδα μέτρησης :   Κυβικά μέτρα Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 3213: 100,00% 
Ευρώ : Ογδόντα τέσσερα € 84,00 
  
2 Αρθρο   2.2 ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.04-Α 
~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, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με 
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
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01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν 
εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, 
του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο 
εργοτάξιο προς διάστρωση. 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη 
της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική 
διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα 
η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος 
καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται 
και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω 
στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του 
τελειώματος. 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής 
της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν 
υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από 
κελύφη, αψίδες και τρούλους. 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
Μονάδα μέτρησης :   Κυβικά μέτρα Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 3214: 100,00% 
Ευρώ : Ενενήντα € 90,00 
 -  
3 Αρθρο   2.3 ΟΙΚ ΚΠΤ-32.05.03-Α 
~Σκυροδέματα μικρών έργων- Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15~ (Κωδικός 
Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213) 
 
Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή 
αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας 
σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση 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. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι 
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πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη 
από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση α νά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια 
απαίτηση μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με βάση το άρθρο 
32.02. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
Μονάδα μέτρησης :   Κυβικά μέτρα Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 3213: 100,00% 
Ευρώ : Εκατόν ένα € 101,00 
4 Αρθρο   2.4 ΟΙΚ ΚΠΤ-32.25.02-Β 
~Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3- Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15~ 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3223.Α.4) 
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η 
συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο 
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού 
προσωπικού. 
Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο 
επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί 
με άλλα. 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
Μονάδα μέτρησης :   Κυβικά μέτρα Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 3223Α.4: 100,00% 
Ευρώ : Δέκα πέντε € 15,00 
5 Αρθρο   2.5 ΟΙΚ ΚΠΤ-32.25.03-Α 
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης 
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3- Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (Κωδικός 
Αναθεώρησης ΟΙΚ-3223.Α.5) 
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η συνολική ποσότητα για 
όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω 
υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού. 
Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην 
συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που 
δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα. 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
Μονάδα μέτρησης :   Κυβικά μέτρα Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 3223Α.5: 100,00% 
  
Ευρώ : Δέκα έξι και Ογδόντα λεπτά € 16,80 
 
6 Αρθρο   2.6 ΟΙΚ ΚΠΤ-38.02-Α 
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, 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας. 
Μονάδα μέτρησης :   Τετραγωνικά μέτρα Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 3811: 100,00% 
Ευρώ : Είκοσι δύο και Πενήντα λεπτά € 22,50 
  
7 Αρθρο   2.7 ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.03-Α 
~Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος- Δομικά πλέγματα B500C ~ 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873) 
 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, 
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, 
προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα 
σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων" 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 
ράβδων, τα μερικά βάρη α νά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως ά νω Πίνακες Οπλισμού, μετά την 
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την 
επιμέτρηση των οπλισμών. 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
  
|   |   Πεδίο_εφαρμογής   |   |   | 
|Ονομ.|_Ράβδοι|_Κουλούρες_και_|___Ηλεκτρο   |   |   | 
|διάμε|   |ευθυγραμμισμένα|__συγκολλημένα_|   |   | 
|τρος_|   |__προϊόντα   |__πλέγματα__και|_Ονομ._|Ονομ._| 
|(mm)_|   |   |___δικτυώματα__|διατομή|μάζα/_| 
|   |   |   |   |   |   |_(mm2)_|μέτρο_| 
|   |_B500C_|_B500Α_|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|   |(kg/m)| 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
|__5,0|   |___ν___|   |___ν___|   |__19,6_|0,154_| 
|__5,5|   |___ν___|   |___ν___|   |__23,8_|0,187_| 
|__6,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__28,3_|0,222_| 
|__6,5|   |___ν___|   |___ν___|   |__33,2_|0,260_| 
|__7,0|   |___ν___|   |___ν___|   |__38,5_|0,302_| 
|__7,5|   |___ν___|   |___ν___|   |__44,2_|0,347_| 
|__8,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__50,3_|0,395_| 
|_10,0|___ν___|   |___ν___|   |___ν___|__78,5_|0,617_| 
|_12,0|___ν___|   |___ν___|   |___ν___|__113__|0,888_| 
|_14,0|___ν___|   |___ν___|   |___ν___|__154__|_1,21_| 
|_16,0|___ν___|   |___ν___|   |___ν___|__201__|_1,58_| 
|_18,0|___ν___|   |   |   |   |__254__|_2,00_| 
|_20,0|___ν___|   |   |   |   |__314__|_2,47_| 
|_22,0|___ν___|   |   |   |   |__380__|_2,98_| 
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|_25,0|___ν___|   |   |   |   |__491__|_3,85_| 
|_28,0|___ν___|   |   |   |   |__616__|_4,83_| 
|_32,0|___ν___|   |   |   |   |__804__|_6,31_| 
|_40,0|___ν___|   |   |   |   |_1257__|_9,86_| 
  
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ 
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του 
έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
  
 
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν 
θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 
Μονάδα μέτρησης :   Χιλιόγραμμα Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 3873: 100,00% 
Ευρώ : Ενα και Ενα λεπτά € 1,01 
  
8 Αρθρο   2.8 ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.02-Α 
~Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C~ 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873) 
 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, 
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, 
προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα 
σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων" 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 
ράβδων, τα μερικά βάρη α νά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως ά νω Πίνακες Οπλισμού, μετά την 
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την 
επιμέτρηση των οπλισμών. 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
  
|   |   Πεδίο_εφαρμογής   |   |   | 
|Ονομ.|_Ράβδοι|_Κουλούρες_και_|___Ηλεκτρο   |   |   | 
|διάμε|   |ευθυγραμμισμένα|__συγκολλημένα_|   |   | 
|τρος_|   |__προϊόντα   |__πλέγματα__και|_Ονομ._|Ονομ._| 
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|(mm)_|   |   |___δικτυώματα__|διατομή|μάζα/_| 
|   |   |   |   |   |   |_(mm2)_|μέτρο_| 
|   |_B500C_|_B500Α_|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|   |(kg/m)| 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
|__5,0|   |___ν___|   |___ν___|   |__19,6_|0,154_| 
|__5,5|   |___ν___|   |___ν___|   |__23,8_|0,187_| 
|__6,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__28,3_|0,222_| 
|__6,5|   |___ν___|   |___ν___|   |__33,2_|0,260_| 
|__7,0|   |___ν___|   |___ν___|   |__38,5_|0,302_| 
|__7,5|   |___ν___|   |___ν___|   |__44,2_|0,347_| 
|__8,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__50,3_|0,395_| 
|_10,0|___ν___|   |___ν___|   |___ν___|__78,5_|0,617_| 
|_12,0|___ν___|   |___ν___|   |___ν___|__113__|0,888_| 
|_14,0|___ν___|   |___ν___|   |___ν___|__154__|_1,21_| 
|_16,0|___ν___|   |___ν___|   |___ν___|__201__|_1,58_| 
|_18,0|___ν___|   |   |   |   |__254__|_2,00_| 
|_20,0|___ν___|   |   |   |   |__314__|_2,47_| 
|_22,0|___ν___|   |   |   |   |__380__|_2,98_| 
|_25,0|___ν___|   |   |   |   |__491__|_3,85_| 
|_28,0|___ν___|   |   |   |   |__616__|_4,83_| 
|_32,0|___ν___|   |   |   |   |__804__|_6,31_| 
|_40,0|___ν___|   |   |   |   |_1257__|_9,86_| 
  
