
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αρθρο: 22.10.01  
Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα  
 
Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων αόπλου σκυροδέµατος παντός είδους, σε οποιαδήποτε 
στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου 
εξοπλισµού και εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των 
προϊόντων, 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". Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως 
ΕΥΡΩ [*]:  (28,00+0,20*4=) 28,80 (είκοσι οκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Αρθρο: 20.01.01 
Εκθάµνωση εδάφους  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2101  
 
Εκθάµνωση εδάφους µε την αποκόµιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισµός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των 
εργασιών"  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο εκθάµνωσης (m2) µε δενδρύλια περιµέτρου κορµού µέχρι 0,25 m 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο εκθάµνωσης (m2) 
ΕΥΡΩ:  4,50 (τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Αρθρο: 20.05.01 
Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων  
 
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 σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124  
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος 
ΕΥΡΩ  [*]:  (4,50+0,20*4=) 5,30 (πέντε Ευρώ και τριάντα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Αρθρο: 20.05.02  
Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων  
 
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 σε εδάφη βραχώδη, εκτός από 
γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2127  
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος 
ΕΥΡΩ:  (28,00+0,20*4=) 28,80 (είκοσι οκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Αρθρο: ΗΛΜ10 (ΑΤΗΕ 9302.1) 
   Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες γιά την τοποθέτηση καλωδίων πλάτους όφρυος ορύγµατος 
µικροτέρου ή µέχρι 1,00 m και σε βάθος µέχρι 1,00 m µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο εκσκαφής σε ξερό 
έδαφος ή µέσα σε νερό η στάθµη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεµία ή υποβιβάζεται µε άντληση, που θα 
πληρωθεί ξεχωριστά, την µόρφωση των παρειών και του πυθµένα του ορύγµατος στίς απαιτούµενες διατοµές. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά την 
αναπέταση των προϊόντων ανάλογα µε τους τρόπους και τα µέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως 
φορτοεκφορτώσεων, τοπκών µετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) και µεταφορών γιά την οριστική 
 αποµάκρυνση των προϊόντων που περισεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνοµία ή 
προσωρινή απόθεση  αυτών γιά την κατασκευή επιχωµάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων 
χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των  µεταφορικών µέσων. Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης και η 
εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις πλήρως συµπιεζόµενες  
Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες. 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 9302.1 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ3 
ΕΥΡΩ:  12.29 (δώδεκα Ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Αρθρο: 20.10 
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.  
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου 
ΕΥΡΩ:  4,50 (τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά ) 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Αρθρο: 5.05.02 
Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου 
 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6068 
 



Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών αξόνων, σε 
στρώσεις πάχους έως 30 cm, µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές 
διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων'' 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου διαβαθµισµένου θραυστού υλικού 
λατοµείου, οι πλάγιες µεταφορές, η έκριψη στό όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), 
η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (µε την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του 
νερού) και η συµπύκνωση µε δονητικούς συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγµατος, 
ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' 
ελάχιστο µε το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών πληρωµής του ορύγµατος 
που καθορίζονται στην µελέτη. 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο 
ΕΥΡΩ:  (11,30+0,19*18=)14,72 (δεκατέσσερα Ευρώ και εβδοµήντα δύο λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Αρθρο: 20.20  
Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  
 
Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατοµείου (αδρανή οδοστρωσίας, λιθοσυντρίµατα, 
σκύρα κλπ). Περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά των υλικών επί 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.   
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου 
ΕΥΡΩ:  (15,70+0,19*18=)19,12 (δεκαεννέα Ευρώ και δώδεκα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Αρθρο: 20.30 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 
 
Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 
εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, µε την σταλία του αυτοκινήτου. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος 
ΕΥΡΩ:  0,90 (ενενήντα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Αρθρο:10.07.01 
Μεταφορές µε αυτοκίνητο  
 
Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως. 
 
Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km) δια µέσου οδών καλής βατότητας 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136 



 
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τονοχιλιόµετρο (ton.km) 
ΕΥΡΩ:  0,35 (τριάντα πέντε λεπτά) 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Αρθρο: 32.01.03  
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού  
 
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε 
χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών 
επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, 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 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",  
01-01-05-00 "∆ονητική 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. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιοµηχανικό δάπεδο). 
 



Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 
 
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες 
από την µελέτη διαστάσεις  
 
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15  
 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3213  
  
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ:  κυβικό µέτρο (m3) 
ΕΥΡΩ:  84,00 (ογδόντα τέσσερα Ευρώ) 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Αρθρο: 32.01.05  
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού  
 
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε 
χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών 
επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, 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 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",  
01-01-05-00 "∆ονητική 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. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιοµηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 
 
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες 
από την µελέτη διαστάσεις  
 
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25  
 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3215  
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο (m3) 
ΕΥΡΩ:  95,00 (ενενήντα πέντε Ευρώ) 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Αρθρο: 32.25.02  
Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιµοποιούµενης 
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  
 
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). 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15  
  
Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3223.Α.4  
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο (m3) 
ΕΥΡΩ:  16,80 (δεκαέξι Ευρώ και ογδόντα λεπτά ) 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Αρθρο: 38.01 
Ξυλότυποι χυτών τοίχων 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3801  
 
Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, σε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας µέχρι 4,00 m, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών 
από σκυρόδεµα (τύποι)". 
 



Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωµάτων, σανιδωµάτων, µεταλλικών πλαισίων κλπ στοιχείων του 
καλουπιού και του ικριώµατος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να µπορούν να παραλαµβάνουν όλα τα 
επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς παραµορφώσεις ή υποχωρήσεις.  
 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-
συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που 
χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του,  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας σε επαφή µε το σκυρόδεµα. 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2). 
ΕΥΡΩ:  13,50 (δέκα τρία Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Αρθρο: 38.02  
Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811  
 
Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την διαµόρφωσή τους (π.χ. 
φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων εµβαδού µέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθµη 
υπό ή υπέρ το έδαφος, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεµα (τύποι)". 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία 
ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών 
που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του,  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας. 

 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2)  
ΕΥΡΩ:  22,50 (είκοσι δύο Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Αρθρο: 38.20.02  
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος 
 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής διατοµών, κατηγορίας 
(χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην 
θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση 
εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας 
έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού. Εάν 
οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του 
Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της 
τοποθέτησης του οπλισµού.  
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις 
των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά 
τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το 
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον 
Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. 
 



Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο 
οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του 
µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

Πεδίο εφαρµογής 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

Ονοµ.  
διάµετρος 

(mm) 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm2) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

5,0  √  √  19,6 0,154 
5,5  √  √  23,8 0,187 
6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 
6,5  √  √  33,2 0,260 
7,0  √  √  38,5 0,302 
7,5  √  √  44,2 0,347 
8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 

10,0 √  √  √ 78,5 0,617 
12,0 √  √  √ 113 0,888 
14,0 √  √  √ 154 1,21 
16,0 √  √  √ 201 1,58 
18,0 √     254 2,00 
20,0 √     314 2,47 
22,0 √     380 2,98 
25,0 √     491 3,85 
28,0 √     616 4,83 
32,0 √     804 6,31 
40,0 √     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. 
 
Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραµµο (kg) 
ΕΥΡΩ:  1.07 (ένα Ευρώ και επτά λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Αρθρο: 38.20.03  
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος 
 



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

Πεδίο εφαρµογής 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

Ονοµ.  
διάµετρος 

(mm) 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm2) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

5,0  √  √  19,6 0,154 
5,5  √  √  23,8 0,187 
6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 
6,5  √  √  33,2 0,260 
7,0  √  √  38,5 0,302 
7,5  √  √  44,2 0,347 
8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 

10,0 √  √  √ 78,5 0,617 
12,0 √  √  √ 113 0,888 
14,0 √  √  √ 154 1,21 
16,0 √  √  √ 201 1,58 
18,0 √     254 2,00 
20,0 √     314 2,47 
22,0 √     380 2,98 
25,0 √     491 3,85 
28,0 √     616 4,83 
32,0 √     804 6,31 
40,0 √     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. 
 
