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3.1. ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔ ΑΝΑΛΤΖ ΣΗΜΩΝ 
 
 

«ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΩΝ ΒΑΗΚΩΝ 
ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΠΡΑΗΝΟΤ ΖΜΔΗΟΤ» 

Δθηηκώκελεο αμίαο  280.000,00 Δπξώ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.) 

 
 
 
 
 
 

ΑΠΡΗΛΗΟ  2021 



 

 

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ 

 

 

Οη λέεο ηηκέο ζην ηηκνιφγην ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ 3νπ Σξηκήλνπ 2012. 

 

 

Άξζξν A.T. 1.1: 

(ΟΓΟΑ-2) 

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο - εκηβξαρώδεο 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 1123Α) 

 

Γεληθέο εθζθαθέο, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, εδαθψλ γαησδψλ θαη 
εκηβξαρσδψλ νπνηαζδήπνηε ζπζηάζεσο, αλεμαξηήησο βάζνπο, πιάηνπο θαη θιίζεσο πξαλψλ, ζε 
λέν έξγν ή γηα επέθηαζε ή ζπκπιήξσζε ή δηαπιάηπλζε ππάξρνληνο, αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο 
εξγαζίαο θαη ησλ δπζρεξεηψλ πνπ πξνθαιεί (θνληά ή καθξηά, ρακειά ή πςειά ζρεηηθά κε ην 
ππάξρνλ έξγν), γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ θαη κε νπνηνδήπνηε εθζθαπηηθφ κέζν, ελ μεξψ ή κε 
παξνπζία λεξψλ, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 02-02-01-00. 

Με ην άξζξν απηφ ηηκνινγνχληαη επίζεο νη αθφινπζεο εθζθαθέο ζε εδάθε αλάινγεο ζθιεξφηεηαο: 

- αλνηρηψλ ηάθξσλ γηα ην ηκήκα ηνπο πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m κεηά ηεο κφξθσζεο ησλ 
πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπο, 

- γηα ηε δεκηνπξγία αλαβαζκψλ πξνο αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ, 

- ηξηγσληθψλ ηάθξσλ κεηά ηεο κφξθσζεο ησλ πξαλψλ, φηαλ απηέο θαηαζθεπάδνληαη ζηε ζπλέρεηα 
ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ ηεο νδνχ, 

- γηα ηνλ θαζαξηζκφ νρεηψλ χςνπο θαη πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m, 

- ηερληθψλ Cut and Cover κεηά ησλ κέηξσλ πξνζσξηλήο θαη κφληκεο αληηζηήξημεο ησλ πξαλψλ ησλ 
εθζθαθψλ εθφζνλ δελ απνδεκηψλνληαη κε άιιν άξζξν απηνχ ηνπ ηηκνινγίνπ 

- γηα ηε δεκηνπξγία ζηνκίσλ ζεξάγγσλ θαη Cut and Cover 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

• ε πξνζέγγηζε κεραλεκάησλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ε εθζθαθή κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη ππφ 
νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, 

• ε απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ, ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ, ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο 
ζθάθεο θαη ν ζρεκαηηζκφο ησλ αλαβαζκψλ 

• ε δηαινγή, θχιαμε, θνξηνεθθφξησζε ζε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν θαη ε κεηαθνξά ησλ 
πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ ζην έξγν (π.ρ. 
θαηαζθεπή 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 πξνζσξηλψλ 
απνζέζεσλ θαη ε εθθφξησζε ζε ηειηθέο ζέζεηο, θαζψο θαη ε δηάζηξσζε θαη δηακφξθσζε ησλ 
ρψξσλ απφζεζεο ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο 

• ε αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ εθζθαθήο φπνπ ηπρφλ απηή απαηηείηαη, θαζψο θαη ε εθζάκλσζε, θνπή, 
εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε δέλδξσλ, αλεμαξηήησο πεξηκέηξνπ θνξκνχ, ζε νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε. 

• ε αληηκεηψπηζε πάζεο θχζεσο δπζρεξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγρξνλε θπθινθνξία, 
φπσο πεξηνξηζκέλα κέησπα θαη φγθνη εθζθαθψλ θιπ. 

• ε ζπκπχθλσζε ηεο ζθάθεο ησλ νξπγκάησλ θάησ απφ ηε ‘ζηξψζε έδξαζεο νδνζηξψκαηνο’ κέρξη 
ηνπ βάζνπο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο Φέξνπζαο Ιθαλφηεηαο Έδξαζεο (Φ.Ι.Δ), 
φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ κειέηε, ζε βαζκφ ζπκπχθλσζεο πνπ λα αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε 
ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 90% ηεο ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά 
ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor Modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2). 

• νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

• ε επαλεπίρσζε (κε πξντφληα εθζθαθψλ) ησλ ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ, 
πνπ νη εθζθαθέο ηνπο απνδεκηψλνληαη κε ην άξζξν απηφ, φηαλ δελ ππάξρεη απαίηεζε 
ζπκπχθλσζεο 



ΔΡΓΟ::ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ  ΥΩΡΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΒΑΙΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΠΡΑΙΝΟΤ ΗΜΔΙΟΤ ελ: 3/24 

Τιμολόγιο με Ανάλυση Τιμών 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηηκή είλαη γεληθήο εθαξκνγήο αλεμάξηεηα απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζε κηα 
ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή άιινπο 
ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο. 

Η απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ, ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε ηζηκέλην, 
πιαθνζηξψζεσλ, δαπέδσλ απφ ζθπξφδεκα, θξαζπεδνξείζξσλ θαη ζηεξεψλ έδξαζεο θαη 
εγθηβσηηζκνχ ηνπο, θαζψο θαη πάζεο θχζεσο θαηαζθεπψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ φγθνπ ησλ 
γεληθψλ εθζθαθψλ, επηκεηξψληαη θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 
παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη κέρξη ηα φξηα εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ 
ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νπδεκία 
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 θπβηθφ κέηξν. 