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ 
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του 
έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
  
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν 
θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 
Μονάδα μέτρησης :   Χιλιόγραμμα Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 3873: 100,00% 
Ευρώ : Ενα και Επτά λεπτά € 1,07 
 
9 Αρθρο   2.9 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-51-ΑΝ 
ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΚΗΠΟΥ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2921) 
 
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, διατομής 0,06m X 
0,23m X 1,00m με απότμηση, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, 
κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, 
αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους. Εκτέλεση εργασιών 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών 
επενδεδυμένες με σκυρόδεμα". Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών και πλην του 
σκυροδέματος της βάσης έδρασης, 
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- η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία 
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 
0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με 
τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και 
υλικών, που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους λοιπούς όρους 
της δημοπράτησης. 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία 
επιμετράται ιδιαιτέρως. 
Μονάδα μέτρησης : 
Αναθεωρείται με   :     ΟΔΝ 2921: 100,00% 
Ευρώ : Επτά και Ενενήντα λεπτά € 7,90 
 
10 Αρθρο   2.10 ΟΙΚ ΚΠΤ-38.18-Α 
~ Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα~ (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816) 
 
Διαμόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την 
αρχιτεκτονική μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου 
σκυροδέματος",με χρήση ξύλινων ή πλαστικών πηχίσκων διατομής έως 75x75 mm, οι οποίοι στερεώνονται 
στους ξυλοτύπους. Περιλαμβάνεται η αποκατάσυαση τοπικών φθορών που είναι δυνατόν να προκληθούν 
κατά την αφαίρεση του ξυλοτύπου, με χρήση τσιμεντοκονίας ή επισκευαστικού κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1504-3, Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
Μονάδα μέτρησης : 
Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 3816: 100,00% 
Ευρώ : Δύο και Ογδόντα λεπτά € 2,80 
  
11 Αρθρο   2.11 ΟΙΚ ΚΠΤ-38.13-Α 
~ Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων~ 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841) 
 
Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με κόντρα πλακέ 
τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση (καινουργής ξυλεία ή ξυέία με 
λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου 
σκυροδέματος". 
Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η τοποθέτηση 
πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του 
ξυλότυπου., 
Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη τιμή 
επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων" 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 
Μονάδα μέτρησης :   Τετραγωνικά μέτρα Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 3841: 100,00% 
Ευρώ : Είκοσι και Είκοσι πέντε λεπτά € 20,25 
 
12 Αρθρο   2.12 ΟΙΚ ΚΠΤ-38.45-Α 
~ Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων~ 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873) 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων (αποστατήρες) 
χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της προβλεπόμενης από τους 
κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε 
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οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου. 
Μονάδα μέτρησης :   Τετραγωνικά μέτρα Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 3873: 100,00% 
Ευρώ : Δύο και Είκοσι λεπτά € 2,20 
  
13 Αρθρο   2.13 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-92.1-Α 
~ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ –Βλήτρα από ράβδους Φ10 mm~ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 7025) 
 
Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων / διατηρουμένων στοιχείων/μελών κατασκευών 
από οπλισμένο σκυρόδεμα (βλήτρα από χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος). 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
. Η διάτρηση οπής με διάμετρο μεγαλύτερη αυτής του συνδέσμου για να υπάρξει το απαραίτητο διάκενο για 
την εποξειδική κόλλα ή κονίαμα. Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη η διάμετρος της οπής θα 
είναι Dβλητρ. + 4,0 mm. Για τους διατμητικούς συνδέσμους (βλήτρα) το βάθος της οπής θα είναι 10 x 
Dβλητρ, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη. 
. Η εκτράχυνση των παρειών της οπής με συρματόβουρτσα εκτράχυνσης, κατάλληλης διαμέτρου ώστε " να 
βρίσκει" στα τοιχώματα της οπής. 
. Η προσωρινή σφράγιση προστασίας των οπών μέχρι να τοποθετηθούν οι ράβδοι οπλισμού. 
. Ο επιμελής καθαρισμός του εσωτερικού της οπής αμέσως πριν την τοποθέτηση της ράβδου οπλισμού: 
- με πεπιεσμένο αέρα, αν πρόκειται να εφαρμοσθεί εποξειδική συγκολλητική ρητίνη 
- με πλύση με νερό υπό πίεση, αν πρόκειται να εφαρμοσθεί κονίαμα πάκτωσης. 
. Η προετοιμασία του συγκολλητικού υλικού (ρητίνης ή κονιάματος), σύμφωνα με τις οδηγίες 
του εργοστασίου παραγωγής αυτού και η εισαγωγή επαρκούς ποσότητας εντός της οπής. 
. Στις περιπτώσεις τοποθέτησης βλήτρων κατά την οριζόντια έννοια ή σε οροφές, για να αποφευχθεί η εκροή 
του συγκολλητικού υλικού θα χρησιμοποιούνται κόλλες ή κονιάματα υψηλού ιξώδους κατάλληλα για 
εργασία προς τα πάνω (over head). Απαγορεύεται να επαλείφεται το βλήτρο με συγκολλητικό υλικό και 
στην συνέχεια να τοποθετείται στην οπή. Με τον τρόπο αυτό δεν διασφαλίζεται ότι θα γεμίσει πλήρως το 
διάκενο μεταξύ συνδέσμου και παρειών (άντυγος) οπής. 
. Η διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων και δοκιμών 
- οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση ότι τα βλήτρα τοποθετήθηκαν σύμφωνα με την μελέτη και ότι 
το προεξέχον τμήμα είναι του προβλεπομένου μήκους 
- δοκιμή με το χέρι της ακαμψίας όλων των βλήτρων, μετά από παρέλευση 29h εάν εφαρμοσθεί 
εποξειδικό συγκολλητικό ή 7 ημερών εάν έχει εφαρμοσθεί κονίαμα 
- δοκιμή πλευρικής μετατόπισης σε ποσοστό 1% των βλήτρων: με πλευρικές κρούσεις κάμπτονται τα 
προεξέχοντα τμήματα κατά 45° και ελέγχεται εάν αστοχήσει το συγκολλητικό υλικό (εάν η δοκιμή είναι 
επιτυχής τα βλήτρα δεν επαναφέρονται στην αρχική τους θέση). Εαν διαπιστωθούν μή συμμορφώσεις κατά 
τις ανωτέρω δοκιμές, θα αποκαθίστανται με διορθωτικά μέτρα που θα καθορίσει η Υπηρεσία. Οσα βλήτρα 
αστοχούν δεν θα επιμετρώνται προς πληρωμή. Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης τα πάσης φύσεως 
ικριώματα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών και οι τυχόν προσωρινές/βοηθητικές 
κατασκευές για την διακίνηση προσωπικού και μέσων εκτέλεσης των εργασιών. 
Δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία του σιδήρου οπλισμού ποιότητας B500C από τον οποίο θα διαμορφωθούν τα 
βλήτρα. Το βάρος αυτού θα επιμετρηθεί μαζί με τον λοιπό εξοπλισμό των σκυροδεμάτων (θα συμπεριληφθεί 
στους πίνακες οπλισμών). Τιμή ανά τεμάχιο βλήτρου τοποθετημένου και αποδεκτού σύμφωνα με τα 
ανωτέρω (τεμ.). 
Μονάδα μέτρησης :   Τεμάχια Αναθεωρείται με   :     ΥΔΡ 7025: 100,00% 
Ευρώ : Πέντε και Ογδόντα λεπτά € 5,80 
 
14 Αρθρο 2.14     ΟΙΚ ΝΕΤ-73.16.03.Ν 
Επιστρώσεις με βοτσαλόπλακες  πλευράς  40 cm (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316) 
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Επιστρώσεις με  βοτσαλόπλακες  ή πλάκες τσιμέντου τυπου τακάκι ή οποιεσδήποτε αλλού τύπου πλάκες, 
πλευράς  40 cm και πάχους 3 έως 5 cm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 10 mm, επί 
υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με 
τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. Τιμή ανά 
τετραγωνικό μέτρο (m2) 
  
Μονάδα μέτρησης :   Τετραγωνικά μέτρα Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 7316: 100,00% 
Ευρώ : Είκοσι ένα € 21,00 
  
15 Αρθρο   2.15 ΟΙΚ ΝΕΤ-73.17.01Ν 
Επιστρώσεις με συμπαγείς κυβόλΙθους πάχους 6εκ.,εμβ. επιφανείας εως 0,05εκ. 
 
