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ΑΡΘΡΑ 
 

A.T. 1 

Άξζξν:ΝΑΟΓΟΑ02 Γεληθέο Δθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο- εκηβξαρώδεο 
 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ1123.Α 

Γεληθέοεθζθαθέο,κεηελκεηαθνξάζενπνηαδήπνηεαπφζηαζε,εδαθψλγαησδψλθαηεκηβξαρσδψλ 

νπνηαζδήπνηε ζΤζηάζεσο, αλεμαξηήησο βάζνΤο, πιάηνΤο θαη θιίζεσο πξαλψλ, ζε λέν έξγν ή γηα 

επέθηαζε 

ή 

ζΤκπιήξσζε ή 

δηαπιάηΤΝζε 

Τπάξρνληνο, αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ησλ 

δΤζρεξεηψλ πνΤ πξνθαιεί(θνληά ή καθξηά, ρακειά ή Τςειά ζρεηηθά κε 

ην 

Τπάξρνλ έξγν),γηα 

νπνηνδήπνηεζθνπφθαηκενπνηνδήπνηεεθζθαπηηθφκέζν,ελμεξψήκεηελΔΣΔΠ02-02-01-00. παξνΤζία λεξψλ, ζχκθσλα κε 
 

Με ην 

άξζξν 

αΤηφ ηηκνινγνχληαη επίζεο νη αθφινΤζεο εθζθαθέο ζε εδάθε αλάινγεο ζθιεξφηεηαο: 

 

-αλνηρηψλ ηάθξσλ γηα ην ηκήκα ηνΤο πιάηνΤο κεγαιχηεξνΤ ησλ5,00mκεηάηεοκφξθσζεοησλπξαλψλ 

θαη ηνΤ πΤζκέλα ηνΤο, 
 

- Γηα 
ηε 

δεκηνΤξ

γία 

αλαβαζκψλ πξνο αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ, 

 

- ηξηγσληθψληάθξσλκεηάηεοκφξθσζεοησλπξαλψλ,φηαλγεληθψ
λεθζθαθψληεονδνχ, 

αΤηέο θαηαζθεΤάδνληαη ζηε ζΤΝέρεηα ησλ 

 

- γηα ηνλ θαζαξηζκφ νρεηψλ χςνΤο θαη πιάηνΤο κεγαιχηεξνΤ ησλ5,00m, 
 

- ηερληθψλCutandCoverκεηάησλκέηξσλπξνζσξηλήοθαηκφληκεοαληηζηήξημεοησλπξαλψλησλ 
εθζθαθψλ εθφζνλ δελ απνδεκηψλνληαη κε άιιν 

άξζξν 

αΤηνχ ηνΤ ηηκνινγίνΤ 

 

- γηα ηε δεκηνΤξγία ζηνκίσλ ζεξάγγσλ θαη CutandCover 
 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

- ε πξνζέγγηζε κεραλεκάησλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ε εθζθαθή κε νπνηνδήπνηε κέζν 
θαη 

 
Τπφ 

νπνηεζδήπνηε ζΤΝζήθεο, 
 

- ε απνζηξάγγηζε ησλ Τδάησλ, ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ, ησλ πξαλψλ 
θαη 

ηνΤ πΤζκέλα ηεο ζθάθεο θαη ν 

ζρεκαηηζκφο ησλ αλαβαζκψλ 

 

- ε δηαινγή,θχιαμε,θνξηνεθθφξησζεζενπνηνδήπνηεκεηαθνξηθφκέζνθαηεκεηαθνξάησλπξντφλησλ 
ζενπνηαδήπνηεαπφζηαζεγηαηερξεζηκνπνίεζεησλθαηάιιεισλζηνέξγν(π.ρ.θαηαζθεΤή 

επηρσκάησλ) ή γηα απφξξηςε ησλ αθαηάιιεισλ ή πιενλαδφλησλ ζε επηηξεπφκελεο ηειηθέο ή πξνζσξηλέο 

ζέζεηο 

 

- ε ελαπφζεζε ζε ηειηθέο ή ελδηάκεζεο ζέζεηο, ε επαλαθφξησζε απφ ηηο ζέζεηο ησλ 
πξνζσξηλψλαπνζέζεσλθαηεεθθφξησζεζεηειηθέοζέζεηο,θαζψοθαηεδηάζηξσζεθαηδηακφξθσζεησλρψξσλ 

απφζεζεο ζχκθσλα 

κε 

ηνΤο πεξηβαιινληηθνχο φξνΤο 

 

- ε αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ εθζθαθή φπνΤ ηΤρφλ αΤηή απαηηείηαη, θαζψο θαη ε εθζάκλσζε θνπή, 
εθξίδσζε 

θαη 

απνκάθξΤΝζε δέλδξσλ,      

αλεμαξηήησο 

πεξηκέηξνΤ θνξκνχ, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 

- ε αληηκεηψπηζε πάζεο θχζεσο δΤζρεξεηψλ πνΤ πξνθχπηνΤΝ απφ ηε 
ζχγρξνλε 

θΤθινθνξία, φπσο 

πεξηνξηζκέλα κέησπα θαη φγθνη εθζθαθψλ θιπ. 
 

- Ζ ζΤκπχθλσζε Σεο ζθάθεο 
ησλ 

νξΤγκάησλ θάησ απφ ηε "ζηξψζε έδξαζεο νδνζηξψκαηνο" 

κέρξη 

ηνΤ 

βάζνΤο πνΤ ιακβάλεηαη Τπφςε ζηνλ θαζνξηζκφ 

ηεο 

ΦέξνΤζαο Ηθαλφηεηαο Έδξαζεο(Φ.Η.Δ),φπσο αΤηή 

νξίδεηαη ζηελ κειέηε, ζε 

βαζκφ 

ζΤκπχθλσζεο πνΤ Να αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε πΤθλφηεηα ίζε 

θαη'ειάρηζηνκεην90%ηεο πΤθλφηεηαο πνΤ επηηΤγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε 

δνθηκήProctor(Proctor Modified θαηά ΔΛΟΣ EN13286-2). 
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- Οη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο ηνΤ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 
 

- Ζ επαλεπίρσζε(κε πξντφληα εθζθαθψλ)ησλ ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ εθηφο ηνΤ ζψκαηνο ηεο 

νδνχ, 

πνΤ 

νη 

εθζθαθέο 

ηνΤο απνδεκηψλνληαη κε ην άξζξν αΤηφ, φηαλ 

δελ 

Τπάξρεη απαίηεζε ζΤκπχθλσζεο 

 

Δπηζεκαίλεηαηφηηεηηκήείλαηγεληθήοεθαξκνγήοαλεμάξηεηααπφηελεθηέιεζεηεοεξγαζίαοζε 

Μηα ή πεξηζζφηεξεο 

θάζεηο ηνπηθνχο 

πεξηνξηζκνχο. 

πνΤ Τπαγνξεχνληαη απφ ην πξφγξακκα 

εθηέιεζεο 

 

ηνΤ έξγνΤ ή άιινΤο 

 

Ζ απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ, ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε ηζηκέλην, πιαθνζηξψζεσλ, 

Γαπέδσλ 

απφ 

ζθΤξφδεκα, θξαζπεδνξείζξσλ θαη ζηεξεψλ έδξαζεο θαη 

εγθηβσηηζκνχ 

ηνΤο, θαζψο θαη 

πάζεο θχζεσο 

 

 

θαηαζθεΤψλ πνΤ βξίζθνληαη εληφο ηνΤ ΟγθνΤ ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ, επηκεηξνχληαη θαη 
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ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία 

άξζξα 

ηνΤ παξφληνο ηηκνινγίνΤ. 

 

Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη κέρξη ηα φξηα εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ 

ζΤκβαηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν 

ραξαθηεξηζκνχ. 

ΓηεΤθξηλίδεηαη φηη νΤδεκία 

απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν γηα ηηο επί πιένλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε κειέηε εθζθαθέο 

εθηφο εάλ έρεη δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηελ Τπεξεζία. 
 

Σηκή 

αλά 

θΤβηθφ κέηξν. 

ΔΤΡΩ:0,70+ΜΣΦ 

Γαπάλε κεηαθνξάο εθηφο πφιεσο, νδνί θαιήο βαηφηεηαο, απφζηαζε L=30 

(>=5km)(0,19€/m3.km) 30x0,19= 5,70 

ΤΝΟιηθφ θφζηνο άξζξνΤ 6,40 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):6,40 

(Οινγξάθσο):έμη θαη ζαξάληα ιεπηά 

 
 

A.T. 2 

Άξζξν:ΝΑΟΓΟΝ\Α12.1 Καζαίξεζε νπιηζκέλσλ ζθπξνδεκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
αληίζηνηρεο πιαθόζηξσζεο[*] 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ2227 

Καζαίξεζε 

νπιηζκέλσλ 

ζθΤξνδεκάησλ ζΤκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληίζηνηρεο πιαθφζηξσζεο, θνξέσλ, 

δνθψλ, πιαθψλ, 

βάζξσλ, 

πηεξΤγνηνίρσλ, ηερληθψλ έξγσλ θαη ηνίρσλ απφ 

νπιηζκέλν 

ζθΤξφδεκα, κε ή 

ρσξίο ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

Πεξηιακβάλεηαη ε θαζαίξεζε ησλ ζηνηρείσλ απφ 

νπιηζκέλν 

ζθΤξφδεκα, ε ζΤγθέληξσζε, απνθνκηδή θαη 

απφζεζε φισλ ησλ 

πξντφλησλ 

πνΤ ζα 

πξνθχςνΤΝ 

αξρηθά ζε πξνζσξηλέο ζέζεηο θαη κεηά 

ζε  

ρψξνΤο 

επηηξεπφκελνΤο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Ζ θαζαίξεζε ζα γίλεηκε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε, λα 

είλαη 

δΤΝαηή ε 

έληαμε 

ηνΤ 

δηαηεξνχκελνΤ ηκήκαηνο 

ηεο 

θαηαζθεΤήο ζηελ πξνγξακκαηηδφκελε λέα. 

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

- Ζ δαπάλε ηΤρφλ πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο, 

- Ζ ζηαιία ηνΤ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 

- Ο πιήξεο θαζαξηζκφο ηνΤ ρψξνΤ απφ ηα πξντφληα θαζαίξεζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηηκή είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ ζέζε θαη 

ζηάζκε 

πνΤ γίλνληαη νη εξγαζίεο ζε 

ζρέζεκεηελνδφ,θαηφηηνΑλάδνρνονθείιεηλαιάβεηηααλαγθαίακέηξαγηαλααπνθεΤρζείε 

απφθξαμε ηΤρφλ Τπαξρφλησλ ηερληθψλ θαη ηάθξσλ ηεο νδνχ ζηελ πεξηνρή εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

ΚαηάηαινηπάνηεξγαζίεοζαεθηεινχληαηζχκθσλακεηανξηδφκελαζηελΔΣΔΠ15-02-01-01. 

Σηκή 

αλά 

θΤβηθφ κέηξν θαζαίξεζεο 

νπιηζκέλσλ 

ζθΤξνδεκάησλ πνΤ κεηξάηαη ζε φγθν πξηλ απφ ηελ 

θαζαίξεζε. 

ΔΤΡΩ:31,50+ΜΣΦ 

Γαπάλε κεηαθνξάο εθηφο πφιεσο, νδνί θαιήο βαηφηεηαο, απφζηαζε L=30 

(>=5km)(0,19€/m3.km) 30x0,19= 5,70 

ΤΝΟιηθφ θφζηνο άξζξνΤ 37,20 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):37,20 

(Οινγξάθσο):ηξηάληα επηά θαη είθνζη ιεπηά 

 
 

A.T. 3 

Άξζξν:ΝΑΟΗΚ22.20.01 Καζαίξεζε πιαθνζηξώζεσλ δαπέδσλ παληόο ηύπνπ θαη νηνπδήπνηε πάρνπο ρσξίο 
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λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθώλ 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ2236 

Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ 

παληφο 

ηχπνΤ θαη νπνηνΤδήπνηε πάρνΤο (ηζηκέληνΤ, καξκάξνΤ, 

ηχπνΤ Μάιηαο, πνξζειάλεο, κσζατθνχ, 

θεξακηθψλ, 

ζρηζηνιίζνΤ θιπ),κε ην θνλίακα ζηξψζεσο αΤηψλ, 

ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, κε 

ηελ 

ζΤζζψξεΤζε ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσο πξνο θφξησζε. 
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Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθψλ. 

. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν(m2). 

 

 

 
 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):7,90 

(Οινγξάθσο):επηά θαη ελελήληα ιεπηά 

 
 

A.T. 4 

Άξζξν:ΝΑΟΗΚ22.15.01 Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, κε εθαξκνγή 
ζπλήζσλ κεζόδσλ θαζαίξεζεο 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ2226 

Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο 

ζηνηρείσλ 

θαηαζθεΤψλ απφ 

νπιηζκέλν 

ζθΤξφδεκα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ζε 

νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε 

δηαηήξεζε 

ηνΤ ΤπνινίπνΤ δνκήκαηνο άζηθηνΤ. 

Τκπεξηιακβάλνληαη Οη 

δαπάλεο 

ηνΤ πάζεο 

θχζεσο 

απαηηνχκελνΤ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, ησλ κέζσλ 

θνπήο ηνΤ Οπιηζκνχ (κε ηα ζρεηηθά αλαιψζηκα),ησλ ηθξησκάησλ θαη πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ θαη ε 

ζΤζζψξεΤζε ησλ πξντφλησλ, ν ηεκαρηζκφο 

ησλ 

εΤκεγεζψλ ζηνηρείσλ ζθΤξνδέκαηνο θαη ε 

κεηαθνξά 

ηνΤο 

ζηηοζέζεηοθφξησζεο,ζχκθσλακεηελκειέηεθαηηελΔΣΔΠ15-02-01-01"Καζαηξέζεηοζηνηρείσλ 

νπιηζκέλνΤ ζθΤξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα". 

Δθαξκνγή ζΤΝήζσλ ηερληθψλ θαζαίξεζεο κε 

ρξήζε 

ΤδξαΤιηθήο ζθχξαο 

ζε 

ζΤΝδΤαζκφ ή κε κε πηζηνιέηα 

πεπηεζκέλνΤ αέξα 

θαη 

ζΤΝαθή εμνπιηζκφ. 

Σηκή 

αλά 

θΤβηθφ κέηξν(m3)πξαγκαηηθνχ φγθνΤ πξν ηεο θαζαηξέζεσο 

ΔΤΡΩ:56,00+ΜΣΦ 

Γαπάλε κεηαθνξάο εθηφο πφιεσο, νδνί θαιήο βαηφηεηαο, απφζηαζε L=30 

(>=5km)(0,19€/m3.km) 30x0,19= 5,70 

ΤΝΟιηθφ θφζηνο άξζξνΤ 61,70 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):61,70 

(Οινγξάθσο):εμήληα έλα θαη εβδνκήληα ιεπηά 

A.T. 5 

Άξζξν:ΝΑΤΓΡ4.05 Απνμήισζε θξαζπέδσλ πξόρπησλ ή κή 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΓΡ6808 

Απνμήισζε θξαζπέδσλ πεδνδξνκίσλ κε 

ρξήζε 

αεξνζθΤξψλ, κε ηελ θφξησζε επί 

αΤηνθηλήηνΤ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

Ζ εξγαζία ζα εθηειείηαη κε ηδηαίηεξε 

επηκέιεηα 

πξνθεηκέλνΤ Να ειαρηζηνπνηεζεί ην 

πνζνζηφ ζξαΤΟκέλσλ θξαζπέδσλ θαηά ηελ απνμήισζε. 

Σα αθέξαηα θξάζπεδα 

ζα 

ζΤγθεληξψλνληαη θαη ζα ζηνηβάδνληαη 

παξαπιεχξσο 

ηνΤ 

νξχγκαηνο πξνθεηκέλνΤ Να επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ηνΤ πεδνδξνκίνΤ. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο 

ηηκήο 

ηνΤ αζηεξίζθνΤ ζα γίλεηαη κε βάζε 

ηελ 

ζΤκβαηηθή 

παξαδνρή φηη αλά ηξέρνλ κέηξν απνμήισζεο 

θξαζπέδσλ 

πξνθχπηνΤΝ 0,075m3 

Πξντφλησλ πξνο κεηαθνξά γηα νξηζηηθή απφζεζε, σο εμήο: 

=0,075m3xSxE/m3.km(βιπ. Γεληθνχο ΟξνΤο ηνΤ ΣηκνινγίνΤ) 

φπνΤ 

φξνΤο 

Sεκέζεαπφζηαζεκέρξηηνλρψξναπφζεζεο,ζχκθσλακεήηελζρεη

ηθήέγθξηζεηεοαξκφδηαοαξρήο. 

ηνΤο πεξηβαιινληηθνχο 
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Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν 

(κκ).ΔΤΡΩ:3,30+ΜΣΦ 

Γαπάλε κεηαθνξάο εθηφο πφιεσο, νδνί θαιήο βαηφηεηαο, απφζηαζε L=30 

(>=5km)(0,19€/m3.km) 30x(0,15x0,30)x0,19= 0,26 

ΤΝΟιηθφ θφζηνο άξζξνΤ 3,56 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):3,56 

(Οινγξάθσο):ηξία θαη πελήληα έμη ιεπηά 

A.T. 6 

Άξζξν:ΝΑΟΓΟΑ02.1 Απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ θαη ζηξώζεσλ νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ 
κε ηζηκέλην εληόο ηνπ νξίνπ ησλ γεληθώλ εθζθαθώλ 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ1123.Α 

Απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ θαη ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ 

κε 

ζΤκπχθλσζε ή κε ηζηκέλην, 



ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 

ελίδα26από49 

 

 

εληφο ηνΤ ΟξίνΤ ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ, κε ρξήζε πξνσζεηή γαηψλ, θνξησηή ή εθζθαθέα, κε ηελ 

θφξησζε 

επί 

αΤηνθηλήηνΤ θαη ηελ κεηαθνξά πξνο αλαθχθισζε ή νξηζηηθή απφζεζε 

ζε 

ρψξνΤο 

θαζνξηδφκελνΤο

απφζηαζε. 

απφ ηνΤο πεξηβαιινληηθνχο φξνΤο ηνΤ έξγνΤ θαη ηελ 

κεηαθνξά 

ηνΤο ζε νπνηαδήπνηε 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξντφληα ησλ 

απνμειψζεσλ 

αΤηψλ είλαη αθαηάιιεια γηα 

ηελ 

θαηαζθεΤή 

επηρσκάησλ,ελψζχκθσλακεηηοθείκελεοδηαηάμεηοεπηβάιιεηαηεαλαθχθισζήΖεπηκέηξ

εζεζαγίλεηαηκειήςεαξρηθψλθαηηειηθψλδηαηνκψλ. 

ηνΤο. 

Σηκή 

αλά 

θΤβηθφ κέηξν. 

ΔΤΡΩ:1,60+ΜΣΦ 

Γαπάλε κεηαθνξάο εθηφο πφιεσο, νδνί θαιήο βαηφηεηαο, απφζηαζε L=30 

(>=5km)(0,19€/m3.km) 30x0,19= 5,70 

ΤΝΟιηθφ θφζηνο άξζξνΤ 7,30 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):7,30 

(Οινγξάθσο):επηά θαη ηξηάληα ιεπηά 

A.T. 7 

Άξζξν:ΝΑΟΓΟΓ02.Α Απόμεζε αζθαιηηθνύ ηάπεηα αζηηθήο νδνύ κε ρξήζε θξέδαο 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ1132 

Απφμεζε Τπάξρνληνο θζαξκέλνΤ αζθαιηηθνχ ηάπεηα αζηηθήο νδνχ κε ρξήζε θξέδαο(θξεδάξηζκα), 

ζχκθσλακεηελΔΣΔΠ05-03-14-00"Απφμεζε(θξεδάξηζκα)αζθαιηηθνχνδνζηξψκαηνο".Δθηέιεζεηεο 

εξγαζίαο κε ειάρηζηε φριεζε 

ηεο 

θΤθινθνξίαο ή θαηά ηηο ψξεο 

πεξηνξηζκέλεο 

θΤθινθνξίαο 

(ζΤκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λΤθηεξηλψλ σξψλ). 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

-ε πξνζθφκηζε θαη απνθφκηζε ηνΤ απνμεζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζηηο ζέζεηο 

εθηέιεζεο 

ηνΤ 

θξεδαξίζκαηνο, κε ρξήζε πιαηθφξκαο εάλ απαηηείηαη. 

- Ζ κεηαθίλεζε ηνΤ εμνπιηζκνχ απφ ζέζε ζε ζέζε απφμεζεο 

- Ζ ηνπνζέηεζε εΤαλάγλσζησλ εληχπσλ ζεκεησκάησλ αλαγγειίαο ηεο εκέξαο θαη ψξαο εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ θαηά κήθνο ησλ νδψλ ψζηε 

λα 

απνκαθξΤΝζνχλ ηα ζηαζκεχνληα νρήκαηα. 

- Ζ 
κεηαθίλεζε 

ησλ εξγαζηψλ. 

ηΤρφλ παξακελφλησλ, παξά ηελ εηδνπνίεζε, 

νρεκάησλ 

πνΤ δΤζρεξαίλνΤΝ ηελ εθηέιεζε 

- Ζπξνζθφκηζεθαηηνπνζέηεζεεξγνηαμηαθήοζήκαλζεοθαηκέζσλθαζνδήγεζεοηεο θΤθινθνξίαο ζηελ 

δψλε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (πεξηιακβαλνκέλεο θσηεηλήο ζήκαλζεο εάλ νη εξγαζίεο εθηεινχληαη ηελ 

λχθηα). 

- Ζ απφμεζε ηνΤ ΤθηζηακέλνΤ ηάπεηαζεβάζνοέσο50mm. 

- Ζ θφξησζε ησλ πξντφλησλ απφμεζεο επί αΤηνθηλήηνΤ θαη ε 
κεηαθνξά 

ηνΤο πξνο νξηζηηθή απφζεζε ζε 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

θαη 

Τπφ νπνηεζδήπνηε ζΤΝζήθεο θΤθινθνξίαο. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν(m2)απφμεζεο αζθαιηηθνχ ηάπεηα. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):3,40 

(Οινγξάθσο):ηξία θαη ζαξάληα ιεπηά 

 
 

A.T. 8 

Άξζξν:ΝΑΟΓΟΓ01 Σνκή νδνζηξώκαηνο κε αζθαιηνθόπηε 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ2269Α 
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Σνκή νδνζηξψκαηνο 

απφ 

αζθαιηνζθΤξφδεκα ή 

άνπιν 

ζθΤξφδεκα άνπιν, νπνηνΤδήπνηε πάρνΤο, κε ρξήζε 

αζθαιηνθφπηε,ψζηελααπνθιείνληαηαπνμειψζεηοέμσαπφηαπξνβιεπφκελαφξηαηεοθνπήοθαηλα 

πξνθΤιάζζεηαηηνπαξακέλνλνδφζηξσκααπφθζνξέοθαηάηεδηάξθεηαησλεξγαζηψλ. 