 

Αλάιπζε ηηκήο: 

Αρχική τιμή άρθρο ΟΔΟ-Α2 
   

0.70 € 

        Μεταφορά εκτόσ πόλεωσ ςε οδό καλισ βατότθτασ 
   ςε απόςταςθ  πλθςιζςτερου χώρου 

ΑΕΚΚ 4,99 km 
  

  

0.2 * 4,99 = 1.00 € 

   

Σφνολο 
  

1.70 € 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): έλα επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 1.70€ 

 

Άξζξν A.T. 1.2: 

(ΟΗΚ20.05.01) 

Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ, ζε 
εδάθε γαηώδε-εκηβξαρώδε 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2124) 

 

Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, πιάηνπο βάζεσο έσο 3,00 m ή 
κεγαιπηέξνπ ησλ 3,00 m αιιά επηθαλείαο βάζεσο έσο 12,00 m2, ζε βάζνο κέρξη 2,00 m απφ ην 
ρακειφηεξν ρείινο ηεο δηαηνκήο εθζθαθήο, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο βάζνπο έσο 0,30m, ηνπ 
νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε εξεκεί είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή ζπλερή άληιεζε (ε νπνία 
πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα), κε ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ, ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ 
ππζκέλα θαη ηελ ηπρφλ αλαγθαία ζπνξαδηθή αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ 
έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-04-00-00 ‘Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ’ 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: 

Η θνξηνεθθφξησζε θαη ε θαζαξή κεηαθνξά πξνο νξηζηηθή απφζεζε ησλ πάζεο θχζεσο 
πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδαο. Οη 
κελ θνξηνεθθνξηψζεηο ηηκνινγνχληαη κε βάζε ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ ΝΔΣ ΟΙΚ, ε δε θαζαξή 
κεηαθνξά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*}, ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Οξνπο 
ηνπ ΝΔΣ ΟΙΚ. 

Οη πνζφηεηεο ησλ πξνο απφξξηςε πξντφλησλ εθζθαθψλ ζα επηκεηξψληαη ζε φγθν νξχγκαηνο 
(ζπλνιηθή πνζφηεηα πξντφλησλ εθζθαθψλ - θαζαηξέζεσλ κείνλ πνζφηεηεο πνπ δηαηίζεληαη γηα 
επαλεπηρψζεηο). 

 

Αλάιπζε ηηκήο: 

Αρχική τιμή άρθρο ΟΙΚ20.05.01 
  

4.50 € 



ΔΡΓΟ::ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ  ΥΩΡΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΒΑΙΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΠΡΑΙΝΟΤ ΗΜΔΙΟΤ ελ: 4/24 

Τιμολόγιο με Ανάλυση Τιμών 

        Μεταφορά εκτόσ πόλεωσ ςε οδό καλισ βατότθτασ 
   ςε απόςταςθ  πλθςιζςτερου χώρου ΑΕΚΚ 4,99 km 

  

  

0.2 * 4,99 = 1.00 € 

   

Σφνολο 
  

5.50 € 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): πέληε επξψ θαη πελήληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 5.50€ 

 

Άξζξν A.T. 1.4: 

(ΤΓΡ3.10.02.01) 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή 
εκηβξαρώδεο ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή, κε πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 
m, κε ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ 
ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 
απόζηαζε, γηα βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6081.1) 

 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο 
θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο 
ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε 
άληιεζε), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 ‘Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ 
δηθηχσλ’.  

Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη 
ππνρξεσηηθά κε αζθαιηνθφθηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ 
άξζξνπ. 

Η ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο 
αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ 
απαηηνχληαη), ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο 
δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε 
αλαπέηαζε, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα 
εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή 
θαηαθφξπθεο).  

Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 
2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη 
ηδηαίηεξα, ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 

Oη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε 
δψλε εθαξκφδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν, αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ 
νξχγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ 
νξχγκαηνο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ 
κειέηε, αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθψλ. 

 

Αλάιπζε ηηκήο: 

Αρχική τιμή άρθρο ΥΔΡ3.10.02.01 
   

7.50 € 

        Μεταφορά εκτόσ πόλεωσ ςε οδό καλισ βατότθτασ 
   ςε απόςταςθ  πλθςιζςτερου χώρου ΑΕΚΚ 4,99 km 

  

  

0.2 * 4,99 = 1.00 € 
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Νζα τιμι 
  

8.50 € 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): νθηψ επξψ θαη πελήληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 8.50€ 

 

 

Άξζξν A.T. 1.5: 

(ΟΓΟΑ-23) 

Καηαζθεπή ζηξώζεο άκκνπ - ζθύξσλ κεηαβιεηνύ πάρνπο 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 3121A) 

 

Καηαζθεπή ζηξψζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο, είηε γηα απνζηξάγγηζε είηε γηα εμπγηαληηθέο ζηξψζεηο, 
ππφ ηα επηρψκαηα θαη ππφ ηα ζεκέιηα ηερληθψλ έξγσλ, απφ άκκν θαη ζθχξα κεγίζηνπ θφθθνπ 20 
cm, πξνεξρφκελα απφ θνζθίληζκα θπζηθψλ ακκνραιίθσλ ή ζξαχζε θαηαιιήισλ βξαρσδψλ 
πιηθψλ. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 Η κφξθσζε θαη ζπκπχθλσζε ηνπ εδάθνπο έδξαζεο ηεο ζηξψζεο άκκνπ - ζθχξσλ κε βαζκφ 
ζπκπχθλσζεο ηνπιάρηζηνλ 90% ηεο ππθλφηεηαο, πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ 
ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2) 

 Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά, απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ηεο άκκνπ, ησλ ζθχξσλ, ηνπ 
απαηηνχκελνπ λεξνχ δηαβξνρήο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη ε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ, 

 Η δηάζηξσζε, δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε ησλ πιηθψλ, 

Η επηκέηξεζε γίλεηαη επί ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν 

 

Αλάιπζε ηηκήο: 

Αρχική τιμή άρθρο ΟΔΟ-Α23 
   

7.70 € 

        Μεταφορά εκτόσ πόλεωσ ςε οδό καλισ βατότθτασ 
   ςε απόςταςθ  πλθςιζςτερου χώρου ΑΕΚΚ 30 km 

  

  

0.19 * 30 = 5.70 € 

   

Νζα τιμι 
  

13.40 € 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): δέθα ηξία επξψ θαη ζαξάληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 13.40€ 

 

Άξζξν A.T. 1.8: 

(ΟΗΚ 20.50.03 
ΥΔΣ.) 