 Επιστρώσεις επιφανειών οιουδηποτε σχήματος, με έγχρωμους συμπαγείς προκατασκευασμένους 
κυβόλιθους,ελαχίστου πάχους 5εκ.οιωνδήποτε διαστάσεων και μορφής,εμβαδού επιφανείας μικρότερης 
των 0,05εκ.που τοποθετούνται χωρίς κονίαμα σε υπόστρωμα από καθαρή άμμο πάχους εως 5εκ.Ητοι 
κυβόλιθοι οιουδήποτε χρώματος και μορφής, άμμος κ.λ.π. υλικά επίτόπου και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης που περιλαμβάνει: διάστρωση της άμμου  του υποστρώματος και συμπύκνωση με δονητική 
πλάκα ή χειροκίνητο κύλινδρο,τοποθέτηση των κυβόλιθων σε σχηματισμούς χρωματικούς, σύμφωνα με τα 
σχέδια και τις οδηγίες της επίβλεψης, προσαρμογή των τελειωμάτων της επίστρωσης σε τοίχους, κράσπεδα 
κ.λ.π.με ειδικά τεμάχια κυβόλιθων, 
 
έτοιμα ή κομμένα με δισκοπρίονο,δόνηση των κυβόλιθων με ελαφριά δονητική πλάκα που θα έχει λάστιχο 
στην επιφάνεια της, γιά την εξίσωση των κυβόλιθων και τη δημιουργία απόλυτα επίπεδης 
επιφάνειας,σκόρπισμα ψιλής άμμου θαλάσσης(μετά τη δόνηση) και στρώσιμο αυτής με βούρτσα, ώστε να 
γεμίσουν οι αρμοί μεταξύ των κυβόλιθων και να εξασφαλισθεί το αμετακίνητο της επίστρωσης. Τιμή ανά 
τετραγωνικό μέτρο (m2) 
Μονάδα μέτρησης :   Τετραγωνικά μέτρα Αναθεωρείται με   : 
Ευρώ : Είκοσι πέντε € 25,00 
 
16 Αρθρο   2.16 ΟΙΚ ΝΕΤ-73.98-Α-Ν3 
Συνθετικός χλοοτάπητας 28-30mm, χωρίς πλήρωση χαλαζιακής άμμου. (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7398) 
 
Συνθετικός χλοοτάπητας με συνολικό ύψος 28-30mm, ο οποίος θα αποτελείται από μονόκλωνη ίνα 
πολυεθυλαίνιου, 9400Dtex/14ply, οικολογική και UV σταθερότητας σύμφωνα με DIN53387. Το υπόστρωμα 
είναι από latex  με βάρος βάσης τουλάχιστον 760gr/m2. To ύψος πέλους είναι 28¬30mm ενώ 
το συνολικό βάρος είναι τουλάχιστον 2300gr/m2 Η μεταφορά του και η παράδοση θα γίνει σε ρολό 
διαστάσεων 4m και μήκους ανάλογα του χώρου. Η ένωση των ρολών και η συγκόλληση στην κάτω πλευρά 
τους θα γίνει με χρήση ειδικών ταινιών και κόλλας πολυουρεθανικής δυο συστατικών πάνω σε χυτά 
κράσπεδα από μπετόν. 
Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα πρέπει να είναι ανθεκτικός στις υπεριώδης ακτινοβολίες ενώ θα πρέπει να 
έχει αντοχή στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες. Θα πρέπει να διαθέτει 
σλυστημα απορροής υδάτων με εργοστασιακές οπές που θα έχει στο υπόστρωμά του, ώστε να μην 
λιμνάζουν τα νερά της βροχής. Το χρώμα του θα πρέπει να πλησιάζει αυτό του φυσικού χλοοτάπητα. 
Τα ρολά του  συνθετικού χλοοτάπητα πρέπει κατα την τοποθέτησή τους ν' απλωθούν και να τεντωθούν με 
ειδικά εργαλεία, ώστε να μήν υπάρχουν ανωμαλίες στο χώρο. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
Μονάδα μέτρησης :   Τετραγωνικά μέτρα Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 7398: 100,00% 
Ευρώ : Τριάντα και μηδέν λεπτά € 30,00 
  
17 Αρθρο   2.17 ΟΙΚ ΚΠΤ-77.10-Α 
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~ Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό 
τσιμεντόχρωμα~ 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7725) 
 
Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, σε δύο ή 
περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. 
Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00"Χρωματισμοί 
επιφανειών σκυροδέματος". 
Ειδικοί όροι: 
α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά 
για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα 
άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε 
υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα 
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Μονάδα μέτρησης :   Τετραγωνικά μέτρα Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 7725: 100,00% 
Ευρώ : Τρία και Ενενήντα λεπτά € 3,90 
  
18 Αρθρο   2.18 ΟΙΚ ΚΠΤ-77.30-Α 
~ Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου.~ 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735) 
 
Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων, με βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το λευκό οινόπνευμα 
ακρυλικές ρητίνες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών 
επιχρισμάτων". 
Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και δεύτερη στρώση 
(υλικά και εργασία) 
Ειδικοί όροι: 
α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά 
για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
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στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα 
άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε 
υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα 
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
Μονάδα μέτρησης :   Τετραγωνικά μέτρα Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 7735: 100,00% 
Ευρώ : Δύο και Είκοσι πέντε λεπτά € 2,25 
  
19 Αρθρο   2.19 ΟΙΚ ΚΠΤ-77.17.01-Α 
~Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων~ 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7737) 
 
Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφανείας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-02-00 
"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφανείας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού 
σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης, διασταυρουμένης προς την 
προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα. Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την 
μόρφωση λείας επιφάνειας εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές λευκό 
ακρυλικό υλικό σε μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου προς χρήση, τρίψιμο με 
γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος, τελικό τρίψιμο με 
γυαλόχαρτο. 
Ειδικοί όροι: 
α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά 
για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα 
άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε 
υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα 
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
Μονάδα μέτρησης :   Τετραγωνικά μέτρα Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 7737: 100,00% 
Ευρώ : Τρία και Σαράντα λεπτά € 3,40 
 
20 Αρθρο 2.20     ΟΙΚ 77.30-Α0Ν 
Υπόστρωμα (αστάρι) μετάλλου   από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου. (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 
7735) 
 
Υπόστρωμα (αστάρι) μεταλλου, με βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το λευκό οινόπνευμα ακρυλικές ρητίνες. 
Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και δεύτερη στρώση. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
Μονάδα μέτρησης :   Τετραγωνικά μέτρα Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 7735: 100,00% 
Ευρώ : Τέσσερα και Πενήντα λεπτά € 4,50 
  