∆οµικά πλέγµατα B500C  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραµµο (kg) 
ΕΥΡΩ:  1.01 (ένα Ευρώ και ένα λεπτό) 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

Αρθρο: 38.45  
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 οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου 
 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου 
ΕΥΡΩ:  2,20 (δύο Ευρώ και είκοσι λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

Αρθρο: 52.96 σχετ. 
Επένδυση στοιχείων µε ξύλινες δοκούς σύνθετης επικολλητής ξυλείας ερυθρελάτης, διαστάσεων 14,5*0,08-1,2 
εκ. περίπου, που τοποθετούνται σε έτοιµο µεταλλικό σκελετό, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 
Συµπεριλαµβάνεται η πλήρης κατεργασία των ξύλινων επιφανειών (ροκάνισµα, πλάνισµα, τρίψιµο) και 
µόρφωσης των ακµών και άκρων αυτών. Η κατασκευή θα είναι εξ' ολοκλήρου βαµµένη τρεις φορές µε 
χρώµατα υδατοδιαλυτά για εξωτερικούς χώρους µε ποιότητα χρώµατος νέας τεχνολογίας σε χρώµα που θα 
υποδειχτεί από τη µελέτη και ενδιάµεσο τρίψιµο και θα περιλαµβάνεται το βερνίκωµα και το κέρωµα. Η 
υγρασία του ξύλου θα είναι 8-10%-12%, η υλοτόµηση θα πρέπει να έχει γίνει κατά τις προδιαγραφές DIN 
1052, και οι προδιαγραφές καταλληλότητας θα είναι κατά DIN4074 και GROUP 1-2. Η αντοχή δεσµών κόλλας, 
αντοχή σε υγρασία και θερµότητα θα πρέπει να πληρούν τις DIN EN 204-D4, DIN 68 705 AW και WATT’91 > 
7N5/mm2 αντίστοιχα. Στην τιµή περιλαµβάνονται τα υλικά στερέωσης και η τοποθέτηση στις θέσεις του έργου 
. Όλα τα υλικά στερέωσης θα είναι µη εµφανή. 
Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 5281 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  14,00 (δεκατέσσερα Ευρώ) 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

Αρθρο: 52.96 σχετ. 2 
Επένδυση στοιχείων µε ξύλινες τάβλες ερυθρελάτης, πάχους 15-25 χιλ. τοποθετούµενες επί σκελετού (ο 
οποίος αποζηµιώνεται ιδιαίτερα) σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Συµπεριλαµβάνεται η πλήρης 
κατεργασία των ξύλινων επιφανειών (ροκάνισµα, πλάνισµα, τρίψιµο) και µόρφωσης των ακµών και άκρων 
αυτών. Η κατασκευή θα είναι εξ' ολοκλήρου βαµµένη τρεις φορές µε χρώµατα υδατοδιαλυτά για εξωτερικούς 



χώρους µε ποιότητα χρώµατος νέας τεχνολογίας σε χρώµα που θα υποδειχτεί από τη µελέτη και ενδιάµεσο 
τρίψιµο και θα περιλαµβάνεται το βερνίκωµα και το κέρωµα. Η υγρασία του ξύλου θα είναι 8-10%-12%, η 
υλοτόµηση θα πρέπει να έχει γίνει κατά τις προδιαγραφές DIN 1052, και οι προδιαγραφές καταλληλότητας θα 
είναι κατά DIN4074 και GROUP 1-2. Η αντοχή δεσµών κόλλας, αντοχή σε υγρασία και θερµότητα θα πρέπει 
να πληρούν τις DIN EN 204-D4, DIN 68 705 AW και WATT’91 > 7N5/mm2 αντίστοιχα. Στην τιµή 
περιλαµβάνονται τα υλικά στερέωσης και η τοποθέτηση στις θέσεις του έργου . Όλα τα υλικά στερέωσης θα 
είναι εµφανή ή µη σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια. 
Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 5281 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  19,00 (δεκαεννέα Ευρώ ) 
 

ΑΡΘΡΟ 21ο 

Αρθρο: 61.05  
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104 
 
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, µε ύψος ή πλευρά έως 160 
mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος 
από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεµένων µεταξύ τους µε κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά περικόχλια 
µέσα από ειδικά διανοιγόµενες οπές και µε παρεµβολή τµηµάτων ελασµάτων, ή µε ηλεκτροσυγκόλληση, 
σύµφωνα µε την µελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων θεµελίωσης ή λοιπών δοµικών στοιχείων µε χρήση 
µη συρρικνωµένου κονιάµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (µε σήµανση CE). 
 
Με την τιµή του παρόντος άρθρου τιµολογούνται και τα ειδικά εξαρτήµατα µεταλλικών πασσάλων για τη 
κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.  
 
Περιλαµβάνεται η χρήση των απαιτουµένων ανυψωτικών µέσων.  
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κατασκευής 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ:  χιλιόγραµµο (kg) κατασκευής 
ΕΥΡΩ:  2,70 (δύο Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 22ο 

Αρθρο: 61.31 
Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος 
  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118 
 
Κατασκευή µεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση µη φέροντος τοιχοπετάσµατος µε ή χωρίς ανοίγµατα 
(εκτός ψευδοροφών), σύµφωνα µε την µελέτη, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές 
στραντζαριστές διατοµές γαλβανισµένου µορφοσιδήρου ή διατοµές στραντζαριστής λαµαρίνας (στρωτήρες, 
ορθοστάτες, κλπ), στερεωµένες µε γαλβανισµένα εκτονούµενα ή χηµικά βύσµατα και γενικά µορφοσίδηρος, 
στρατζαριστές διατοµές, βύσµατα, σύνδεσµοι και µικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, 
τοποθέτησης και στερεώσης. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραµµο (kg) 
ΕΥΡΩ:  2.80 (δύο Ευρώ και ογδόντα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 23ο 

Αρθρο: 64.01.01 
Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών 



 
Κωδικός Αναθεώρησης 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) 
 
Απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401  
 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραµµο (kg) 
ΕΥΡΩ:  4.50 (τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 24ο 

Αρθρο: 64.29 
Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428 
 
Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατοµή Φ50x2 mm, ποιότητας AISI 304, 
οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση µε κατάλληλο πείρο (αρσενικό-θηλυκό) ή µε ήλωση ή ηλεκτροσυγκόλληση 
Argon µε ηλεκτρόδια ανοξειδώτων χαλύβων. Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, πλήρης 
εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύµφωνα µε την µελέτη. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) τοποθετηµένου πλήρους χειρολισθήρος 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τρέχον µέτρο (m) τοποθετηµένου πλήρους χειρολισθήρος 
ΕΥΡΩ:  20.00 (είκοσι Ευρώ) 
 

ΑΡΘΡΟ 25ο 

Αρθρο: 71.41 
Επιχρίσµατα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7141  
 
Επιχρίσµατα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου επί τοίχων, σε οποιαδήποτε 
στάθµη από το έδαφος και σε ύψος µέχρι 4,00 m από του δαπέδου εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου",.σε τρείς στρώσεις, εκ των 
οποίων η πρώτη πιτσιλιστό µε µεσοκόκκη άµµο, η δεύτερη στρωτή (λάσπωµα) µε άµµο µεσόκοκκη και η τρίτη 
εκτελουµένη σε δύο φάσεις µε άµµο σπυρωτή µεσόκοκκη, ραντιστή µε θυµαράκι ή µε µηχανή,  
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία 
και ικριώµατα εργασίας. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  14.60 (δεκατέσσερα Ευρώ και εξήντα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 26ο 

Αρθρο: 77.31 



Yπόστρωµα χρωµατισµού επιφανειών αλουµινίου ή γαλβανισµένων στοιχείων µε βάση εποξειδικές, 
πολυουρεθανικές ρητίνες ή µε βάση το φωσφορικό οξύ. (Etch Primer) 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735  
 
Υπόστρωµα (αστάρι) χρωµατισµού επιφανειών από αλουµίνιο ή γαλβανισµένων στοιχείων, µε βάση 
εποξειδικές ρητίνες δύο συστατικών ή πολυουρεθανικές δύο συστατικών ή µε ειδικό αστάρι βάσεως 
φωσφορικού οξέος (Etch Primer), δύο συστατικών, συµβατές µε την τελική βαφή, σύµφωνα µε την µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".  
 
Προετοιµασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιµεληµένο τρίψιµο µε γυαλόχαρτο µετά την πρώτη στρώση και 
δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία),  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  2.80 (δύο Ευρώ και ογδόντα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 27ο 

Αρθρο: 77.33 
Θερµό γαλβάνισµα χαλυβδίνων στοιχείων  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7740 
Θερµό γαλβάνισµα χαλυβδίνων στοιχείων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών". 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) γαλβανισµένης σιδηροκατασκετής 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραµµο (kg) γαλβανισµένης σιδηροκατασκετής 
ΕΥΡΩ:  0.34 (τριάντα τέσσερα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 28ο 

Αρθρο: 77.55 
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η 
διαλύτου 
 
Κωδικός Αναθεώρησης 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) 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  6.70 (έξι Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 29ο 

Αρθρο: 77.80.02 
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως. 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1  
 



Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".  
 
Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος. Υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  10.10 (δέκα Ευρώ και δέκα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 30ο 

Αρθρο: 73.16.02 σχετ. 
Επιστρώσεις δια κυβόλιθων τσιµέντου οιουνδήποτε σχήµατος και χρώµατος, που τοποθετούνται σύµφωνα µε 
την Αρχιτεκτονική µελέτη, σε συνδυασµό χρωµάτων και σχηµάτων σύµφωνα µε τις εντολές της υπηρεσίας. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η διάστρωση της άµµου για την εναπόθεση των κυβόλιθων σε πάχος 3 έως 10 εκατ. 
για τη διαµόρφωση της επιφάνειας έδρασης. Η άµµος πρέπει να είναι καθαρή και µε αντίστοιχη κοκκοµετρική 
διαβάθµιση ώστε το 80% του υλικού τουλάχιστον να είναι κάτω των 4 χιλ. Ακολουθεί στεγνή τοποθέτηση των 
κυβόλιθων σε ύψος 1 έως 1,5 εκατ. περίπου υψηλότερα από την επιδιωκόµενη τελική στάθµη ώστε η 
µετέπειτα συµπίεση µε δονητική πλάκα θα φέρει το δάπεδο στην επιθυµητή στάθµη. Κατόπιν γίνεται η 
σφράγιση των αρµών µε λεπτή κοσκινισµένη άµµο για πλήρη σφράγιση των αρµών. Μετά το τέλος της 
εργασίας ακολουθεί καθαρισµός του δαπέδου από τα πλεονάζοντα υλικά. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 
7316.Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: µ2 
ΕΥΡΩ:  28.30 (είκοσι οκτώ Ευρώ και τριάντα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 31ο 

Αρθρο: 73.92 σχετ.3 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ  7373.1 
Κατασκευή επίστρωσης από άγχρωµο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 βιοµηχανικά παραγόµενο 
(αποκλειοµένης της παραγωγής του επί τόπου του έργου), µε εµφανή αδρανή (θραυστό υλικό), µε υποχρέωση 
κατασκευής δείγµατος προς έγκριση, επιφάνειας τουλάχιστον 1,50m2, σε θέση που θα υποδειχθεί από την 
Υπηρεσία. Το δείγµα θα παραµείνει µέχρι το πέρας του έργου, ως οδηγός αναφοράς και όλες οι σχετικές 
εργασίες θα συγκρίνονται µε αυτό. Περιλαµβάνονται:  
α) ∆ιάστρωση έγχρωµου σκυροδέµατος κατηγορίας C20/25, οπλισµένου µε δοµικό πλέγµα κατηγορίας B500C 
(το κόστος του οποίου αποζηµιώνεται χωριστά), πάχους 15 cm. Στις θέσεις επαφής µε άλλα υλικά (τοιχία, 
φρεάτια, κράσπεδα, κλπ.) δηµιουργείται αρµός πάχους 0,5 εκ. 
β) Ψεκασµός της επιφάνειας διάστρωσης µε απενεργοποιητή, ο οποίος δεν επιτρέπει τη σκλήρυνση της 
τελικής επιφάνειας σε βάθος 3-12 χιλ., ανάλογα µε την κοκκοµετρική διαβάθµιση του αδρανούς.  
γ) Ξέπλυµα της επιφάνειας µε νερό υπό πίεση, ώστε να αποµακρυνθεί το απενεργοποιηµένο τµήµα της 
τσιµεντόπαστας (µετά τη σκλήρυνση του σκυροδέµατος). 
δ) ∆ιαµόρφωση αρµών µε κοπή εκ των υστέρων µε αρµοκόφτη, πλάτους 5 mm, και σε βάθος 15 mm περίπου, 
ανά 10-15 µ2, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 
ε) Επάλειψη µε στεγανωτικό βερνίκι εµποτισµού (γυαλιστερό ή µατ), επτά (7) µέρες µετά τη διάστρωση.  
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, διαµόρφωσης, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την 
µελέτη. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τελικής επιφάνειας  
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2) τελικής επιφάνειας  
ΕΥΡΩ:  35.00 (τριάντα πέντε Ευρώ) 
 

ΑΡΘΡΟ 32ο 

Αρθρο: ΑΤΟΕ 7316 σχετ2 



 
Επιστρώσεις µε τσιµεντόπλακες ανάγλυφες «οδηγούς» για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (τυφλούς) διαστάσεων 
πλευράς 40εκ.- 40εκ. και πάχους 3-5 εκ. µε αρµούς πλάτους έως 2cm, επί υποστρώµατος πάχους 2 cm, από 
τσιµεντοκονίαµα των 650 kg τσιµέντου ανά 1 m3 ξηρής άµµου. Eκτός από το βασικό σχέδιο «οδηγό» 
περιλαµβάνονται και τα απαραίτητα τεµάχια προειδοποίησης για «κίνδυνο» και «αλλαγή» τα οποία 
τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά καθώς και η εργασία πλήρους 
κατασκευής και τοποθέτησης. Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7316 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τετραγωνικό µέτρο 
ΕΥΡΩ:  19.90 (δεκαεννέα Ευρώ και ενενήντα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 33ο 

Αρθρο: 75.41.01 σχετ. 
Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών (βατήρων/µετώπων), µε πλάκες travertine, 
οποιουδήποτε σχεδίου, χρώµατος και επεξεργασίας, σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της 
µελέτης, επί τσιµεντοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου, σε οποιαδήποτε υποδοµή, σκυρόδεµα ή το φυσικό 
έδαφος, µε την συµπύκνωση της τελικής επιφάνειας κατάλληλο δονητή και την αρµολόγηση µε ψιλή άµµο 
ποταµού εν ξηρώ, ή µε κονίαµα των 450 kg τσιµέντου.  Πλήρης περαιωµένη εργασία κατασκευής και 
τοποθέτησης, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη. 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7541 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) προσθίας ακµής βατήρων 
Επενδύσεις βαθµίδων µε πλάκες travertine (βατήρων/µετώπων) 
 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: µέτρο (µµ) προσθίας ακµής βατήρων 
ΕΥΡΩ:  63.50 (εξήντα τρία Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 34ο 

Αρθρο: ΟΙΚ7896ΣΧ1 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΠΡΣ1360) 
Επιστρώσεις δαπέδων µε  πλάκες travertine, διαστάσεων 20x40x5 cm,  οποιουδήποτε σχεδίου, χρώµατος και 
επεξεργασίας, σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της µελέτης, επί τσιµεντοκονιάµατος των 350 kg 
τσιµέντου, σε οποιαδήποτε υποδοµή, σκυρόδεµα ή το φυσικό έδαφος, µε την συµπύκνωση της τελικής 
επιφάνειας κατάλληλο δονητή και την αρµολόγηση µε ψιλή άµµο ποταµού εν ξηρώ, ή µε κονίαµα των 450 kg 
τσιµέντου.  Πλήρης περαιωµένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, 
σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη. 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
ΕΥΡΩ:  60.00 (εξήντα Ευρώ) 
 

ΑΡΘΡΟ 35ο 

Αρθρο: ∆7 
Προµήθεια κηπευτικού χώµατος 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-1710 
Προµήθεια κηπευτικού χώµατος επί τόπου του έργου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00.  Το 
κηπευτικό χώµα θα είναι γόνιµο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αµµοαργιλώδους σύστασης, µε αναλογία σε άµµο 
τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγµένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείµµατα ριζών, λίθους 
µεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m3 
ΕΥΡΩ:  8.50 (οκτώ Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 36ο 

Αρθρο: Γ4 



∆ιάστρωση υλικών  στην επιφάνεια της κονίστρας  
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 1620 
Ισοπαχής διάστρωση στην επιφάνεια της κονίστρας κηπευτικού χώµατος ή άµµου ή µίγµατος κηπευτικού 
χώµατος - άµµου που έχουν µεταφερθεί και αποτεθεί σε σωρούς σε διάφορα σηµεία της κονίστρας, στην αρχή 
µεν µε ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση, όπου χρειαστεί,  χειρονακτικά µε χρήση καταλλήλων εργαλείων 
(τσουγκράνες), σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-03.  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m2 
ΕΥΡΩ:  0.25 (είκοσι πέντε λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 37ο 

Αρθρο: Γ1 
Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα  
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 1140 
Αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, συγκέντρωση και αποκοµιδή κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες, 
υπολείµµατα ριζών, κλαδιά κλπ), αναµόχλευση της επιφάνειας µε οποιοδήποτε µέσο, γενική ισοπέδωση των 
χώρων και γενική µόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή 
εγκατάσταση χλοοτάπητα.  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των 
εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 
 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: στρ. 
ΕΥΡΩ:  105.00 (εκατό πέντε Ευρώ) 
 