Γηαρείξηζε απνβιήησλ εθζθαθώλ, θαηαζθεπώλ θαη θαηεδαθίζεσλ 
(ΑΔΚΚ)- Τιηθά γεληθώλ εθζθαθώλ γαηώδε-εκηβξαρώδε & 
ζθπξνδέκαηα 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 2172) 

 

Γηαρείξηζε απνβιήησλ εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ) θαη γεληθά θάζε πιηθνχ ή 
αληηθεηκέλνπ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο πνπ ζεσξείηαη απφβιεην θαηά ηελ έλλνηα 
ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 2939/2001 θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε απν ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3854/2010 θαη 
ηελ ππ.αξηζκ. 36259/1757/Δ103/23-08-2010 ΚΤΑ, ΦΔΚ 1312/Β/24-08-2010.    

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ν δηαρσξηζκφο ησλ πιηθψλ, ην θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο 
απνβιήησλ ζηε κνλάδα επεμεξγαζίαο ΑΔΚΚ, ε θάιπςε νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηε 
κνλάδα επεμεξγαζίαο ΑΔΚΚ θαη ε ιήςε βεβαίσζεο παξαιαβήο απν ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο Μνλάδαο. 
Η ζπιινγή, θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ πεξηιακβάλεηαη ζηα εθάζηνηε άξζξα.  
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Τιηθά γεληθψλ εθζθαθψλ (γαηψδε-εκηβξαρψδε) θαζψο θαη ζθπξνδέκαηα. Σηκή αλά ηφλν (ton) 
πιηθνχ.   

 

Αλάιπζε ηηκήο: 

Μέζε ηηκή απφ ηηκνιφγην κνλάδσλ δηαρείξηζεο ΑΔΚΚ 2,50€ 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): δχν επξψ θαη πελήληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 2.50€ 

 

 

Άξζξν A.T. 3.2: 

(ΟΗΚ 64.48 ΥΔΣ.) 

πξκαηόπιεγκα γαιβαληδέ κε βξόγρνπο ξνκβνεηδνύο ζρήκαηνο 5Υ5 
cm πάρνπο 3mm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ6448) 

 

πξκαηφπιεγκα γαιβαληδέ κε βξφγρνπο ξνκβνεηδνχο ζρήκαηνο (πιεθηφ), πάρνπο 3,00mm, 
δηαζηάζεσλ βξφγρνπ 5,5 cm Υ 5,5 cm, ηνπνζεηεκέλν, κεηά ηνπ γαιβαληδέ ζχξκαηνο (νχγηα) Φ3 
ρηι. ζε δχν ζεηξέο, ζε παζζάινπο ή ζε ζθειεηφ πεξηθξαγκάησλ. Σν ηέλησκα ησλ ζπξκάησλ 
(νχγηα), ζα γίλεη κε ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ έληαζεο ζπξκάησλ (εληαηήξα). 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) θαιππηφκελεο επηθάλεηαο πεξηθξαγκάηνο 

 

Αλάιπζε ηηκήο: 

Προμικεια υλικών από εμπόριο 
  

3.5 €/m2 

Υλικά ςτερζωςθσ ανθγμζνα ςε ιλουσ  
    

 

251 0.927 * 0.05 = 0.05 
 Εργαςία τοποκζτθςθσ (m2) 

     

  

Ωρομίςκιο  (€) Ώρεσ εργαςίασ  (h) 
  Τεχνίτθσ 113 19.87 * 0.1 = 1.99 € 

Βοθκόσ 112 16.84 * 0.1 = 1.68 € 

   

Σφνολο 
  

7.22 €/m2 

 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): επηά επξψ θαη είθνζη δχν ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 7.22€ 

 

 

Άξζξν A.T. 3.5: 

(ΟΗΚ 62.25 ΥΔΣ.) 

Μεηαιιηθέο ζύξεο πεξίθξαμεο, απινύ ζρεδίνπ, ζπξόκελεο ή 
αλνηγόκελεο, κνλόθπιιεο ή δίθπιιεο, από πξνθίι  θαη ειάζκαηα 
ράιπβα ςπρξάοεμειάζεσο, γαιβαληζκέλα ελ ζεξκώ θαη πιέγκα από 
γαιβαληδέ ζύξκα πάρνπο 3,5mm, κεηά ηεο δαπάλεο βαθήο κε δύν 
ζηξώζεηο primer εηδηθνύ γηα γαιβαληζκέλεο επηθάλεηεο 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ6225) 

 

Μεηαιιηθέο ζχξεο πεξίθξαμεο, ζπξφκελεο ή αλνηγφκελεο, κνλφθπιιεο ή δίθπιιεο, απφ πξνθίι θαη 
ειάζκαηα ράιπβα ςπρξάο εμειάζεσο, γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ θαη πιέγκα απφ γαιβαληδέ ζχξκα 
πάρνπο 3,5mm, πιήξσο θαηαζθεπαζκέλεο, ηνπνζεηεκέλεο θαη βακκέλεο κε δχν ζηξψζεηο primer 
εηδηθνχ γηα γαιβαληζκέλεο επηθάλεηεο.  

Δλδεηθηηθψο, νη ζχξεο ζα πεξηιακβάλνπλ:  

α) θάζζα θαη πεξηκεηξηθφ πιαίζην ζπξνθχιισλ απφ ραιχβδηλεο δηαηνκέο νπνησλδήπνηε 
δηαζηάζεσλ θαη κνξθψλ  
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β) ελδηάκεζεο ηξαβέξζεο ή/θαη δηαγψληεο απφ θιεηζηέο ραιχβδηλεο δηαηνκέο ή ειάζκαηα 
νπνησλδήπνηε απαηηνπκέλσλ δηαζηάζεσλ θαη πάρνπο  

γ) ραιχβδηλα θνκβνειάζκαηα ζχλδεζεο, νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, ζηεξενχκελα ζηα φκνξα 
κεηαιιηθά ζηνηρεία ηνπ ζθειεηνχ κε ειεθηξνζπγθφιιεζε  

δ) πιέγκα ηεηξαγσληθήο νπήο αλνίγκαηνο 50mmx50mm, απφ γαιβαληδέ ζχξκα πάρνπο 3,5mm  

ε) νδεγνχο θχιηζεο βαξέσο ηχπνπ  

δ) θαιχκκαηα νδεγψλ θχιηζεο απφ ζηξαληδαξηζηή ιακαξίλα νπνηνπδήπνηε πάρνπο  

ε) ηξνρνχο θχιηζεο βαξέσο ηχπνπ (θάησ ή/θαη επάλσ) πηζηνπνηεκέλεο ηθαλφηεηαο λα θέξνπλ ην 
βάξνο θάζε ζπξφθπιινπ  

ζ) ξάγεο νιίζζεζεο θαηαιιήινπ πξνθίι ηνπ εκπνξίνπ απφ κνξθνράιπβα  

η) νδεγνχο ζηαζεξνπνίεζεο απφ ιάκπεο θαη ξάνπια (stop) η) ειαηήξηα, ρεηξνιαβέο, θιεηδαξηέο 
αζθαιείαο θαη γεληθψο φ,ηη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ άξηηα θαη άςνγε ιεηηνπξγία ηνπο.  