 
21 Ά ρθρο Ο ΙΚ 77.16 Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς 
A.T. 2.21. (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7736) 
 
Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 
"Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 
Καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με ειδικό μυκητοκτόνο 
εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα, καθαρισμός των ρόζων και επάλειψή τους με 
γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα και τελικό τρίψιμο. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
Τιμή ανά m2: 2,20 ευρώ € 
 
22 Ά ρθρο Ο ΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών 
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 
A.T. 2.22 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7755) 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 
"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". Απόξεση  και  καθαρισμός  με  ψήκτρα  
και  σμυριδόπανο,  μία  στρώση  αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις 
ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία, Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
Τιμή ανά m2: 6,70 ευρώ € 
(Ολογράφως): Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
 
23 Ά ρθρο Ο ΙΚ 77.71.01 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η 
διαλύτη ενός η δύο συστατικών 
A.T. 2.23. (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7771) 
 
Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 
"Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 
Απόξεση,    αστάρι,    ξερόζιασμα,    σπατουλάρισμα,    στοκαρίσματα,    ψιλοστοκαρίσματα, 
διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση 
βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης 
πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
Τιμή ανά m2: 10,70 ευρώ € 
(Ολογράφως): Δέκα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
 
3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ 
 
1 Αρθρο   3.1 ΗΜΧ 9337.3.2Ν1 
 
~Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό διατομής 5 Χ 4mm2 ~, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση 
ενός τρέχοντος μέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα. (1 m) 
Μονάδα μέτρησης :   Μέτρα μήκους  
Αναθεωρείται με   :     ΗΛΜ 46: 100,00% 
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Ευρώ : Δέκα και Πέντε λεπτά € 10,05 
 
2 Αρθρο   3.2 ΗΜΧ 9337.3.2 
 
~Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό διατομής 4 Χ 4mm2 ~, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση 
ενός τρέχοντος μέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα. (1 m) 
Μονάδα μέτρησης :   Μέτρα μήκους  
Αναθεωρείται με   :     ΗΛΜ 46: 100,00% 
Ευρώ : Εννέα και Τριάντα τέσσερα λεπτά € 9,34 
 
3 Αρθρο   3.3 ΗΛΜ ΚΠΤ-62.10.48.03 
~ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΓΩΓΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΙ Διατομής 
25mm2~ 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 45) 
 
Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, 
περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, 
πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και 
ελέγχων. Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού 
Μονάδα μέτρησης : 
Αναθεωρείται με   :     ΗΛΜ 45: 100,00% 
Ευρώ : Πέντε και Εβδομήντα λεπτά € 5,70 
 
4 Αρθρο   3.4 ΗΜΧ 9344.Ν 
~Σφικτήρας χάλκινος για αγωγούς διατομής 25 - 35mm2~, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και  σύνδεση ενός 
σφικτήρα για χάλκινους αγωγούς. (1 τεμ) 
Μονάδα μέτρησης :   Τεμάχια Αναθεωρείται με   : 
Ευρώ : Τέσσερα και Ενενήντα οκτώ λεπτά € 4,98 
 
5 Αρθρο   3.5 ΗΜΧ 9344.2Ν 
Μούφα υπόγειας στεγανής σύνδεσης για προέκταση καλωδίων. 
Αφορά καλώδια εξωτερικής διαμέτρου 10-25mm. Στεγανοποίηση με έγχυση ειδικής ρητίνης. 
Περιλαμβάνεται προμήθεια εγκατάσταση κα αποπεράτωση της προέκτασης παραδοτέοσε πλήρη 
λειτουργία. 
(1 τεμ) 
Μονάδα μέτρησης :   Τεμάχια Αναθεωρείται με   :     ΗΛΜ 10: 100,00% 
Ευρώ : Τριάντα ένα και Ενενήντα δύο λεπτά € 31,92 
  
6 Αρθρο   3.6 ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.40.11 
~ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 
63 mm~ 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-5) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων 
ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλήςπυκνότητας (HDPE), 
δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2- και ΕΛΟΤ EN 61386 #Συστήματα 
σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων#, φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, με ενσωματωμένη 
ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και 
μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα 
τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση 
πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν 
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προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που 
παρεμβάλλονται. Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων 
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.  
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής 
Μονάδα μέτρησης : 
Αναθεωρείται με   :     ΗΛΜ 5: 100,00% 
Ευρώ : Εξι και Σαράντα λεπτά € 6,40 
 
7 Αρθρο   3.7 ΗΜΧ 9312.2.10Ν 
Βάση σιδηροϊστού ελαφριά οπλισμένη διαστάσεων 0,45Χ0,45 m βάθους 0.60 m, από σκυρόδεμα C20/25 με 
οπλισμό πλέγματος Τ131. 
 
Περιλαμβάνεται κλωβός αγκυρώσεως από σιδηρογωνίες και ήλους Μ20 γαλβανισμένους εν θερμώ καθός 
και εύκαμπτος σωλήνας HDPE Φ50 για την όδευση των καλωδίων, καθώς και οι απαραίτητες δια χειρός 
εκσκαφές σε έδαφος γεώδες. (1 τεμ) 
Μονάδα μέτρησης :   Τεμάχια Αναθεωρείται με   :     ΗΜΧ 9312.2: 100,00% 
Ευρώ : Εκατόν τριάντα και Δύο λεπτά€ 130,02 
  
 
8 Αρθρο   3.8 ΗΛΜ ΚΠΤ-60.10.85.01 
~ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 
 
Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm~ 
(Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-2548) 
Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με 
δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα 
φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος 
- η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου 
- η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων 
- στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού 
παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία (διπλή 
στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής) 
- η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής: 
Μονάδα μέτρησης :   Τεμάχια Αναθεωρείται με   :     ΟΔΝ 2548: 100,00% 
Ευρώ : Εξήντα € 60,00 
 
9 Αρθρο 3.9     ΗΜΧ 9302.1 
Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες 
πλάτους όφρυος ορύγματος μικροτέρου ή μέχρι 1,00 m και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή 
μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή υποβιβάζεται 
με άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στίς 
απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που 
χρειάζονται γιά την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε 
φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπκών μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) και μεταφορών γιά την 
οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που περισεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία ή 
προσωρινή απόθεση αυτών γιά την κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων 
χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των μεταφορικών μέσων. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η 
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εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις πλήρως 
συμπιεζόμενες. (1 m3) 
 
Μονάδα μέτρησης :   Κυβικά μέτρα Αναθεωρείται με   :     ΗΛΜ 10: 100,00% 
Ευρώ : Δέκα οκτώ και Τριάντα επτά λεπτά € 18,37 
  
10 Αρθρο   3.10 ΟΙΚ ΚΠΤ-22.40.01-Α 
~Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα- Για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m~ 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2271Α) 
 
Διάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέματος, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση 
του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των 
παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως. Το παρόν άρθρο έχει 
εφαρμογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50 m2 σε στοιχεία σκυροδέματος πάχους έως 0,25 m. Η 
διάνοιξη οπών μεγαλύτερης επιφανείας ή επί στοιχείων μεγαλυτέρου πάχους τιμολογείται με τα άρθρα 
22.10.01 ή 22.10.02. Με τις τιμές των άρθρων 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα 
συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά για 
την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 
Τιμή α νά τεμάχιο (τεμ. 
Μονάδα μέτρησης :   Τεμάχια Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 2271Α: 100,00% 
Ευρώ : Είκοσι δύο και Πενήντα λεπτά € 22,50 
 