ΑΡΘΡΟ 38ο 

Αρθρο: Α9.02 
Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου   
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 2111 
Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για υπόγεια τοποθέτηση αρδευτικού δικτύου σε χαλαρά, 
γαιώδη ή γαιώδη-ηµιβραχώδη εδάφη.. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
Τάφροι βάθους 20 -  40 cm 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m 
ΕΥΡΩ:  1.00 (ένα Ευρώ) 
 

ΑΡΘΡΟ 39ο 

Αρθρο: Ε1.2 
Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός 
Aνοιγµα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός και αποκοµιδή των 
υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-
00. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και 
µέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 
Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5120 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ  



ΕΥΡΩ:  1.50 (ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 40ο 

Αρθρο: Ε1.1 
Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός 
Aνοιγµα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός και αποκοµιδή των 
υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-
00. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και 
µέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 
Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5130 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ  
ΕΥΡΩ:  0.60 (εξήντα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 41ο 

Αρθρο: ∆2.3 
Θάµνοι  
Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο 
του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 
µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που 
θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη 
κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
Θάµνοι κατηγορίας Θ3 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5210 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ   
ΕΥΡΩ:  7.40 (επτά Ευρώ και σαράντα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 42ο 

Αρθρο: ∆2.5 
Θάµνοι  
Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο 
του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 
µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που 
θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη 
κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
Θάµνοι κατηγορίας Θ5 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5210 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ   
ΕΥΡΩ:  30.00 (τριάντα Ευρώ ) 
 

ΑΡΘΡΟ 43ο 

Αρθρο: ∆1.5 
∆ένδρα  
Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον 
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 
µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που 
θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη 
κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 



∆ένδρα κατηγορίας ∆5 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5210 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ   
ΕΥΡΩ:  45.00 (σαράντα πέντε Ευρώ) 
 

ΑΡΘΡΟ 44ο 

Αρθρο: Ε9.4 
Φύτευση φυτών 
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00 - 4,00 lt 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5210 
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του φυτού 
στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του 
χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σύµφωνα µε την µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των 
υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ  
ΕΥΡΩ:  1.10 (ένα Ευρώ και δέκα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 45ο 

Αρθρο: Ε9.6 
Φύτευση φυτών 
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50 - 22,00 lt 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5210 
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50 - 22,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του φυτού 
στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του 
χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης και µια άρδευση του µε κατάκλυση της 
λεκάνης, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των 
υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ  
ΕΥΡΩ:  3.00 (τρία Ευρώ) 
 

ΑΡΘΡΟ 46ο 

Αρθρο: Ε11.1.1 
Υποστύλωση δένδρων 
Οι  εργασίες υποστύλωσης δένδρων θα γίνουν σύµφωνα µε  την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-09-
00  
Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5240 
Yποστύλωση δέντρου µε την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωµένου, βαµµένου, πελεκητού στο κάτω 
άκρο, πισσαρισµένου µέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η αξία και 
µεταφορά επί τ’οπου του πασσάλου, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µικροϋλικών και των 
εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την κατακόρυφη έµπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος 
εδάφους, και µε οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν µε κατάλληλο µέσον. 
Για µήκος πασσάλου µέχρι 2,50 m 
 



Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ  
ΕΥΡΩ:  2,50 (δύο Ευρώ και πενήντα λεπτά ) 
 

ΑΡΘΡΟ 47ο 

Αρθρο: Η9.2.3.3 
Προγραµµατιστές - εξαρτήµατα  
Προγραµµατιστές µπαταρίας τύπου φρεατίου 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 52  
Προγραµµατιστές µπαταρίας τύπου φρεατίου, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, κύκλου ποτίσµατος 1 - 7 ηµερών 
διάρκειας από 1 min µέχρι και 12 ώρες, µε δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής ηλεκτροβάνας. Έλεγχος 
ηλεκτροβανών µε πηνία µανδάλωσης (latching), σε απόσταση τουλάχιστον 20 m µέσω καλωδίου διατοµής 1,5 
mm2.  Προγραµµατισµός µέσω φορητής µονάδας µε παράλληλη  δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας χωρίς 
κονσόλα. 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου προγραµµατιστή µε την µπαταρία του και τα πάσης φύσεως εξαρτηµάτά 
του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραµµατισµού, ελέγχου, ρυθµίσεων, δοκιµών κλπ. 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   

Άρθρο 
Ελεγχόµενες 
ηλεκτροβάνες 

Η.9.2.3.1 1 

Η.9.2.3.2 2 

Η.9.2.3.3 4 

Η.9.2.3.4 6 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ 
ΕΥΡΩ:  170.00 (εκατόν εβδοµήντα  Ευρώ) 
 

ΑΡΘΡΟ 48ο 

Αρθρο: Η9.1.3.1 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ  
Ηλεκτροβάνες  
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, ευθείας ροής  
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8  
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ευθείας ροής, µε χαµηλές απώλειες, ονοµ. πίεσης 10 atm, περιοχής 
λειτουργίας από 0,7 µέχρι 10 atm, µε ή χωρίς µηχανισµό ρύθµισης παροχής (flow controller), εσωτερικής 
εκτόνωσης, µε πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. 
Προµήθεια βανών και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και 
δοκιµών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
 

Άρθρο Τύπος ηλεκτροβάνας 

Χωρίς µηχανισµό ρύθµισης πίεσης 

H9.1.3.1 Φ3/4''     - απώλειες < 0,3 m στα   5 m3/h 



H9.1.3.2 Φ1''        - απώλειες < 0,3 m στα   8 m3/h 

H9.1.3.3 Φ1 1/2''  - απώλειες < 0,3 m στα 20 m3/h 

H9.1.3.4 Φ2''        - απώλειες < 0,3 m στα 30 m3/h 

Με µηχανισµό ρύθµισης πίεσης 

H9.1.3.5 Φ3/4''     - απώλειες < 0,3 m στα   5 m3/h 

H9.1.3.6 Φ1''        - απώλειες < 0,3 m στα   8 m3/h 

H9.1.3.7 Φ1 1/2''  - απώλειες < 0,3 m στα 20 m3/h 

H9.1.3.8 Φ2''        - απώλειες < 0,3 m στα 30 m3/h 

 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ 
ΕΥΡΩ:  35.00 (τριάντα πέντε Ευρώ) 
 

ΑΡΘΡΟ 49ο 

Αρθρο: Η9.2.14.2.1 
Προγραµµατιστές - εξαρτήµατα 
Στεγανά κουτιά για προγραµµατιστές  
Στεγανό κουτί για προγραµµατιστές, από πολυεστέρα 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8  
Στεγανό κουτί προγραµµατιστών, από πολυεστέρα ενισχυµένο µε ίνες υάλου, για τοποθέτηση 
προγραµµατιστών ή και κεφαλών άρδευσης, µε σώµα  και πόρτα πάχους τουλάχιστον 3 mm, µε εσωτερική 
πλάκα στήριξης εξαρτηµάτων (προγραµµατιστών, µετασχηµατιστών κλπ), µεταλλική ή από πολυεστέρα, µε 
στεγανοποιητικά παρεµβύσµατα στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθµού προστασίας τουλάχιστον 
ΙΡ 65, µε κλειδαριά ασφαλείας, µε δυνατότητα ανοίγµατος της πόρτας δεξιά ή αριστερά ή µε δύο πόρτες, µε 
όλα τα εξαρτήµατα υλικά και µικρουλικά και την εργασία  τοποθέτησης. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
 

Άρθρο ∆ιαστάσεις (mm) 

Η.9.2.14.2.1 40Χ30Χ20 

Η.9.2.14.2.2 50Χ40Χ20 

Η.9.2.14.2.3 60Χ40Χ25 

Η.9.2.14.2.4 60Χ50Χ25 

Η.9.2.14.2.5 60Χ60Χ30 

 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ 
ΕΥΡΩ:  55.00 (πενήντα πέντε Ευρώ) 
 

ΑΡΘΡΟ 50ο 

Αρθρο: Η9.2.13.3 
Προγραµµατιστές - εξαρτήµατα  
Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών  
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8  
Πλαστικό φρεάτιο µε καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), µε τα υλικά εγκιβωτισµού και 
στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγµα του λάκκου, διαµόρφωση των τοµών για το 
πέρασµα των σωλήνων, τοποθέτηση άµµου λατοµείου στον πυθµένα του λάκκου για την στράγγιση, 



προσαρµογή του φρεατίου στην στάθµη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη 
εργασία). 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
 

Άρθρο διαστάσεις / αριθµός Η/Β 

Η.9.2.13.1 6'',  µίας Η/Β 

Η.9.2.13.2 10'',  δύο-τριών Η/Β 

Η.9.2.13.3 30Χ40 cm,  4 Η/Β 

Η.9.2.13.4 50Χ60 cm,  6 Η/Β 

  
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ 
ΕΥΡΩ:  25.00 (είκοσι πέντε Ευρώ) 
 