Ζ 

απνμήισζε 

ηνΤ απνθνπηνκέλνΤ ηκήκαηνο θαη 

ε 

απνκάθξΤΝζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο, 

ηηκνινγνχληαη σο "Δθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο". 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν ηνκήο νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηνθφπηε. 
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Δπξώ 

 (Αξηζκεηηθά):1,00(

Οινγξάθσο):έλα 

A.T. 9 

Άξζξν:ΝΑΟΗΚ22.56 Καζαίξεζε κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ6102 

Καζαίξεζε 

κεηαιιηθψλ 

θαηαζθεΤψλ πάζεο θχζεσο(πιήλ ζθειεηψλ ζηεγψλ)ζε νπνηαδήπνηε χςνο απφ ην 

δάπεδν εξγαζίαο, κε κεραληθέο ή 

ζεξκηθέο 

κεζφδνΤο. Τκπεξηιακβάλνληαη Σα απαηηνχκελα ηθξηψκαηα 

Καη 

ε 

ζΤζζψξεΤζε ησλ πξντφλησλ πξνο θφξησζε 

ή 

απνζήθεΤζε, ζχκθσλακεηελκειέηεθαηηελΔΣΔΠ15 

-02-02-02 

"Καζαηξέζεηο 

κεηαιιηθψλ 

θαηαζθεΤψλ κε 

ζεξκηθέο 

κεζφδνΤο". 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν(kg)βάζεη 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):0,35 

δΤγνινγίνΤ ή αλαιΤηηθψλ Τπνινγηζκψλ. 

(Οινγξάθσο):ηξηάληα πέληε ιεπηά 

A.T. 10 

Άξζξν:ΝΑΟΗΚΝ\22.45.1.1 Καζαίξεζε κεηαιιηθώλ ζηύισλ θάζε ηύπνπ θαη νπνηνπδήπνηε ύςνπο 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ2275 

Καζαίξεζε κεηαιιηθψλ ζηχισλ 

θάζε 

ηχπνΤ θαη νπνηνΤδήπνηε χςνΤο κε πξνζνρή γηα ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνΤ, θαη ε κεηαθνξά πξνο θφξησζε 

ή 

απνζήθεΤζε. 

Σηκή αλά ηεκάρην(ηεκ) 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):70,00 

αθξνηάηνΤ πεξηγξάκκαηνο ηεηξαμχινΤ ή πιαηζίνΤ. 

(Οινγξάθσο):εβδνκήληα 

A.T. 11 

Άξζξν:ΝΑΟΗΚ22.65.02 Απνμήισζε θηγθιηδσκάησλ γηα κεηαιιηθά θηγθιηδώκαηα 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ2275 

Απνμήισζε 

θηγθιηδσκάησλ, 

νπνηνΤδήπνηε ζρεδίνΤ θαη δηαζηάζεσλ, κε 

ηελ 

ζΤζζψξεΤζε ησλ αρξήζησλ 

Τιηθψλ πξνο θφξησζε θαη ηελ ηαμηλφκεζε 

θαη 

απνζήθεΤζε ησλ 

ρξεζίκσλ 

Τιηθψλ. 

 

Γηα κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα. 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν(kg)απνμεισζέλησλ ζηνηρείσλ βάζεη 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):0,35 

(Οινγξάθσο):ηξηάληα πέληε ιεπηά 

 

δΤγνινγίνΤ. 

 
 

A.T. 12 

Άξζξν:ΝΑΟΗΚ20.05.01 Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ ζε εδάθε γαηώδε-εκηβξαρώδε 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ2124 

Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ 

κέζσλ, 

πιάηνΤο βάζεσοέσο3,00m 

ήκεγαιΤηέξνΤησλ3,00mαιιάεπηθαλείαοβάζεσοέσο12,00m2,ζεβάζνοκέρξη 

2,00mαπφηνρακειφηεξνρείινοηεοδηαηνκήοεθζθαθήο,ελμεξψήεληφοχδαηνο 

βάζνΤο έσο0,30m, ηνΤ ΟπνίνΤ ε ζηάζκε,είηε εξεκεί είηε Τπνβηβάδεηαη κε εθ' 

άπαμή ζΤΝερή άληιεζε(ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα),κε ηελ αλαπέηαζε ησλ 
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πξντφλησλ, ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ 

θαη 

ηνΤ πΤζκέλα θαη 

ηελ 

ηΤρφλ αλαγθαία 

ζπνξαδηθή αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ, ζχκθσλα 

κεηελκειέηε02-04-00-00"Δθζθαθέοζεκειίσληερληθψλέξγσλ" 

ε εδάθε γαηψδε-εκηβξαρψδε. 

ηνΤ έξγνΤ θαη ηελ ΔΣΔΠ 

Σηκή 

αλά 

θΤβηθφ κέηξν(m3) επί νξχγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 

ζενπνηαδήπνηεαπφζηαζε.Δπηκέηξεζεκειήςεδηαηνκψλπξνθαηκεηάηελεθζθαθή. 
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ΔΤΡΩ:4,50+ΜΣΦ 

Γαπάλε κεηαθνξάο εθηφο πφιεσο, νδνί θαιήο βαηφηεηαο, απφζηαζε L=30 

(>=5km)(0,19€/m3.km) 30x0,19= 5,70 

ΤΝΟιηθφ θφζηνο άξζξνΤ 10,20 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):10,20 

(Οινγξάθσο):δέθα θαη είθνζη ιεπηά 

A.T. 13 

Άξζξν:ΝΑΟΓΟΒ04.1 Δπηρώκαηα(από θνθθώδε πιηθά) θάησ από ηα πεδνδξόκηα 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ3121Β 

ΚαηαζθεΤή Δπηρψκαηνο απφ 

δηαβαζκηζκέλν 

ζξαΤζηφ Τιηθφ ιαηνκείνΤ ζηηο ζέζεηο δηακφξθσζεο 

πεδνδξνκίσλ, κεηαμχ ηεο επηθάλεηαο ηεο "ζηξψζεο έδξαζεο νδνζηξψκαηνο" θαη ηεο ζηάζκεο έδξαζεο 

ησλ ηζηκεληνπιαθψλ ή άιιεο ηειηθήο ζηξψζεο πεδνδξνκίσλ, κε 

βαζκφ 

ζΤκπχθλσζεο ηνΤιάρηζηνλ 90% 

ηεο πΤθλφηεηαο, πνΤ επηηΤγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor(Proctor 

modifiedθαηάΔΛΟΣEN13286-2). 

ΔθηέιεζεησλεξγαζηψλζχκθσλακεηελΔΣΔΠ02-07-01-00 

 

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

 

"ΚαηαζθεΤή 

 

επηρσκάησλ". 

- Ζ πξνκήζεηα ηνΤ ζξαΤζηνχ Τιηθνχ ιαηνκείνΤ θαη ηνΤ Νεξνχ δηαβξνρήο, θαη ε 

κεηαθνξά 

ηνΤο επί 

ηφπνΤ ηνΤ έξγνΤ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 
 

- Ζ ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, 
 

- Ζ δηάζηξσζε, κφξθσζε, δηαβξνρή θαη 

 

 
ζΤκπχθλσζε 

 

 
ηνΤ 

 

 
ζξαΤζηνχ 

 

 
Τιηθνχ 

 

 
κε κεραληθφ εμνπιηζκφ 

θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ, θαηά 

ζηξψζεηο 

πάρνΤο έσο30cm,ζηνλ σο άλσ βαζκφ ζΤκπχθλσζεο 

 

Ζ επηκέηξεζε γίλεηαη επί 

δηαηνκψλ. 

ζΤκπΤθλσκέλνΤ ΟγθνΤ έηνηκεο θαηαζθεΤήο κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ 

 

Σηκή 

αλά 

θΤβηθφ κέηξν. 

ΔΤΡΩ:7,70+ΜΣΦ 

Γαπάλε κεηαθνξάο εθηφο πφιεσο, νδνί θαιήο βαηφηεηαο, απφζηαζε L=30 

(>=5km)(0,19€/m3.km) 30x0,19= 5,70 

ΤΝΟιηθφ θφζηνο άξζξνΤ 13,40 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):13,40 

(Οινγξάθσο):δεθαηξία θαη ζαξάληα ιεπηά 

 
 

A.T. 14 

Άξζξν:ΝΟΓΟ3211Β Πιήξεο θαηαζθεπή βάζεσο Υξήζηο ζξαπζηνύ πιηθνύ ιαηνκείνπ 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ3211Β 

Πιήξεο θαηαζθεΤή βάζεσο άλεΤ κεηαθνξάο (θαζαξήο) ηνΤ αξγνχ Τιηθνχ 

ζΤκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηαιίαο ηνΤ αΤηνθηλήηνΤ (αλάm2βάζεσο ζΤκπεπΤθλσκέλνΤ 

πάρνΤο

(1m2) 

0,10κ.)Υξήζηο ζξαΤζηνχ Τιηθνχ ιαηνκείνΤ (σοθνλδχιηνλ1α) 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):2,86 

(Οινγξάθσο):δύν θαη νγδόληα έμη ιεπηά 

A.T. 15 

Άξζξν:ΝΑΤΓΡ1.02 Υξήζε ακθίπιεπξσλ εξγνηαμηαθώλ ζηεζαίσλ νδνύ, ηύπνπ NewJersey, από ζθιεξό 
πιαζηηθό. 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ108 

Μεληαία απνδεκίσζε 
ρξήζεο 

ακθίπιεΤξνΤ θνξεηνχ
(εξγνηαμηαθνχ) 
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ζηεζαίνΤ αζθαιείαο 

ηχπνΤ NewJersey, θαηαζθεΤαζκέλνΤ απφ πνιΤαηζΤιέλην (PE),ζε ρξψκα ελαιιάμ 

ιεΤθφ-θφθθηλν, πιάηνΤο βάζεο0,40m, πιάηνΤο ζηέςεο0,14m, χςνΤο 0,60m, ηδίνΤ 

βάξνΤο 8-10kg,κεθαηάιιειαδηακνξθνχκελεεμνρήθαη Τπνδνρή εθαηέξσζελ(θαηά 

κήθνο),γηα ηελ εχθνιε ζΤΝαξκνιφγεζε θαη απνζΤΝαξκνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ. 
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ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

- ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε (φζεο θνξέο 
απαηηεζεί)ησλ θνξεηψλ πιαζηηθψλ ζηεζαίσλ 

- ν εξκαηηζκφο ηνΤο κε λεξφ ή άκκν 
- ε 
επηζεψξεζε, 

θζνξέο 

εΤζΤγξάκκηζε ή ε αληηθαηάζηαζε ησλ 

ηεκαρίσλ 

πνΤ έρνΤΝ Τπνζηεί 

Δπηκέηξεζε αλά κήλα 

παξακνλήο 

εθάζηνΤ ζηνηρείνΤ (ζπνλδχινΤ) ην έξγν, ζχκθσλα κε 

ηελ εγθεθξηκέλε δηάηαμε εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο θαη ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα 

εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

Σηκή αλά κήλα ρξήζεο 

πιαζηηθνχ 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):5,20 

ζηνηρείνΤ ζηεζαίνΤ NewJersey (ή θιάζκα αΤηνχ). 

(Οινγξάθσο):πέληε θαη είθνζη ιεπηά 

A.T. 16 

Άξζξν:ΝΑΟΗΚ20.08.01 Αλόξπμε θξεάησλ ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ2142 

ΑλφξΤμε θξέαηνο δηακέηξνΤ ή πιάηνΤο κέρξη3,00mθαη βάζνΤο κέρξη5,00m Τπφ ηελ 

ζηάζκε ζηνκίνΤ αλνξχμεσο,ζχκθσλακεηελκειέηεθαηηελΔΣΔΠ02-04-00-00 

"Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ" 

ε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο. 

Σηκή 

αλά 

θΤβηθφ κέηξν(m3) ζε φγθν νξχγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 

εθζθαθψλ ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε.ΔΤΡΩ:16,70+ΜΣΦ 

Γαπάλε κεηαθνξάο εθηφο πφιεσο, νδνί θαιήο βαηφηεηαο, απφζηαζε L=30 

(>=5km)(0,19€/m3.km) 30x0,19= 5,70 

ΤΝΟιηθφ θφζηνο άξζξνΤ 22,40 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):22,40 

(Οινγξάθσο):είθνζη δύν θαη ζαξάληα ιεπηά 

A.T. 17 

Άξζξν:ΝΑΟΓΟΒ29.2.1 Καηαζθεπή ξείζξσλ, ηάθξσλ θιπ. Με ζθπξόδεκα C12/15, άνπιν 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ2531 

ΚαηαζθεΤέο Σερληθψλ έξγσλ 

θάζε 

είδνΤο θαη νπνηνΤδήπνηε αλνίγκαηνο 

θαη 

χςνΤο απφ ζθΤξφδεκα πνΤ 

παξαζθεΤάδεηαη ζε κφληκν ή 

εξγνηαμηαθφ 

ζΤγθξφηεκα παξαγσγήο, 

κε 

ζξαΤζηά αδξαλή ιαηνκείνΤ 

θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη 

δηαζηάζεσλ 

κέγηζηνΤ θφθθνΤ, ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, 

αληνρήο θαη πνζφηεηαο, σο θαη 

ηα ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ.  

πξφζκηθηα. 

ηΤρφλ αλαγθαία ξεΤζηνπνηεηηθά, ΤπεξξεΤζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, 

ηηο ηηκέο κνλάδαο 

ησλ 

θαηαζθεΤψλ απφ ζθΤξφδεκα πεξηιακβάλνληαη: 

- ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ πάζεο 
θχζεσο 

Τιηθψλ παξαζθεΤήο 

εξγνηαμηαθνχ ζθΤξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε 

ζέζε 

ζθΤξνδέηεζεο εηνίκνΤ 

ζθΤξνδέκαηνο, 

- ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξΤΝζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ πάζεο θχζεσο 
απαηηνΤκέλσλ ηθξησκάησλ, μΤινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ(επηπέδσλ, θακπχισλ ή ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), 

θαζψο θαη εηδηθψλ ζΤζηεκάησλ θα η εμνπιηζκνχ πνΤ 
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απαηηνχληαη θαηά 

πεξίπησζε 

(ζΤζηήκαη

α 

πξνθαηαζθεΤήο, πξνψζεζεο, πξνβνιν-δφκεζεο, 

αλαξξηρφκελνη 

ζηδεξφηΤπνη θιπ), 

- ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή,κεηαθνξά,άληιεζε, 
αλχςσζε, θαηαβηβαζκφ, αλάκεημε, δφλεζε θιπ. Σνπ ζθΤξνδέκαηνο 

- ε δηακφξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μΤινηχπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνψζεζε θαη πξνβνινδφκεζε θαζψο 

- ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ησλ ζσκάησλ δηακφξθσζεο 
θηβσηηνκφξθσλ, θελψλ, 

θΤιηλδξηθψλ ή άιιεο κνξθήο 

- ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεΤαζηηθψλ αξκψλ 
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- ε 
ζΤΝηήξεζε 

ηνΤ ζθΤξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν(ιηλάηζεο, ρεκηθά Τγξά θ.ι.π.) κέρξη ηε 

ζθιήξΤΝζή ηνΤ 

Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο: 

- νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ ζχλζεζεο ζθΤξνδέκαηνο, 

- νη δαπάλεο ησλ κειεηψλ ηεο θαηαζθεΤαζηηθήο κεζφδνΤ, ησλ βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ 
πάζεο θχζεσο ηθξησκάησλ(πιελ ησλ κειεηψλ πνΤ αθνξνχλ 

ζηηο 

κεζφδνΤο πξνβνινδφκεζεο, πξνψζεζεο 

θαη πξνσζνΤκέλσλ αΤηνθεξνκέλσλ δνθψλ), 

- ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ, 

- νη δαπάλεο δεκηνΤξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά 
ηε 

ζθΤξνδέηεζε θνξέα γεθΤξψλ δηαζηάζεσλ 

4,50x10,00mαλάθιάδνγηαηε δηέιεΤζε ηεο θΤθινθνξίαο 

- ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθΤξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, 
ραξαθηεξηζηηθψλ 

πνΤ 

εμαζθαιίδνΤΝ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε 

ηχπν 

ηνΤ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, 

βάζεη 

ηνΤ 

νπνίνΤ ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή εαπφξξηςε ηεο θαηαζθεΤήο, πνΤ εθηειέζζεθε(πξνζαξκνγή 

θνθθνκεηξηθήοδηαβάζκηζεοαδξαλψλ,πξνζζήθεθαηαιιήισλπξνζκίθησλθιπ). 

Ζ 

επηκέηξεζε 

ηνΤ ζθΤξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε 

θαηεγνξία 

θαηαζθεΤψλ ζε 

πξαγκαηηθνχο 

φγθνΤο, 

ζχκθσλα κε ηε κειέηε, 

κε 

αθαηξνΤκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε 

πξνεληεηακέλνΤ ζθΤξνδέκαηνο) ή ησλ 

θελψλ 

δηέιεΤζεο αγσγψλ, ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 

10cm2θαηησλεπηθαλεηαθψλεζνρψλ βάζνΤο κέρξη5cm, αθαηξνΤκέλσλ φκσο ησλ 

θελψλ 

πνΤ 

δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε 

κείσζε 

ηνΤ ΟγθνΤ ηνΤ ζθΤξνδέκαηνο. 

Ζ 

επηκέηξεζε 

ηνΤ ζθΤξνδέκαηνο πνΤ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε 

ρξήζε 

μΤινηχπσλ, ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο 

δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λαεπηκεηξάηαη ν ηΤρφλ επηπιένλ 

φγθνο 

πνΤ δηαζηξψζεθε 

ιφγσ έιιεηςεο μΤινηχπσλ. 

ΌπνΤ ηα 

άξζξα 

ηνΤ ζθΤξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην χςνο απφ ην έδαθνο, λνείηαη ην 

χςνο 

ηνΤ θάησ 

πέικαηνο

εθζθαθή. 

ηνΤ θνξέα απφ 

ηε 

θΤζηθή επηθάλεηα ηνΤ εδάθνΤο θαη φρη 

ηελ 

ηΤρφλ δηακνξθνχκελε κεηά απφ 

Οη ηηκέο 

ησλ 

θαηαζθεΤψλ απφ ζθΤξφδεκα ηνΤ παξφληνο ΣηκνινγίνΤ Δίλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ 

Δμαξηψληαη απφ ην 

κέγεζνο 

αΤηψλ, ηελ 

νινθιήξσζή 

ηνΤο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο(ηκεκαηηθή 

εθηέιεζε)ή ηΤρφλ ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο 

θαη 

δΤζρέξεηεο (εμαζθάιηζε 

ηεο 

θΤθινθνξίαο θαηά ηελ 

δηάξθεηα 

ηεο 

θαηαζθεΤήο, ζηελφηεηα ρψξνΤ, πξνζηαζία 

γεηηνληθψλ 

θαηαζθεΤψλ, δΤζρέξεηεο 

πξνζέγγηζεο ηνΤ ζθΤξνδέκαηνο, ζθΤξνδέηεζε Τπφ αθξαίεο 

θαηξηθέο 

ζΤΝζήθεο θιπ). 

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε 

ηηο 

αθφινΤζεο ΔΣΔΠ, ζην 

κέηξν 

πνΤ εθάζηε αθνξά ηνλ θάζε 

ηχπν θαηαζθεΤήο: 

01-01-01-00:ΠαξαγσγήθαηκεηαθνξάζθΤξνδέκαηνο 

01-01-02-00:Γηάζηξσζεθαη ζΤκπχθλσζε ζθΤξνδέκαηνο 

01-01-03-00: ΤΝηήξεζε ζθΤξνδέκαηνο 

01-01-04-00:Δξγνηαμηαθά ζΤγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθΤξνδέκαηνο 

01-01-05-00:Γνλεηηθή ζΤκπχθλσζε ζθΤξνδέκαηνο 

01-01-07-00: θΤξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεΤψλ 

01-03-00-00:Ηθξηψκαηα 

01-04-00-00:Καινχπηα θαηαζθεΤψλ απφ ζθΤξφδεκα (ηχπνη) 

01-05-00-00:Γηακφξθσζεηειηθψλεπηθαλεηψλζε έγρΤην ζθΤξφδεκα ρσξίορξήζεεπηρξηζκάησλ 
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ΚαηαζθεΤή ηεξεψλ έδξαζεο ξείζξσλ θαη 

θξαζπέδσλ, 

επελδεδΤκέλσλ ηάθξσλ 

θάζε 

είδνΤο 

(ηξαπεδνεηδψλ, ηξηγσληθψλ θιπ),ξακπψλ πξφζβαζεο ζε παξφδηεο ηδηνθηεζίεο, ρΤηψλ βάζεσλ πΤιψλσλ 

νδνθσηηζκνχ, ζηξψζεηο πξνζηαζίαο 

ζηεγάλσζεο 

γεθΤξψλ θιπ απφ 

άνπιν 

ζθΤξφδεκα θαηεγνξίαοC12/15. 

Σηκή 

αλά 

θΤβηθφ κέηξν 

έηνηκεο 

θαηαζθεΤήο απφ ζθΤξφδεκα. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):86,50 

(Οινγξάθσο):νγδόληα έμη θαη πελήληα ιεπηά 

A.T. 18 

Άξζξν:ΝΑΟΓΟΒ51 Πξόρπηα θξάζπεδα από ζθπξόδεκα 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ2921 

Σνπνζέηεζε πξνθαηαζθεΤαζκέλσλ θξαζπέδσλ 

απφ 

ζθΤξφδεκα θαηεγνξίαοC20/25,δηαηνκήο πιάηνΤο 0,15 

M 

θαη 

χςνΤο 0,25έσο0,30m,ζχκθσλακεηαζρέδηαιεπηνκεξεηψληεοκειέηεο,κεαπφηκεζε, 
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εΤζΤγξάκκσλ ήθακπχισλ,θαηάΔΛΟΣΔΝ1340,πξνο θαηαζθεΤή λεζίδσλ αζθαιείαο, πεδνδξνκίσλ, 

θφκβσλ θ.ι.π., ηα νπνία 

ζα 

παξαζθεΤάδνληαη ζε βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε κε δφλεζε 

θαη 

ζΤκπίεζε, 

απνθιεηνκέλεο 

ηεο 

παξαζθεΤήο ηνΤο επί ηφπνΤ ηνΤ έξγνΤ κε αΤηνζρέδηνΤο μΤιφηΤπνΤο. 

ΔθηέιεζεεξγαζηψλζχκθσλακεηελΔΣΔΠ05-02-01-00"Κξάζπεδα,ξείζξαθαηηάθξνηνκβξίσλ 

Καηαζηξψκαηνο 

νδψλ 

επελδεδΤκέλεο κε ζθΤξφδεκα". 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

- ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θξαζπέδσλ θαη φισλ ησλ 
απαηηνχκελσλ ηεο βάζεο έδξαζεο, 

Τιηθψλ πιελ ηνΤ ζθΤξνδέκαηνο 

- ε ηνπνζέηεζή ηνΤο ζε 
εΤζΤγξακκία 

ή θακπχιε ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο απφ ηα ζρέδηα 

νξηδνληηνγξαθηθά 

θαη 

Τςνκεηξηθά, κε ρξήζε 

ηεκαρίσλ 

κήθνΤο φρη κηθξφηεξνΤ ησλ0,50m,κειεία 

επηθάλεηα, ε ζηεξέσζε ησλ θξαζπέδσλ 

κε 

θαηαζθεΤή πίζσ 

απφ 

αΤηά ζΤΝερνχο πξίζκαηνο δηαηνκήο 

0,10x0,20mαπφ ζθΤξφδεκα θαηεγνξίαοC8/10,νεγθηβσηηζκφο ηνΤο θαη ε 

αξκνιφγεζή 

ηνπο κε 

ηζηκεληνθνλίααλαινγίαο650kg ηζηκέληνΤ αλάm3 άκκνΤ. 