11 Αρθρο   3.11 ΟΙΚ ΚΠΤ-22.40.02-Α 
~Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα- Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 
m~ 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2272Α) 
 
Διάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέματος, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση 
του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των 
παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50 m2 σε στοιχεία σκυροδέματος 
πάχους έως 0,25 m. Η διάνοιξη οπών μεγαλύτερης επιφανείας ή επί στοιχείων μεγαλυτέρου πάχους 
τιμολογείται με τα άρθρα 22.10.01 ή 22.10.02. Με τις τιμές των άρθρων 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες 
διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών 
διατρήσεων με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων 
κλπ. 
Τιμή α νά τεμάχιο (τεμ.) 
Μονάδα μέτρησης :   Τεμάχια Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 2272Α: 100,00% 
Ευρώ : Είκοσι οκτώ € 28,00 
 
12 Αρθρο   3.12 ΗΜΧ 9324.10Ν 
Αποξήλωση ιστού έως 5m. 
 
Περιλαμβάνει πλήρης ηλεκτρική αποσύνδεση και αφαίρεση του ιστού με τα φωτιστικά 
του και μεταφορά τους σε αποθήκες του Δήμου ή άπορριψη του εφόσον 
το κρίνει η υπηρεσία. Οι ήλοι και σκυρόδεμα που εξέχουν απο το έδαφος θα 
καθαιρεθούν σε βάθος 5cm απο την τελική επιφάνεια του εδάφους. 
(1 τεμ) 
Μονάδα μέτρησης :   Τεμάχια Αναθεωρείται με   :     ΗΛΜ 101: 100,00% 
Ευρώ : Τριάντα και Εβδομήντα πέντε λεπτά € 30,75 
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13 Αρθρο 3.13     ΥΔΡ ΝΕΤ-5.08.Μ-Α 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου. (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 
6069.1) 
 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης ορυχείου ή χειμάρρου, 
σύμφωνα με τις αντίστοιχες τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων" Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
α. Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ) και η μεταφορά της 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) 
Μονάδα μέτρησης :   Κυβικά μέτρα Αναθεωρείται με   :     ΥΔΡ 6069.1: 100,00% 
Ευρώ : Πέντε και Εβδομήντα λεπτά € 5,70 
 
14 Αρθρο   3.14 ΗΛΜ  ΗΛΜΣΧ0.8 
Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση σιδηροιστού φωτισμού πάρκων και πλατειών ύψους 3,40 
μ.γαλβανισμένου εν θερμώ κατά ISO 1461(Hot Dip Galvanizing), βαμμένου σε χρώμα επιλογής της 
Υπηρεσίας ήτοι: 
 
1. ΥΛΙΚΑ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
Ο κορμός του ιστού αποτελείται από δύο τεμάχια κυκλικής διατομής και κατασκευάζεται από έλασμα 4 χιλ. 
ποιότητας S235JR (St 37.2) που προμηθεύεται με πιστοποιητικά κατά DIN 50049/2.2 Ύψος από το έδαφος 
3500 mm,διάμετρος βάσης 94/102 mm(4.0 inch)πάχος 4 mm με ύψος 1200 mm,διάμετρος δευτέρου 
τμήματος 76 mm(2,5 inch)πάχος 4 mm με ύψος 23 00 mm 
Η διαμήκης ραφή είναι ευθύγραμμη, αφανής, στεγανή, με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση σε λοξοτομημένα 
ελάσματα σύμφωνα με τους κανονισμούς. 
Η μέθοδος συγκόλλησης αξιολογείται κατά ASME ΙΙ και CNR UNI 10011. Για τη συγκόλληση αυτή δίδεται 
εγγύηση πλήρους διείσδυσης κατά 80% και τα τεμάχια του χαλυχδοσωλήνα θα εισέρχονται κατά 100mm 
εντός του χαλυβδοσωλήνα με την μεγαλύτερη διάμετρο. Κάθε ιστός φέρει θυρίδα διαστάσεων 45 x 186mm 
σε απόσταση 80cm από τη βάση για την είσοδο εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβωτίου (μονού ή 
πολλαπλού) που θα κλείνει με κατάλληλο πορτάκι από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο με ενδιάμεσο ελαστικό 
παρέμβυσμα,της συνδεσμολογίας αυτού δηλ.διακλαδωτήρες μετα της ασφάλειας 6Α(1 Ή 2 τεμ.) τύπου 
ταμπακιέρας,καθώς και τους κοχλίες πρόσδεσης του χαλκού γείωσης και του αγωγού γείωσης του 
φωτιστικού σώματος που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα τιμη του άρθρου. 
Το έλασμα της βάσης έχει διαστάσεις 300 x 300 x 12mm και είναι κατασκευασμένο από υλικό ποιότητας 
S235JR (St 37.2/DIN 17100)θα φέρει 4 οβάλ οπές για τη διεύθυνση των αγκυρίων που έχουν σπείρωμα Μ12, 
κεντρική οπή για την διέλευση του υπογείου καλωδίου και τέσσερα ενισχυτικά πτερύγια σχήματος 
ορθογωνίου τριγώνου καλλα ηλεκτροσυγκολλημένα για υην ενίσχυση του ιστού. Η διάμετρος του κέντρου 
των οπών είναι 220 mm. Στο κέντρο του φέρει οπή Φ95 mm για τη συγκόλληση του κορμού. Η μέθοδος 
συγκόλλησης του πέλματος της βάσης είναι ημιαυτόματη με σύρμα ποιότητας SG 2 πάχους 1÷1,2 mm Η 
συγκόλληση εκτελείται από συγκολλητές πιστοποιημένους κατά ΕΝ 287. Η μέθοδος συγκόλλησης και οι 
συγκολλητές πιστοποιούνται από τρίτο ανεξάρτητο γραφείο ελέγχου. Οι ανοχές κατασκευής του ιστού είναι 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2. 2. ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ-ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ 
Στάδιο 1ο: Οι ιστοί μετά τη συγκόλληση τους και την συγκολληση της βάσης ελέγχονται οπτικά και 
διαστασιακά, διορθώνονται τυχόν οξείες ακμές με τρόχισμα και προωθούνται για γαλβάνισμα εν θερμώ 
κατά ISO 1461 (Hot Dip Galvanizing) εσωτερικά και εξωτερικά δηλ.καθαρισμός επιφάνειας σε μπάνιο 
Hcl,ξέπλυμα με νερό,επεξεργασία flux,ξήρανση,προθέρμανση σε στεγνωτήριο,εμβάπτιση σε μπάνιο 
τετηγμένου ψευδαργύρου (καθαρότητας>99,995%). θερμοκρασίας 450oC και καθαρότητας >98,5% & τέλος 
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οι ιστοί μετά το γαλβάνισμα επιθεωρούνται 100% οπτικά για τυχόν επιφανειακά ελαττώματα και γίνεται 
δειγματοτοληπτικός έλεγχος του πάχους γαλβανίσματος. 
Στάδιο 2ο:Η λεκτροστατική βαφή με πούδρα πολυεστερικών χρωμάτων(επιλογής της Υπηρεσίας) όλων των 
μερών του ιστού με πολυμερισμό στούς 200οC 3.ΑΓΚΥΡΙΟ ΙΣΤΟΥ 
Το αγκύριο (κλωβός αγκύρωσης)του ιστού θα είναι κατασκευασμένο απο τέσσερις ράβδους γαλβανισμένες 
εν θερμώ μήκους 500mm και διαμέτρου 12 mm(1/2΄΄) με σπείρωμα μήκους 120 mm ,συνδεδεμένες άλληλα 
μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλμένες επάνω τους σιδηρογωνιές 30χ30χ2 mm ώστε να σχηματίζεται 
τετράπλευρο μήκους πλευράς 220 mm.Στην παρούσα τιμή συμπεριλαμβάνονται διπλά περικόχλια για κάθε 
ήλο(ράβδο),η εργασία πάκτωσης στην βάση απο σκυρόδεμα,το αλφάδιασμα του αγκυρίου,η κοπή, μετα την 
τοποθέτηση του ιστού ,του προεξέχοντος σπειρώματος >20 mm και η τοποθέτηση πλαστικών καλυμμάτων 
στο εναπομείναν σπείρωμα. 
Περιλαμβάνεται κάθε άλλη εργασία όπως εισκόμιση αποκόμιση γερανού επι τόπου για την παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία του ιστού φωτισμού. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η τοποθέτηση σύνδεση του φωτιστικού καθώς και του 
ακροκιβωτίου . 
(1 τεμ) 
Μονάδα μέτρησης :   Τεμάχια Αναθεωρείται με   :     ΗΛΜ 101: 100,00% 
Ευρώ : Τριακόσια πενήντα € 350,00 
 