Η πνηφηεηα ησλ ραιχβσλ θαηαζθεπήο νξίδεηαη απφ ηελ Μειέηε θαη ηα ρέδηα ηνπ 'Δξγνπ.  

Δπηζεκαίλεηαη φ,ηη: 

i) ζε ζέζεηο ζπγθνιιήζεσλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζα γίλεηαη πιήξεο θαζνξηζκφο ηεο γχξσ 
πεξηνρήο (απφ ίρλε νμεηδψζεσλ, θαηάινηπα ζπγθνιιήζεσλ θιπ) θαη επηκειήο ιείαλζε ησλ 
επηθαλεηψλ ησλ ζπγθνιιήζεσλ  

ii) ζε ζέζεηο ζπγθνιιήζεσλ, δηαηξήζεσλ  ή ηνκψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ή ζε άιιεο ζέζεηο 
ηξαπκαηηζκνχ ηνπ ζεξκνχ γαιβαλίζκαηνο ζα γίλεηαη ηνπηθφ ςπρξφ γαιβάληζκα κε ςεθαζκφ.  

Η ηηκή αθνξά νπνηαδήπνηε πνζφηεηα εξγαζίαο εθηεινχκελε ζχκθσλα κε ηελ Μειέηε, ηηο 
ιεπηνκέξεηεο ησλ εγθεθξηκέλσλ απφ ηελ Τπεξεζία θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ, ηηο αληίζηνηρεο  
ηζρχνπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ έξγνπ.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη:  

νη δαπάλεο πξνκήζεηαο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ, κηθξνυιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ 
θαηαζθεπήο, ζχλδεζεο, ζπγθφιιεζεο, ζηεξέσζεο ζε νπνηνπδήπνηε είδνπο θαηαζθεπέο, 
αλάξηεζεο, ιεηηνπξγίαο, βαθήο σο άλσ θιπ κεηά θζνξάο θαη απνκείσζεο, νη δαπάλεο φισλ ησλ 
κεηαθνξψλ θαη εθθνξηψζεσλ κέρξη ηελ ζέζε ηεο ηειηθήο ελζσκάησζεο ησλ ζπξψλ ζην έξγν, νη 
δαπάλεο δηάζεζεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ, βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ, 
εξγαιείσλ θαη αλπςσηηθψλ κέζσλ, νη δαπάλεο θαηάιιειεο δηακφξθσζεο ηεο θάζζαο θαη ηνπ 
πιαηζίνπ ησλ ζπξψλ γηα ηελ ππνδνρή ηπρφλ απαηηνχκελεο εηδηθήο ειεθηξηθήο θιεηδαξηάο (ρσξίο 
ηελ αμία απηήο) θαη γεληθψο θάζε δαπάλε πνπ, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά, είλαη 
απαξαίηεηε γηα ηελ έληερλε θαη πιήξε θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε, βαθή θαη παξάδνζε ησλ ζπξψλ ζε 
άξηηα θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, κε φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα απηψλ θαη πιήξσο ηνπνζεηεκέλα 
θαη ξπζκηζκέλα. 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) 

 

Ανάλυςθ τιμισ: 
      Αρχικι τιμι άρκρο  ΟΙΚ 62.25 

   

6.25 € 

        Προςαφξθςθ για επιπρόςκετεσ εργαςίεσ και υλικά 1.00 € 

   

Νζα τιμι 
  

7.00 € 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): επηά επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 7.00€ 

 

 

Άξζξν A.T. 3.6: 

(ΟΗΚ 72.65 ΥΔΣ.) 

Δπέλδπζε ζηέγεο κε πάλει πνιπνπξεζάλεο, κε όςε ξσκατθνύ 
θεξάκνπ, ειάρηζηνπ πάρνπο κόλσζεο 40 mm, 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6401) 
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Δπέλδπζε ζηέγεο κε πάλει πνιπνπξεζάλεο, ειάρηζηνπ πάρνπο κφλσζεο 40 mm, ζχκθσλα κε ηε 
κειέηε θαη ηηο νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο. Σα πάλει ζα ηνπνζεηνχληαη απφ έκπεηξν ζπλεξγείν, ζηε 
ζεηξά θαη δηαδνρηθά, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απφιπηε εθαξκνγή κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη ε πιήξε 
ζηεγαλφηεηα ηεο ππνθείκελεο ζηέγεο. Η ηνπνζέηεζε - ηξφπνο ζηεξεψζεσο, ζα γίλεη ζχκθσλα 
πξφο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πιηθνχ θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, θαη κε γαβαληζκέλα 
ζπλδεηηθά πιηθά (απηνδηάηξεηεο βίδεο, ξνδέιιεο, ιάζηηρα). 

Η κφλσζε απφ αθξφ πνιπνπξεζάλεο (απηνζβελνχκελεο), ππθλφηεηαο 40 kg/m3, ζα πεξηβάιιεηαη 
εθαηέξσζελ ('ζαληνπηηο'), απφ γαιβαληζκέλα, κεηαιιηθά ειάζκαηα ράιπβα, ειάρηζηνπ πάρνπο 0,50 
mm (εμσηεξηθφ έιαζκα) θαη 0,35 mm (εζσηεξηθφ έιαζκα). 