Σηκή αλά 

κέηξν 

κήθνΤο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνΤ θξαζπέδνΤ ρσξίο ηελ βάζε 

έδξαζήο 

ηνΤ, ε νπνία 

επηκεηξάηαη ηδηαηηέξσο. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):9,60 

(Οινγξάθσο):ελλέα θαη εμήληα ιεπηά 

 
 

A.T. 19 

Άξζξν:ΝΑΟΗΚ38.20.03 Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο, Γνκηθά πιέγκαηα B500C 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ3873 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά 

επί 

ηφπνΤ ηνΤ έξγνΤ ράιΤβα νπιηζκνχ ζθΤξνδέκαηνο, κνξθήο 

δηαηνκψλ, 

θαηεγνξίαο 

(ράιΤβαο B500A,B500Cθαηδνκηθάπιέγκαηα)θαη δηακφξθσζεο 

χκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ 

Καη 

ηνπνζέηεζή 

ηνΤ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε 

ηελΔΣΔΠ01-02-01-00"ΥαιχβδηλνονπιηζκφοζθΤξνδεκάησλ" 

Ζ 

ηνπνζέηεζε 

ηνΤ ζηδεξνπιηζκνο ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ 

παξαιαβή 

ηνΤ μΤινηχπνΤ 

ή ηεο επηθαλείαο έδξαζεο 

θιπ). 

ηνΤ ζθΤξνδέκαηνο (π.ρ. Τπφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ 

Ο ράιΤβαο νπιηζκνχ ζθΤξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα 

βάζεη 

αλαιΤηηθψλ 

Πηλάθσλ Οπιηζκνχ. Δάλ νη 

πίλαθεο 

αΤηνί δελ ζΤκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε 

κειέηε ηνΤ έξγνΤ ζα ζΤΝηάζζνληαη κε 

κέξηκλα 

ηνΤ ΑλαδφρνΤ Καη 

ζα 

Τπνβάιινληαη 

ζηελΤπεξεζίαπξνοέιεγρνθαηζεψξεζεπξηλαπφηελέλαξμεηεοηνπνζέηεζεονπιηζκνχ. ηνΤ 

Οη Πίλαθεο 

ζα 

ζΤΝηάζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη 

ζα 

πεξηιακβάλνΤΝ 

ιεπηνκεξψο ηηο δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ(αλαπηχγκαηα),ηηο δηακέηξνΤο, ηηο ζέζεηο 

ηνπνζέηεζεο θαη ηα 

κήθε  

ΤπεξθάιΤςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα 

επί κέξνΤο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην 

νιηθφ βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα 

ΤπνγξάθνληαηαπφηνλΑλάδνρνθαηηελΤπεξεζίαθαηζααπνηεινχληελεπηκέηξεζε 

ησλ νπιηζκψλ. 

Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ 

ζα 

Τπνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 

3-1 ηνΤ ΚΣΥ-2008,ννπνίνοπαξαηίζεηαηζηελ ζΤΝέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ 
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Γίλεηαη απνδεθηφο ν 

πξνζδηνξηζκφο δΤγνινγίνΤ. 

ηνΤ κνλαδηαίνΤ βάξνΤο ησλ ξάβδσλ βάζεη 

| Πεδίν εθαξκνγήο | 

 | |  
Ολνκ. | | ΚνΤινχξεο θαη |ΖιεθηξνζΤγθνιιεκέλα |Ολνκ. | Ολνκ. 

δηάκεηξνο|Ράβδνη |εΤζΤγξακκηζκέλα | πιέγκαηαθαη |δηαηνκή|κάδα/κέηξν 

(mm) | | πξντφληα | δηθηΤψκαηα |(mm2) |(Kg/m) 

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

 | | | | | | |  
5,0 | | λ | | v | |19,6 | 0,154 

5,5 |  | λ |  | λ |  |23,8 | 0,187 

6,0 | λ | λ | λ | λ | λ |28,3 | 0,222 

6,5 |  | λ |  | λ |  |33,2 | 0,260 

7,0 |  | λ |  | λ |  |38,5 | 0,302 
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7,5 |  | λ |  | λ |  | 44,2 | 0,347 

8,0 | λ | λ | λ | λ | λ | 50,3 | 0,395 

10,0 | λ |  | λ |  | λ | 78,5 | 0,617 

12,0 | λ |  | λ |  | λ | 113 | 0,888 

14,0 | λ |  | λ |  | λ | 154 | 1,21 

16,0 | λ |  | λ |  | λ | 201 | 1,58 

18,0 | λ |  |  |  |  | 254 | 2,00 

20,0 | λ |  |  |  |  | 314 | 2,47 

22,0 | λ |  |  |  |  | 380 | 2,98 

25,0 | λ |  |  |  |  | 491 | 3,85 

28,0 | λ |  |  |  |  | 616 | 4,83 

32,0 | λ |  |  |  |  | 804 | 6,31 

40,0 | λ |  |  |  |  | 1257 | 9,86 
 

ηηο επηκεηξνχκελεο πνζφηεηεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνΤ, 

Γηακφξθσζεο θαη 

ηνπνζέηεζεο 

ηνΤ Οπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα 

ηα 

αθφινΤζα: 

Ζ ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο 

δηαζηαΤξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ 

Ζ 

πξνκήζεηα 

ηνΤ ζχξκαηνο πξφζδεζεο. 

Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδψλ(θαηάISO15835-2),εθηφο αλ ζηα 

ζΤκβαηηθά ηεχρε ηνΤ έξγνΤ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη 

πιεξσκή 

αΤηψλ. 

Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε 

δηαθίλεζε δάπεδν εξγαζίαο. 

ηνΤ Οπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην 

Ζ 

ηνπνζέηεζε 

Τπνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο)θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ 

αλάξηεζεο πνΤ ηΤρφλ ζα απαηηεζνχλ(εξγαζία θαη Τιηθά). 

Ζ απνκείσζε θαη 

θζνξά 

ηνΤ Οπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία. 

 

Γνκηθά πιέγκαηαB500C. 
 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν(kg)ζηδεξνχ νπιηζκνχ 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά) 

:1,01(Οινγξάθσο):έλα θαη έλα  

ιεπηό 

ΤδξαΤιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνΤ 

 

A.T. 20 

Άξζξν:ΝΑΟΓΟΒ82 Γηακόξθσζε δηαβάζεσλ αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζε πεδνδξόκηα θαη λεζίδεο 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ2922 

Πιήξεο δηακφξθσζε δηάβαζεο/πξφζβαζεο ΑΜΔΑ 

ζε 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

Τθηζηάκελα πεδνδξφκηα θαη λεζίδεο. 

- Ζ απνμήισζε ηεο ΤπάξρνΤζαο πιαθφζηξσζεο θαη θξαζπέδσλ 

- Ζ πιήξεο αλαθαηαζθεΤή ηνΤο (Τιηθά Καη εξγαζία: πιάθεο, θνλίακα 
έδξαζεο, 

Τιηθφ αξκνιφγεζεο, 

κεηαθνξά Τιηθψλ επί ηφπνΤ, εθηέιεζε εξγαζηψλ, 

θαζαξηζκφο 

ρψξνΤ εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαη 

ζΤγθέληξσζε θαη απνθνκηδή 

πιενλαδφλησλ 

Τιηθψλ θαη πξντφλησλ απνμήισζεο),ζχκθσλα κε ηελ 

πξνβιεπφκελε απφ ηελ 

κειέηε 

Τπνβηβαζκέλε ζηάζκε, κε δηάηαμε, ηχπν θαη κνξθή 

πιαθψλ 

απφιΤηα 

πξνζαξκνζκέλε πξνο 

ηελ 

Τθηζηάκελε πιαθφζηξσζε. 

Τκπεξηιακβάλεηαηεπίζεοεηνπνζέηεζεαλαθιαζηηθψληαηληψλπξνζηαζίαοζηελπεξίκεηξνηεο 

Πιαθφζηξσζεο κέρξη 

ηελ 

ζθιήξΤΝζε ηνΤ θνληάκαηνο έδξαζεο. 

Tηκή θαη' απνθνπήλ(ηεκ), 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):115,00 

πιήξνΤο δηακνξθψζεσο δηάβαζεο ΑΜΔΑ. 

(Οινγξάθσο):εθαηόλ δέθαπέληε 



ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 

ελίδα39από49 

 

 

A.T. 21 

Άξζξν:ΝΑΟΗΚ79.80 Βειηίσζε ζεξκηθώλ επηδόζεσλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ κε επίζηξσζε ιεπθώλ ή 
εγρξώκσλ ηζηκεληνπιαθώλ πνπ πεξηέρνπλ ςπρξά πιηθά (coolmaterials) 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ7744 

Δπηζηξψζεηοεμσηεξηθψλδαπέδσλ,δσκάησλ,πεδνδξνκηψλθαηπιαηεηψλκεηζηκεληφπιαθεοπεξηέρνΤζεο 

ςΤρξά Τιηθά (coolmaterials), ιεΤθέο ήέγρξσκεο,δηαζηάζεσλ30x30cmήκεγαιχηεξεοθαη 

νπνηνΤδήπνηε ζρεδίνΤ. 

Ζ 

απαηηνχκελε 

Τςειή αλαθιαζηηθφηεηα ησλ ηζηκεληνπιαθψλ 

ηεο 

ζΤγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο ζα 
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πξνζδίδεηαη κε 

ελζσκάησζε 

ςΤρξψλ Τιηθψλ ζηελ 

επηθαλεηαθή 

ηνΤο ζηνηβάδα ηνΤο, θαη φρη κε 

επίζηξσζε, επίπαζε ή 

επάιεηςε 

ςΤρξψλ Τιηθψλ ζε ζΤκβαηηθήο θαηαζθεΤήο ηζηκεληφπιαθεο. 

Όηαλ πξνβιέπεηαη ε δηακφξθσζε αξκψλ ζηελ πιαθφζηξσζε, ε 

πιήξσζε 

ηνΤο ζα γίλεηαη κε 

ηζηκεληνεηδέο Τιηθφ, αλζεθηηθφ 

ζε 

Τςειέο θαη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο, ην νπνίν ζα 

εθαξκφδεηαη επηκειψο κε ζχξηγγα αξκνιφγεζεο, 

ρσξίο 

Τπεξρεηιίζεηο ζηελ επηθάλεηα ηεο πιάθαο. 

Απαγνξεχεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε αξκνιφγεζε 

κε 

Τδαξέο θνλίακα πνΤ εθαξκφδεηαη 

ζηηο 

ζΤκβαηηθέο 

πιαθνζηξψζεηο, γηαηί κε ηνλ 

ηξφπν ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

επίζηξσζεο. 

αΤηφ επέξρεηαη κείσζε ή/θαη απψιεηα 

ησλ 

ςΤρξψλ 

Οη επηδφζεηο 

ησλ 

ςΤρξψλ ηζηκεληνπιαθψλ εμαξηψληαη απφ ηελ αλαθιαζηηθφηεηα ηεο 

επηθαλείαο 

ηνΤο 

ζηελειηαθήαθηηλνβνιία(SolarReflectance,SR)θαηεάλδελθαζνξίδεηαηδηαθνξεηηθάζηεκειέηε, 

νη θαηλνχξγηεο πιάθεο ζα πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο 

ηνΤ αθνινχζνΤ πίλαθα: 

Διάρηζηεοεπηδφζεηο ιεΤθψλ θαηεγρξψκσληζηκεληνπιαθψλκε ςΤρξά Τιηθά 

Καηεγνξηνπνίεζε |Αξρηθφο ζΤΝηειεζηήο| Αξρηθφο ζΤΝηειεζηήο |Αξρηθφο ζΤΝηειεζηήο 

πξνηφλησλ |αλαθιαζηηθφηεηαο|αληαλαθιαζηηθφηεηαο| εθπνκπήοζην 

| ζηελειηαθή |ζηνεγγχο ΤπέξΤζξν |ΤπέξΤζξν(Infrared 

| αθηηλνβνιία | θάζκα | Emittance) 

| (SR) | (SRnir) | 

 | | |  

 

 

 
 

ΟΜΑΓΑ2 |  |  | 

ΑΠΟΥΡΩΔΗΚΑΦΔ, |  |  | 

ΩΥΡΑ,ΚΗΣΡΗΝΟ, |  |  | 

ΚΔΡΑΜΗΓΗ,ΜΠΛΔ, |  |  | 

ΠΡΑΗΝΟ,ΓΚΡΗ | SR>=0,50 | >=0,60 | >=0,85 

 | |  
ΟΜΑΓΑ3 | |  |  

ΛΔΤΚΔΠΛΑΚΔ |SR>=0,65 | >=0,80 | >=0,85 

 

Οη πεξηέρνΤζεο ςΤρξά Τιηθά ηζηκεληφπιαθεο, φζνλ αθνξά 

ηα 

θΤζηθά θαη κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηηο αλνρέο δηαζηάζεσλ ζα πιεξνχλ ηηο 

απαηηήζεηο 

ηνΤ ΠξνηχπνΤ ΔΛΟΣΔΝ1339. 

 

ΘαζΤΝΟδεχνληαηεπίζεοαπφεθζέζεηοεξγαζηεξηαθψλδνθηκψλκέηξεζεοηεοαλαθιαζηηθφηεηαοζηελ 

Ζιηαθή αθηηλνβνιία(SolarReflectance,SR)(κε βάζε ηα ΠξφηΤπα: ASTMΔ903/ASTMG159)θαη ηνΤ 

ζΤΝηειεζηή εθπνκπήο 

ζην 

ΤπέξΤζξν (κε βάζε 

ηα 

ΠξφηΤπα ASTME408/ASTMC1371). 

 

ηηο πεξηπηψζεηο ηζηκεληνπιαθψλ κε 

αδξή 

Τθή ή έθηΤπε επηθάλεηα(ξαβδσηέο, ζηακπσηέο θιπ.)νη 

εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ 

ςΤρξψλ ηδηνηήησλ ζα αθνξνχλ θαηά 

ην 

δΤΝαηφλ 

νκαιέο, νκνηνγελείο θαη νκνηφκνξθεο πεξηνρέο ηεο επηθάλεηαο. 

 

ΓηαέλαηεηξαγσληθφκέηξνπιήξσοπεξαησκέλεοεπίζηξσζεοζχκθσλακεηελΜειέηε,κεηα 

 
 

Τιηθά 

 
 

θαη 

κηθξνυιηθά 

επί 

ηφπνΤ θαη ηελ εξγαζία. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):22,50 

(Οινγξάθσο):είθνζη δύν θαη πελήληα ιεπηά 

 
 

A.T. 22 

ΟΜΑΓΑ1 | |  |  

ΠΛΑΚΔΕΩΝΩΝ | |  | 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖΑΜΔΑ |SR>=0,60 | >=0,65 | >=0,85 

 | | |  
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Άξζξν:ΝΑΟΗΚ79.81 Βειηίσζε ζεξκηθώλ επηδόζεσλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ κε επίζηξσζε εγρξώκσλ 
θπβνιίζσλ πνπ πεξηέρνπλ ςπρξά πιηθά (coolmaterials) 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ7744 

Δπηζηξψζεηο εμσηεξηθψλ δαπέδσλ, πεδνδξνκηψλ θαη πιαηεηψλ 

κε 

ιεΤθνχο ή έγρξσκνΤο θΤβφιηζνΤο 

πεξηέρνληεο ςΤρξά Τιηθά (coolmaterials), νπνηνΤδήπνηε ζρήκαηνο, ζε 

νπνηαδήπνηε 

Τπνδνκή. 

Ζ 

απαηηνχκελε 

Τςειή αλαθιαζηηθφηεηα 

ησλ 

θΤβφιηζσλ ηεο ζΤγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο ζα πξνζδίδεηαη 

κε 

ελζσκάησζε 

ςΤρξψλ Τιηθψλ ζηελ 

επηθαλεηαθή 

ηνΤο ζηνηβάδα ηνΤο, θαη φρη κε επίζηξσζε, επίπαζε 

ή 

επάιεηςε 

ςΤρξψλ Τιηθψλ ζ εζΤκβαηηθήο θαηαζθεΤήο θΤβφιηζνΤο. 

Οη επηδφζεηο 

ησλ 

ςΤρξψλ θΤβφιηζσλ εμαξηψληαη απφ ηελ αλαθιαζηηθφηεηα ηεο 

επηθαλείαο 

ηνΤο ζηελ 

ειηαθήαθηηλνβνιία(SolarReflectance,SR)θαηεάλδελθαζνξίδεηαηδηαθνξεηηθάζηεκειέηε,νη 

θαηλνχξγηνη θΤβφιηζνη ζα πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο 

ηνΤ αθνινχζνΤ πίλαθα: 
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Διάρηζηεοεπηδφζεηο ιεΤθψλ θαηεγρξψκσλ θΤβφιηζσλ κεςΤρξά Τιηθά 

 
 

Καηεγνξηνπνίεζε |Αξρηθφο ζΤΝηειεζηήο| Αξρηθφο ζΤΝηειεζηήο |Αξρηθφο ζΤΝηειεζηήο 

πξνηφλησλ |αλαθιαζηηθφηεηαο|αληαλαθιαζηηθφηεηαο| εθπνκπήοζην 

| ζηελειηαθή |ζηνεγγχο ΤπέξΤζξν |ΤπέξΤζξν(Infrared 

| αθηηλνβνιία | θάζκα | Emittance) 

| (SR) | (SRnir) | 

 | | |  

 

 

 
 

ΟΜΑΓΑ2 |  |  | 

ΑΠΟΥΡΩΔΗΚΑΦΔ, |  |  | 

ΩΥΡΑ,ΚΗΣΡΗΝΟ, |  |  | 

ΚΔΡΑΜΗΓΗ,ΜΠΛΔ, |  |  | 

ΠΡΑΗΝΟ,ΓΚΡΗ | SR>=0,40 | >=0,50 | >=0,85 

 

Οη 

πεξηέρνληεο 

ςΤρξά Τιηθά θΤβφιηζνη, φζνλ αθνξά 

ηα 

θΤζηθά θαη κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

αλνρέο δηαζηάζεσλ ζα πιεξνχλ ηηο 

απαηηήζεηο 

ηνΤ ΠξνηχπνΤ ΔΛΟΣΔΝ1338. 

 

ΘαζΤΝΟδεχνληαηεπίζεοαπφεθζέζεηοεξγαζηεξηαθψλδνθηκψλκέηξεζεοηεοαλαθιαζηηθφηεηαοζηελ 

Ζιηαθή αθηηλνβνιία(SolarReflectance,SR)(κε βάζε ηα ΠξφηΤπα ASTMΔ903/ASTMG159)θαη ηνΤ 

ζΤΝηειεζηή εθπνκπήο 

ζην 

ΤπέξΤζξν, κε βάζε 

ηα 

ΠξφηΤπα ASTME408/ASTMC1371. 

 

ΓηαέλαηεηξαγσληθφκέηξνπιήξσοπεξαησκέλεοεπίζηξσζεοζχκθσλακεηελΜειέηε,κεηα Τιηθά θαη 

κηθξνυιηθά 

επί 

ηφπνΤ θαη ηελ εξγαζία. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):39,40 

(Οινγξάθσο):ηξηάληα ελλέα θαη ζαξάληα ιεπηά 

 
 

A.T. 23 

Άξζξν:ΝΑΟΗΚ32.01.04
 Πξνκήζεηα,κεηαθνξάεπίηόπνπ,δηάζηξσζεθαηζπκπύθλσζεζθπξνδέκαηνοκερξήζεαλη
ιίαοήππξγνγεξαλνύγηαθαηαζθεπέοαπόζθπξόδεκαθαηεγνξίαοC16/20 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ3214 

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά 

επί 

ηφπνΤ ηνΤ έξγνΤ ζθΤξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή 

πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο 

ηνΤ Καλνληζκνχ 

Σερλνινγίαο 

θΤξνδέκαηνο (ΚΣ),κε ηελ 

Γηάζηξσζε κε ρξήζε 

αληιίαο 

ζθΤξνδέκαηνο ή πΤξγνγεξαλνχ θαη 

ηελ 

ζΤκπχθλσζε αΤηνχ επίη σλ 

θαινΤπηψλ

θαινΤπηψλ, 

ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ 

ζχκθσλα κε 

Τπνδνρήο ζθΤξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ 

δαπάλε 

θαηαζθεΤήο ησλ 

ηελ 

κειέηε 

ηνΤ έξγνΤ, 

θαη 

ηηο ΔΣΔΠ: 

01-01-01-00"ΠαξαγσγήθαηκεηαθνξάζθΤξνδέκαηνο", 

01-01-02-00"ΓηάζηξσζεζθΤξνδέκαηνο", 

01-01-03-00 "ΤΝηήξεζε ζθΤξνδέκαηνο", 

01-01-04-00"Δξγνηαμηαθά ζΤγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθΤξνδέκαηνο", 

01-01-05-00"Γνλεηηθή ζΤκπχθλσζε ζθΤξνδέκαηνο", 

01-01-07-00 "θΤξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεΤψλ". 

Δπηζεκαίλεηαη φηη 

απαγνξεχεηαη 

αΤζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ 

ζην 

ζθΤξφδεκα επί ηφπνΤ 

ηνΤ έξγνΤ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε 

ρξήζε 

ηνΤ ζθΤξνδέκαηνο κεηά 

ηελ 

παξέιεΤζε90 

ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ 

εθαξκνζζνχλ 

επηβξαδΤΝηηθά πξφζζεηα κε βάζε 

εηδηθή κειέηε ζΤΝζέζεσο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηεζέζεεθηέιεζεο ηνΤ έξγνΤ, ηνΤ 

ΟΜΑΓΑ1 | |  |  

ΑΠΟΥΡΩΔΗΩΥΡΑ,| |  | 

ΚΗΣΡΗΝΟΤ,ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ|SR>=0,50 | >=0,50 | >=0,85 

 | | |  
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ζθΤξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

εξγνζηαζηαθφ 

ζθΤξφδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ 

απαηηνχκελσλ Τιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ)γηα ηελ παξαζθεΤή ηνΤ ζθΤξνδέκαηνο, εθφζνλ ην 

ζθΤξφδεκα παξαζθεΤάδεηαη ζην εξγνηάμην(εξγνηαμηαθφ ζθΤξφδεκα), νη ζηαιίεο 

ησλ 

αΤηνθηλήησλ 

κεηαθνξάο 

αδξαλψλ 

Τιηθψλ θαη ζθΤξνδέκαηνο, ε παξαζθεΤή ηνπ κίγκαηνο θαη ε 

κεηαθνξά 

ηνΤ 

ζθΤξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην πξνο δηάζηξσζε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά 

θαηεγνξία 

ζθΤξνδέκαηνο ζΤκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο εθάζηνηε 

απαηηνχκελεο 

πνζφηεηαο 

ηζηκέληνΤ γηα 

ηελ 

επίηεΤμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ(αληνρήο, 

εξγαζίκνΤ θιπ) Τπφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. ε 

νΤδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε 

πνζφηεηα 

ηζηκέληνΤ ζην ζθΤξφδεκα. 

Ζαπαηηνχκελεθνθθνκεηξηθήδηαβάζκηζεησλαδξαλψλθαηεπεξηεθηηθφηεηαζεηζηκέληνγηαηελ 
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επίηεΤμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο 

αληνρήο 

ηνΤ ζθΤξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε 

δαπάλε ηνΤ AλαδφρνΤ. 
 

β. Σα πάζεο θχζεσο 

πξφζζεηα(πιήλ 

ξεΤζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδΤΝηηθψλ πήμεσο) πνΤ πξνβιέπνληαη 

απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, 

κειέηε 

ζΤΝζέζεσο, επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο. 

 

γ. Ζ δαπάλερξήζεσοδνλεηψλκάδαοή/θαηεπηθαλείαοθαηεδηακφξθσζεηεοάλσζηάζκεοησλ 

ζθΤξνδνηνΤκέλσλ ζηνηρείσλ(ηειηθήο ή πξνζσξηλήο),ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνΤ 

έξγνΤ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο 

αλνρέο 

ηνΤ ηειεηψκαηνο. 