ΑΡΘΡΟ 51ο 

Αρθρο: Η9.2.15.6 
Προγραµµατιστές - εξαρτήµατα  
Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ)  
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 47  
Καλώδιο τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ) και µικροϋλικά (κολάρα, κλέµµες κλπ) επί τόπου του έργου, µε την εργασία 
πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης καλωδίων, διαµόρφωσης, σύνδεσης και  ελέγχου. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)   
 

Άρθρο Τύπος καλωδίου 

Η.9.2.15.1 2 x 1,5 

Η.9.2.15.2 3 x 1,5 

Η.9.2.15.3 4 x 1,5 

Η.9.2.15.4 5 x 1,5 

Η.9.2.15.5 7 x 1,5 

Η.9.2.15.6 10 x 1,5 

Η.9.2.15.7 2 x 2,5 

Η.9.2.15.8 3 x 2,5 

Η.9.2.15.9 4 x 2,5 

Η.9.2.15.10 5 x 2,5 

Η.9.2.15.11 2 x 4 

Η.9.2.15.12 3 x 4 

Η.9.2.15.13 4 x 4 

Η.9.2.15.14 5 x 4 

 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m 
ΕΥΡΩ:  1.80 (ένα Ευρώ και ογδόντα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 52ο 

Αρθρο: Η1.2.1 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm 



Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8 
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά EN 
12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατοµές έως Φ32 mm. Στην τιµή 
µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτηµάτων και µικροϋλικών 
(καννάβι, τεφλόν κλπ), η µεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι 
συνδέσεις, ρυθµίσεις και δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.   
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)   

Άρθρο Ονοµαστική 
διάµετρος (mm) 

Η1.2.1 Φ 20 

Η1.2.2 Φ 25 

Η1.2.3 Φ 32 

Η1.2.4 Φ 40 

Η1.2.5 Φ 50 

Η1.2.6 Φ 63 

Η1.2.7 Φ 75 

Η1.2.8 Φ 90 

Η1.2.9 Φ 110 

 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m 
ΕΥΡΩ:  0.55 (πενήντα πέντε λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 53ο 

Αρθρο: Η8.2.6.1 
∆ΙΑΝΕΜΗΤΕΣ  
Σταλακτηφόροι  
Σταλακτηφόροι Φ20  mm από ΡΕ µε σταλάκτες αυτορυθµιζόµενους και µε µηχανισµό αποτροπής απορροής 
του νερού από το σωλήνα 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8  
Σταλακτηφόροι Φ20 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), µε ενσωµατωµένους σταλάκτες, µε λαβύρινθο µακράς 
διαδροµής, θάλαµο αυτορύθµισης µε µεµβράνη και µε µηχανισµό αποτροπής απορροής του νερού από το 
σωλήνα, µε οµοιοµορφία παροχής σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες  
κατηγορίας  A', για πίεση  λειτουργίας από 1,00 έως 3,00 atm. Σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  Προµήθεια σωλήνων, εξαρτηµάτων σύνδεσης και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου του 
έργου, προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθµίσεις και δοκιµές και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία.  
∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.  
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)   
 

Άρθρο 
Αποστάσεις 
σταλακτών 

Η8.2.6.1 33 cm 

Η8.2.6.2 50 cm 

Η8.2.6.3 75 cm 

Η8.2.6.4 100 cm 

Η8.2.6.5 125 cm 

 



ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ 
ΕΥΡΩ:  0.70 (εβδοµήντα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 54ο 

Αρθρο: Η1.4 
Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης από χάλυβα οπλισµού 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 4 
Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης, από σίδηρο οπλισµών B500C, διατοµής Φ6, µήκους 0,40 - 0,50 m, 
επί τόπου, µε την εργασία κοπής, διαµόρφωσης σε αγκύριο, έµπηξης στο έδαφος και στερέωσης επ’ αυτού 
των σωλήνων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ 
ΕΥΡΩ:  0.25 (είκοσι πέντε λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 55ο 

Αρθρο: Η8.1.1 
∆ΙΑΝΕΜΗΤΕΣ  
Σταλάκτες  
Σταλάκτης αυτορυθµιζόµενος, επισκέψιµος 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8  
Σταλάκτης επικαθήµενος, αυτορυθµιζόµενος, αυτοκαθαριζόµενος, επισκέψιµος, για πίεση  λειτουργίας από 
0,6 έως 4,00 atm.  Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα  µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-
01-00. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ 
ΕΥΡΩ:  0.22 (είκοσι δύο λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 56ο 

Αρθρο: Η7.2.1 
ΦΙΛΤΡΑ - ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ  
Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονοµαστικής πίεσης 10 atm  
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8  
Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, από πολυεστέρα ή νάϋλον ενισχυµένο µε ίνες 
υάλου,  µε απώλειες πίεσης στα 120 mesh, σε καθαρό φίλτρο, υπό την µεγίστη παροχή  µικρότερες από 0,50 
atm.  
Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
 

Άρθρο 
Ονοµαστική 
διάµετρος 

ενεργή 
επιφάνεια  
cm2 

max παροχή 
m3/h 

Η7.2.1 Φ 3/4'' 90 4,00 

Η7.2.2 Φ 1'' κοντό 440 5,00 

Η7.2.3 Φ 1'' µακρύ 510 6,00 

Η7.2.4 Φ 1 1/2'' κοντό 440 7,00 



Η7.2.5 Φ 1 1/2'' µακρύ 510 11,00 

Η7.2.6 Φ 2'' κοντό 880 25,00 

Η7.2.7 Φ 2'' µακρύ 1200 25,00 

Η7.2.8 Φ 3'' 1750 50,00 

Η7.2.9 Φ 4'' 1750 60,00 

 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ 
ΕΥΡΩ:  18.50 (δεκαοκτώ Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 57ο 

Αρθρο: Η9.2.11 
Προγραµµατιστές - εξαρτήµατα  
Αισθητήρας βροχής  
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 62  
Αισθητήρας βροχής (rain sensor) µε τα καλώδια και λοιπά εξαρτήµατα σύνδεσης, το εγχειρίδιο 
χρήσεως/λειτουργίας, πλήρως εγκατεστηµένος και δοκιµασµένος. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ 
ΕΥΡΩ:  80.00 (ογδόντα Ευρώ) 
 

ΑΡΘΡΟ 58ο 

Αρθρο: Η5.1.2 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ  
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm  
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 11  
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα 
σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
 

Άρθρο DN (ίντσες) 

Η5.1.1 Φ 1/2'' 

Η5.1.2 Φ 3/4'' 

Η5.1.3 Φ 1'' 

Η5.1.4 Φ 1 1/4'' 

Η5.1.5 Φ 1 1/2'' 

Η5.1.6 Φ 2'' 

Η5.1.7 Φ 2 1/2'' 

Η5.1.8 Φ 3'' 

Η5.1.9 Φ 4'' 

 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ 
ΕΥΡΩ:  7.70 (επτά Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 59ο 

Αρθρο: Η4.4.2 



ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισµένα  
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 12  
Ταυ µεταλλικά, γαλβανισµένα, επιτόπου του έργου, µε τα απαιτούµενα µικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης 
και δοκιµών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
 

Άρθρο DN (ίντσες) 

Η4.4.1 Φ 1/2 

Η4.4.2 Φ 3/4 

Η4.4.3 Φ 1 

Η4.4.4 Φ 1 1/4 

Η4.4.5 Φ 1 1/2 

Η4.4.6 Φ 2 

Η4.4.7 Φ 2 1/2 

Η4.4.8 Φ 3 

Η4.4.9 Φ 4 

 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ 
ΕΥΡΩ:  2.20 (δύο Ευρώ και είκοσι λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 60ο 

Αρθρο: Η4.9.2 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι  
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 12 
Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι, επιτόπου του έργου, µε τα απαιτούµενα µικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιµών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
 

Άρθρο DN (ίντσες) 

Η4. 9.1 Φ 1/2 

Η4. 9.2 Φ 3/4 

Η4. 9.3 Φ 1 

Η4. 9.4 Φ 1 1/4 

Η4. 9.5 Φ 1 1/2 

Η4. 9.6 Φ 2 

Η4. 9.7 Φ 2 1/2 

Η4. 9.8 Φ 3 

Η4. 9.9 Φ 4 

 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ 
ΕΥΡΩ:  1.90 (ένα Ευρώ και ενενήντα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 61ο 

Αρθρο: Η4.2.2 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισµένα  
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 12  
Ρακόρ χαλύβδινα κωνικά γαλβανισµένα, επιτόπου του έργου, µε τα απαιτούµενα µικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιµών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 



 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
 

Άρθρο 
Ονοµαστική 
διάµετρος (ίντσες) 