Σα παλέια, νηνλδήπνηε δηαζηάζεσλ ζα έρνπλ φςε ξσκατθνχ θεξάκνπ θαη ρξψκα επηινγήο ηεο 
Τπεξεζίαο, Η εηαηξεία παξαγσγήο ησλ πάλει πνιπνπξεζάλεο ζα θέξεη πηζηνπνίεζε EN ISO 
9001:2008, ελψ ην πάλει ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλν πξντφλ (ζήκαλζε CE). Ο ζπληειεζηήο 
ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ι ηνπ πξντφληνο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 0,022 W/(mK) θαη ζα 
πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηα ζπλνδεχνληα έγγξαθα - πηζηνπνηεηηθά ηνπ πξντφληνο. Η θαηαζθεπή ζα 
νινθιεξσζεί κε ηελ ηνπνζέηεζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ (π.ρ. ρηέλη φςεσο, πιαηλή θνξλίδα, ρηέλη 
θνξπθήο, θνξπθή, λεξνζηαιάθηεο θιπ), ή φηη άιιν απαηηείηαη γηα ηελ ηέιεηα φςε θαη άξηηα 
θαηαζθεπή ηεο ζηέγεο.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, φια ηα απαξαίηεηα πιηθά, κηθξνυιηθά, ε κεηαθνξά ηνπο ζην ρψξν ηνπ 
έξγνπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, κεηά ησλ απαξαίηεησλ ηθξησκάησλ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 72 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 
α) ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ άξζξσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη 
πιηθά): 

- Σα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα εηδηθά ηεκάρηα (θνξθηάδεο, ινχθηα, πιαΙλέο θαηαιήμεηο θιπ). 
- Οη δηακφξθσζε δηφδσλ ζσιελψζεσλ, κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θιπ. 
- Η ζθξάγηζε ησλ απνιήμεσλ ησλ θνξθηάδσλ. 
- Η ζηεξέσζε  ησλ θεξακηδηψλ (ζπλήζσο βπδαηηλψλ), ησλ θνξθηάδσλ θιπ, κε ζχξκα απφ 

ζθιεξφ ράιπβα, αλνμείδσηα ή γαιβαληζκέλα άγθηζηξα,  απηνδηαηξπνχκελεο, γαιβαληζκέλα 
θαξθηά θιπ. 

- Σν θνλίακα ζθξάγηζεο ησλ θάησ απνιήμεσλ ζηέγεο θαη θνξθηάδσλ (νηαζδήπνηε ζχλζεζεο), 
ζηελ πεξίπησζε ελ μεξψ θαηαζθεπήο επηθεξάκσζεο 

- Η ελδερφκελε ηνπνζέηεζε αλνμεηδψησλ θηελψλ ή ζίηαο γηα ηελ ζθξάγηζε ησλ νπψλ ζηηο 
θάησ απνιήμεηο επηζηέγαζεο κε βπδαληηλά ή άιια θνίια θεξακίδηα. 

- Οη ηπρφλ απηνθφιιεηεο αζθαιηηθέο κεκβξάλεο γηα ηελ ζηεγάλσζε αξκψλ απνιήμεσλ 
θαπλνδφρσλ θιπ, 

- Σα θνληακάηα θάζε κνξθήο ζηελ πεξίπησζε θνιπκβεηήο θαηαζθεπήο θαη ηα αληίζηνηρα 
πξφζκηθηα απηψλ. 

β) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ επηθεξακψζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη (εθηφο αλ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ 
πεξηγξαθή ηνπ άξζξνπ) ε ηνπνζέηεζε θχιισλ ραιθνχ, γαιβαληζκέλεο ιακαξίλαο ή 
ειεθηξνζηαηηθά βακκέλνπ αιινπκηλίνπ. 

γ) Οη ηηκέο κνλάδαο ησλ άξζξσλ ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 72  έρνπλ εθαξκνγή  αλεμαξηήησο ηεο 
θιίζεο ηεο ζηέγεο θαη ηνπ χςνπο ηεο απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη ηηο ελδερφκελεο 
απμεκέλεο επηθαιχςεηο ησλ θεξακηδηψλ νη νπνίεο απαηηνχληαη απφ ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, 
ζπκπεξηιακβάλνπλ ζε θάζε δαπάλε γηα ηελ ιήςε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ απαηηνχληαη 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

Ανάλυςθ τιμισ: 
      Αρχικι 

τιμι  άρκρο  
ΟΙΚ 
72.65 

   

45 € 

        Τροποποιείται θ περιγραφι του άρκρου, ορίηεται το πάχοσ 
   του πάνελ  και ο τρόποσ τοποκζτθςισ  του. Η τιμι δεν αλλάηει 45 € 
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Τιμολόγιο με Ανάλυση Τιμών 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ζαξάληα πέληε επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 45.00€ 

 

Άξζξν A.T. 3.7: 

(ΟΗΚ-61.26 Υ1) 

Μεηαιιηθέο νξηδόληηεο πδξνξξνέο. 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ6126) 

 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε νξηδφληησλ πδξνξξνψλ ηξαπεδνεηδνχο κνξθήο απφ θχιια βακκέλεο 
ιακαξίλαο πάρνπο 2,50mm, πιήξσο ηνπνζεηεκέλεο θαη ιεηηνπξγηθέο ζην έξγν κε ηηο θαηάιιειεο 
κνξθψζεηο πδξνζπιινγήο θαη απνιήμεσλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο.   

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο (m) πιήξνπο ηνπνζέηεζεο. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: 

Γηα ηηο εξγαζίεο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 61 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί 
φξνη: 

(α) ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (ηαπ, ζπλδεηήξεο επέθηαζεο, θνριίεο θιπ), ζηεξέσζεο (ρεκηθά 

ή εθηνλνχκελα βχζκαηα, κε Δπξσπατθή Σερληθή Έγθξηζε -ΔΣΑ-, ζχκθσλα κε ηηο ETAG 
001.XX), θαη ιεηηνπξγίαο (φπνπ ηπρφλ απαηηείηαη, ζηξνθείο, ξάνπια θχιηζεο θιπ) απφ 
αλνμείδσην ράιπβα ή ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλα, 

- ηα πιηθά ζπγθφιιεζεο θαη ηα ελδερφκελα παξεκβιήκαηα ζηεγαλφηεηαο (λενπξέλην, EPDM 
θιπ),  

- ελδερφκελεο καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ ησλ ζηνηρείσλ. 

(β) Όηαλ κεηαβάιινληαη γεσκεηξηθά ζηνηρεία αλαθεξφκελσλ δηαηνκψλ ζηδεξψλ ζηνηρείσλ ησλ 
άξζξσλ, ζηε πεξίπησζε πνπ ε ηηκνιφγεζε ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κε βάζε ηε κνλάδα κήθνπο ή 
ηελ επηθάλεηα, ε ηηκή αλαπξνζαξκφδεηαη αλαινγηθά κε βάζε ηελ αλαινγία ζπλνιηθνχ βάξνπο 
λέαο θαη παιαηάο θαηαζθεπήο. 