 

δ. 

Τκπεξηιακβάλεηαη 

επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ 

κεηαθνξάο 

ηνΤ ζθΤξνδέκαηνο 

(βαξέιαο),ε δαπάλε κεηάβαζεο επί ηφπνΤ, ζηεζίκαηνο θαη επηζηξνθήο ηεο 

πξέζζαο 

ζθΤξνδέκαηνο θαη 

ε πεξηζΤιινγή, θφξησζε 

θαη 

απνκάθξΤΝζε ηΤρφλ Τπεξρεηιίζεσλ ζθΤξνδέκαηνο απφ ηελ ζέζε 

ζθΤξνδέηεζεο. 
 

ε.Γελ ζΤκπεξηιακβάλεηαη επξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ(ι.ρ. 

βηνκεραληθφ δάπεδν). 
 

Οη 

ηηκέο 

έρνΤΝ εθαξκνγή ζε πάζεο 

θχζεσο 

θαηαζθεΤέο απφ ζθΤξφδεκα, εθηφο απφ θειχθε, αςίδεο θαη 

ηξνχινΤο. 

 

Δπηκέηξεζε 

αλά 

 
 

θΤβηθφ 

 
 

κέηξν 

 
 

θαηαζθεΤαζζέληνο 

 
 

ζηνηρείνΤ 

 
 

απφ 

 
 

ζθΤξφδεκα, 

 
 

ζχκθσλα κε ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. 
 

Γηα θαηαζθεΤέο απφ ζθΤξφδεκα θαηεγνξίαοC16/20. 
 

Σηκήαλά θΤβηθφ κέηξν(m3). 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά) 

:90,00(Οινγξάθσο):ελελ

ήληα 

 

A.T. 24 

Άξζξν:ΝΑΟΓΟΒ29.4.1
 Καηαζθεπήξείζξσλ,επελδεδπκέλσληάθξσλ,δηακνξθώζεηοππζκέλαθιπ.κεζθπξόδεκαC2
0/25 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ2522 

ΚαηαζθεΤέο Σερληθψλ έξγσλ 

θάζε 

είδνΤο θαη νπνηνΤδήπνηε αλνίγκαηνο 

θαη 

χςνΤο απφ ζθΤξφδεκα πνΤ 

παξαζθεΤάδεηαη ζε κφληκν ή 

εξγνηαμηαθφ 

ζΤγθξφηεκα παξαγσγήο, 

κε 

ζξαΤζηά αδξαλή ιαηνκείνΤ 

θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη 

δηαζηάζεσλ 

κέγηζηνΤ θφθθνΤ, ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, 

αληνρήο θαη πνζφηεηαο, σο θαη 

ηα ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. 

πξφζκηθηα. 

ηΤρφλ αλαγθαία ξεΤζηνπνηεηηθά, ΤπεξξεΤζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, 

ηηο ηηκέ οκνλάδαο 

ησλ 

θαηαζθεΤψλ απφ ζθΤξφδεκα πεξηιακβάλνληαη: 

- Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ πάζεο 
θχζεσο 

Τιηθψλ παξαζθεΤήο 

εξγνηαμηαθνχ ζθΤξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε 

ζέζε 

ζθΤξνδέηεζεο εηνίκνΤ 

ζθΤξνδέκαηνο, 

- Ζ πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξΤΝζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ πάζεο θχζεσο 
απαηηνΤκέλσλ ηθξησκάησλ, μΤινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ(επηπέδσλ, θακπχισλ ή ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), 

θαζψο θαη 

εηδηθψλ 

ζΤζηεκάησλ θαη 

εμνπιηζκνχ 

πνΤ απαηηνχληαη θαηά 

πεξίπησζε 

(ζΤζηήκαηα 

πξνθαηαζθεΤήο, πξνψζεζεο, πξνβνιν-δφκεζεο, αλαξξηρφκε λνη 
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ζηδεξφηΤπνη θιπ), 

- ηαπάζεοθχζεσοκεραλήκαηαθαηεμνπιηζκφοθαηκέζαγηαηελπαξαγσγή,κεηαθνξά,άληιεζε, 
αλχςσζε, θαηαβηβαζκφ, αλάκεημε, δφλεζεθιπ. Σνπ ζθΤξνδέκαηνο 

- ε δηακφξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μΤινηχπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνψζεζε θαη πξνβνινδφκεζε θαζψο 

- ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ησλ ζσκάησλ δηακφξθσζεο 
θηβσηηνκφξθσλ, θελψλ, 

θΤιηλδξηθψλ ή άιιεο κνξθήο 

- ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεΤαζηηθψλ αξκψλ 

- ε 
ζΤΝηήξεζε 

ηνΤ ζθΤξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν(ιηλάηζεο, ρεκηθά Τγξά θ.ι.π.) κέρξη ηε 

ζθιήξΤΝζή ηνΤ 

Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο: 

- νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ ζχλζεζεο ζθΤξνδέκαηνο, 

- νη δαπάλεο ησλ κειεηψλ ηεο θαηαζθεΤαζηηθήο κεζφδνΤ, ησλ βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ 
πάζεο θχζεσο ηθξησκάησλ(πιελ ησλ κειεηψλ πνΤ αθνξνχλ 

ζηηο 

κεζφδνΤο πξνβνινδφκεζεο, πξνψζεζεο 
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θαη πξνσζνΤκέλσλ αΤηνθεξνκέλσλ δνθψλ), 

- ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ, 

- νη δαπάλεο δεκηνΤξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά 
ηε 

ζθΤξνδέηεζε θνξέα γεθΤξψλ δηαζηάζεσλ 

4,50x10,00mαλάθιάδνγηαηε δηέιεΤζε ηεο θΤθινθνξίαο 

- ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθΤξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, 
ραξαθηεξηζηηθψλ 

πνΤ 

εμαζθαιίδνΤΝ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε 

ηχπν 

ηνΤ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, 

βάζεη 

ηνΤ 

νπνίνΤ ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε 

ηεο 

θαηαζθεΤήο, πνΤ εθηειέζζεθε(πξνζαξκνγή 

θνθθνκεηξηθήοδηαβάζκηζεοαδξαλψλ,πξνζζήθεθαηαιιήισλπξνζκίθησλθιπ). 

Ζ 

επηκέηξεζε 

ηνΤ ζθΤξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε 

θαηεγνξία 

θαηαζθεΤψλ ζε 

πξαγκαηηθνχο 

φγθνΤο, 

ζχκθσλα κε ηε κειέηε, 

κε 

αθαηξνΤκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ ζσιήλσλ πξνεληάζεσο(ζε πεξίπησζε 

πξνεληεηακέλνΤ ζθΤξνδέκαηνο) ή ησλ 

θελψλ 

δηέιεΤζεο αγσγψλ, ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 

10cm2θαηησλεπηθαλεηαθψλεζνρψλ βάζνΤο κέρξη5cm, αθαηξνΤκέλσλ φκσο ησλ 

θελψλ 

πνΤ 

δηακνξθψλνληαη κ εζθνπφ ηε 

κείσζε 

ηνΤ ΟγθνΤ ηνΤ ζθΤξνδέκαηνο. 

Ζ 

επηκέηξεζε 

ηνΤ ζθΤξνδέκαηνο πνΤ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε 

ρξήζε 

μΤινηχπσλ, ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο 

δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη 

ν 

ηΤρφλ επηπιένλ 

φγθνο 

πνΤ δηαζηξψζεθε 

ιφγσ έιιεηςεο μΤινηχπσλ. 

ΌπνΤ ηα 

άξζξα 

ηνΤ ζθΤξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην χςνο απφ ην έδαθνο, λνείηαη ην 

χςνο 

ηνΤ θάησ 

πέικαηνο

εθζθαθή. 

ηνΤ θνξέα απφ 

ηε 

θΤζηθή επηθάλεηα ηνΤ εδάθνΤο θαη φρη 

ηελ 

ηΤρφλ δηακνξθνχκελε κεηά απφ 

Οη ηηκέο 

ησλ 

θαηαζθεΤψλ απφ ζθΤξφδεκα ηνΤ παξφληνο ΣηκνινγίνΤ Δίλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ 

Δμαξηψληαη απφ ην 

κέγεζνο 

αΤηψλ, ηελ 

νινθιήξσζή 

ηνΤο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο(ηκεκαηηθή 

εθηέιεζε)ή ηΤρφλ ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο 

θαη 

δΤζρέξεηεο (εμαζθάιηζε 

ηεο 

θΤθινθνξίαο θαηά ηελ 

δηάξθεηα 

ηεο 

θαηαζθεΤήο, ζηελφηεηα ρψξνΤ, πξνζηαζία 

γεηηνληθψλ 

θαηαζθεΤψλ, δΤζρέξεηεο 

πξνζέγγηζεο ηνΤ ζθΤξνδέκαηνο, ζθΤξνδέηεζε Τπφ αθξαίεο 

θαηξηθέο 

ζΤΝζήθεο θιπ). 

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε 

ηηο 

αθφινΤζεο ΔΣΔΠ, ζην 

κέηξν 

πνΤ εθάζηε αθνξά ηνλ θάζε 

ηχπν θαηαζθεΤήο: 

01-01-01-00:ΠαξαγσγήθαηκεηαθνξάζθΤξνδέκαηνο 

01-01-02-00:Γηάζηξσζεθαη ζΤκπχθλσζε ζθΤξνδέκαηνο 

01-01-03-00: ΤΝηήξεζε ζθΤξνδέκαηνο 

01-01-04-00:Δξγνηαμηαθά ζΤγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθΤξνδέκαηνο 

01-01-05-00:Γνλεηηθή ζΤκπχθλσζε ζθΤξνδέκαηνο 

01-01-07-00: θΤξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεΤψλ 

01-03-00-00:Ηθξηψκαηα 

01-04-00-00:Καινχπηα θαηαζθεΤψλ απφ ζθΤξφδεκα (ηχπνη) 

01-05-00-00:Γηακφξθσζεηειηθψλεπηθαλεηψλζε έγρΤην ζθΤξφδεκα ρσξίο ρξήζε επηρξηζκάησλ 

ΚαηαζθεΤήθξαζπέδσλ,ξείζξσλθαηζηεξεψλεγθηβσηηζκνχ,επελδχζεηοηξηγσληθψλθαηηξαπεδνεηδψλ 

Σάθξσλ θαη θνίηεο ξεκάησλ, 

δηακνξθψζεηο 

πΤζκέλα θξεαηίσλ πξνο εμαζθάιηζε νκαιή οξνήο, ζηξψζεηο 

θζνξάοκέζαζενρεηνχο,δηακνξθψζεηοξχζεσλθαηζηξψζεηοπξνζηαζίαοζηεγάλσζεογεθΤξψλκε 

ζθΤξφδεκαC20/25. 

ην 

άξζξν 

αΤηφ Τπάγνληαη θαη νη ηάθξνη, θξάζπεδα, ξείζξα, θξαζπεδφξεηζξα 

θιπ, 

πνΤ 

θαηαζθεΤάδνληαη κε ρξήζε κεραλεκ άησλ ζΤΝερνχο δηάζηξσζεο ζθΤξνδέκαηνο 
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(slip-

formpavers 

ηχπνΤ 

GOMACOή αλαιφγνΤ). 

Σηκή 

αλά 

θΤβηθφ κέηξ 

νέηνηκεο 

θαηαζθεΤήο απφ ζθΤξφδεκα. 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά) 

:104,00(Οινγξάθσο):εθαηόληέζ

ζεξα 

A.T. 25 

Άξζξν:ΝΑΟΗΚ38.03 Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΟΙΚ3816 

ΞΤιφηΤπνη ζΤΝήζσλ ρΤηψλ θαηαζθε 

Τψλ 

(πιαθψλ,δνθψλ,πιαηζίσλ,θαηλσκάησλ,ζηχισλ, 

πεδίισλ, Τπεξζχξσλ, θιηκάθσλθιπ)ζενπνηαδήπνηεζηάζκεαπφηνέδαθνο,αιιάζε 

χςνο ηνΤ πΤζκέλα ηνΤ μΤινηχπνΤ κέρξη+4,00mαπφην Τπνθείκελν δάπέδνεξγαζίαο, 

ζχκθσλακεηελκειέηεθαηηελΔΣΔΠ01-04-00-00"Καινχπηα θαηαζθεΤψλ απφ 

ζθΤξφδεκα(ηχπνη)". 
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ηεληηκήκνλάδαοπεξηιακβάλνληαη:εθζνξάθαηαπνκείσζεησλρξεζηκνπνηνΤκέλσλ 

Τιηθψλ, ε 

εξγαζία 

αλέγεξζεο-ζΤΝαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία 

απνμήισζεο 

ηνΤ 

θαινΤπηνχ θαη απνκάθξΤΝζεο φισλ 

ησλ 

Τιηθψλ πνΤ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

δηακφξθσζή ηνΤ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν(m2) 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):15,70 

αλεπηΤγκέλεο επηθαλείαο. 

(Οινγξάθσο):δέθαπέληε θαη εβδνκήληα ιεπηά 

A.T. 26 

Άξζξν:ΝΑΟΓΟΓ03 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ4110 

Πξνεπάιεηςε αλαζθάιησηεο επηθάλεηαο κε 

αζθαιηηθφ 

δηάιΤκα ηχπνΤ ΜΔ-0ήκεφμηλναζθαιηηθφ 

γαιάθησκα,αλεμάξηεηααπφηελέθηαζεθαηηεκνξθήηεοεπηθάλεηαο,ζεζχκθσλακε

ηελΔΣΔΠ05-03-11-01"Αζθαιηηθήπξνεπάιεηςε". 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

Τπαίζξηα θαη Τπφγεηα έξγα, 

- ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνΤ, ηνΤ πεηξειαίνΤ θαη ηνΤ ηΤρφλ απαηηνχκελνΤ αληηΤδξφθηινΤ 
παξαζθεΤάζκαηνο θαη ε 

κεηαθνξά 

ηνΤο επί ηφπνΤ ηνΤ έξγνΤ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 

- ε δηαθίλεζε 
ησλ θχιαμε 

θιπ.), 

Τιηθψλ θαη 

ε 

παξαζθεΤή ηνΤ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο(ζέξκαλζε, ελαπνζήθεΤζε, 

- ν θαζαξηζκφο ηεο 
επηθάλεηαο Τπνβνήζεζε, 

πνΤ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή 

- ε κεηαθνξά θαη δηάρΤζε ηνΤ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνοή ηνΤ γαιαθηψκαηνο 

κε 

αΤηνθiλνχκελν δηαλνκέα 

αζθάιηνΤ(Federal), 

- ε επαλαζέξκαλζε ηνΤ δηαιχκαηνο πξηλ απφ 
ηε 

δηάρΤζε (φηαλ απαηηείηαη), 

- ε ελδερφκελε δηάζηξσζε αδξαλνχο Τιηθνχ επηθάιΤςεο κε ηελ αμία παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο θαη 
κεηαθνξάο αΤηνχ ζηνλ ηφπν δηάζηξσζεο. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):1,20 

(Οινγξάθσο):έλα θαη είθνζη ιεπηά 

 
 

A.T. 27 

Άξζξν:ΝΑΟΓΟΓ08.Α Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο αζηηθήο νδνύ 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ4521Β 

ΚαηαζθεΤή Αζθαιηηθήο 

ζηξψζεσο 

θΤθινθνξίαο αζηηθήο νδνχ 

επί 

Τπάξρνληνο αζθαιηηθνχ ηάπεηα ή κεηά 

ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφμεζεο(θξεδαξίζκαηνο),κε αζθαιηνζθΤξφδεκα ηχπνΤ Α12,5ήΑ20, 

χκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε 

κειέηε 

ζΤΝζέζεσο θαηηελΔΣΔΠ05-03-11-04"Αζθαιηηθέοζηξψζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνΤ αζθαιηηθνχ ζθΤξνδέκαηνο", ζΤκπΤθλσκέλνΤ πάρνΤο 50mm,αζηηθψλνδψλ,κερξήζε 

δηαζηξσηή αζθάιηνΤ (finisher). 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

-Οη πάζεο θχζεσο δΤζρέξεηεο ιφγσ 

ζηελφηεηνο 

ρψξνΤ, ε πξνεηδνπνίεζε ησλ νδεγψλ λα κελ 

ζηαζκεχνΤΝ ηα 

νρήκαηά 

ηνΤο ζηηο πξνο αζθαιηφζηξσζε νδνχο 

κε 

εΤδηάθξηηα έληΤπα κελχκαηα, θαζψο 

θαη 

ε 

ηΤρφλ απαηηνχκελε κεηαθίλεζε ησλ νρεκάησλ 

κε 

ζΤκκνξθσζέλησλ νδεγψλ. 
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-Ζ δηάλνημε νπψλ αγθχξσζεο(πηθνχληζκα)κε θαηάιιειν κεράλεκα (ηχπνΤ Arrow)νδψλ πνΤ δελ έρνΤΝ 

Τπνζηεί θξεδάξηζκα. 

-Ζ εθαξκνγή αζθαιηηθήο ζΤγθνιιεηηθήο επάιεηςεο κε αζθαιηηθφ 

γαιάθησκα 

ςΤρξνχ ηχπνΤ ζε αλαινγία 

ηνΤιάρηζηνλ500gr/m2. 

- Ζπξνκήζεηα,κεηαθνξάαπφνπνηαδήπνηεαπφζηαζε,δηάζηξσζεκεfinisherθαηαζθαιηνζ
θΤξνδέκαηνο. 

ζΤκπχθλσζε ηνΤ 

- Ζ εξγνηαμηαθή ζήκαλζε ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή εγθχθιην ηνΤ ΤΠΔΥΩΓΔ. 
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ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία 

ηεο 

ελζσκαηνΤκέλεο αζθάιηνΤ. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν(m2)πιήξσο απνπεξαησκέλε οαζθαιηφζηξσζεο. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):9,30 

(Οινγξάθσο):ελλέα θαη ηξηάληα ιεπηά 

 
 

A.T. 28 

Άξζξν:ΝΑΟΓΟΓ07 Αζθαιηηθέο ζπλδεηηθέο (ηζνπεδσηηθέο) ζηξώζεηο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05m 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ4421Β 

ΚαηαζθεΤή αζθαιηηθήο ζΤΝδεηηθήο (ηζνπεδσηηθήο)ζηξψζεο, ζε Τπφγεηα θαη Τπαίζξηα έξγα, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθήηεο επηθάλεηαο,κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεΤαδφκελν ελζεξκψ 

ζε κφληκε εγθαηάζηαζε 

κε 

ζξαΤζηά αδξαλή Τιηθά ιαηνκείνΤ, ηχπνΤ Α12,5,Α20ήΑ31,5, 

χκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε 

κειέηε 

ζΤΝζέζεσο θαηηελΔΣΔΠ05-03-11-04"Αζθαιηηθέοζηξψζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνΤ αζθαιηηθνχ ζθΤξνδέκαηνο". 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

- Ζπαξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ αδξαλψλ Τιηθψλ θαη 

ηεο 

αζθάιηνΤ κέρξη ηελ 

εγθαηάζηαζε 

παξαγσγήο 

ηνΤ αζθαιηνκίγκαηνο 

- Ζ παξαγσγή ηνΤ αζθαιηνκίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε 
κειέηε 

ζΤΝζέζεσο 

- Ζ κεηαθνξά ηνΤ ζεξκνχαζθαιηνκίγκαηνο επί  ηφπνΤ, ε 
δηάζηξσζή 

ηνΤ κε fηnisher 

- Ζ ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

- Ζ θΤιίλδξσζε ηνΤ αζθαιηνκίγκαηνο(αξρηθή,ελδηάκεζε-εληαηηθήθαηηειηθή),ψηελαπξνθχςεηε 
πξνδηαγξαθφκελε 

επηθαλεηαθή 

Τθή θαη νκαιφηεηα 

- Ζ πιήξεο ζΤκπχθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελψζεσλ γηα ηελ 
εμάιεηςε ησλ επηθαλεηαθψλ ηρλψλ 

- Οη πξνεξγαζίεο ζε λέα ή παιαηά αζθαιηηθά νδνζηξψκαηα(φπσο π.ρ. δεκηνΤξγία ηξηγσληθψλ εγθνπψλ 

θνληά ζε ξείζξα θαη θξεάηηα, 

ζθνχπηζκα, ηηο εξγαζίεο θιπ.) 

απνκάθξΤΝζε ησλπξντφλησλ, πνΤ πξνέξρνληαηαπφ αΤηέο 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία 

ηεο 

αζθάιηνΤ. Ζ 

ηΤρφλ 

Απαηηνχκελε αζθαιηηθή 

Πξνεπάιιεηςε 

ή 

ζΤγθνιιεηηθή επάιεηςε, ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ζηξψζεο, απνδεθηήο πνηφηεηαο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ 

ΔΣΔΠ05-03-11-04. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):7,10 

(Οινγξάθσο):επηά θαη δέθα ιεπηά 

 
 

A.T. 29 

Άξζξν:ΝΑΟΓΟΔ17.1 Γηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο κε αλαθιαζηηθή βαθή 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ7788 

Γηαγξάκκηζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, λέα ή 

αλαδηαγξάκκηζε, 

νπνηνΤδήπνηε ζρήκαηνο, κνξθήο θαη 

δηαζηάζεσλ(δηακήθεο,εγθάξζηαεηδηθάγξάκκαηαήζχκβνια),κεαληαλαθιαζηηθφ Τιηθφ Τιηθφ Τςειήο 

νπηζζαλάθιαζεο, 

κε 

γΤάιηλα ζθαηξίδηαθαηάΔΛΟΣΔΝ1424, ζΤΝΟδεΤΟκελν κε πηζηνπνηεηηθφ επηδφζεσλ 

θαηάΔΛΟΣΔΝ1436,δνθηκψλ πεδίνΤ θαηάΔΛΟΣΔΝ1824θαη θΤζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 

1871, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ζήκαλζεο ηεο νδνχ θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-02-00 "Οξηδφληηα ζήκαλζε 
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νδψλ". 

ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

- Ζ πξνκήζεηα ηνΤ Τιηθνχ δηαγξάκκηζεο, ε 
πξνζθφκηζή 

ηνΤ επί ηφπνΤ ηνΤ έξγνΤ θαη ε πξνζσξηλή 

απνζήθεΤζε(αλ απαηηείηαη) 

- Ζ δηάζεζε ηνΤ απαηηνΤκέλνΤ πξνζσπηθνχ, κέζσλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη 
ηελ ξχζκηζε 

ηεο 

θΤθινθνξίαο θαηά ηελ 

δηάξθεηά 

ηνΤο 

- Ο θαζαξηζκφο ηνΤ Οδνζηξψκαηνο απφ 
θάζε 

είδνΤο ραιαξά Τιηθά κε ρξήζε 

κεραληθνχ 

ζάξσζξνΤ ή 

απνξξνθεηηθήο ζθνχπαο ή/θαη ρεηξσλαθηηθή Τπνβνήζεζε 
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- Ζ πξνεηνηκαζία γηα ηελ δηαγξάκκηζε(ζηίμε-πηθεηάξηζκα) 

- εεθαξκνγήηεοδηαγξάκκηζεοκεδηαγξακκηζηηθφκεράλεκα,θαηάιιεινγηαηνληχπν ηνΤ 

ρξεζηκνπνηνΤκέλνΤ Τιηθνχ 

- ε δηεΤζέηεζε ηεο θΤθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 

- ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λσπήο δηαγξάκκηζεο απφ 
ηελ 

θΤθινθνξία κέρξη ηελ πιήξε 

ζηεξενπνίεζή ηνΤο θαη 

ζηελ 

ζΤΝέρεηα ε 

άξζε 

ηνΤο. 