Η4.2.1 Φ 1/2 

Η4.2.2  Φ 3/4 

Η4.2.3  Φ 1 

Η4.2.4  Φ 1 1/4 

Η4.2.5  Φ 1 1/2 

Η4.2.6  Φ 2 

Η4.2.7  Φ 2 1/2 

Η4.2.8  Φ 3 

Η4.2.9  Φ 4 

 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ 
ΕΥΡΩ:  6.80 (έξι Ευρώ και ογδόντα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 62ο 

Αρθρο: Η4.6.2 
Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισµένες 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 12  
Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισµένες, επιτόπου του έργου, µε τα απαιτούµενα µικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιµών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
 
 

Άρθρο 
Ονοµαστική 
διάµετρος (ίντσες) 

Η4.6.1 Φ 1/2 

Η4.6.2 Φ 3/4 

Η4.6.3 Φ 1 

Η4.6.4 Φ 1 1/4 

Η4.6.5 Φ 1 1/2 

Η4.6.6 Φ 2 

Η4.6.7 Φ 2 1/2 

Η4.6.8 Φ 3 

Η4.6.9 Φ 4 

 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ 
ΕΥΡΩ:  2.10 (δύο Ευρώ και δέκα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 63ο 

Αρθρο: Ε8 
Άνοιγµα αυλακώσεως για φύτευση µπορντούρας µε εργαλεία χειρός 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5160 
Aνοιγµα αυλακώσεως (αυλακιάς) διαστάσεων 0,30 x 0,20 m σε γαιώδες - ηµιβραχώδες έδαφος µε εργαλεία 
χειρός και καθαρισµός και αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και άχρηστων υλικών σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν. 
 



Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m 
ΕΥΡΩ:  1.50 (ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 64ο 

Αρθρο: ΣΤ4.2.1 
Ανανέωση κόµης ή κοπή µεσαίων δένδρων 
Ανανέωση κόµης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 µέχρι 8 m 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354 
Ανανέωση κόµης (σκελετοκλάδεµα) ή κοπή δέντρου ύψους από 4 µέχρι 8 m σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτουµένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τοµών καθώς και η δαπάνη 
αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που 
επιτρέπεται. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ  
ΕΥΡΩ:  50.00 (πενήντα Ευρώ) 
 

ΑΡΘΡΟ 65ο 

Αρθρο: Η8.2.6.5 
∆ΙΑΝΕΜΗΤΕΣ  
Σταλακτηφόροι  
Σταλακτηφόροι Φ20  mm από ΡΕ µε σταλάκτες αυτορυθµιζόµενους και µε µηχανισµό αποτροπής απορροής 
του νερού από το σωλήνα 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8  
Σταλακτηφόροι Φ20 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), µε ενσωµατωµένους σταλάκτες, µε λαβύρινθο µακράς 
διαδροµής, θάλαµο αυτορύθµισης µε µεµβράνη και µε µηχανισµό αποτροπής απορροής του νερού από το 
σωλήνα, µε οµοιοµορφία παροχής σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες  
κατηγορίας  A', για πίεση  λειτουργίας από 1,00 έως 3,00 atm. Σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  Προµήθεια σωλήνων, εξαρτηµάτων σύνδεσης και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου του 
έργου, προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθµίσεις και δοκιµές και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία.  
∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.  
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)   
 

Άρθρο 
Αποστάσεις 
σταλακτών 

Η8.2.6.1 33 cm 

Η8.2.6.2 50 cm 

Η8.2.6.3 75 cm 

Η8.2.6.4 100 cm 

Η8.2.6.5 125 cm 

 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ 
ΕΥΡΩ:  0.48 (σαράντα οκτώ λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 66ο 



Αρθρο: Ε14 
Εγκατάσταση µεσηµβριανθέµου 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5610 
Το αντικείµενο εγκατάστασης µεσηµβριανθέµου περιλαµβάνει τα εξής: 

1.  Την γενική µόρφωση της επιφάνειας για την εγκατάσταση του µεσηµβριανθέµου, δηλαδή την αποκοµιδή 
ακατάλληλων πλεοναζόντων χωµάτων και κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες, υπολείµµατα ριζών, κλαδιά 
κλπ) και την γενική ισοπέδωση του χώρου. 

2.  Την χονδρική διάστρωση των κηπευτικών χωµάτων και τον καθαρισµό τους από αδρανή υλικά ή φυτικά 
υπολείµµατα (ρίζες, ζιζάνια). 

3.  Την κατεργασία του εδάφους µε φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωµατισµό του 
εδάφους και την δηµιουργία της προβλεπόµενης κλίσης. 

4.  Τη φύτευση περίπου 16.000 µοσχευµάτων µεσηµβριανθέµου ανά στρέµµα. 
5.  Την λίπανση του µε επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό µικτό λίπασµα µε ιχνοστοιχεία. 
6.  Την αρχική άρδευση καθώς και τις µετέπειτα καθηµερινές αρδεύσεις του µεσηµβριανθέµου µέσω του 

αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσµατα για την αποµάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα 
φυτρώσουν, τον καθαρισµό του χώρου και την επαναφύτευση των µοσχευµάτων που θα αστοχήσουν. Οι 
εργασίες αυτές θα διαρκέσουν ένα µήνα από την εγκατάσταση του µεσηµβριανθέµου. 

Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε  την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-03-00. Στην τιµή 
περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του τάπητα. 

 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ) 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: στρ. 
ΕΥΡΩ:  1.600,00 (χίλια εξακόσια Ευρώ ) 
 

ΑΡΘΡΟ 67ο 

Αρθρο: ΣΤ4.1.1 
Ανανέωση κόµης ή κοπή µικρών δένδρων 
∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους µέχρι  4 m 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354 
∆ιαµόρφωση κόµης δέντρου ύψους µέχρι 4 m, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των 
εργαλείων που απαιτούνται  καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και  απόρριψής τους 
σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ  
ΕΥΡΩ:  17,50 (δεκαεπτά Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 68ο 

Αρθρο: ΗΛΜ 52 (ΠΙΛΑΡ) 
ΠΙΛΑΡ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  
Για την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (ΠΙΛΑΡ) ηλεκτροδότησης 
ηλεκτροφωτισµού, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για: 
α. το µεταλλικό ερµάριο (Πίλαρ) 
β. τη βάση του από οπλισµένο σκυρόδεµα 
γ. τη στεγανή διανοµή πλήρως εξοπλισµένη, µε φωτοκύτταρο ελέγχου και χρονοδιακόπτη, για τριφασική 
παροχή.  
δ. το φωτιστικό σώµα µε το λαµπτήρα και διακόπτη χειριστού. 
ε. ένα ρευµατοδότη 16 Α και ένα ρευµατοδότη τριφασικό 32Α. 
στ.       τον ηλεκτρικό πίνακα πλήρες.  
ζ . την πλάκα γείωσης διαστάσεων 500Χ500Χ5 χλστ ή την τριγωνική γείωση.  



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

ΑΡΘΡΟ 69ο 

Αρθρο: ΗΛΜ 52 (ΑΤΗΕ 9347)  
Τοποθέτηση κυτίου εντός πίλαρ 
Τοποθέτηση και σύνδεση κυτίου ∆ΕΗ µε πίνακα εντός πίλαρ δηλαδή υλικά (καλώδια, χαλκός κλπ) και 
εργασία, καθώς και παραλαβή πλαστικού κυτίου από τη ∆ΕΗ, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης 
τοποθέτησής του. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η προµήθεια και τοποθέτηση της απαραίτητης σιδεροσωλήνας 
3’’ για το παροχικό καλώδιο.  
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεµ. 
ΕΥΡΩ:  190.00 (εκατόν ενενήντα Ευρώ ) 
 

ΑΡΘΡΟ 70ο 

Αρθρο: 38.20 σχετ2 
Κατασκευή κολώνας από Ω.Σ. εξωτερικών διαστάσεων 0,50x0,50χ(Η=2,40) για τη σύνδεση µε το δίκτυο της 
∆ΕΗ. 
Περιλαµβάνεται υλικά, µικρουλικά και εργασία για την πλήρη κατασκευή: 
Κολώνας από Ω.Σ. καθαρών εξωτερικών διαστάσεων 0,50x0,50χ(Η=2,40). 
Ειδικότερα περιλαµβάνονται: 
α. Η εργασία για την εκσκαφή και ισοπέδωση του χώρου, αποµάκρυνσης των προϊόντων εκσκαφής καθώς και 
τυχόν απαιτούµενης επανεπίχωσης.  
β. Σκυρόδεµα C12/15 πάχους 10cm σε διάσταση κάτοψης 0,90χ0,70 
γ. Σκυρόδεµα C20/25 για την κατασκευή της ανωτέρω κολώνας καθαρού ύψους 2,40µ. 
δ. Οι απαιτούµενοι σιδηροί οπλισµοί κατηγορίας S500. Οι οπλισµοί που τοποθετούνται είναι: Κάτω #Φ12/15 
και περιµετρικά της κολώνας (όρθια και οριζόντια µονή εσχάρα Φ12/15). 