 

Ανάλυςθ τιμισ: 
      Τιμι από εμπόριο ςυμπερ. των υλικών ςτερζωςθσ 

 
7.32 €/m 

        Εργαςία τοποκζτθςθσ (m) 
     

  

Ωρομίςκιο  (€) Ώρεσ εργαςίασ  (h) 
  Τεχνίτθσ 113 19.87 * 0.4 = 7.95 € 

Βοθκόσ 112 16.84 * 0.4 = 6.74 € 

   

Σφνολο 
  

22.00 € 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): είθνζη δχν επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 22.00€ 

 

Άξζξν A.T. 3.8: 

(ΟΗΚ-61.26 Υ2) 

Μεηαιιηθέο θαηαθόξπθεο πδξνξξνέο. 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6126) 

 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θαηαθφξπθσλ πδξνξξνψλ θπιηλδξηθήο κνξθήο απφ θχιια 
γαιβαληζκέλεο ιακαξίλαο πάρνπο 2,50mm, πιήξσο ηνπνζεηεκέλεο θαη ιεηηνπξγηθέο ζην έξγν κε 
ηηο θαηάιιειεο κνξθψζεηο πδξνζπιινγήο θαη απνιήμεσλ δηακέηξνπ Φ120 ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο. 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο (m) πιήξνπο ηνπνζέηεζεο. 
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Τιμολόγιο με Ανάλυση Τιμών 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: 

Γηα ηηο εξγαζίεο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 61 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί 
φξνη: 

(α) ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (ηαπ, ζπλδεηήξεο επέθηαζεο, θνριίεο θιπ), ζηεξέσζεο (ρεκηθά 

ή εθηνλνχκελα βχζκαηα, κε Δπξσπατθή Σερληθή Έγθξηζε -ΔΣΑ-, ζχκθσλα κε ηηο ETAG 
001.XX), θαη ιεηηνπξγίαο (φπνπ ηπρφλ απαηηείηαη, ζηξνθείο, ξάνπια θχιηζεο θιπ) απφ 
αλνμείδσην ράιπβα ή ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλα, 

- ηα πιηθά ζπγθφιιεζεο θαη ηα ελδερφκελα παξεκβιήκαηα ζηεγαλφηεηαο (λενπξέλην, EPDM 
θιπ),  

- ελδερφκελεο καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ ησλ ζηνηρείσλ. 

(β) Όηαλ κεηαβάιινληαη γεσκεηξηθά ζηνηρεία αλαθεξφκελσλ δηαηνκψλ ζηδεξψλ ζηνηρείσλ ησλ 
άξζξσλ, ζηε πεξίπησζε πνπ ε ηηκνιφγεζε ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κε βάζε ηε κνλάδα κήθνπο ή ηελ 
επηθάλεηα, ε ηηκή αλαπξνζαξκφδεηαη αλαινγηθά κε βάζε ηελ αλαινγία ζπλνιηθνχ βάξνπο λέαο θαη 
παιαηάο θαηαζθεπήο. 

 

Ανάλυςθ τιμισ: 
      Τιμι από εμπόριο ςυμπερ. των υλικών ςτερζωςθσ 

 
7.32 €/m 

        Εργαςία τοποκζτθςθσ (m) 
     

  

Ωρομίςκιο  (€) Ώρεσ εργαςίασ  (h) 
  Τεχνίτθσ 113 19.87 * 0.4 = 7.95 € 

Βοθκόσ 112 16.84 * 0.4 = 6.74 € 

   

Σφνολο 
  

22.00 € 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): είθνζη δχν επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 22.00€ 

 

Άξζξν A.T. 4.1: 

(ΟΓΟΑ-18.2) 

Πξνκήζεηα δαλείσλ, δάλεηα ζξαπζηώλ επίιεθησλ πιηθώλ Καηεγνξίαο 
Δ4 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 1510) 

 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ έξγσλ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, δαλείσλ ρσκάησλ 
είηε γηα ηελ θαηαζθεπή λένπ επηρψκαηνο είηε γηα ηε δηαπιάηπλζε ή αλχςσζε ππάξρνληνο 
επηρψκαηνο είηε γηα ηελ επαλεπίρσζε ζεκειίσλ, ηάθξσλ, C&C θιπ 

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

 νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ιαηνκείνπ ή δαλεηνζαιάκνπ, 

 ε εθζάκλσζε, εθξίδσζε θαη θνπή δέλδξσλ νπνηαζδήπνηε πεξηκέηξνπ, ε αθαίξεζε ησλ θπηηθψλ 
γαηψλ θαη γεληθά ησλ αθαηάιιεισλ επηθαλεηαθψλ ή κε ζηξσκάησλ θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 

 ε εθζθαθή γηα ηελ απφιεςε ησλ δαλείσλ, 

 νη θνξηνεθθνξηψζεηο, ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ θαη ε κεηαθνξά ησλ δαλείσλ απφ νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, 

 νη ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο πδάησλ 

Η εξγαζία ζα εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ΔΣΔΠ 02-06-00-00 'Αλάπηπμε - 
εθκεηάιιεπζε ιαηνκείσλ θαη δαλεηνζαιάκσλ'. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν δαλείσλ, πνπ επηκεηξάηαη ζε φγθν θαηαζθεπαζκέλνπ επηρψκαηνο κε ιήςε 
αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ. 

 

Αρχική τιμή άρθρο ΟΔΟ-Α18.2 
   

1.60 € 
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Τιμολόγιο με Ανάλυση Τιμών 

        Μεταφορά εκτόσ πόλεωσ ςε οδό καλισ βατότθτασ 
   από απόςταςθ  πλθςιζςτερου Λατομείου 30 km 

  

  

0.19 * 30 = 5.70 € 

   

Σφνολο 
  

7.30 € 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): επηά επξψ θαη ηξηάληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 7.30€ 

 

Άξζξν A.T. 4.2: 

(ΟΓΟΓ-2.2) 

Βάζε νδνζηξσζίαο πάρνπο 0,10 m 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 3211.Β) 

 

Καηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m απφ ζξαπζηά αδξαλή 
πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 'ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ 
απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά', αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο 
θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή ππφγεηα έξγα. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο, 

 ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 

 ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ 
κειέηε γεσκεηξηθή επηθάλεηα. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ζηξψζεο βάζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0.10 m. 