15 Αρθρο   3.15 ΗΛΜ  ΗΛΜΣΧ0.9 
ΗΛΜ ΗΛΜΣΧ0.9 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου με λαμπτήρα LED 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ101       100,00% 
Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού κορυφής κάθετου φωτισμού τεχνολογίας LED ενδεικτικού τύπου 
LU24D-50 της εταιρείας Geyer ισχύος 50 w /60 w ή ισοδύναμου, κατάλληλου για εγκατάσταση στον ιστό 
φωτισμού του ΑΤ 44 της μελέτης και συνεχή λειτουργία σε ύπαιθρο, σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
To φωτιστικό θα διαθέτει σώμα και κάλυμμα από χυτό αλουμίνιο, Στο πάνω μέρος του και μέσα στο 
κάλυμμα θα φέρει πτερύγια απαγωγής της θερμότητας διασφαλίζοντας έτσι την λειτουργία του σε 
θερμοκρασίες περιβάλλοντος μέχρι και 55°C. Θα είναι βαμμένο με πολυεστερική πούδρα, μετά από 
επεξεργασία φωσφάτωσης για μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση. Ο διαχύτης θα είναι γυαλί πάχους 4mm, 
μεγάλης θερμικής και μηχανικής αντοχής (IK09). Καθένα από τα LED ( 24 συνολικά) θα φέρει το δικό του 
ανεξάρτητο αντανακλαστήρα από επιμεταλλωμένο VO Pοlycarbonate, πολυεδρικό και ματ φινίρισμα για 
μείωση της θάμβωσης καθώς και ανεξάρτητο φακό για βελτίωση της φωτεινής κατανομής. Οι διαστάσεις 
του φωτιστικού θα είναι περίπου 550-620 Χ 490 mm χωρίς το μπράτσο υποστήριξης στην κολώνα. Η 
διάστασή του θα είναι 790mm ενώ θα φέρει και την υποδοχή ιστού κατασκευασμένη επίσης από χυτό 
αλουμίνιο για ιστό από Φ60mm έως και Φ76mm με ρυθμιζόμενες βίδες στερέωσης. Διαθέτει σύστημα 
στερέωσης του κελύφους όταν αυτό είναι ανοιχτό. 
Θα διαθέτει διάταξη υπερτασικής - αντικεραυνικής προστασίας, για την προστασία των LEDs από τις 
αυξομειώσεις της τάσης. Θα δίνεται η δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης του συστήματος τροφοδοσίας 
(driver, αντικεραυνικό) σε περίπτωση βλάβης. Το κύκλωμα των LEDs είναι θα πρέπει να είναι BYPASS, έτσι 
ώστε σε περίπτωση που καεί κάποιο από αυτά, τα υπόλοιπα να συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά χωρίς 
να διακόπτεται η ηλεκτρική τροφοδοσία. Η διάρκεια ζωής του φωτιστικού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
50.000 ώρες. Το φωτιστικό θα φέρει στεγανό IP67 στυπιοθλπήπτη για την σύνδεση τροφοδοσίας, βαλβίδα 
αποσυμπίεσης για την αποφυγή δημιουργίας υδρατμών στο εσωτερικό του φωτιστικού ώστε να μην 
επηρεάζεται ο δείκτης προστασίας του (IP66) και θα είναι κλάσης μόνωσης ΙΙ, αντοχής σε κρούση ΙΚ09 και 
θα έχει βαθμό στεγανότητας ΙΡ66. Ο συνολικός αριθμός των lumen θα είναι> 5150. 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ60598-1, 
ΕΝ60598-2-3,ΕΝ 55015, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3 και να φέρει επιπλέον σήμανση ENEC για το 
τροφοδοτικού. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το φωτιστικό θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις πιο κάτω προδιαγραφές: Το φωτιστικό σώμα θα είναι 
τεχνολογίας LED. Η ελάχιστη φωτεινή απόδοση του φωτιστικού σώματος θα είναι μεγαλύτερη από 
100lm/W και η μέγιστη τελική κατανάλωση (συνολική φωτιστικού σώματος) θα είναι 50 W /60 W.Οι 
οπτικές διατάξεις (lenses) του φωτιστικού θα αποτελούνται από ειδικό φακό, εγκατεστημένο εργοστασιακά 
πάνω σε κάθε φωτοδίοδο (LED) ώστε να προστατεύεται το υλικό κατασκευής της. Το φωτιστικό θα φέρει 
πολλαπλές ανεξάρτητες σημειακές πηγές LED, ώστε να εξασφαλίζεται η μακροχρόνια απροβλημάτιστη 
λειτουργία του και η αυξημένη αντοχή του σε υπερτάσεις ή βυθίσεις τάσεως. Το φωτιστικό σώμα θα είναι 
κατασκευασμένο από αλουμίνιο διέλασης υψηλής ποιότητας ώστε να εξασφαλίζεται η μηχανική αντοχή του 
και η προστασία του έναντι πιθανών διαβρώσεων. Θα φέρει επίσης, ειδική διάταξη ψύξης, η οποία 
εξασφαλίζει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τη σωστή ψύξη των φωτοδιόδων χωρίς να γίνεται χρήση 
μηχανικών μέσων (ανεμιστήρες κ.λ.π.). Το φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από τις φωτιστικές ομάδες, τα 
συστήματα ηλεκτρικής οδήγησης / τροφοδοτικό ( LED driver / power supply) αυτών και το περίβλημα 
προστασίας. 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ LED 
Οι τεχνικές απαιτήσεις των χρησιμοποιούμενων LED θα είναι οι ακόλουθες: 
Χρωματισμός (Correlated Color Temperature): 4.000-5.000 °Κ 
Δείκτης απόδοσης χρωμάτων (Color Rendering Index): ≥ 70 
Ονομαστική φωτεινή ισχύς ανά LED (Luminus Flux – lm): ≥ 100Lm/W 
Διάρκεια ζωής φωτεινής πηγής LED : >50.000hr 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ / LED DRIVERS 
Οι τεχνικές απαιτήσεις είναι οι ακόλουθες: 
Τροφοδοτικό με τάση τροφοδοσίας 220/240 Volt, συχνότητα 50/60 Hz. 
Τάση εξόδου έως 71VDC, 700mA 
Συντελεστής συνημίτονου φ: ≥0,95 
Ενεργειακή απόδοση: ≥90% 
Ηλεκτρική προστασία: Class I 
Το τροφοδοτικό λειτουργεί ως πηγή έντασης (constant current) 
Δυνατότητα προγραμματισμού για Dimming 1-10V, DALI, SPD και ΕΜΙ 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για όλα τα υλικά και εξαρτήματα που απαιτούνται για τη στήριξη του 
φωτιστικού στον ιστό (βίδες κλπ), τα όργανα αφής αυτού, η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων 
υλικών, καλωδίων και μικροϋλικών εγκατάστασης και 
σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των παραπάνω υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης και 
σύνδεσης του προς τις τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των 
δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη 
και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή 
της σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ) 
Μονάδα μέτρησης :   Τεμάχια Αναθεωρείται με   :     ΗΛΜ 101: 100,00% 
Ευρώ : Πεντακόσια € 500,00 
 