 

Γηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο κε αλαθιαζηηθή βαθή. 

 

Σηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν έηνηκεο δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):3,80 

(Οινγξάθσο):ηξία θαη νγδόληα ιεπηά 

 
 

A.T. 30 

Άξζξν:ΝΑΟΓΟΔ09.4 Πηλαθίδεο ξπζκηζηηθέο κεζαίνπ κεγέζνπο 

Κωδικός αναθεώρηζης:  ΟΙΚ6541 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 

πηλαθίδσλ 

ξΤζκηζηηθψλ ή έλδεημεο επηθηλδχλσλ ζέζεσλ κε αληαλαθιαζηηθφ 

Τπφβαζξν απφ 

κεκβξάλε 

ηχπνΤ ΗΗ, θαηαζθεΤαζκέλσλ ζχκθσλα κε 

ην 

ΠξφηΤπν ΔΛΟΣΔΝ12899-1,ηελ 

κειέηεθαηηελΔΣΔΠ05-04-06-00"Πηλαθίδεοζηαζεξνχ 

ηηο ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

πεξηερνκέλνΤ (ΠΠ)" 

- ε πξνκήζεηα ηεο πηλαθίδαο θαη ησλ γαιβαληζκέλσλ εμαξηεκάησλ ζηήξημήο ηεο, 

- ε πξνζθφκηζή ηεο ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο 

- θαη ε ζηεξέσζήηεο επί ηνΤ ηζηνχ. 

Σηκήαλάηεκάρηνπηλαθίδαο,αλάινγακεηνληχπνθαηηηοδηαζηάζεηοηεοσοεμήο: 

ΡΤζκηζηηθέο πηλαθίδεο ησλ αθνινχζσλ δηαζηάζεσλ: 

α.ηξηγσληθέο (Ρ-1) πιεΤξάο 0,90m 

β.νθηαγσληθέο(Ρ-2) εγγεγξακκέλεο ζε ηεηξάγσλν πιεΤξάο 0,90m 

γ.ηεηξαγσληθέο(Ρ-3,Ρ-

4)δ.ηεηξαγσληθέο(Ρ-6) 

πιεΤξάο

πιεΤξάο 

0,60m 

0,65m 

ε.θΤθιηθέο δηακέηξνΤ 0,65m 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):53,70 

(Οινγξάθσο):πελήληαηξίαθαηεβδνκήληαιεπηά 

A.T. 31 

Άξζξν:ΝΑΟΓΟΔ10.1 ηύινο πηλαθίδσλ από γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα DN40mm(11/2'') 
 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ2653 

ηχινοζηήξημεοπηλαθίδσλαπφζηδεξνζσιήλαγαιβαληζκέλνκεξαθή,θαηάΔΛΟΣΔΝ10255,απφ 

 

 

 

 

 

 

ράιΤβα 

S195T,θιάζεσοL(πξάζηλε εηηθέηηα),νλνκ. δηακέηξνΤ DN40mm(ζπεηξψκαηνο: threadsizeR=1 

1/2",dεμ=48,3mm, πάρνΤο ηνηρψκαηνο3,2mm), κήθνΤο θαη'ειάρηζηνλ2,50m,ζχκθσλακεηελ 

ΔΣΔΠ05-04-07-00"Γηαηάμεηοζηήξημεοπηλαθίδσλ 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

θαηαθφξΤθεο ζήκαλζεο". 

- Ζ πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνΤ ζηχινΤ κε ζηεθάλε ζηέςεο γηα ηελ 
ζηεξέσζε ηεο 

πηλαθίδαο, 

εκηθΤθιηθή ή ζρήκαηνο"Π"(αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο πηλαθίδαο)θαη νπή 

ζην θάησ άθξν γηα 

ηελ 

δηέιεΤζε ραιχβδηλεο 

γαιβαληζκέλεο 

ξάβδνΤ Φ12mm κήθνΤο 30cm,γηαηελ 

ζηαζεξνπνίεζε ηνΤ ζηχινΤ έλαληη ζΤζηξνθήο (πεξηιακβάλεηαη) 
 

-ε δηάλνημε νπήο πάθησζεο ηνΤ ζηχινΤ ζε έδαθνο πάζεο 

θχζεσο, 

βάζνΤο 50cmθαη δηακέηξνΤ 30cm 
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-ε ηνπνζέηεζε ηνΤ ζηχινΤ εληφο ηεο νπήο ,ε πξνζσξηλή ζηήξημε γηα λα 

παξεκέλεη 

θαηαθφξΤθνο θαη 

ε πιήξσζε ηεο νπήο 

κε 

ζθΤξφδεκα C12/15(εξγαζία θαη Τιηθά). 

 

Σηκή αλά 

ηεκάρην 

γαιβαληζκέλνΤ ζηχινΤ DN40mm(11/2"). 
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Δπξώ (Αξηζκεηηθά):31,10 

(Οινγξάθσο):ηξηάληα έλα θαη δέθα ιεπηά 

 
 

A.T. 32 

Άξζξν:ΝΑΠΡΝ\Β01.1.1 Μεηαιιηθόο θάδνο απνξξηκκάησλ (ζύκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή) 
 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΓΡ6752 

Μεηαιιηθφο θάδνο απνξξηκκάησλ(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή) 

Ο θάδνο κηθξναπνξξηκκάησλ ζα πξέπεη λα 

είλαη 

θαηαζθεΤαζκέλνο απφ γαιβαληζκέλν αηζάιη κε 

επίζηξσζε ζθφλεο βαθήοRal ζΤΝΟιηθνχ χςνΤο πεξίπνΤ 910ρηι., κήθνΤο πεξίπνΤ 650ρηι., πιάηνΤο 

260 πεξίπνΤ ρηι., 

ρσξεηηθφηεηαο 

πεξίπνΤ 45ιίηξαθαη βάξνΤο πεξίπνΤ 17θηιά.Θαπξέπεηλαείλαη 

Διιεηςνεηδνχο ζρεκαηηζκνχ θαη λα απνηειείηαη απφ δχν 

δηάηξεηεο 

πιεΤξέο θαηαζθεΤαζκέλεο απφ 

γαιβαληζκέλν θχιιν 

αηζαιηνχ 

πνΤ ζα πξέπεη λα 

έρεη 

Τπνζηεί επεμεξγαζία 

Sendzimir, 

πάρνΤο 

πεξίπνΤ 12/10ρηι.γηαηελφπηζζελ πιεΤξά, πάρνΤο πεξίπνΤ 15/10ρηι.γηαηελέκπξνζζελ πιεΤξά. 

Οη πιεΤξέο Θα πξέπεη 

λα 

έρνΤΝ Τπνζηεί ηελ επεμεξγαζία ηζνπέδσζεο απφ 

εηδηθνχο 

θΤιίλδξνΤο, λα 

έρνΤΝ γΤαιηζηεί θαη λα 

είλαη 

εληζρΤκέλεο. ηε κηα απφ ηηο 

δχν 

πιεΤξέο ζα πξέπεη 

λα 

Τπάξρεη 

θιεηδαξηά.Σνθαπάθηθαηηνθάησκέξνοαπφθχιιναηζαιηνχ,κεηελθαηάιιειεεπεμεξγαζία 

ηζνπέδσζεο απφ 

εηδηθνχο 

θΤιίλδξνΤο, ζα πξέπεη λα 

είλαη 

πάρνΤο πεξίπνΤ 30/10ρηι.,θαηλα 

ζΤγθξαηνχληαη απφ 

δχν 

πιεΤξηθνχο νβάι θνίινΤο δνθνχο. Οη 

δνθνί 

θαηαζθεΤαζκέλνη απφ αηζάιη ζα 

πξέπεη λα είλαη 

ζηεξίγκαηα 

κήθνΤο πεξίπνΤ 60ρηι.θαη πιάηνΤο πεξίπνΤ 30ρηι.θαηλα 

Σνπνζεηνχληαη ζην έδαθνο κε κηα ηεξκαηηθή θιάληδα. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε 

πξνκήζεηα 

ηνΤ είδνΤο, ε 

κεηαθνξά 

ηνΤ θαη ε 

ηνπνζέηεζή 

ηνΤ, κε 

νπνηνδήπνηε κέζν, ην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ε 

δαπάλε 

ηνΤ απαηηνχκελνΤ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ απαξαίηεησλ 

κεραλεκάησλ, 

Τιηθψλ θαη 

εξγαιείσλ 

πνΤ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θαη θάζε 

εξγαζία 

πνΤ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε 

εθηέιεζε 

ηνΤ έξγνΤ. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην(ΣΔΜ) 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά) 

:690,00(Οινγξάθσο):εμαθόζηα 

ελελήληα 

 

A.T. 33 

Άξζξν:ΝΑΟΗΚΝ\75.80.11
 Καζηζηηθόεπζύγξακκναπόαλαζπζηακέλνκάξκαξνδηαζηάζεσλ1910*560mmζύκθσλακε
ηεληερληθήπξνδηαγξαθή. 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ7578 

Σν παγθάθη ζα πξέπεη λα 

είλαη 

θαηαζθεΤαζκέλν απφ αλαζΤζηακέλν κάξκαξν ιεΤθνχ γξαλίηε, κήθνΤο 

πεξίπνΤ 1910ρηι., πιάηνΤο πεξίπνΤ 560ρηι.θαη χςνΤο πεξίπνΤ 430ρηι.θαη βάξνΤο πεξίπνΤ 490 

θηιψλ. Θα πξέπεη λα 

είλαη 

νξζνγψληνΤ ζρεκαηηζκνχ, ηνΤ ΟπνίνΤ ην θάζηζκα θαη ε βάζε λα 

ζΤγθξνηνχλέλανκνηνγελέοθαηαδηάζπαζηνζχλνιν(monolithic).Σνθάζηζκαζαπξέπεηλαέρεη 

πάρνο πεξίπνΤ 85ρηι.θαηεβάζε ηνΤ Να απνηειείηαη απφ δχν ζηεξίγκαηα ζε ζρήκα «γέθΤξαο» φπνΤ 

ηνθάζεζηήξηγκαλαέρεηκήθνο55ρηι.θαηπιάηνο450ρηι.Όιεονηεπηθάλεηεοζαπξέπεηλα 

έρνΤΝ επεμεξγαζηεί κε ακκνβνιή, εθηφο ηεο 

επηθάλεηαο 

ηνΤ θαζίζκαηνο πνΤ ζα πξέπεη λα έρεη 

ζθΤξειαηεζεί θαη λα θαιχπηνληαη κε κηα δηαθαλή 

αληηδηαβξσηηθή 

επηθάιΤςε θαη 

ζηε 

ζΤΝέρεηα κε κηα 

antigraffiti επηθάιΤςε. Όιεο νη άθξεο ζα πξέπεη λα 

είλαη 

ζηξνγγΤιεκέλεο πξνο απνθΤγή ηΤρφλ 

ηξαΤκαηηζκψλ. Σν παγθάθη ζα πξέπεη λα είλαη νπιηζκέλν κε ειεθηξνζΤγθνιιεκέλν 
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πιέγκα θαη λα 

θέξεη εηδηθνχο 

κεραλήκαηα. 

δαθηχιηνΤο γηα ηελ πξφζδεζε, κεηαθνξά θαη 

ηνπνζέηεζε 

ηνΤ απφ ηα εηδηθά 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε 

πξνκήζεηα 

ηνΤ είδνΤο, ε 

κεηαθνξά 

ηνΤ θαη ε 

ηνπνζέηεζή 

ηνΤ, κε 

νπνηνδήπνηε κέζν, ην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ε 

δαπάλε 

ηνΤ απαηηνχκελνΤ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ απαξαίηεησλ 

κεραλεκάησλ, 

Τιηθψλ θαηεξγαιείσλ πνΤ πξέπεηλαρξεζηκνπνηεζνχλ 

θαη θάζεε 

ξγαζία 

πνΤ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε 

εθηέιεζε 

 

ηνΤ έξγνΤ. 

 

Tηκή αλά ηεκάρην πιήξσο θαζηζηηθνχ. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):1.350,00 

(Οινγξάθσο):ρίιηα ηξηαθόζηα πελήληα 

 
 

A.T. 34 

Άξζξν:ΝΑΟΗΚΝ\75.80.15
 Εαξληηληέξααπόαλαζπζηακέλνκάξκαξνδηαζηάζεσλ1000*1000mm,ζύκθσλακεηεληε
ρληθήπξνδηαγξαθή 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ7578 

Ζ δαξληηληέξα ζα πξέπεη λα 

είλαη 

θαηαζθεΤαζκέλε απφ αλαζΤζηακέλν κάξκαξν ιεΤθνχ γξαλίηε, 



ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 

ελίδα56από49 

 

 

ηεηξάγσλνΤ ζρήκαηνο, κήθνΤο πεξίπνΤ 1000ρηι., πιάηνΤο πεξίπνΤ 1000ρηι., ζΤΝΟιηθνχ χςνΤο 

πεξίπνΤ 711ρηι., βάξνΤο πεξίπνΤ 760θηιά.Οεζσηεξηθφορψξνο θχηεΤζεο ζα πξέπεηλαέρεη 

ρσξεηηθφηεηα πεξίπνΤ 391,1ιίηξαθαηζαπξέπεηλαείλαη κήθνΤο πεξίπνΤ 800ρηι., πιάηνΤο 

πεξίπνΤ 800ρηι.θαη χςνΤο πεξίπνΤ 611ρηι.Θαπξέπεηλαδηαζέηεηζχζηεκα Τπεξρείιηζεο γηα 

απνζήθεΤζε λεξνχ άξδεΤζεο. Όιεονηεπηθάλεηεοζαπξέπεηλα έρνΤΝ επεμεξγαζηείκεακκνβνιή, 

εθηφοησλάλσάθξσλ πνΤ ζαπξέπεηλα έρνΤΝ γΤαιηζηεί, λαθαιχπηνληαηκεκηαδηαθαλή 

αληηδηαβξσηηθή επηθάιΤςε θαηκηαεπηπιένλantigraffiti επηθάιΤςε. Όιεονηάθξεοζαπξέπεηλα 

είλαη ζηξνγγΤιεκέλεο πξνο απνθΤγή ηΤρφλ ηξαΤκαηηζκψλ. Ζδαξληηληέξαζαπξέπεηλαθέξεη 

εηδηθνχο δαθηχιηνΤο γηαηελπξφζδεζε,κεηαθνξάθαηηνπνζέηεζε ηνΤ απφηαεηδηθάκεραλήκαηα. 

ηεληηκήπεξηιακβάλεηαηεπξνκήζεηα ηνΤ είδνΤο, εκεηαθνξά ηνΤ θαηεηνπνζέηεζή ηνΤ,κε 

νπνηνδήπνηεκέζν,ηνθφζηνοησλεξγαζηψλθαζψοθαηεδαπάλε ηνΤ απαηηνχκελνΤ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχθαηησλαπαξαίηεησλκεραλεκάησλ, Τιηθψλ θαηεξγαιείσλ πνΤ πξέπεηλαρξεζηκνπνηεζνχλ 

θαηθάζεεξγαζία πνΤ απαηηείηαηγηαηελπιήξεθαηέληερλεεθηέιεζε ηνΤ έξγνΤ. 

Tηκήαλάηεκάρην(ΣΔΜ)πιήξσοηνπνζεηεκέλεο. 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά) 

:2.100,00(Οινγξάθσο):δύνρηιηάδε

ο  εθαηό 

A.T. 35 

Άξζξν:ΝΑΠΡΓ07 Πξνκήζεηαθεπεπηηθνύρώκαηνο 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΠΡ1710 

Πξνκήζεηα θεπεΤηηθνχ ρψκαηνοεπί ηφπνΤ ηνΤ έξγνΤ, ζχκθσλακεηελκειέηεθαηηελ 

ΔΣΔΠ02-07-05-00.Σν θεπεΤηηθφ ρψκαζαείλαηγφληκν,επηθαλεηαθφ, εχζξΤπην, 

ακκναξγηιψδνΤο ζχζηαζεο,κεαλαινγίαζεάκκν ηνΤιάρηζηνλ 55%θαηθαηάην 

δΤΝαηφλ απαιιαγκέλναπφ ζβψινΤο, αγξηφρνξηα, Τπνιείκκαηα ξηδψλ, ιίζνΤο 

κεγαιχηεξνΤο

θΤηψλ. 

ησλ5cmθαηάιιαμέλαήηνμηθά Τιηθά βιαβεξάγηαηελ αλάπηΤμε 

Σηκήαλά θΤβηθφ κέηξν(m3) 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):8,50 

(Οινγξάθσο):νθηώ θαη πελήληα ιεπηά 

A.T. 36 

Άξζξν:ΝΑΠΡΓ11 Πξνκήζεηανξγαληθώλθπηηθώλππνζηξσκάησλ 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΠΡ5340 

Πξνκήζεηαεπί ηφπνΤ ηνΤ έξγνΤ Οξγαληθνχ θΤηηθνχ Τπνζηξψκαηνο πξνεξρνκέλνΤ απφ 

ειεγρφκελεαπνζχλζεζε θΤηηθψλ ήθαηδσηθψλ Τπνιεηκκάησλ, ζεζθξαγηζκέλε 

ζΤζθεΤαζία, κεαλαγξαθήηεο εγγΤεκέλεο ζχλζεζεοθαηηεοπεξηεθηηθφηεηαζε 

ζξεπηηθάζηνηρείαθαηρνχκν. 

Σηκήαλά θΤβηθφ κέηξν(m3) 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά) 

:85,00(Οινγξάθσο):νγδόληα 

πέληε 

A.T. 37 

Άξζξν:ΝΑΠΡΓ12 Πξνκήζεηαδηνγθσκέλνππεξιίηε 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΠΡ5340 

Πξνκήζεηαεπί ηφπνΤ ηνΤ έξγνΤ δηνγθσκέλνΤ πεξιίηεγηαγεσξγηθήρξήζε, 

ζΤζθεΤαζκέλνΤ, κεγέζνΤο θφθθσλ3-4mmζεαλαινγία70-80%θ.ν.,ζχκθσλακεηελ 

θΤηνηερληθήκειέηεθαηηελεηεπ10-05-02-01. 

Σηκήαλά θΤβηθφ κέηξν(m3) 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά) 

:50,00(Οινγξάθσο):πελ

ήληα 
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A.T. 38 

Άξζξν:ΝΑΠΡΑ06 Πιήξσζελεζίδσλκεθπηηθήγεζεαζηηθέοπεξηνρέο,ρσξίοηελπξνκήζεηαηνππιηθνύ 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΠΡ1620 

Σνπνζέηεζεθαηδηάζηξσζε θεπεΤηηθνχ ρψκαηνοή θΤηηθήο γεογηαηελ ζΤκπιήξσζε 

παξαπιεχξσλρψξσλνδψλθαηπιαηεηψλζεαζηηθέοπεξηνρέο,ζχκθσλακεηεκειέηε 

θαηηελΔΣΔΠ02-07-05-00 "ΔπέλδΤζε πξαλψλ-πιήξσζελεζίδσλκε θΤηηθή γε". 

ηεληηκήπεξηιακβάλνληαηνηθνξηνεθθνξηψζεηοθαηνηπιάγηεοκεηαθνξέοησλ 

Τιηθψλ, εζηαιίαησλ αΤηνθηλήησλ κεηαθνξάο,εδαπάλεπξνεηνηκαζίαοηεο 

επηθάλεηαο Τπνδνρήο, εηνπνζέηεζε,δηάζηξσζεθαηειαθξά ζΤκπχθλσζεο ηεο θΤηηθήο γεοή/θαη ηνΤ 

θεπεΤηηθνχ ρψκαηνοθαηε ζΤΝηήξεζή ηνΤο κέρξηηειήμε ηνΤ ρξφλνΤ ζΤΝηήξεζεο ηνΤ έξγνΤ.Ωο 

ζΤΝηήξεζε λνείηαηεδηαηήξεζεηεο επηζΤκεηήο ζηάζκεοθαηκνξθήο (πνΤ ηΤρφλ ζααιινησζείκέζα 

ζηνρξφλν ζΤΝηήξεζεο), κεπξνζθφκηζεθαηηνπνζέηεζε ζΤκπιεξσκαηηθήο πνζφηεηαο θΤηηθψλ γαηψλ 

ή/θαη ηνΤ θεπεΤηηθνχ ρψκαηνο. 

Ζπξφκήζεηαηεο θΤηηθήο γεοθαη ηνΤ θεπεΤηηθνχ ρψκαηνοεπηκεηξψληαηηδηαίηεξακε 

βάζεηαάξζξαΓ7θαηΓ8 ηνΤ ΣηκνινγίνΤ ΠΡ 

Σηκήαλά θΤβηθφ κέηξν(m3) 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):2,60 

(Οινγξάθσο):δύν θαη εμήληα ιεπηά 

A.T. 39 

Άξζξν:ΝΠΡ5111.1 Άλνηγκαιάθθσλδηαζηάζεσλ0,30Υ0,30Υ0,30m 
 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΝΠΡ5111.1 

Ζ εξγαζία αθνξά ζην άλνηγκα ιάθθσλ δηαζηάζεσλ 0,30 Υ 0,30 Υ 0,30 m ζε 

ραιαξφέδαθνοκεεξγάηεορεηξσλαθηηθάθαηζηνλθαζαξηζκφθαηαπνθνκηδήησλ 

Τπνιιεηκκάησλ ξηδψλθαηάρξεζησλ Τιηθψλ. ηεληηκήπεξηιακβάλνληαηφιεονη 

δαπάλεο

(1ηεκ) 

ηνΤ εξγαηνηερληθνχπξνζσπηθνχθαηησλεξγαιείσλ πνΤ ζαρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):1,07 

(Οινγξάθσο):έλα θαη επηά ιεπηά 

 
 

A.T. 40 

Άξζξν:ΝΠΡ5111.2 Άλνηγκαιάθθσλδηαζηάζεσλ0,50Υ0,50Υ0,50m 
 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΝΠΡ5111.2 

Ζεξγαζίααθνξάζηνάλνηγκαιάθθσλδηαζηάζεσλ0,50Υ0,50Υ0,50mζεραιαξφ 

έδαθνοκεεξγάηεορεηξσλαθηηθάθαηζηνλθαζαξηζκφθαηαπνθνκηδήησλΤπνιιεηκ- 

κάησλξηδψλθαηάρξεζησλ Τιηθψλ. ηεληηκήπεξηιακβάλνληαηφιεονηδαπάλεο ηνΤ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχθαηησλεξγαιείσλ(1

ηεκ) 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):2,30 

πνΤ ζαρξεζηκνπνηεζνχλ. 