 
Ανάλυςθ τιμισ: 

      Αρχική τιμή άρθρο ΟΔΟ-Γ2.2 
   

1.20 € 

        Μεταφορά εκτόσ πόλεωσ ςε οδό καλισ βατότθτασ 
   από απόςταςθ  πλθςιζςτερου 

Λατομείου 30 km 
  

  

0.19 * 30 = 5.70 € 

   

Σφνολο 
  

6.90 € 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): έμη επξψ θαη ελελήληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 6.90€ 

 

Άξζξν A.T. 5.2: 

(ΟΓΟΓ-5.1) 

Αζθαιηηθή ζηξώζε βάζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 4321.Β) 

 

Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο βάζεο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ 
έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε 
εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 31,5 ή Α 40, ζχκθσλα κε ηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 'Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ 
αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο'.  

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηεο αζθάιηνπ 
κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο 
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Τιμολόγιο με Ανάλυση Τιμών 

 ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο  

 ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηφπνπ, ε δηάζηξσζή ηνπ κε fηnisher 

 ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

 ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ψηε λα πξνθχςεη ε 
πξνδηαγξαθφκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιφηεηα 

 ε πιήξεο ζπκπχθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελψζεσλ γηα ηελ 
εμάιεηςε ησλ επηθαλεηαθψλ ηρλψλ. 

ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο ελζσκαηνπκέλεο αζθάιηνπ 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο ζηξψζεο βάζεο, απνδεθηήο πνηφηεηαο θαη 
ραξαθηεξηζηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04, αλάινγα κε ην ζπκππθλσκέλν πάρνο ηεο. 

 

Ανάλυςθ τιμισ: 
      Αρχική τιμή άρθρο ΟΔΟ-Δ5.1 

   

7.10 € 

        Μεταφορά εκτόσ πόλεωσ ςε οδό καλισ βατότθτασ 
   από απόςταςθ  πλθςιζςτερου Λατομείου 30 km 

  0.05 * 0.19 * 30 = 0.29 € 

   

Σφνολο 
  

7.39 € 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): επηά επξψ θαη ηξηάληα ελληά ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 7.39€ 

 

Άξζξν A.T. 5.3: 

(ΟΓΟΓ-8.1) 

Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε 
ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 4521.Β) 

 

Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ 
έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε 
εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 12,5 ή Α 20, ζχκθσλα κε ηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 'Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ 
αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο'.  

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηεο αζθάιηνπ 
κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο 

 ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο  

 ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηφπνπ, ε δηάζηξσζή ηνπ κε fηnisher 

 ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

 ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ψηε λα πξνθχςεη ε 
πξνδηαγξαθφκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιφηεηα 

 ε πιήξεο ζπκπχθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελψζεσλ γηα ηελ 
εμάιεηςε ησλ επηθαλεηαθψλ ηρλψλ. 

ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο ελζσκαηνπκέλεο αζθάιηνπ 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, απνδεθηήο πνηφηεηαο θαη 
ραξαθηεξηζηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04, αλάινγα κε ην ζπκππθλσκέλν πάρνο ηεο 
θαη ηνλ ηχπν ηεο ρξεζηκνπνηνπκέλεο αζθάιηνπ. 

 

Αλάιπζε ηηκήο: 

Αρχική τιμή άρθρο ΟΔΟ-Δ8.1 
   

7.70 € 
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Τιμολόγιο με Ανάλυση Τιμών 

Μεταφορά εκτόσ πόλεωσ ςε οδό καλισ βατότθτασ 
   από απόςταςθ  πλθςιζςτερου Λατομείου 30 km 

  0.05 * 0.19 * 30 = 0.29 € 

   

Σφνολο 
  

7.99 € 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): επηά επξψ θαη ελελήληα ελληά ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 7.99€ 

 

Άξζξν A.T. 6.3: 

(ΝΑΟΗΚ 32.15.1 ) 

Πξνθαηαζθεπαζκέλα θαλάιηα πδξνζπιινγήο από ηλνζθπξόδεκα 
πςειήο αληνρήο C30/37 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ3215) 

 

Πξνθαηαζθεπαζκέλα θαλάιηα πδξνζπιινγήο απφ ηλνζθπξφδεκα πςειήο αληνρήο C30/37, 
εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ (ΜΠΤ) 100x21x25 cm, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Κ200 ηεο εηαηξίαο BETEL ή 
άιινπ ηζνδχλακσλ πξνδηαγξαθψλ, πιήξσο ηνπνζεηεκέλα, κε ζράξα βαξέσο ηχπνπ απφ 
ζεξκνγαιβαληζκέλεο ιάκεο βάξνπο 8,00 kg αλά κέηξν κήθνπο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε 
πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε πξνζθφκηζε ζηε ζέζε εθαξκνγήο φισλ ησλ 
πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ θαη ε εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζεο, ε βάζε απφ 
ζθπξφδεκα C20/25 κεηά ηνπ αλαινγνχληνο μπινηχπνπ,  ε ζχλδεζή ηνπ κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο 
απν ηε κειέηε αγσγνχο νκβξίσλ θαη ε ζηεγάλσζή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
πξντφληνο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. 

Σηκή αλά ηεκάρην πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θαη ιεηηνπξγηθνχ θαλαιηνχ (ηεκ.).       

 

Ανάλυςθ τιμισ: 
      Προμικεια προκαταςκευαςμζνου καναλιοφ από ςκυρόδεμα 35.00 €/1m 

Προμικεια γαλβανιςμζνθσ ςχάρασ 
  

30.98 €/1m 

        Βάςθ από ςκυρόδεμα  c20/25  ΟΙΚ32.01.05 95 €/m3 
  αυξθμζνθ κατά20% για ξυλότυπο & 

εκςκαφζσ 114 
   

 

m3 0.12 * 114 = 13.68 €/1m 

        Εργαςία τοποκζτθςθσ (m) 
     

  

Ωρομίςκιο  (€) Ώρεσ εργαςίασ  (h) 
  Τεχνίτθσ 113 19.87 * 0.6 = 11.92 € 

Βοθκόσ 112 16.84 * 0.5 = 8.42 € 

   

Σφνολο 
  

100.00 € 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): εθαηφ επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 100.00€ 

 

Άξζξν A.T. 6.5: 

(ΤΓΡ5.07) 

ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν 
πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6069) 

 

ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζειήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο ιαηνκείνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 'Δπαλεπίρσζε 
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ' 
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Τιμολόγιο με Ανάλυση Τιμών 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άκκνπ ιαηνκείνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

β. Η πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζην φξπγκα. 