ε. Όλοι οι απαιτούµενοι ξυλότυποι για την κατασκευή της κολώνας 
ζ. Η προµήθεια και η τοποθέτηση σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο διαµέτρου 3" πράσινης ετικέτας συνολικού 
µήκους 6µ. εκ των οποίων τα 2,4µ. θα αγκυρωθούν εντός του σκυροδέµατος της βάσης. Ο σιδηροσωλήνας θα 
φέρει στην κορυφή τον προβλεπόµενο γάντζο για την σύνδεση µε το δίκτυο της ∆ΕΗ. 
η. Τα απαιτούµενα 2 σπιράλ εντός του όγκου διαµέτρου Φ50 (ένα για τη διέλευση της παροχής γειώσεως και 
ένα για τη διέλευση της παροχής ρεύµατος) 
θ. Σωλήνας πλαστικός διαµέτρου Φ22 µήκους 3,40 µέτρων στηριζόµενος επί του σιδηροσωλήνα 3" για τη 
διέλευση της παροχής ρεύµατος της ∆ΕΗ. 
Κωδικός αναθεώρησης: 
ΟΙΚ 3215 (20%), 3811(25%),3873 (30%) & ΗΛΜ 25 (25%) 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεµ. 
ΕΥΡΩ:  450.00 (τετρακόσια πενήντα Ευρώ) 
 

ΑΡΘΡΟ 71ο 

Αρθρο: ΗΛΜ 45 (α) 
Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος ,δηλαδή προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση ενός τρέχοντος µέτρου 
γυµνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού 25 χιλ. για την σύνδεση του υπογείου δικτύου γειώσεως µε τα 
ακροκιβώτια που ευρίσκονται µέσα στους ιστούς. 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: µ.µ. 
ΕΥΡΩ:  4.50 (τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 72ο 

Αρθρο: ΗΛΜ 45(γ) 
Πλάκα γείωσης από χαλκό, διαστάσεων 500x500x5mm, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση µιάς 
πλάκας γείωσης από χαλκό, µε συγκολληµένο στο κέντρο βάρους της το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου 
αγωγού των 35mm2 µήκους 2m, το άλλο άκρο του οποίου θα φέρει συγκολληµένο ακροδέκτη 35mm2. 
(1τεµ) 
Κωδικος Αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ 
ΕΥΡΩ:  210.00 (διακόσια δέκα Ευρώ) 
 

ΑΡΘΡΟ 73ο 

Αρθρο: ΗΛΜ 102  (ATHE 8773.6.5) 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών, επί τόπου του έργου, 
τοποθετηµένο σε ήδη κατασκευασµένο χωνευτό ή υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων διέλευσης που αποτιµώνται 
ιδιαίτερα, διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του και πλήρης εγκατάσταση, παραδοτέο σε κανονική 
λειτουργία. (1m) διατοµής 5x10mm².  
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 102. 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: µ 
ΕΥΡΩ:  12.45 (δώδεκα Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 74ο 

Αρθρο: ΗΛΜ 47  (ΑΤΗΕ 8774.5.2) 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τετραπωλικό διατ. 4 Χ 2,5 µµ2, ορατό ή εντοιχισµένο, ή τοποθετηµένο εντός σωλήνα 
(πλαστικού ή σιδεροσωλήνα). ∆ηλαδή προµήθεια και προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, 
µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία 
εσχάρας, καλωδίων κ.λ.π. όπως αυτά απαιτούνται κατά περίπτωση) επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου,τοποθέτηση, διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων 
του (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκ/σης) και πλήρη εγκατάσταση, παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8774.5.2 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: µέτρο 
ΕΥΡΩ:  6.09 (έξι Ευρώ και εννέα λεπτά) 
 



ΑΡΘΡΟ 75ο 

Αρθρο: ΗΛΜ 102 (ΑΤΗΕ 8773.3.1) 
Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και  επισηµάνσεως  
(µούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισηµάνσεως, αναλογία   άµµου  κλπ)  και  µικροϋλικά  επί  
τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών µονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία (1 
m)  
8773. 2.  1  ∆ιατοµής  3 Χ 1,5 mm2.  
Αναθεωρείται σύµφωνα µε το άρθρο ATHE 8773.3.1 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΜΜ 
ΕΥΡΩ:  2.30 (δύο Ευρώ και τριάντα λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 76ο 

Αρθρο: ΗΛΜ 10 (ΑΤΗΕ 9307.Χ) 
Φρεάτιο επισκέψεως διαστάσεων 50Χ50 cm και βάθους 60 cm, από σκυρόδεµα πάχους 10 cm µε 
χυτοσιδηρούν κάλυµµα δηλαδή προµήθεια, µεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή 
ξυλοτύπου, ενσωµάτωση των άκρων υπογείων σωλήνων διελεύσεως τροφοδοτικών καλωδίων και γενικά 
εκτέλεση κάθε εργασίας συµπεριλαµβανοµένων και των εκσκαφών γιά την πλήρη και έντεχνη κατασκευή 
του φρεατίου. Ο πυθµένας του φρεατίου θα επιστρωθεί µε σκυρόδεµα Σ 150 σε πάχος 10 cm και θα έχει στο 
κέντρο οπή αποστράγγισης.  
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 10. 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ. 
ΕΥΡΩ:  165.00 (εκατό εξήντα πέντε Ευρώ ) 
 

ΑΡΘΡΟ 77ο 

Αρθρο: ΗΛΜ 41 (8733.2.8α) 
Σωλήνας  ηλεκτρικών γραµµών  πλαστικός θωρακισµένος από PVC, σπιράλ  ∆ιαµέτρουΦ 40mm ορατός  ή  
εντοιχισµένος, δηλαδή  σωλήνας µε τις απαραίτητες ευθείες ή καµπύλες από πλαστικό  υλικό, προστόµια και 
µικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41. 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ 
ΕΥΡΩ:  6.16 (έξι Ευρώ και δεκαέξι λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 78ο 

Αρθρο: ΗΛΜ 8 (ΣΧ ΑΤΗΕ 8043.1.2) 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας 6,0 atm διαµέτρου Φ 40 mm , για 
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο ένα 
άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος. Στην τιµή περιλαµβάνεται, η 
προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση των σωλήνων και των 
απαιτούµενων ειδικών τεµαχίων κάθε σχήµατος και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Επίσης περιλαµβάνεται ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης 
σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή πάνω από την εγκιβωτισµένη σωλήνα. 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: µ.µ. 
ΕΥΡΩ:  14.85 (δεκατέσσερα Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά) 
 

ΑΡΘΡΟ 79ο 

Αρθρο: ΗΛΜ 5 (ΑΤΗΕ 9316.5) 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος για την διέλευση καλωδίων κλπ δηλαδή προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση 
ενός µέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισµένου βαρέως τύπου σε οποιαδήποτε θέση µε τα ειδικά τεµάχια και 
µικροϋλικά (στηρίγµατα κλπ) που απαιτούνται. Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος βαρέως τύπου (πράσινη 
ετικέτα) διαµέτρου 2 ins.  
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ 
ΕΥΡΩ:  24.40 (είκοσι τέσσερα Ευρώ και σαράντα λεπτά) 



 