16 Αρθρο   3.16 ΗΛΜ  ΗΛΜΣΧ1.0 
 
Αποξήλωση και επανατοποθέτηση τσιμεντοϊστού σιδηροϊστού ή μαντεμένιου ιστού, οποιουδήποτε ύψους. 
 
Αποξήλωση και επανατοποθέτηση τσιμεντοϊστού, σιδηροϊστού ή μαντεμένιου ιστού, οποιουδήποτε ύψους, 
δηλαδή εργασία σε νέα κανονική θέση μαζί με το φωτιστικό σώμα και τα υπόλοιπα εξαρτήματα και 
παράδοσή του σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά της εργασίας 
και η ίδια η εργασία, τα οποία απαιτούνται για την αποσύνδεση και επανασύνδεση με το δίκτυο, η αξία της 
βάσεως αγκυρώσεως, τα έξοδα μεταφοράς στον τόπο του έργου και η τοποθέτηση σε πλήρη λειτουργία. Στη 
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τιμή περιλαμβάνεται η νέα βάση τοποθέτησης του φωτιστικού καθώς και το καλώδιο από ιστό σε ιστό, 
καθώς και ο απαιτούμενος χαλκός γείωσης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 
Μονάδα μέτρησης :   Τεμάχια Αναθεωρείται με   :     ΗΛΜ 100: 100,00% 
Ευρώ : Τριακόσια πενήντα € 350,00 
 
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
 
Ά ρθρο ΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου από 
ευθύγραμμες ράβδους 
A.T. 4.1. (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6401) 
 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους 
συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και 
στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 
Τιμή ενός kg.: 4,50 ευρώ € 
(Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 
 
Ά ρθρο σ χ. Ο ΙΚ 64.03 Προμήθεια κατασκευή & τοποθέτηση μεταλλικής θύρας σε περίφραξη παιδικής χαράς 
 
A.T. 4.2. (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6402) 
 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων, εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ, πολυσύνθετου 
σχεδίου από ράβδους συνήθων διατομών αλλά πυκνές και οιουδήποτε σχεδίου που γενικά συνδέονται με 
εντορμίες και ήλωση με ή χωρίς χυτοσιδηρές κεφαλές στους ήλους ή άλλα διακοσμητικά στοιχεία. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η 
εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
 
Τιμή ενός m: 250,00 ευρώ € 
(Ολογράφως): Διακόσια πενήντα ευρώ 
 
Ά ρθρο σ χ. ΠΡΣ Β10.5.02        Π αγκάκι  παιδικής   χαράς   με  6  ξύλα   και  μεταλλικό σκελετό 
A.T. 4.3 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-5104) 
 
Γενικές διαστάσεις: Ύψος: 815mm Μήκος: 1600mm Πλάτος 505mm 
Το παγκάκι στηρίζεται σε δύο μεταλλικές βάσεις που κατασκευάζονται από δύο κομμάτια γαλβανισμένη 
λαμαρίνα πάχους 8mm. Πάνω στις βάσεις βιδώνονται οκτώ ξύλα, πέντε για το κάθισμα και τρία για την 
πλάτη, από επικολλητή δοκό 1600X 68Χ42mm. Η τελική μορφή του καθίσματος έχει καμπύλη για το 
αναπαυτικό κάθισμα. 
Τα ξύλινα μέρη κατασκευάζονται από πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 10-12%. Είναι επεξεργασμένα, 
ώστε οι ακμές τους να είναι στρογγυλευμένες και η επιφάνεια τους λεία. Τα ξύλινα μέρη βάφονται με 
υδατοδιαλυτά, μη τοξικά, μη αναφλέξιμα χρώματα κατάλληλα για εξωτερική χρήση. Τα μεταλλικά μη 
ανοξείδωτα μέρη είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά ή είναι γαλβανιζέ. Το υλικό του φυσικού ξύλου δεν πρέπει 
να έχει κοφτερές μύτες και γωνίες, ώστε να είναι ασφαλές για παιδιά. Πρέπει να έχει λειανθεί με τρίψιμο, 
λείανση και στοκάρισμα. Οι εργασίες και τα απαραίτητα υλικά για τη διεκπεραίωση τους 
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συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες του παρόντος άρθρου. Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται 
τα: 
.Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων, 
.Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας, 
.Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση. 
.Σύστημα ΕΛΟΤ ISO 1801:2002 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
Τιμή ενός τεμ. : 325,00 ευρώ € 
(Ολογράφως): Τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ 
 
Άρθρο ΝΕΤ ΠΡΣ Β11.2 Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος 
A.T. 4.4. (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-5104) 
 
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή 
αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με τα 
σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοποθετημένων 
κάδων μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου. 
Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος από γαλβανισμένη λαμαρίνα με τέσσερις οπές αποστράγγισης   στον   
πυθμένα,   με   περίβλημα   από   συνθετική   αντικολλητή   ξυλεία, στηριζόμενος   σε   μεταλλικό   στύλο   με   
δύο   λάμες   που   σχηματίζουν   κύκλο,   πλήρως εγκατεστημένος. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
Τιμή ενός τεμ.: 240,00 ευρώ € 
(Ολογράφως): Διακόσια σαράντα ευρώ 
 
Ά ρθρο σ χ . Π ΡΣ Β2.01 : Κατασκευή ξύλινης θύρας περίφραξης παιδικής χαράς 
A.T. 4.5. (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-5104) 
 