(Οινγξάθσο):δύν θαη ηξηάληα ιεπηά 

 
 

A.T. 41 

Άξζξν:ΝΠΡ5123 Φύηεπζεθπηώλκεκπάιαρώκαηνοαπν2,00κέρξη4,00lt 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΝΠΡ5123 

Ζεξγαζία αΤηή πεξηιακβάλεηφιεοηηοεξγαζίεοηηοαπαξαίηεηεογηαηε θχηεΤζε 

θΤηψλκεκπάιαρψκαηνοαπφ2,00κέρξη4,00lt,φπσοπεξηγξάθνληαηπαξαθάησ: 

δειαδήηε θχηεΤζε κεηεζσζηήηνπνζέηεζε ηνΤ θΤηνχ κέζαζηνιάθθνκέρξηηνιαηκφ 

ηεοξίδαο,ηνγέκηζκα ηνΤ ιάθθνΤ κέρξηηελεπηθάλεηα ηνΤ εδάθνΤο, ηνπάηεκα ηνΤ 

ρψκαηνοκέζαζηνιάθθν θχηεΤζεο, ηειίπαλζεθαηηέινοηνζρεκαηηζκφιεθάλεο 

άξδεΤζεο. ηεληηκήπεξηιακβάλεηαηεδαπάλε απνκάθξΤΝζεο φισλησλ Τιηθψλ πνΤ 

πξνέθΤςαλ

(1ηεκ) 

απφηε θχηεΤζε, πέηξεο,ζαθνχιεο,δνρείαθιπ. 
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Δπξώ (Αξηζκεηηθά):1,64 

(Οινγξάθσο):έλα θαη εμήληα ηέζζεξα ιεπηά 

A.T. 42 

Άξζξν:ΝΠΡ5126 Φύηεπζεθπηώλκεκπάιαρώκαηνοαπν23κέρξη40lt 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΝΠΡ5126 

Ζεξγαζία αΤηή πεξηιακβάλεηφιεοηηοεξγαζίεοηηοαπαξαίηεηεογηαηε θχηεΤζε 

θΤηψλκεκπάιαρψκαηνοαπφ23κέρξη40lt,φπσοπεξηγξάθνληαηπαξαθάησ: 

δειαδήηε θχηεΤζε κεηεζσζηήηνπνζέηεζε ηνΤ θΤηνχ κέζαζηνιάθθνκέρξηηνιαηκφ 

ηεοξίδαο,ηνγέκηζκα ηνΤ ιάθθνΤ κέρξηηελεπηθάλεηα ηνΤ εδάθνΤο, ηνπάηεκα ηνΤ 

ρψκαηνοκέζαζηνιάθθν θχηεΤζεο, ηειίπαλζεθαηηέινοηνζρεκαηηζκφιεθάλεο 

άξδεΤζεο.ηελ ηηκήπεξηιακβάλεηαηεδαπάλε απνκάθξΤΝζεο φισλησλ Τιηθψλ πνΤ 

πξνέθΤςαλ

(1ηεκ) 

απφηε θχηεΤζε, πέηξεο,ζαθνχιεο,δνρείαθιπ. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):8,17 

(Οινγξάθσο):νθηώ θαη δέθαεπηά ιεπηά 

A.T. 43 

Άξζξν:ΝΑΠΡΔ11.1.1 ΤπνζηύισζεδέλδξνπκεηελαμίαηνππαζζάινπΓηακήθνοπαζζάινπκέρξη2,50m 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΠΡ5240 

Yπνζηχισζε δέληξνΤ κεηελαμία παζζάινΤ εΤζΤηελνχο, απνθινησκέλνΤ, βακκέλνΤ, 

πειεθεηνχζηνθάησάθξν, πηζζαξηζκέλνΤ κέρξηχςνο0,50m,απφθαηάιιειε μΤιεία. 

ηεληηκή ζΤκπεξηιακβάλνληαη εαμίαθαηκεηαθνξάεπί ηνπνΤ ηνΤ παζζάινΤ,νη 

δαπάλεο ηνΤ εξγαηνηερληθνχπξνζσπηθνχ,ησλκηθξνυιηθψλθαηησλεξγαιείσλ πνΤζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλγηαηελ θαηαθφξΤθε έκπεμή ηνΤ ζεβάζνο0,50m,ζενπνηνδήπνηε 

είδνο εδάθνΤο, θαηκενπνηαδήπνηεθιίζεθαζψοθαηεπξφζδεζή ηνΤ δέληξνΤζ 

αΤηφλ κε θαηάιιεινκέζνλ. 

Γηακήθνο παζζάινΤ κέρξη2,50m 

 

Σηκήαλάηεκάρην(ηεκ) 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):2,50 

(Οινγξάθσο):δύν θαη πελήληα ιεπηά 

 
 

A.T. 44 

Άξζξν:ΝΑΟΗΚΝ\79.19.10
 Δγθαηάζηαζεζπζηήκαηνοθαζνδήγεζεοξηδώλκεηελπξνκήζεηαησλπιηθώλ.(ύζηεκαθα
ηεύζπλζεοξηδώλ) 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΟΙΚ7912 

Δγθαηάζηαζε

ξηδψλ). 

ζΤζηήκαηνο θαζνδήγεζεοξηδψλκεηελπξνκήζεηαησλ Τιηθψλ.(χζηεκα θαηεχζΤΝζεο 

Σνπέηαζκαζαπξέπεηλαείλαηπιαζηηθφ θαηαζθεΤαζκέλν απφ πνιΤπξνπΤιέλην γηακηθξή εΤθακςία,κε 

πάρνοηνηρψκαηνο πεξίπνΤ 2,00ρηι.λαέρεηπιάηνο πεξίπνΤ 75εθ.θαηχςνο πεξίπνΤ 105εθ.ηελ 

επάλσαθκή ηνΤ πεηάζκαηνοζαπξέπεηλα ΤπάξρνΤΝ δχνπαξάιιειεοαλαπφζπαζηεονξηδφληηεο 

ξαβδψζεηο πνΤ ΝαεκπνδίδνΤΝ ηελ Τπεξπήδεζε ηεοξίδαοεπηθαλεηαθά.Σνπιάηνοηνξαβδψζεσλ 

ηνΤιάρηζηνλ 9,00ρηι.(κεπξνβνιήπξνοηελεζσηεξηθήεπηθάλεηα ηνΤ πεηάζκαηνο)θαηηνκεηαμχ 

ηνΤο δηάθελν ηνΤιάρηζηνλ 6,00ρηι.δελζαπξέπεηλα επηηξέπνΤΝ ζηελξίδαλα Τπεξπεδήζεηην 

θξαγκφ ηνΤ πεηάζκαηνοθαηλα αλαπηΤρζεί αλνδηθά.Ζθάησαθκή ηνΤ πεηάζκαηνοζαπξέπεηλαέρεη 

ζηξνγγΤιεκέλεο άθξεοψζηελαείλαηαζθαιέοθαηάηεληνπνζέηεζεαιιάθαηζηηβαξφζηελρξήζε ηνΤ. 

Σνθάζεπέηαζκαζηελεζσηεξηθή ηνΤ επηθάλεηαζαπξέπεηλαδηαζέηεηηξεηο(3)θάζεηεοαθκέο πνΤ 

λαπξνεμέρνΤΝ απφηνθχξηνζψκα ηνΤιάρηζηνλ 1,00εθθαηλα εθηξέπνΤΝ ηελξίδαθάζεηαθαηφρη 

πιάγηα.Δλδηάκεζαησλαθκψλθαηηζνθαηαλεκεκέλαζαπξέπεηλαβξίζθνληαηεγθνπέοθαζνδήγεζεοηεο 

ξίδαο (κήθνΤο ηνΤιάρηζηνλ 5εθ) πνΤ παξάιιειαλαπξνσζνχληελξίδαθαζνδηθάαιιά θΤξίσολα 

εκπνδίδνΤΝ ηηοξίδεολα αλαζεθψλνΤΝ ηνπέηαζκαθαζψοζαπξέπεηλαεμέξρνληαηαπφηνθάησκέξνο 

ηνΤ. ηελπιάγηαάθξεθάζεπεηάζκαηνοζαπξέπεηλα Τπάξρεη έλαζχζηεκαέλσζεο(zip) πνΤκε 

εχθνινηξφπνλα ζΤΝαξκνινγεί ηαπεηάζκαηαζχξνληαοηνέλακέζαζηνάιιν.Σνζχζηεκαέλσζεοζα 

πξέπεηλαεθαξκφδεηαθξηβψοθαηλαζθξαγίδεηεξκεηηθάηελέλσζεησλπεηαζκάησλψζηεκελΤπάξρεη 

πεξηζψξηνλαπεξάζεηεξίδαελδηάκεζαησλπεηαζκάησλ.Καηάηελεγθαηάζηαζεηαπεηάζκαηαζα 

πξέπεηλαηνπνζεηνχληαηπεξηκεηξηθάήγξακκηθάηεοξηδφκπαιαο,λαελψλνληαηκεηαμχ ηνΤο θαηλα 

δεκηνΤξγνχλέλαλθχθινήκηαγξακκήκεηελιείαεπηθάλεηαεμσηεξηθάθαηηελεπηθάλεηακεηελ 
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εγθνπέοεζσηεξηθάπξνοηελξηδφκπαια,ελψηνάλσάθξνηεοκεηηοξαβδψζεηοζαπξέπεηλα  
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βξίζθεηαη πεξίπνΤ 12ρηι.πάλσαπφηελεπηθάλεηα ηνΤ εδάθνΤο. 

ηεληηκήπεξηιακβάλνληαηεδαπάλεπξνκήζεηαοελφοπεηάζκαηνοθαζνδήγεζεοξηδψλ,κεηαθνξάοαπφ 

νπνηαδήπνηεαπφζηαζεζηνληφπνηνπνζέηεζεοθαηθνξηνεθθνξηψζεσλκε ηνΤο απνιΤκέλνΤο ρξφλνΤο,νη 

εξγαζίεο ζΤΝαξκνιφγεζεο ζχκθσλακεηνζρέδηνηεοκειέηεο,νη ηΤρφλ εξγαζίεοξηδνθνπήοθαζψονη 

δαπάλεο ηνΤ εξγαηνηερληθνχπξνζσπηθνχθαηησλεξγαιείσλ πνΤ ζαρξεζηκνπνηεζνχλγηαηελ 

ηνπνζέηεζε. 

 
 

Tηκήαλάηεκάρην(ηεκ). 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά) 

:55,00(Οινγξάθσο):πελήληα 

πέληε 

 

A.T. 45 

Άξζξν:ΝΑΠΡΖ08.1.1 ηαιάθηεοαπηνξπζκηδόκελνο,επηζθέςηκνο 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΗΛΜ 8 

ηαιάθηεοεπηθαζήκελνο, αΤηνξΤζκηδφκελνο, αΤηνθαζαξηδφκελνο, επηζθέςηκνο,γηα 

πίεζε ιεηηνΤξγίαο απφ0,6έσο4,00atm.Πξνκήζεηαεπί ηφπνΤ ηνΤ έξγνΤ κεηα 

εμαξηήκαηαζχλδεζεοθαηηακηθξνυιηθά,εξγαζίαηνπνζέηεζεο,ζχλδεζεο,ξΤζκίζεσλ 

θαηδνθηκψλ,ζχκθσλακεηελ 

 

Σηκήαλάηεκάρην(ηεκ) 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):0,22 

θΤηνηερληθή κειέηεθαηηελΔΣΔΠ10-08-01-00. 

(Οινγξάθσο):είθνζη δύν ιεπηά 

 
 

A.T. 46 

Άξζξν:ΝΑΠΡΖ08.2.3.1
 ηαιαθηεθόξνηΦ16ήΦ17mmαπόΡΔκεαπηνξπζκηδόκελνποζηαιάθηεο,απνζηάζεηοζηαι
αθηώλ33cm 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΗΛΜ 8 

ηαιαθηεθφξνηΦ16ήΦ17mmαπφ πνιΤαηζΤιέλην (ΡΔ),κε ελζσκαησκέλνΤο ζηαιάθηεο, 

κειαβχξηλζνκαθξάοδηαδξνκήοθαηζάιακν αΤηνξχζκηζεο κεκεκβξάλε,κε 

νκνηνκνξθίαπαξνρήοζχκθσλακεηηοαπαηηήζεηο ηνΤ πξνηχπνΤ ISO9261γηα 

ζηαιάθηεοθαηεγνξίαοA',γηαπίεζε ιεηηνΤξγίαο απφ0,80έσο3,50atm. 

Πξνκήζεηαζσιήλσλ,εμαξηεκάησλζχλδεζεοθαηκηθξνυιηθψλ,κεηαθνξάεπί ηφπνΤ ηνΤ 

έξγνΤ,πξνζέγγηζεθαηπιήξεοεγθαηάζηαζεζεηάθξνήεπηθαλεηαθά,ζχλδεζε, 

ξΤζκίζεηο θαηδνθηκέο,ζχκθσλακεηελ θΤηνηερληθή κειέηεθαηηελΔΣΔΠ 

10-08-01-00.Γελπεξηιακβάλεηαηεδαπάλεεθζθαθήοθαηεπίρσζεοηεο 

 

Ζ08.2.3.1Απνζηάζεηοζηαιαθηψλ33cmΣηκήαλάηξέ

ρνλκέηξν(m) 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά) :   0,63 

(Οινγξάθσο):εμήληα ηξία ιεπηά 

ηάθξνΤ. 

 

A.T. 47 

Άξζξν:ΝΑΠΡΖ01.1.4 σιήλεοαπόπνιπαηζπιέλην(ΡΔ)6atm,νλνκαζηηθήοδηακέηξνπΦ32mm 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΗΛΜ 8 

σιήλεοαπφ πνιΤαηζΤιέλην Τςειήο πΤθλφηεηαο (HDΡΔ),πίεζεο ιεηηνΤξγίαο 6atm 

(SDR21),θαηάEN12201-2,ή πνιΤαηζΤιέλην ρακειήο πΤθλφηεηαο (LDPE)θαηάDIN 

8072(SF= ζΤΝηειεζηήο αζθαιείαο=1,25ή1,40)γηαδηαηνκέοέσοΦ32mm.ηελ 

ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ πάζεο 

θχζεσοεμαξηεκάησλθαηκηθξνυιηθψλ(θαλλάβη,ηεθιφλθιπ),εκεηαθνξά,επξνζέγγηζε, 

θαηεεγθαηάζηαζεεπηθαλεηαθάήζεηάθξν,θαζψοθαηνη ζΤΝδέζεηο, ξΤζκίζεηο θαη 

δνθηκέο,ζχκθσλακεηελ θΤηνηερληθή κειέηεθαηηελΔΣΔΠ10-08-01-00. 

Ζ01.1.4Ολνκαζηηθήο δηακέηξνΤ Φ32mm 

Σηκήαλάηξέρνλκέηξν(m) 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):0,65 

(Οινγξάθσο):εμήληα πέληε ιεπηά 
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A.T. 48 

Άξζξν:ΝΑΠΡΖ09.1.3.6
 Βάλαειέγρνπάξδεπζεο(ειεθηξνβάλα),10atm,πιαζηηθή,επζείαοξνήο,κεκεραληζκόξύζ
κηζεοπίεζεο,δηαηνκήο1inκεαπώι.<0,3mζηα8m3/h 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΗΛΜ 8 

Βάλεο ειέγρνΤ άξδεΤζεο (ειεθηξνβάλεο), εΤζείαο ξνήο,κερακειέοαπψιεηεο,νλνκ. 

πίεζεο10atm,πεξηνρήο ιεηηνΤξγίαο απφ0,7κέρξη10atm,κεήρσξίοκεραληζκφ 

ξχζκηζεοπαξνρήο(flowcontroller),εζσηεξηθήοεθηφλσζεο,κεπελίν(actuator) 

24V/ACθαη δΤΝαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο ιεηηνΤξγίαο. 

Πξνκήζεηαβαλψλθαηκηθξνυιηθψλ,κεηαθνξάεπί ηφπνΤ θαηεξγαζίαηνπνζέηεζεο, 

ζχλδεζεο, ξΤζκίζεσλ θαηδνθηκψλ,ζχκθσλακεηελ θΤηνηερληθή κειέηεθαηηελΔΣΔΠ 

10-08-01-00. 

 

Ζ09.1.3.6 Μεκεραληζκφξχζκηζεοπίεζεο 

Γηαηνκήο1 in κε απψι.< 0,3m ζηα 8 

m3/hΣηκήαλάηεκάρην(ηεκ) 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά) 

:120,00(Οινγξάθσο):εθαηόλ 

είθνζη 

 

A.T. 49 

Άξζξν:ΝΑΠΡΖ09.1.4.1 Πελία ειεθηξνβαλώλ24VAC 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΗΛΜ 8 

Πξνκήζεηα πελίνΤ ειεθηξνβάλαοκεηαπαξειθφκελά ηνΤ, ζχλδεζή ηνΤ απφ εηδηθεΤκέλν ηερλίηε 

ζχκθσλακεηηονδεγίεο ηνΤ θαηαζθεΤαζηή ηεοειεθηξνβάλαοθαηεθηέιεζεδνθηκψλ ιεηηνΤξγίαο. 

Ζ09.1.4.1Σχπνο πελίνΤ 24VAC 

Σηκήαλάηεκάρην(ηεκ) 

Δπξώ 

 (Αξηζκεηηθά):10,00(

Οινγξάθσο):δέθα 

A.T. 50 

Άξζξν:ΝΑΠΡΖ09.2.2.1 Πξνγξακκαηηζηήοκπαηαξίαοαπινύηύπνπ,ειεγρόκελεοειεθηξνβάλεο2-4 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΗΛΜ52 

Πξνγξακκαηηζηέοκπαηαξίαοαπινχ ηχπνΤ, 3εθθηλήζεσλ, θχθινΤ πνηίζκαηνο1-7εκεξψλ,κεέιεγρν 

ησλειεθηξνβαλψλκεπελίακαλδάισζεο(latching),ζεαπφζηαζε ηνΤιάρηζηνλ 20mκέζσ θαισδίνΤ 

δηαηνκήο1,5mm2θαηκε δΤΝαηφηεηα εθθίλεζεοθεληξηθήοειεθηξνβάλαο. 

Πξνκήζεηαθαηκεηαθνξάεπί ηφπνΤ πξνγξακκαηηζηήκεηελκπαηαξία ηνΤ θαηηαπάζεο 

θχζεσοεμαξηεκάηά ηνΤ θαζψοθαηεξγαζίαζχλδεζεοηνπνζέηεζεο,πξνγξακκαηηζκνχ, 

ειέγρνΤ, ξΤζκίζεσλ, δνθηκψλθιπ.ζχκθσλακεηελκειέηεθαηηελΔΣΔΠ10-08-01-00. 

Ζ09.2.2. 1Διεγρφκελεο ειεθηξνβάλεο2-

4Σηκήαλάηεκάρην(ηεκ) 

Δπξώ 

 (Αξηζκεηηθά):100,00(

Οινγξάθσο):εθαηό 

A.T. 51 

Άξζξν:ΝΑΠΡΖ09.2.13.2 Πιαζηηθόθξεάηηνειεθηξνβαλώλ,10ins,δύν-ηξηώλΖ/Β 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΗΛΜ 8 

Πιαζηηθφθξεάηηνκεθαπάθηγηα Τπφγεηα ηνπνζέηεζεειεθηξνβαλψλ(Ζ/Β),κεηα 

Τιηθά εγθηβσηηζκνχθαηζηεγαλνπνίεζεοθαηηελεξγαζία πιήξνΤο εγθαηάζηαζεο 

(άλνηγκα ηνΤ ιάθθνΤ, δηακφξθσζεησληνκψλγηαηνπέξαζκαησλζσιήλσλ, 
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ηνπνζέηεζε άκκνΤ ιαηνκείνΤ ζηνλ πΤζκέλα ηνΤ ιάθθνΤ γηαηελζηξάγγηζε, 

πξνζαξκνγή ηνΤ θξεαηίνΤ ζηελζηάζκε ηνΤ εδάθνΤο, επίρσζε ηνΤ ιάθθνΤ θαηθάζε 

άιιεαπαξαίηεηεεξγαζία). 

Ζ09.2.13.2Γηαζηάζεηο/ΑξηζκφοΖ/Β:10ins,δχν-ηξηψλΖ/Β 
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Σηκήαλάηεκάρην(ηεκ) 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά) 

:12,00(Οινγξάθσο):δώ

δεθα 

A.T. 52 

Άξζξν:ΝΑΠΡΓ01.7 Γέλδξα,θαηεγνξίαοΓ7 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΠΡ5210 

Πξνκήζεηαθαιισπηζηηθψλδέλδξσλκεηηοδαπάλεο ζΤζθεΤαζίαο, θνξηνεθθφξησζεοθαη 

κεηαθνξάοζηνληφπν ηνΤ έξγνΤ, ηΤρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεΤζεο θαη ζΤΝηήξεζεο ζην 

θΤηψξην ηνΤ εξγνηαμίνΤ, πιαγίσλκεηαθνξψλ, ηΤρφλ απσιεηψλθαηάηελκεηαθνξά, 

ηηοδαπάλεο ηνΤ εξγαηνηερληθνχπξνζσπηθνχθαηκέζσλ πνΤ ζααπαζρνιεζνχλ,θαζψο 

θαηφπνηαάιιεδαπάλεαπαηηείηαηγηαηελδηαηήξεζεησλδέλδξσλζεαξίζηε 

θαηάζηαζεκέρξηθαηηεΔΣΔ

Π10-09-01-00. 

θχηεΤζή ηνΤο, ζχκθσλακεηελ θΤηνηερληθή κειέηεθαηηελ 

ΝΑΠΡ Γ01. 7Γέλδξα 

θαηεγνξίαοΓ7Σηκήαλάηεκάρην(ηεκ) 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά) 

:120,00(Οινγξάθσο):εθαηόλ 

είθνζη 

A.T. 53 

Άξζξν:ΝΑΠΡΓ02.4 Θάκλνη,θαηεγνξίαοΘ4 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΠΡ5210 

Πξνκήζεηαθαιισπηζηηθψλζάκλσλκεηηοδαπάλεο ζΤζθεΤαζίαο, θνξηνεθθφξησζεοθαη 

κεηαθνξάοζηνληφπν ηνΤ έξγνΤ, ηΤρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεΤζεο θαη ζΤΝηήξεζεο ζην 

θΤηψξην ηνΤ εξγνηαμίνΤ, πιαγίσλκεηαθνξψλ, ηΤρφλ απσιεηψλθαηάηελκεηαθνξά, 

ηηοδαπάλεο ηνΤ εξγαηνηερληθνχπξνζσπηθνχθαηκέζσλ πνΤ ζααπαζρνιεζνχλ,θαζψο 

θαηφπνηαάιιεδαπάλεαπαηηείηαηγηαηελδηαηήξεζεησλζάκλσλζεαξίζηε 

θαηάζηαζεκέρξηθαηηεΔΣΔ

Π10-09-01-00. 

θχηεΤζή ηνΤο, ζχκθσλακεηελ θΤηνηερληθή κειέηεθαηηελ 

ΝΑΠΡ Γ02. 4Θάκλνη 

θαηεγνξίαοΘ4Σηκήαλάηεκάρην(ηεκ) 

Δπξώ  (Αξηζκεηηθά) 

:14,00(Οινγξάθσο):δέθαηέζ

ζεξα 

A.T. 54 

Άξζξν:ΑΣΖΔΝ\9307.1.1 ΑλύςσζεήΚαηαβηβαζκόοΦξεαηίνπ 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΗΛΜ10 

ΑλχςσζεήΚαηαβηβαζκφο(1

ηεκ) 

ΦξεαηίνΤ 

9307.40Υ40 Φξεάηηνεπηζθέςεσοδηαζηάζεσλ 40Υ40 cm 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):79,05 

(Οινγξάθσο):εβδνκήληα ελλέα θαη πέληε ιεπηά 

βάζνΤο 70cm 

 
 

A.T. 55 

Άξζξν:ΝΑΟΓΟΒ85 Πξνζαξκνγήζηάζκεοπθηζηάκελνπθξεαηίνπεπίαλαθαηαζθεπαδόκελνππεδνδξνκίνπ 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΝΟΓΟ2548 

Απνμήισζε πιαηζίνΤ έδξαζεοθαιχκκαηνο ΤθηζηακέλνΤ θξεαηίνΤ κεπξνζνρήψζηελακελπξνζθιεζνχλ 

δεκηέο,πξνζαξκνγήηεοζηάζκεοησληνηρσκάησλ ηνΤ θξεαηίνΤ κεαπνμήισζεήεθαξκνγήζηξψζεσο 

ηζρΤξνχ ηζηκεληνθνληακάηνο,πάθησζε ηνΤ πιαηζίνΤ έδξαζεοζηελαπαηηνχκελεζηάζκεκεαθξίβεηα5 
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mmθαηεπηκειήοαξκνιφγεζεκεηελ πεξηβάιινΤζα λέαπιαθφζηξσζε.Οηηζηκεληνθνλίεοηειηθήο 

δηακφξθσζεογχξσαπφηνπιαίζηνέδξαζεοζα παξαζθεΤάδνληαη κεάκκνζαιάζζεογηαηελ απνθΤγή 

ξεγκαηψζεσλ,ή,ελαιιαθηηθά,ζαεθαξκφδνληαηεπνμεηδηθάθνληάκαηα. 
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ηεληηκήδελ ζΤκπεξηιακβάλνληαη εαληηθαηάζηαζε ηνΤ θαιχκκαηνοθαη ηνΤ πιαηζίνΤ έδξαζήο ηνΤ. 