ΑΡΘΡΟ 80ο 

Αρθρο: ΑΤΗΕ 9322.1 ΣΧ1 (4µ – 150W) 
Ιστός φωτισµού ύψους 4µ., από χάλυβα γαλβανισµένος εν θερµώ ηλεκτροστατικά  ώστε να είναι ιδιαίτερα 
ανθεκτικός στη διάβρωση ακόµα και σε παραθαλάσσιο περιβάλλον µε υποδοχέα στην κορυφή για την 
τοποθέτηση του φωτιστικού σώµατος. Η βάση του ιστού, η θυρίδα επίσκεψης καθώς και όλα τα διακοσµητικά 
(δακτυλίδια κλπ) να είναι από χυτό αλουµίνιο. Ο ιστός να συνοδεύεται από τέσσερα αγκύρια στήριξης – µε 
δυο τετράγωνα πλαίσια, για τη συγκράτηση και σωστή ευθυγράµµιση των αγκυρίων, κατά την έγχυση του 
µπετόν, µήκους κατά το ελάχιστο 0.40m, τέσσερις ροδέλες, τέσσερα παξιµάδια ασφαλείας και τέσσερα 
καλύµµατα (τάπες) από ελαστικό, για τα παξιµάδια. Ο ιστός θα πρέπει να φέρει θυρίδα επίσκεψης, 
ακροκιβώτιο µε τριπλή τετραπολική (r,s,t,n) κλέµα για καλώδιο µέγιστης διατοµής Φ6mm² (4mm² οι 
διακλαδώσεις), κλάσης µόνωσης ΙΙ. Το ακροκιβώτιο θα πρέπει να είναι αποσπώµενο για ευκολότερη 
συντήρηση και να φέρει ασφαλειοθήκη µε δυο ασφάλειες 16Α. Ο ιστός θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος 
σύµφωνα µε τους κανονισµούς UNI EN 40-5 & EN 40/3-1 AND EN 40/3-3, και να φέρει πιστοποίηση CE. 
Στην κορυφή του ιστού θα υπάρχει φωτιστικό σώµα από χυτό αλουµίνιο µε λαµπτήρα CDM-Τ 150W 3000K 
(Μεταλλικών Αλογονιδίων µε κεραµικό καυστήρα), κλάσης µόνωσης ΙΙ, µε αντοχή σε κρούση ΙΚ08 και βαθµό 
προστασίας ΙΡ66, µε ανταυγαστήρα εσωτερικά από ανοδειωµένο γυαλιστερό αλουµίνιο καθαρότητας 99.85%, 
βαµµένο σε δυο στάδια: (1) µε εποξική βαφή µετά από επεξεργασία φωσφάτωσης, που να το καθιστά 
ιδιαίτερα ανθεκτικό στη διάβρωση και σε παραθαλάσσιο περιβάλλον, (2) ειδική επικάλυψη φιλική προς το 
περιβάλλον, σταθεροποιηµένη ως προς την ακτινοβολία UV. Με διάχυτης (κάλυµµα) από άθραυστο και 
αυτόσβεστο V2 polycarbonate, OPAL από την µέσα µεριά για καλύτερο έλεγχο της θάµβωσης και της 
φωτορύπανσης, σταθεροποιηµένο ως προς την ακτινοβολία UV για την αποφυγή του κιτρινίσµατος. Κατά τη 
διάρκεια της συντήρησης του φωτιστικού-αντικατάστασης του λαµπτήρα, το άνω κάλυµµα παραµένει 
στερεωµένο στο σώµα του φωτιστικού, µε ειδική διάταξη ασφαλείας (βραχίονας) ώστε να το συγκρατεί 
ανοιχτό για την αποφυγή ατυχηµάτων. Με το άνοιγµα του άνω καλύµµατος, µαχαιρωτός διακόπτης διακόπτει 
την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος για λόγους ασφαλείας. Τα όργανα έναυσης θα πρέπει να είναι 
προκαλωδιωµένα µε εύκαµπτο καλώδιο µε διπλή µόνωση σιλικόνης, και να φέρουν σύστηµα ταχείας 
σύνδεσης-αποσύνδεσης (quick connectors) και να βρίσκονται τοποθετηµένα πάνω σε ένα αποσπώµενο δίσκο 
από νάιλον (30% fibreglass), για εύκολη συντήρηση. Η απόσπαση του δίσκου αυτού να γίνεται χωρίς τη 
χρήση εργαλείων. Για την τροφοδοσία του, το φωτιστικό να φέρει διπολική κλέµα για καλώδιο µε µέγιστη 
διατοµή Φ2,5mm2. Με κεραµική λυχνιολαβή µε επαργυρωµένες επαφές, παρέµβυσµα σιλικόνης, να φέρει 
επίσης θερµική προστασία (µε ενσωµατωµένο θερµικό). Κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους ευρωπαϊκούς 
κανονισµούς: EN60598 & EN60529, και τους ισχύοντες νόµους κατά της φωτορύπανσης, µε πιστοποιητικό 
ENEC. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο του έργου µε τις εκφορτώσεις κλπ όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και µικροϋλικών 
εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των παραπάνω υλικών, η δαπάνη 
τοποθέτησης των αγκυρίων σε βάση από µπετόν, η δαπάνη προµήθειας και τοποθέτησης των απαραίτητων 
καλωδιώσεων από το φωτιστικό µέχρι και το ακροκιβώτιο του ιστού και η δαπάνη σύνδεσής του µε τις 
τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη 
υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοση της σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές της Τ.Σ.Υ. και τα εγκεκριµένα σχέδια.  
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 101 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 
ΕΥΡΩ:  1.510.00 (ένα χιλιάδες πεντακόσια δέκα Ευρώ ) 
 

ΑΡΘΡΟ 81ο 

Αρθρο: ΑΤΗΕ 9330.1 ΣΧ1 (70W) 
Επίτοιχο φωτιστικό µε βραχίονα κατασκευασµένο από χυτό αλουµίνιο, µε εξωτερικό περίβληµα από PVC και 
ενσωµατωµένο καλώδιο µε διπλή µόνωση. Το φωτιστικό σώµα να είναι από χυτό αλουµίνιο µε λαµπτήρα 
CDM-Τ 70W 3000K (Μεταλλικών Αλογονιδίων µε κεραµικό καυστήρα), κλάσης µόνωσης ΙΙ, µε αντοχή σε 
κρούση ΙΚ08 και βαθµό προστασίας ΙΡ66, µε ανταυγαστήρα εσωτερικά από ανοδειωµένο γυαλιστερό 
αλουµίνιο καθαρότητας 99.85%, βαµµένο σε δυο στάδια: (1) µε εποξική βαφή µετά από επεξεργασία 
φωσφάτωσης, που να το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στη διάβρωση και σε παραθαλάσσιο περιβάλλον, (2) 



ειδική επικάλυψη φιλική προς το περιβάλλον, σταθεροποιηµένη ως προς την ακτινοβολία UV. Με διάχυτης 
(κάλυµµα) από άθραυστο και αυτόσβεστο V2 polycarbonate, OPAL από την µέσα µεριά για καλύτερο έλεγχο 
της θάµβωσης και της φωτορύπανσης, σταθεροποιηµένο ως προς την ακτινοβολία UV για την αποφυγή του 
κιτρινίσµατος. Κατά τη διάρκεια της συντήρησης του φωτιστικού-αντικατάστασης του λαµπτήρα, το άνω 
κάλυµµα παραµένει στερεωµένο στο σώµα του φωτιστικού, µε ειδική διάταξη ασφαλείας (βραχίονας) ώστε να 
το συγκρατεί ανοιχτό για την αποφυγή ατυχηµάτων. Με το άνοιγµα του άνω καλύµµατος, µαχαιρωτός 
διακόπτης διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος για λόγους ασφαλείας. Τα όργανα έναυσης θα πρέπει 
να είναι προκαλωδιωµένα µε εύκαµπτο καλώδιο µε διπλή µόνωση σιλικόνης, και να φέρουν σύστηµα ταχείας 
σύνδεσης-αποσύνδεσης (quick connectors) και να βρίσκονται τοποθετηµένα πάνω σε ένα αποσπώµενο δίσκο 
από νάιλον (30% fibreglass), για εύκολη συντήρηση. Η απόσπαση του δίσκου αυτού να γίνεται χωρίς τη 
χρήση εργαλείων. Για την τροφοδοσία του, το φωτιστικό να φέρει διπολική κλέµα για καλώδιο µε µέγιστη 
διατοµή Φ2,5mm2. Με κεραµική λυχνιολαβή µε επαργυρωµένες επαφές, παρέµβυσµα σιλικόνης, να φέρει 
επίσης θερµική προστασία (µε ενσωµατωµένο θερµικό). Κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους ευρωπαϊκούς 
κανονισµούς: EN60598 & EN60529, και τους ισχύοντες νόµους κατά της φωτορύπανσης, µε πιστοποιητικό 
ENEC. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και οι βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι για την τοποθέτησή του, καθώς και 
το στεγανό κουτί διαστάσεων τουλάχιστον 15x20 (µε τρεις στυπιοθλίπτες) για την σύνδεση του φωτιστικού µε 
το ηλεκτρικό δίκτυο. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο του έργου µε τις εκφορτώσεις κλπ όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και µικροϋλικών 
εγκατάστασης και σύνδεσης καθώς και το στεγανό κουτί διαστάσεων τουλάχιστον 15x20 µε τρεις 
στυπιοθλίπτες για την σύνδεσή του φωτιστικού µε το δίκτυο παροχής, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης 
όλων των παραπάνω υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης του στεγανού κουτιού, η δαπάνη προµήθειας και 
τοποθέτησης των απαραίτητων καλωδιώσεων µέχρι και το κουτί και η δαπάνη σύνδεσής του µε τις 
τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη 
υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοση της σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές της Τ.Σ.Υ. και τα εγκεκριµένα σχέδια.  
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 103 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 
ΕΥΡΩ:  700.00 (επτακόσια Ευρώ) 
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