Κατασκευή και τοποθέτηση ανοιγόμενης ξύλινης θύρας Παιδικής Χαράς, δίφυλλης ελαχίστου πλάτους 1,00 
μ. και ύψους 1,00 μ. με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Το κάθε πλαίσιο αποτελείται από δύο οριζόντιες 
ξύλινες τραβέρσες διατομής 90Χ32Χ500 mm και κάθετες δοκούς διατομής 90Χ32Χ920 mm, με κενό μεταξύ 
τους 80 mm. To κάθε πλαίσιο αναρτάται σε ξύλινες κολώνες (ορθοστάτες) διατομής 100Χ100Χ1000 mm. Για 
την ενίσχυση της πόρτας τοποθετείται ένα ξύλινο χιαστό στο φύλλο διαστάσεων 100Χ20 χιλ. Πάνω σε κάθε 
ξύλινη κολόνα θα τοποθετείται τάπα από ανθεκτικά υλικά μη τοξικά. 
Ο τρόπος έδρασης της περίφραξης εξαρτάται από το υλικό του εδάφους που θα τοποθετηθεί. Σε περίπτωση 
τοποθέτησης σε σκυρόδεμα χρησιμοποιούνται ειδικά μεταλλικά πέλματα που αγκαλιάζουν την δοκό και 
φέρουν τετράγωνη πλάκα (14Χ14Χ5 χιλ.) στο κάτω μέρος με τέσσερις οπές περιμετρικά. Διαμέσου των 
οπών τοποθετούνται ειδικά αγκύρια για την στήριξη της κατασκευής Μ8Χ40. Σε περίπτωση έδρασης σε 
φυσικό έδαφος, οι βάσεις στήριξης επεκτείνονται κατά 400mm ώστε να γίνει διάνοιξη κατάλληλης οπής στο 
έδαφος και θεμελίωση με σκυρόδεμα ύψους τουλάχιστον 200m (η βάση από το σκυρόδεμα αποζημιώνεται 
ξεχωριστά από το αντίστοιχο άρθρο). Ποιοτικά χαρακτηριστικά: Η ξυλεία που χρησιμοποιείται είναι 
εμποτισμένη (ΕΝ ΙSO 14001, EN ISO 9001) πεύκη υλοτομημένη σύμφωνα με DIN 1052 και ικανοποιεί τις 
συνθήκες καταλληλότητας του DIN 4074. Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο. Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών 
στοιχείων (μεντεσέδες, σύρτες κ.λ.π.) θα είναι επαρκείς για να παραλαμβάνουν τα φορτία για τα οποία 
έχουν μελετηθεί και να αντέχουν στην διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Τα βερνίκια και τα 
χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση, προστατεύουν από τις υπεριώδεις 
ακτίνες και δεν είναι τοξικά ώστε να είναι ασφαλή για τα παιδιά, πρότυπο ΕΝ 927-2. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα (μεντεσέδες, μάνταλο, πύρροι κλπ), προμήθεια 
υλικών και εργασία τοποθέτησης με όλα τα μικροϋλικά. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
Τιμή ενός τεμ.: 150,00 ευρώ € 
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(Ολογράφως): Εκατόν πενήντα ευρώ 
 
Ά ρθρο σ χ . Π ΡΣ Β2.01 :   Κατασκευή ξύλινης περίφραξης 
A.T. 4.6. (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-5104) 
 
Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης Παιδικής Χαράς, αποτελούμενη από πλαίσια με τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά: Το κάθε πλαίσιο αποτελείται από δύο οριζόντιες ξύλινες τραβέρσες διατομής 
90Χ32Χ1400 mm και κάθετες δοκούς διατομής 90Χ32Χ920 mm, με κενό μεταξύ τους 80 mm. To κάθε 
πλαίσιο αναρτάται σε δύο ξύλινες κολώνες (ορθοστάτες) διατομής 100Χ100Χ1000 mm με απόσταση μεταξύ 
τους 1500 mm και απόσταση από το έδαφος 8 εκ. Πάνω σε κάθε ξύλινη κολόνα θα τοποθετείται τάπα από 
ανθεκτικά υλικά μη τοξικά. 
Ο τρόπος έδρασης της περίφραξης εξαρτάται από το υλικό του εδάφους που θα τοποθετηθεί. Σε περίπτωση 
τοποθέτησης σε σκυρόδεμα χρησιμοποιούνται ειδικά μεταλλικά πέλματα που αγκαλιάζουν την δοκό και 
φέρουν τετράγωνη πλάκα (14Χ14Χ5 χιλ.) στο κάτω μέρος με τέσσερις οπές περιμετρικά. Διαμέσου των 
οπών τοποθετούνται ειδικά αγκύρια για την στήριξη της κατασκευής Μ8Χ40. Σε περίπτωση έδρασης σε 
φυσικό έδαφος, οι βάσεις στήριξης επεκτείνονται κατά 400mm ώστε να γίνει διάνοιξη κατάλληλης οπής στο 
έδαφος και θεμελίωση με σκυρόδεμα ύψους τουλάχιστον 200m (η βάση από το σκυρόδεμα αποζημιώνεται 
ξεχωριστά από το αντίστοιχο άρθρο). Ποιοτικά χαρακτηριστικά 
Η ξυλεία που χρησιμοποιείται είναι εμποτισμένη (ΕΝ ΙSO 14001, EN ISO 9001) πεύκη υλοτομημένη σύμφωνα 
με DIN 1052 και ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του DIN 4074. Τα μεταλλικά στοιχεία που 
χρησιμοποιούνται είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο. Οι διαστάσεις και οι 
διατομές των μεταλλικών στοιχείων (μεντεσέδες, σύρτες κ.λ.π.) θα είναι επαρκείς για να παραλαμβάνουν τα 
φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί και να αντέχουν στην διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Τα 
βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση, προστατεύουν από 
τις υπεριώδεις ακτίνες και δεν είναι τοξικά ώστε να είναι ασφαλή για τα 
παιδιά, πρότυπο ΕΝ 927-2. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα 
(μεντεσέδες, μάνταλο, πύρροι κλπ), προμήθεια υλικών και εργασία τοποθέτησης με όλα τα 
μικροϋλικά. 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ). 
 
Τιμή ενός τεμ.: 76,00 ευρώ € 
(Ολογράφως): Εβδομήντα έξι ευρώ 
  
Αρθρο   4.7 ΟΙΚ ΚΠΤ-64.48-Α 
~ Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή~ 
 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6448) 
Συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων 2,5 cm και βάρους 1.0 kg/m2 τοποθετημένο σε πασσάλους 
ή σε σκελετό περιφραγμάτων. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτος. 
Μονάδα μέτρησης :   Τετραγωνικά μέτρα Αναθεωρείται με   :     ΟΙΚ 6448: 100,00% 
Ευρώ : Τρία και Πέντε λεπτά € 3,05 
 
 Αρθρο   4.8 ΟΙΚ 32.02Ν1 
-Μεταλλική βρύση πόσιμου νερού κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα Φ200 πάχους 3mm.και ύψους 1,00μ. 
σύμφωνα με το συνημμένο   και χρώματος σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης με αντισκωριακή 
επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις, μετά  της  απαιτουμένης  προπαρασκευής., 
πλήρης με την ύδρευση (σωληνώσεις,σφαιρικός διακόπτης,επιχρωμιωμένη βρύση,με αυτόματο κλείσιμο διά 
πιέσεως κ.λ.π.) και την αποχέτευσή της (σωληνώσεις,σιφώνια,φρεάτιο αποχέτευσης με κάλυμμα,φρεάτιο με 
τη σχάρα συλλογής ομβρίων,τη θεμελίωσή τους και με όλα τα υλικά και μικρουλικά τοποθέτησης,δοκιμής 
και πλήρους και έντεχνης παράδοσης σε λειτουργεία. 
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Μονάδα μέτρησης :   Τεμάχια Αναθεωρείται με   : 
(τεμάχιο) 
 Ευρώ : τροακόσια πενήντα                                                                               € 350,00 
 

 Ραφήνα, ………2020   Ραφήνα, ………2020 
Ο Συντάξας Μηχανικός:   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

    Η Διευθύντρια 
    Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ραφήνας -Πικερμίου 
    
     

     

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΚΑΣ   ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΦΑΤΣΗΣ 
Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ   Πολιτικός Μηχανικός ΜΔΕ 

 