ΣΤρφλ απαηηνχκελαλέα ρΤηνζηδεξά θαιχκκαηα,ζαεπηκεηξψληαηηδηαηηέξσοκεβάζεηανηθείαάξζξα 

ηνΤηηκνινγίνΤ. 

Σηκήαλάηεκάρηνπιήξσοαπνπεξαησκέλεοεξγαζίαο(ηεκ),γηαθξεάηηαεπηθάλεηαοθαιχκκαηνοέσο 

0,50m2.ΓηακεγαιχηεξαθξεάηηαεηηκήζααλαπξνζαξκφδεηαηκεπνιιαπιαζηαζκφεπίηνλζΤΝηειεζηή 

Δ/0,50, φπνΤ Δείλαηεεπηθάλεηα ηνΤ θξεαηίνΤ βάζεηησλεμσηεξηθψλδηαζηάζεσλ ηνΤ θαιχκκαηνο. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):40,30 

(Οινγξάθσο):ζαξάληα θαη ηξηάληα ιεπηά 

A.T. 56 

Άξζξν:ΝΑΟΓΟΒ02 ΠξόζζεηεηηκήεθζθαθώλιόγσδπζρεξεηώλαπνδηεξρόκελαππόγεηαδίθηπαΟ.Κ.Ω. 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΤΓΡ6087 

Πξφζζεηεηηκήθαηαβαιιφκελειφγσ δΤζρεξνχο εθζθαθήο,ζενπνηνδήπνηεέδαθνο,θάησαπφαγσγνχο 

Δηαηξεηψλ/ΟξγαληζκψλΚνηλήοΩθέιεηαο, ΤπνζηεξηδφκελνΤο, αληηζηεξη-δφκελνΤο ήκή,κέζαζην 

φξΤγκα, ζενπνηαδήπνηε δηεχζΤΝζε, ζχκθσλακεηαθαζνξηδφκελαζηελΔΣΔΠ02-08-00-00 

"ΑληηκεηψπηζεδηθηχσλΟΚΩ ζΤΝαλησκέλσλ θαηάηηοεθζθαθέο". 

ηεληηκήκνλάδνοπεξηιακβάλνληαη: 

- εδαπάλεησλκηθξνυιηθψλ, 

- εθζνξάηεο 

- νηεξγαζίεο 

μΤιείαο,Τπν

ζηήξημεο ήαληηζηήξημεοησλαγσγψλ, 

- εκεησκέλεαπφδνζε ηνΤ κεραληθνχεμνπινζκνχθαηεαλάγθερεηξσλαθηηθήο Τπνβνήζεζεο ιφγσηεο 

ελγέλεη δΤζρέξεηαο ηεοεθζθαθήο. 

Ζπξφζζεηε αΤηή ηηκήεθαξκφδεηαηθαηθαηάηελεθηέιεζε εξεΤΝεηηθψλ ηνκψλγηαηνλεληνπηζκφ 

δηθηχσλΟΚΩθαζψοθαηζεεθζθαθέογηαηελ θαηαζθεΤή εγθάξζησλπξνοηελνδφαγσγψλθαηνρεηψλ 

Τπφ θΤθινθνξία (φρηεξγνηαμηαθή). 

Ζπξφζζεηε αΤηή ηηκήδελέρεηεθαξκνγήζηελπεξίπησζεελαεξίσλδηθηχσλΟΚΩ(π.ρ.θαιψδηαΓΔΖ) 

αλεμάξηεηααπφηηονπνηεζδήπνηεεθ

ηέιεζεησλεξγαζηψλ. 

δΤζρέξεηεο πνΤ κπνξείλα αλαθχςνΤΝ εθηνΤ ιφγνΤ αΤηνχ ζηελ 

Δπηκέηξεζεζεπξαγκαηηθφφγθν δΤζρεξψλ θαηάηααλσηέξσεθζθαθψλ. 

Πξφζζεηεηηκήαλά θΤβηθφ κέηξνεθζθαθήοζεθάζε είδνΤο έδαθνο. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):2,70 

(Οινγξάθσο):δύν θαη εβδνκήληα ιεπηά 

A.T. 57 

Άξζξν:ΝΑΟΓΟΒ66.1
 Σππνπνηεκέλαθξεάηηααπνζηξάγγηζεοθαηαπνρέηεπζεονκβξίσλ(ΠΚΔ),θξεάηηνπ
δξνζπιινγήοηύπνπΦ1Ν(ΠΚΔ) 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΝΟΓΟ2548 

Φξεάηηα ΤδξνζΤιινγήο θαηεπίζθεςεοδηθηχσλ απνρέηεΤζεο νκβξίσλήζηξαγγηζηεξίσλ,πιήξσοήελ 

κέξεη πξνθαηαζθεΤαζκέλα ήκεεπί ηφπνΤ έγρΤζε, ζχκθσλαηελκειέηεθαηηαεγθεθξηκέλα ΠξφηΤπα 

ΚαηαζθεΤήο Δξγσλ(ΠΚΔ), ζΤΝδεδεκέλα κεηνΤο αγσγνχοεηζξνήοήεθξνήοθαηέηνηκαγηα ιεηηνΤξγία. 

ηεηηκήκνλάδαοπεξηιακβάλνληαη: 

- επξνκήζεηαθαηκεηαθνξάεπί ηφπνΤ ηνΤ έξγνΤ ησλ απαηηνΤκέλσλ Τιηθψλ, πξνθαηαζθεΤαζκέλσλ 

ζηνηρείσλθαηεμαξηεκάησλγηαηελπιήξεδηακφξθσζεησλθξεαηίσλζχκθσλακεηαΠΚΔ 

- ηνπξνζσπηθφ,νεμνπιηζκφοθαηηακέζαγηαηελπιήξε θαηαζθεΤή ησλθξεαηίσλθαηηνλρεηξηζκφ 

ησλ πξνθαηαζθεΤαζκέλσλ ζηνηρείσλ (Τπνρξεσηηθή ερξήζε θαηάιιεινΤ γεξαλνχ) 

- εεθζθαθή ηνΤ Οξχγκαηνο ζεκειίσζεοζεθάζε είδνΤο έδαθνο 

- εηνπνζέηεζεθαηζηεξέσζεησλ πξνθαηαζθεΤαζκέλσλ ζηνηρείσλή/θαηεηνπνζέηεζενπιηζκνχ,ε 

θαηαζθεΤή μΤινηχπσλ θαηε έγρΤζε ηνΤ ζθΤξνδέκαηνο 

- εδηακφξθσζεήεδηάλνημενπψλζχλδεζεοησλζσιήλσλ 
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- εζχλδεζεησλζσιήλσλθαηεζθξάγηζεοηζηκε
ληνθνλίακα 

ηνΤ δηαθέλνΤ κεηαμχνπψλθαηζσιήλσλκεκε ζΤξηθλνχκελν 

- επξνκήζεηαθαηπάθησζεησλβαζκίδσλεπίζθεςεο, 

- επξνκήζεηαθαηηνπνζέηεζεζραξψλ, θαιΤκκάησλ θαηπιαηζίσλ 

- εεπαλαπιήξσζε ηνΤ Οξχγκαηνο κεζξαΤζηφ Τιηθφ ιαηνκείνΤ 

- εεπί ηφπνΤ ζθΤξνδέηεζε ηκήκαηνοησλθξεαηίσλ ΤδξνζΤιινγήο γηαπξνζαξκνγήηεοζηέςεο ηνΤο 

ζηελθιίζεήεπίθιηζεηεονδνχ 

 

ηεηηκήκνλάδαοδελπεξηιακβάλνληαη: 

- εηνπνζέηεζεζηδεξνπιηζκνχζηαθξεάηηα 

 

 

ΤδξνζΤιινγήο 

 

 

ηχπνΤ 

 

 

Φ1Ν 
 

- εεπί ηφπνΤ ζθΤξνδέηεζε ηκήκαηνοησλθξεαηίσλ ΤδξνζΤιινγήο γηααχμεζε ηνΤ εζσηεξηθνχ χςνΤο 

ηνΤοπέξαλησλ1200mm 
 

- εθαηαζθεΤήο ιαηκνχ χςνΤο h>=1,00mζεθξεάηηαεπίζθεςεο Τπνλφκσλ ήζηξαγγηζηεξίσλ 
 

Φξεάηην ΤδξνζΤιινγήο ηχπνΤ Φ1Ν(ΠΚΔ). 
 

Σηκήαλάηεκάρηνπιήξσο 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):438,00 

θαηαζθεΤαζκέλνΤ θξεαηίνΤ. 

(Οινγξάθσο):ηεηξαθόζηα ηξηάληα νθηώ 

 
 

A.T. 58 

Άξζξν:ΝΑΤΓΡ16.12 Δπηζθεπήθξεαηίνππαξνρήούδξεπζεο 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΗΛΜ 4 

Απνθαηάζηαζεζηάζκεο θξεαηίνΤ παξνρήο χδξεΤζεο πνΤ έρεη ΤΟζηεί βχζηζε. 

ηεληηκήκνλάδαοπεξηιακβάλνληαη: 

α.Ζεθζθαθήπεξηκεηξηθά ηνΤ θξεαηίνΤ γηαηελ απειεΤζέξσζε ηνΤ πιαηζίνΤ ηνΤ απφ 

ζθΤξφδεκα, εαλαδηάηαμε ηνΤ κεηαιιηθνχ πιαηζίνΤ ζηήξημεοζηελαπαηηνχκελελέα 

ζηαζκεθαηεπάθησζή ηνΤ κεζθΤξφδεκα. 

β.Ζηνπνζέηεζεθαηζηεξέσζε ηνΤ θξεαηίνΤ θαηεπιήξσζε ηνΤ δηαθέλνΤ ηνΤ 

νξχγκαηνοκε ζξαΤζηφ Τιηθφ ιαηνκείνΤ, κέρξηηελζηάζκεέδξαζεοηεοπιαθφζηξσζεο 

ήεπίζηξσζεο ηνΤ πεδνδξνκίνΤ 

γ.Ζαπνθαηάζηαζε ηνΤ πεδνδξνκίνΤ ζηελπξνηέξα ηνΤ θαηάζηαζεζχκθσλακεηελ 

ΔΣΔΠ08-06-08-

03"Απνθαηάζηαζεπιαθνζηξψζεσλζηηοζέζεηοδηθηχσλ" 

δηέιεΤζεο Τπνγείσλ 

δ.Ζθφξησζεθαηκεηαθνξάησλησλκπάδσλζενπνηαδήπνηεαπφζηαζεθαηνπιήξεο 

θαζαξηζκφο ηνΤ ρψξνΤ ηεοεπέκβαζεο.. 

Σηκήαλά επηζθεΤαδφκελν θξεάηηνπαξνρήο(ηεκ). 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):30,90 

(Οινγξάθσο):ηξηάληα θαη ελελήληα ιεπηά 

A.T. 59 

Άξζξν:ΝΑΟΓΟΔ09.6 Μεληαίαρξήζεπηλαθίδσλεξγνηνμηαθήοζήκαλζεο 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΟΙΚ6541 

Μεληαίααπνδεκίσζερξήζεοπηλαθίδσλεξγνηαμηαθήοζήκαλζεο, ξΤζκηζηηθψλ ήαλαγγειίαο θηλδχλνΤ, 

κεαληαλαθιαζηηθφ Τπφβαζξν απφκεκβξάλε ηχπνΤ ΗΗ, θαηαζθεΤαζκέλσλ ζχκθσλακεην ΠξφηΤπν ΔΛΟΣΔΝ 

12899-1θαηηελΔΣΔΠ05-04-06-00"Πηλαθίδεοζηαζεξνχ 

ηεληηκήκνλάδαοπεξηιακβάλνληαη: 

πεξηερνκέλνΤ (ΠΠ)". 

- επξνζθφκηζε,ηνπνζέηεζε,αθαίξεζεθαηεπαλαηνπνζέηεζε(φζεοθνξέοαπαηηεζεί)πηλαθίδσλ 
κεζαίνΤ κεγέζνΤο (ηξηγσληθέο πιεΤξάο 0,90m, θΤθιηθέο Φ0,65m)κεθίηξηλνπιαίζην 

- νζηχινοζηεξέσζεοηεοπηλαθίδαοθαηεθηλεηήβάζεζηήξημεο(αληίβαξν),ήεπάθησζεηεο 
πηλαθίδαοεληφο ηνΤ εδάθνΤο 
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- εεπηζεψξεζε. εΤζΤγξάκκηζε ήεαληηθαηάζηαζεπηλαθίδσλ πνΤ έρνΤΝ Τπνζηεί θζνξέο 

Δπηκέηξεζε αλά κήλα παξακνλήο εθάζηεο πηλαθίδαο ζην έξγν, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε 

δηάηαμεεξγνηαμηαθήοζήκαλζεοθαηηνεγθεθξηκέλνρξνλνδηάγξακκαεθηέιεζεοεξγαζηψλ. 

 

Σηκήαλάκήλαρξήζεοπηλαθίδαο(ήθιάζκα 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):8,80 

(Οινγξάθσο):νθηώ θαη νγδόληα ιεπηά 

 
αΤηνχ). 

 
 

A.T. 60 

Άξζξν:ΝΑΟΗΚ38.45 Απνζηαηήξεοζηδεξνπιηζκνύζθπξνδεκάησλ 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΟΙΚ3873 

Πξνκήζεηαθαηηνπνζέηεζεπιαζηηθψλήαπφηζηκεληνεηδή Τιηθά ζηεξηγκάησλ 

(απνζηαηήξεο) ραιΤβδίλνΤ Οπιηζκνχ ζηνηρείσλαπφ ζθΤξφδεκα, γηαηελ επίηεΤμε ηεο 

πξνβιεπφκελεοαπφ ηνΤο θαλνληζκνχοθαηηελκειέηε επηθάιΤςεο ηνΤ Οπιηζκνχ,ζε 

νπνηαδήπνηεηκήκαηα ηνΤ έξγνΤ θαηζενπνηνδήπνηεχςνοαπφηνδάπεδνεξγαζίαο. 

 

Σηκήαλάηεηξαγσληθφκέηξν(m2)επηθαλείαο 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):2,20 

(Οινγξάθσο):δύν θαη είθνζη ιεπηά 

 
μΤινηχπνΤ. 

 

 

A.T. 61 

Άξζξν:ΑΣΖΔΝ\9304.1.2
 Δθζθαθήθαηεπαλαπιήξσζεράλδαθαγηαηεληνπνζέηεζεζσιελώζεσλππνγείσλθα
ισδίσλζεέδαθνογαηώδεο 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΗΛΜ10 

Δθζθαθήθαηεπαλαπιήξσζεράλδαθαγηαηεληνπνζέηεζεζσιελψζεσλγαηψδε

ο.ηεληηκήπεξηιακβάλεηαη 

Τπνγείσλ θαισδίσλζεέδαθνο 

θαηεδαπάλεησλαλαγθαίσλδαπέδσλεξγαζίαο,ή άιινΤ είδνΤο απαηηνΤκέλσλ 

μΤινθαηαζθεΤψλ πνΤ ρξεηάδνληαηγηάηελαλαπέηαζεησλπξντφλησλαλάινγακε ηνΤο 

ηξφπνΤο θαηηακέζαεθζθαθήο,ησλθάζεθχζεσοθνξηνεθθνξηψζεσλ,ηνπθψλ 

κεηαθηλήζεσλ (νξηδφληησλ ήθαηαθνξχθσλ)θαηκεηαθνξψλγηάηελνξηζηηθή 

απνκάθξΤΝζε

αζηΤΝΟκία(1

m3) 

ησλπξντφλησλ πνΤ πεξηζεχνΤΝ ζεζέζεηο πνΤ επηηξέπνληαηαπφηελ 

Δθζθαθήράλδαθαγηάηεληνπνζέηεζεθαισδίσλζεέξεηζκα 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):30,62 

(Οινγξάθσο):ηξηάληα θαη εμήληαδύν ιεπηά 

 
 

A.T. 62 

Άξζξν:ΝΑΖΛΜ60.10.80.01 Πίιαξνδνθσηηζκνύηεζζάξσλαλαρσξήζεσλ 
 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΗΛΜ52 

ηεγαλάκεηαιιηθάθηβψηηαειεθηξνδφηεζεοηζηψλνδνθσηηζκνχ(πίιιαξ),βαζκνχπξνζηαζίαοΗΡ55γηα 

ηνπνζέηεζεζεεμσηεξηθφρψξν,κεηελβάζεέδξαζήοηελΔΣΔ

Π05-07-01-00"Τπνδνκήνδνθσηηζκνχ". 

 

ηεληηκήκνλάδαοπεξηιακβάλνληαη: 

ηνΤο απφ ζθΤξφδεκα, ζχκθσλακεηελκειέηεθαη 

 

- επξνκήζεηαθαηκεηαθνξάεπί ηνπνΤ ηνΤ ζηεγαλνχκεηαιιηθνχ θηβσηίνΤ (πίιιαξ)κεδίξηρηεζηέγε 

κεπεξηθεξεηαθήπξνεμνρή5cmγηααπνξξνήησλoκβξίσλ,απφιακαξίλα ςΤρξάο εμειάζεσο πάρνΤο2 

mm, γαιβαληζκέλνΤ ελζεξκψεζσηεξηθάθαηεμσηεξηθά,κεηάηελ θαηαζθεΤή ηνΤ, κεειάρηζηεαλάισζε 

ςεΤδαξγχξνΤ 400g/m2(50κm), βακέλνΤ κεδηπιήζηξψζεεπνμεηδηθήοβαθήο πάρνΤο μεξνχ Τκέλα 

(εθάζηεο)125κm,κεειαζηηθάπαξεκβχζκαηαζηεγάλσζεοηεο ζΤξίδαο, αλνμείδσηεθιεηδαξηά 

αζθαιείαο,θιεηδηάεληαίαγηαφιαηαπίιαξο ηνΤ έξγνΤ θαηπηλαθίδαεπηζήκαλζεοκεηαζηνηρεία 

ηνΤ θΤξίνΤ ηνΤ έξγνΤ 
 

- εεθζθαθήθαηεπαλεπίρσζεηνχνξχγκαηνοηεοβάζεοέδξαζεο ηνΤ πίιιαξ 
 

- εβάζε ηνΤ πίιαξαπφνπιηζκέλν ζθΤξφδεκα, ρΤηή επί ηφπνΤ ήπξνθαηαζθεΤαζκέλε, νχησοψζηεην 

πίιιαξλαεδξάδεηαηζεζηάζκε+40cmαπφηνλπεξηβάιινληαρψξν,κεθεληξηθήνπή δηέιεΤζεο ησλ 
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Τπνγείσλθαισδίσλ. 
 

- Οηράιθηλνηαγσγνίγείσζεοθαηεπιάθαγείσζεο. 
 

- Οηαθξνδέθηεοησλαγσγψλγείσζεο. 
 

- εζηεγαλήδηαλνκήεληφο ηνΤ πίιιαξκεηαφξγαλαδηαθνπήοθαηπξνζηαζίαοησλ θΤθισκάησλ 

θσηηζκνχ,απνηεινχκελεαπνηεινχκελεαπφπίλαθαπξνζηαζίαοΗΡ44 θαηαζθεΤαζκέλν απφβακκέλε 

ιακαξίλαή άθαΤζην ζεξκνπιαζηηθφ,επαξθψλδηαζηάζεσλψζηελαρσξνχλάλεηαφιαηαφξγαλα,ν 

νπνίνοζαθέξεηνπέοκε ηνΤο θαηάιιεινΤο ζηΤπηνζιήπηεο γηαηελείζνδν ηνΤ θαισδίνΤ παξνρήο, ηνΤ 

θαισδίνΤ ηειερεηξηζκνχθαζψοεπίζεοθαηγηαηελέμνδνησλθαισδίσλπξνοην δίθηΤΟ. 
 

- ηαπάζεοθχζεσοφξγαλα ηνΤ θηβσηίνΤ: γεληθφδηαθφπηε θνξηίνΤ, γεληθέοαζθάιεηεο, αΤηφκαηνΤο 

καγλεηνζεξκηθνχοδηαθφπηεοθαη ειεθηξνλφκνΤο ηζρχνοηειερεηξηζκνχ(αλάθχθισκαθσηηζκνχ),ξειέ 

κείσζεο λΤθηεξηλνχ θσηηζκνχ(φηαλπξνβιέπεηαη),ρξνλνδηαθφπηεαθήο,ρξνλνδηαθφπηεκείσζεο 

λΤθηεξηλνχ θσηηζκνχ(φηαλπξνβιέπεηαη),πξίδαζνχθν16Α, ιΤρλία λΤθηεξηλήο εξγαζίαοζεζηεγαλή 

"θαξαβνρειψλα"θαηθιεκνζεηξέοζχλδεζεοησλθαισδίσλ(ζηνθάησκέξνο ηνΤ θηβσηίνΤ). 
 

- εαπαζρφιεζεπξνζσπηθνχεμνπιηζκνχθαηκέζσλγηαηελεγθαηάζηαζε,ηηο ζΤΝδέζεηο θαηηνλ 

έιεγρνιεηηνΤξγίαο 
 

Σηκή αλά ηεκάρην πίιιαξ ειεθηξνδφηεζεο νδνθσηηζκνχ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ αλαρσξήζεσλ, 

σοεμήο: 

 

Πίιιαξνδνθσηηζκνχηεζζάξσλαλαρσξήζεσλ 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):2.500,00 

(Οινγξάθσο):δύν ρηιηάδεο πεληαθόζηα 

 
 

A.T. 63 

Άξζξν:ΝΑΖΛΜ62.10.41.02 ΚαιώδηαηύπνπE1VV-U,-R,-
S(ΝΤΤ),νλνκ.ηάζεο600/1000VκεκόλσζεαπόκαλδύαPVCδηαηνκήο3x2,5mm2 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΗΛΜ102 

Πξνκήζεηα,πξνζθφκηζεεπί ηφπνΤ θαηεγθαηάζηαζε(ζεζσιήλα,ζεθαλάιη,ζεεζράξα,ζενρεηφ,ζε 

θνξέα,ζεκνλσηήξεο,κέζαζηνέδαθνο,θιπ.) θαισδίνΤ κεράιθηλνΤο αγσγνχοθαηκφλσζεαπφ 

πνιΤβηλΤινρισξίδην (PVC),νλνκαζηηθήοηάζεο600/1000V ηχπνΤ E1VV-U(κνλφθισλνοαγσγφο),E1VV 

-R(πνιχθισλνοαγσγφο),E1VV-S(πνιχθισλνοαγσγφο θΤθιηθνχ ηνκέα),πεξηιακβαλνκέλσλησλ Τιηθψλ 

ζηήξημεο, ζχλδεζεο θαη ζήκαλζεο (εηδηθά ζηεξίγκαηα, αθξνδέθηεο, κνχθεο, 

θαζζηηεξνθφιιεζε,ηαηλίεοζεκάλζεσο,αηζαιίλεοθιπ.)θαζψοθαηησλκεηξήζεσλθαηειέγρσλ. 

Σηκήαλάηξέρνλκέηξν(m)Γηα

ηνκήο3x2,5mm2 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):4,60 

θαισδίνΤ 

(Οινγξάθσο):ηέζζεξα θαη εμήληα ιεπηά 

A.T. 64 

Άξζξν:ΑΣΖΔΝ\8746
 σιήλαοειεθηξηθώλγξακκώλπιαζηηθόοζπηξάιδηακέηξνπΦ16mmππόγεησλθαισδίσλπι
ήξεο 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΗΛΜ 8 

σιήλαοειεθηξηθψλγξακκψλπιαζηηθφοζπηξάι(1m

) 

δηακέηξνΤ Φ16mm Τπφγεησλ θαισδίσλπιήξεο 

8746.ι1σιήλσζεπιαζηηθή 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):4,99 

Τπνγείσλ θαισδίσλ.ι2 mm 

(Οινγξάθσο):ηέζζεξα θαη ελελήληα ελλέα ιεπηά 

A.T. 65 

Άξζξν:ΑΣΖΔΝ\9003.10
 Καηαζθεπήζπζηήµαηνοππνγεηνπνίεζεοθάδσλ(νξγαληθά/ραξηί/πιαζηηθά/αινπκίληα)
εληόοπιαηζίνπµεζύζηεκααλύςσζεογηαηνπνζέηεζεδύνθάδσλ1100ltέθαζηνο 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΗΛΜ63 
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ΚαηαζθεΤή ζΤζηήµαηνο Τπνγεηνπνίεζεο θάδσλ (νξγαληθά/ραξηί/πιαζηηθά/αινΤκίληα) εληφο πιαηζίνΤµε 
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ζχζηεκα αλχςσζεο γηα ηνπνζέηεζε δχν θάδσλ 1100 lt 

έθαζηνο(1ηεκ) 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):67.031,04 

(Οινγξάθσο):εμήληαεπηάρηιηάδεοηξηάληαέλαθαηηέζζεξαιεπηά 

 
 

A.T. 66 

Άξζξν:ΑΣΖΔΝ\9003.30 Ζιεθηξνληθόζύζηεκααπνκαθξπζκέλνπειέγρνπ 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΗΛΜ63 

Ζιεθηξνληθφζχζηεκα(

1ηεκ) 

απνκαθξΤζκέλνΤ ειέγρνΤ 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):1.931,84 

(Οινγξάθσο):ρίιηα ελληαθόζηα ηξηάληα έλα θαη νγδόληαηέζζεξα ιεπηά 

A.T. 67 

Άξζξν:ΑΣΖΔΝ\8063.Κ
 Πιαζηηθόοζσιήλαοαπνρεηεύζεσονκβξίσλπδάησλ(πδξνξξόε)νξζνγσληθήοδηαηνκήο6Υ1
0cmαπόζθιεξόP.V.C. 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΗΛΜ 8 

Πιαζηηθφοζσιήλαοαπνρεηεχζεσονκβξίσλ Τδάησλ (Τδξνξξφε) νξζνγσληθήοδηαηνκήο 

6Υ10cmαπφζθιεξφP.V.C.πηέζεσο ιεηηνΤξγίαο δηά20C κέρξη4atmκεγάιεο 

κεραληθήο θαη ρεκηθήοαληνρήο ζΤκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Τιηθψλ ζΤΝδέζεσλ, 

ζηεξεψζεσοθιπσοθαηηεοεξγαζίαο(1m) 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):10,51 

πιήξνΤο εγθαηαζηάζεσο 

(Οινγξάθσο):δέθα θαη πελήληα έλα ιεπηά 

A.T. 68 

Άξζξν:ΑΣΖΔΝ\9307.20.20 Πξνκήζεηα-ηνπνζέηεζεπιαζηηθνύθξεαηίνπύδξεπζεο/απνρέηεπζεοαπόPVCδηαζη. 
40Υ40εθ.ή20Υ20εθ.κεθαπάθη. 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΗΛΜ10 

Πξνκήζεηα-

ηνπνζέηεζεπιαζηηθνχ20Υ20εθ.κεθ

απάθη. 

(1ηεκ) 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):91,74 

θξεαηίνΤ χδξεΤζεο/απνρέηεΤζεο απφPVCδηαζη.40Υ40εθ.ή 

(Οινγξάθσο):ελελήληα έλα θαη εβδνκήληα ηέζζεξα ιεπηά 

 
 

A.T. 69 

Άξζξν:ΑΣΖΔΝ\8971.2.2 ύλνινΗζηνύθαηθσηηζηηθνύζώκαηνοθνξπθήοLED(καδίκεηνδίθηπνειεθηξνθσηηζκνύ) 

Κωδικόςαναθεώρηζης: ΗΛΜ59 

χλνινΗζηνχθαηθσηηζηηθνχζψκαηνο θνξΤθήο ηχπνΤ led(καδίκεην δίθηΤΟ ειεθηξνθσηηζκνχ) 

χλνινΗζηνχθαηθσηηζηηθνχζψκαηνοΩΜ

ΑΦΩΣΗΣΗΚΟΤ 

θνξΤθήο LED(καδίκεην δίθηΤΟ ειεθηξνθσηηζκνχ) 

Σνθσηηζηηθφζαπξέπεηλαείλαη θΤθιηθήο δηαηνκήο,ρσξίοπεξηκεηξηθφ θάιΤκκα θαηκεδχν 

βξαρίνλεολα ζηεξίδνΤΝ ηνπάλσκέξνο ηνΤ θσηηζηηθνχ.Σνζψκα ηνΤ θσηηζηηθνχζαπξέπεηλαείλαη 

θαηαζθεΤαζκέλν απφ αινΤκίλην ήθξάκα αινΤκηλίνΤ, ειεθηξνζηαηηθάβακκέλνκεπνχδξαρακειήο 

πεξηεθηηθφηεηαοζεραιθφ,κεβαθήζχκθσλακεηελνδεγία2011/65/EU(RoHS-γηαηνλπεξηνξηζκφ 

ηεορξήζεονξηζκέλσλ επηθίλδΤΝσλ νΤζηψλ ζεειεθηξηθφθαηειεθηξνληθφεμνπιηζκφ). 

Οβαζκφοζηεγαλφηεηαοέλαληηεηζρψξεζεολεξνχθαηζθφλεοζαπξέπεηλαείλαη ηνΤιάρηζηνλ IP66. 

Οδείθηεοκεραληθήοαληνρήοζεθξνχζεηο(βαλδαιηζηηθήαληνρή)ζαπξέπεηλαείλαηΗΚ08. ηνΤιάρηζηνλ 

Σνθσηηζηηθφζαπξέπεηλαδηαζθαιίδεηηεζεξκηθήδηαζπνξά,κεηξφπνψζηελααπνηξέπεηαηε 

Τπέξβαζε ηεοζεξκνθξαζίαοζηαθξίζηκαεμαξηήκαηαθαη Τιηθά. Ζνλνκαζηηθήζεξκνθξαζία 

ιεηηνΤξγίαοεμσηεξηθνχπεξηβάιινληνοζαείλαηαπφ-40°Cέσο+50°C. 

Σνθσηηζηηθφζαπξέπεηλαδηαζέηεηειαζηηθέοθιάληδεοζηεγαλνπνίεζεο,γηαπξνζηαζίαέλαληη 

εηζρψξεζεολεξνχθαηζθφλεο, θαηαζθεΤαζκέλεο απφ Τιηθά πνΤ δηαηεξνχληαραξαθηεξηζηηθά ηνΤο ζην 

ρξφλνθαη αληέρνΤΝ ζεξκηθήήκεραληθήθαηαπφλεζε.Διαζηηθέοθιάληδεοζηεγαλνπνίεζεο πνΤ 

παξνΤζηάδνΤΝ ζεκεία αζΤΝέρεηαο θαηκπνξνχλλα ζέζνΤΝ ζεθίλδΤΝΟ ηεζηεγαλφηεηα ηνΤ θσηηζηηθνχ 
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κεηελπάξνδν ηνΤ ρξφλνΤ δελεπηηξέπνληαη. 

Ζπξφζβαζεζηνεζσηεξηθφ ηνΤ θσηηζηηθνχζαπξέπεηλαγίλεηαηκερξήζεθνηλψλεξγαιείσλ. 

Σνθσηηζηηθφπξέπεηλαζρεδηάδεηαηθαηλαπαξάγεηαηζχκθσλακεηα60598-2-

3ήηζνδχλακα. 

Φηλίξηζκα 

πξφηΤπα EN60598-1θαηEN 

Σνζψκα ηνΤ θσηηζηηθνχπξέπεηλαπξνεηνηκαζηείθαηάιιεια,ψζηελαδηαζθαιίδεηαηθαιή 

πξνζθφιιεζεηεοβαθήοθαηπξέπεηλαβάθεηαηρξεζηκνπνηψληαο ζΤζηήκαηα βαθήοθαηάιιειαλα 

εγγΤεζνχληελαλζεθηηθφηεηαηεοηειηθήοεπηθάλεηαοζηεδηάβξσζε.Πξέπεηλαπαξέρεηαηέθζεζε 

δνθηκήοδηάβξσζεοθαηάISO9227(Γνθηκήδηάβξσζεοκεςεθαζκφαιαηηνχγηαψξεο). 

χζηεκαηήξημεο/Σνπνζέηεζε 

ηνΤιάρηζηνλ 1400 

Οκεραληζκφοζηήξημεοπξέπεηλαεπηηξέπεηηελζχλδεζε ηνΤ θσηηζηηθνχζε θνξΤθή ηζηνχ,γηα 

δηακέηξνΤο ίζεοκε60mm.Ζεγθαηάζηαζεησλζθηθηήξσλπξέπεηλαείλαη δΤΝαηή κεθνηλάεξγαιεία. 

Όιεονηβίδεοθαηνηζθηθηήξεο πνΤ ρξεζηκνπνηνχληαηπξέπεηλαείλαηαπφαλνμείδσηναηζάιη. 

Σνθσηηζηηθφπξέπεηλαείλαηεθνδηαζκέλνκενδεγίεοζηήξημεοθαη ζΤΝηήξεζεο, ζηηονπνίεοπξέπεη 

λαεπηζεκαίλνληαηνη ιεηηνΤξγίεο θαηνηδηαδηθαζίεογηαηηο κεζφδνΤο ρεηξηζκνχθαη ιεηηνΤξγίαο 

θαηηαεξγαιεία 

ΟΠΣΗΚΖΜΟΝΑΓΑ 

πνΤ ζαρξεηαζηνχλ. 

ΖνπηηθήκνλάδαζαπξέπεηλααπνηειείηαηαπφζηνηρείαLEDθαηλαπεξηιακβάλεηζχζηεκα 

αλαθιαζηήξσλ θαηαζθεΤαζκέλσλ απφ αινΤκίλην Τςειήο θαζαξφηεηαοκεπεξηεθηηθφηεηαζεραιθφφρη 

κεγαιχηεξεαπφ1%.ΣαLEDδελζαπξέπεηλα θέξνΤΝ δηθφ ηνΤο πιαζηηθφθαθφ,γηαηελ απνθΤγή ηνΤ 

θηηξηλίζκαηνοθαηησλ ζΤΝεπεηψλ ηνΤ. 

Γηαηελνπηηθήκνλάδαζαπξέπεηλα Τπάξρεη εδΤΝαηφηεηα επηινγήοαλάκεζαζε ηνΤιάρηζηνλ 

ηέζζεξηο(4) ηχπνΤο αλαθιαζηήξσλ,εξγνζηαζηαθήο θαηαζθεΤήο, κεζθνπφηελπιήξε θάιΤςε ησλ 

θσηνηερληθψλαπαηηήζεσλεμαζθαιίδνληαοηνβέιηηζηνθαη επηζΤκεηφ νπηηθφαπνηέιεζκα. 

Σνεμσηεξηθφ Τιηθφ πξνζηαζίαοηεονπηηθήοκνλάδαοζαπξέπεηλαείλαη θαηαζθεΤαζκέλν απφζεξκηθά 

ζθιεξΤκέλν γΤαιί αζθαιείαο πάρνΤο 4mmθαη’ειάρηζην.Γελεπηηξέπεηαηερξήζεπιαζηηθψλ Τιηθψλ 

γηα αθάιΤπηνΤο θαθνχο. 

Σνθσηηζηηθφζψκαζαπξέπεηλαείλαηεθνδηαζκέλνµεθίιηξναληαιιαγήο ηνΤ εζσηεξηθνχαέξαψζηε 

λαεμαζθαιίδεηαηεζηεγαλφηεηακν

λάδαο. 

ηνΤ θαηε απνθΤγή δεκηνΤξγίαο Τδξαηκψλ ζηνεζσηεξηθφηεονπηηθήο 

Ζνπηηθήκνλάδαπξέπεηλαείλαηαπνζπψκελεθαηλακπνξείλααληηθαηαζηαζείεχθνιαζηνζεκείν 

ηεοεγθαηάζηαζεοκεηερξήζε ζΤΝεζηζκέλσλ εξγαιείσλ. 

ΣνθσηηζηηθφζαπξέπεηλαείλαηFULLCUT-OFFθαηάIESNAκεκεδεληθήεθπνκπήθσηφοπάλσαπφηηο 

90°ήULOR=0%(U0)θαηάIESTM-15-11ζενξηδφληηαηνπνζέηεζε ηνΤ θσηηζηηθνχ. 

Σνθσηηζηηθφζψκαζαπξέπεηλαείλαηηαμηλνκεκέλνζχκθσλαµεην πξφηΤπν θσηνβηνινγηθήο 

αζθάιεηαο ΔΝ 62471 : Exempt Group (κεδεληθφ θσηνβηνινγηθφ 

ξίζθν).Φσηεηλήπεγή 

Ολνκαζηηθήθσηεηλήξνή:≥4900lm 

ΖθσηεηλήπεγήLEDζαπξέπεηλαείλαη Τςειήο απφδνζεο(≥121lm/W).ΣαLEDζαπξέπεηλαείλαη 

δηαηεηαγκέλαζε ηΤπσκέλα θΤθιψκαηα έρνληαοέλαζηξψκαζηήξημεοαπφ αινΤκίλην γηαθαιχηεξε 

ζεξκηθήδηάρΤζε. 

Ζζεξκνθξαζίαρξψκαηνοζαπξέπεηλαείλαη4000Κ±10%. 

ΟδείθηεοβαζκνχαπφδνζεορξσκάησλζαπξέπεηλαείλαηRa≥70. 

Ζαπφδνζε ηνΤ θσηηζηηθνχζαπξέπεηλαείλαη ηνΤιάρηζηνλ 121lm/W. 

ΓηάξθεηαΕσήο 

Ζδηάξθεηαδσήοζαπξέπεηλαείλαη ηνΤιάρηζηνλ 100.000ψξεοL90B10ζεTq=25°C(εαπνκείσζεηεο 

θσηεηλφηεηαοζηηο100.000ψξεοζαπξέπεηλαείλαηην90%απφηελαξρηθάδεισκέλεκεέλαθιάζκα 

απνηΤρίαοησλ10%). 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖΜΟΝΑΓΑ 

Ζειεθηξηθήκνλάδα(ηξνθνδνηηθφ)ζαπξέπεηλαείλαηπιήξσοαπνζπψκελεγηαζΤΝηήξεζεο

. 

ιφγνΤο εχθνιεο 

Σνηξνθνδνηηθφζαπξέπεηλαεπηηξέπεηηεξχζκηζεηεοθσηεηλήοξνήο(Dimming)κέζσπξσηνθφιισλ 

DALIή1-10V.Δπίζεολαπαξέρεηηε δΤΝαηφηεηα αΤηφλνκεο ιεηηνΤξγίαο κεεξγνζηαζηαθήπξνεπηινγή 

ζελαξίσλ ιεηηνΤξγίαο ζεηνΤιάρηζηνλ 4ζηάζκεοθσηηζκνχ. 

Σνθσηηζηηθφζαπξέπεηλαθέξεημερσξηζηφζχζηεκαπξνζηαζίαοαπφ Τπεξηάζεηο κέρξη10kV,γηαηελ 

πιήξεδηαζθάιηζε ηνΤ απφειεθηξηθέοαλσκαιίεο. 

Γηαηελειεθηξηθήζχλδεζεκεηα δίθηΤΟ ζαπξέπεηλαθέξεη ζηΤπηνζιίπηε IP68γηαθαιψδηα 

εμσηεξηθήο δηακέηξνΤ έσο12mm,ελψζαλαπαξέρεηαηπξν-θαισδησκέλν(φζνλαθνξάηελεζσηεξηθή 

ζΤΝδεζκνινγία) θαηέηνηκνγηαρξήζεκεζθνπφηελ εΤθνιία ζηελεγθαηάζηαζε. 

Ζιεθηξηθά 

ΥαξαθηεξηζηηθάΟλνκαζηηθήηζρ

χο:≤40.5W 

Ολνκαζηηθήηάζε ιεηηνΤξγίαο: 220-240V 

Ολνκαζηηθή ζΤρλφηεηα ιεηηνΤξγίαο: 50-60Hz 

ΤΝηειεζηήοηζρχνο:>0.90(ζεπιήξεοθνξηίν) 

Κιάζεκφλσζεο:ΚιάζεII 

 

ΗΣΟ 

Οζηδεξντζηφοζαπξέπεηλαείλαη 

 

 

χςνΤο 

 

 

4m,ζρήκαηνο 

 

 

θνινχξνΤ 

 

 

πΤξακίδαο 

 

 

κεδηαηνκήζρήκαηνο 

θχθινΤ θαηλαείλαη θαηαζθεΤαζκέλνο απφέιαζκαSt37-2 πάρνΤο 3mm.Hεμσηεξηθήδηάκεηξνο ηνΤ 

θχθινΤζηεβάζεηνΤηζηνχζαπξέπεηλαείλαη100mm,ελψζηελθνξΤθήηνΤηζηνχ60mm.  
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Οθνξκφο ηνΤ ζηδεξντζηνχπξέπεηλαεδξάδεηαηζεραιχβδηλεπιάθαδηαζηάζεσλ300Υ300Υ10mm,θαιά 

ειεθηξνζΤγθνιιεκέλε πάλσζε αΤηφλ, θαηλαθέξεηηέζζεξα(4) εληζρΤηηθά πηεξχγηαζηήξημεο πάρνΤο 

8mm,ζρήκαηνο νξζνγσλίνΤ ηξηγψλνΤ δηαζηάζεσλησλδχν(2)θαζέησλ πιεΤξψλ 150mmθαη75mm. 

Ζπιάθαέδξαζεοπξέπεηλαθέξεηθεληξηθήνπήγηαηε δηέιεΤζε ησλθαισδίσλθαη ηνΤ αγσγνχ 

γείσζεο,θαζψοθαηηέζζεξεηο(4)νπέο δηακέηξνΤ 20mmζεαπφζηαζε200mmθαηζεηεηξαγσληθή 

δηάηαμεγηαηεζηεξέσζε ηνΤ ηζηνχζε ήινΤο θνριίσζεο (κπνΤιφληα) δηακέηξνΤ Φ16, ζΤΝΟιηθνχ 

κήθνΤο 500mmνηνπνίνηλα θαηαιήγνΤΝ ζεζπείξσκα κήθνΤο 100mmθαιάεπεμεξγαζκέλν. 

Οηηέζζεξεηοήινηπξέπεηλαείλαη ζΤΝδεδεκέλνη κεηαμχ ηνΤο κεειεθηξνζΤγθνιιεκέλεο επάλσζ’ 

αΤηνχο γσληέο20/20/3ήιάκεο30/4ζεζρήκα ηεηξαγψλνΤ ζηεβάζεησλθαηρηαζηίιίγνπξηλην 

ζπείξσκά ηνΤο πξνο απνθΤγή κεηαθηλήζεψοησλθαηάηελελζσκάησζή ηνΤο κέζαζηεβάζεαπφ 

ζθΤξφδεκα. 

Οηζηφοπξέπεηλαθέξεηζεαπφζηαζε800mmαπφηεβάζε 

 

ηνΤ 

 

Οπή 

 

δηαζηάζεσλ70Υ300mmγηαηελ 

ηνπνζέηεζε αθξνθηβσηίνΤ, πνΤ θιείλεηκεθαηάιιειε ζΤξίδα απφιακαξίλα ηνΤ ίδηνΤ πάρνΤο κεηνλ 

Τπφινηπν ηζηφθαηκεηξφπν πνΤ Νακελεμέρεη ηνΤ ειάζκαηνο ηνΤ ηζηνχ.Δζσηεξηθάηεονπήοπξέπεη 

λαειεθηξνζΤγθνιιείηαη ιακάθηκενπήγηαηελζχλδεζε ηνΤ αγσγνχγείσζεο. 

Μεηά απφ ζρεηηθή πξνεξγαζία, δειαδή απφμεζε, ηξφρηζκα θαη θαζαξηζκφ, πξέπεη λα γαιβαλίδεηαη 

ελζεξκψ ζχκθσλα κε ηηο θάησζη πξνδηαγξαθέο: BS729 , DIN50976 , ASTM A-123 , ISO 1461 & GR-

181(ΓΔΖ)ήηζνδχλακα. 

Δλαιιαθηηθά (ή θαη επηπξφζζεηα) ν ηζηφο κεηά απφ ζρεηηθή πξνεξγαζία, δειαδή απφμεζε, 

ηξφρηζκαθαηθαζαξηζκφ,πξέπεηλαακκνβνιείηαη,αζηαξψλεηαηκεεπνμεηδηθφαζηάξηθαηβάθεηαηκεηειηθφ 

ρξψκααπφρξσζεοε

ιεθηξνζηαηηθή. 

πνΤ ζαΤπνδείμεη εΤπεξεζία. Ζβαθή ηνΤ ηζηνχκπνξείλαείλαηείηεαπιήείηε 

Σνζχζηεκαησλθνριηψλαγθχξσζεο(αγθχξην)ζηνεθηεζεηκέλν ηνΤο ηκήκαθαηεπηπιένλζεηκήκα 

100mm πνΤ βΤζίδεηαη ζην ζθΤξφδεκα ηεοβάζεοπξέπεηλαείλαηεπίζεο πξνζηαηεΤκέλνκε 

γαιβάληζκα.Ο

ηζηφοζηελ 

 

θνξΤθή 

 

ηνΤ 

 

κπνξείλαδερηείβξαρίνλακνλφήδηπιφ, 

 

εΤζχγξακκν 

 

ήθακπχιν, 

νπνηαζδήπνηεδηάηαμεοθαζψοεπίζεοθαηθσηηζηηθφ θνξΤθήο αθνχθνιιεζείζηελ θνξΤθή ηνΤ ηζηνχε 

θαηάιιειε ζΤζηνιή (εάλαπαηηείηαη). 
 

ηεληηκήκνλάδαοπεξηιακβάλεηαηεπξνκήζεηα ηνΤ θσηηζηηθνχζψκαηνοθαη ηνΤ ηζηνχ,εκεηαθνξά 

ηνΤ ζηεληειηθήζέζεθαζψοθαηθάζεδαπάλεθαη Τιηθά (θαιψδηα,θξεάηηα,ζσιήλεοειεθηξνινγηθνί 

θιπ) πνΤ ζααπαηηεζνχλγηαηελέληερλεηνπνζέηεζε ηνΤ. 
 

(1ηεκ) 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά):1.750,26 

(Οινγξάθσο):ρίιηα επηαθόζηα πελήληα θαη είθνζη έμη ιεπηά 
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