γ. Η ηζνπέδσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαη ε ηχπαλζε ή ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο ζηξψζεο 
εγθηβσηηζκνχ έηζη ψζηε λα πεξηβάιιεη πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ 
απνθπγή δεκηψλ ζηελ ζσιελνγξακκή. 

Σηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m3) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ 
κειέηε γξακκέο πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ) 

 

Ανάλυςθ τιμισ: 
      Αρχική τιμή άρθρο ΥΔΡ-5.07 

   

11.30 € 

        Μεταφορά εκτόσ πόλεωσ ςε οδό καλισ βατότθτασ 
   από απόςταςθ  πλθςιζςτερου 

Λατομείου 30 km 
  

  

0.19 * 30 = 5.70 € 

   

Σφνολο 
  

17.00 € 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): δέθα επηά επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 17.00€ 

 

 

Άξζξν A.T. 6.7: 

(ΑΣΖΔ 
8042.1.7.ζρ.1) 

Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό P.V.C. ζύκθσλα κε 
ΔΝ 1329 δηακέηξνπΦ 100 mm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 8) 

 

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. γηα ζχλδεζε ζε εζσηεξηθν δίθηπν θαη 
δίθηπν νκβξίσλ ζχκθσλα κε ΔΝ 1329, ζχλδεζε κε ηε βνήζεηα θαηάιιειεο θφιιαο ή ζχλδεζε κε 
δηακνξθνχκελε κνχθα ζην έλα άθξν ηνπ ζσιήλα θαη ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο, πιήξσο 
ηνπνζεηεκέλνο. πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε ζρήκαηνο, ηα πιηθά ζπλδέζεσο 
ζηεξεψζεσο (ζηεξίγκαηα κε ιάζηηρν - γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ κεηά ηελ θαηαζθεπή) θιπ θαη ε 
εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ). 

 

Αλάιπζε ηηκήο: Σηκή πιηθνχ  πξνζαχμεζε  € 

Σηκή πιηθνχ πξνζαπμεκέλε γηα θζνξά θαη 
εηδηθά ηεκάρηα, κηθξνυιηθά ζηεξεψζεσο θιπ 

2.03 x 1.30 = 2.64 

 
Ωξνκίζζην 

 
Ώξεο εξγαζ. 

  Σερλίηεο (003) 19.87 x 0.5 = 9.94 

Βνεζφο (002) 16.84 x 0.5 = 8.42 
   χλνιν  21.00 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): είθνζη έλα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 21.00€ 

 

Άξζξν A.T. 6.8: 

(ΤΓΡ 12.01.01.10  
ρ.1) 

ηεγαλόο βόζξνο θπιηλδξηθόο θαηαζθεπα-ζκέλνο από 
πξνθαηαζθεπαζκέλνποηζηκεληνζσιήλεοθαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, 
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ150cm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6551.7) 
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Τιμολόγιο με Ανάλυση Τιμών 

ηεγαλφο βφζξνο θπιηλδξηθφο θαηαζθεπαζκέλνο απφ πξνθαηαζθεπαζκέλνπο ηζηκεληνζσιήλεο 
θαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, ειάρηζηεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο 40 MPa κε ζήκαλζε CE, κε ειαζηηθφ 
δαθηχιην ζηεγάλσζεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1, κε εζσηεξηθή επίζηξσζε πξφζζεηεο πξνζηαζίαο, κε 
πιηθφ επνμεηδηθήο βάζεσο ή ινηπά πιηθά θαη ζηεγαλνπνίεζε.  

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 
ηζηκεληνζσιήλσλ θιάζεσο αληνρήο (ζεηξαο) 120 κε ζήκαλζε CE θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, κε ηνπο 
αληίζηνηρνπο ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο ζηεγάλσζεο, νη απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, ν 
θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα κε κεραληθά κέζα, ε ηνπνζέηεζε, ε εθαξκνγή ηνπ δαθηπιίνπ 
ζηεγάλσζεο θαη ε επζπγξάκκηζε θαη πξνζσξηλή ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ κέρξη ηνλ εγθηβσηηζκφ 
ηνπο, ν ππζκέλαο θαη ε νξνθή κεηά ηνπ θξεαηίνπ επίζθεςεο, θαζψο θαη ε εθζθαθή θαη 
επαλεπίρσζε. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

 

Αλάιπζε ηηκήο: Σηκή πιηθνχ  Πξνζαχμεζε  € 

Βαζηθή ηηκή άξζξνπ ΤΓΡ 12.01.01.10 : 288€/m 
Τπνινγίδνληαη 2 m χςνπο ηνπ θξεαηίνπ θαη 1 m γηα ηηο άλσ θαη 
θάησ ζηάζκεο θαη πξνζαχμεζε γηα πιηθά (θαπάθη, εμαεξηζκφο 
θιπ) 

864.00 x 1.10 = 951.00 

 Σηκή πιηθνχ  m3   

Δθζθαθή θαη επαλεπίρσζε 5.33 x 3.00 = 16.00 

   χλνιν  967.00 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ελληαθφζηα εμήληα επηά επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 967.00€ 

 

Άξζξν A.T. 7.2: 

(ΖΛΜ 
60.10.85.01.ρ.3) 

 

Φξεάηην επηζθέςεσο δηθηύσλ βάζνπο έσο 0,50 m εζσηεξηθώλ 
δηαζηάζεσλ 40cm x 40cm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ-2548) 

Καηαζθεπή θξεαηίνπ απνρέηεπζεο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25, νπιηζκέλν κε δνκηθφ 
πιέγκα Β500C, κε ηνηρψκαηα ειαρίζηνπ πάρνπο 10 cm θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 
ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

- ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο 

- ε επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζε, ή ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ 

- ε δηακφξθσζε ηνπ ππζκέλα θαη ησλ νπψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ζσιελψζεσλ 

- ε επηζήκαλζε ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε 

Σηκή αλά πιήξεο θξεάηην. 

  

Αλάιπζε ηηκήο: € 

Βαζηθή ηηκή άξζξνπ Π.Σ.ΗΜ.Δ. 60.10.85.01 60.00 

Αθαηξείηαη ην θάιπκα απφ γαιβαληζκέλε κπαθιαβσηή ιακαξίλα πνπ αληηθαζίζηαηαη κε 
ρπηνζηδεξφθάιπκα θαη πιεξψλεηαη κε μερσξηζηφ άξζξν 

-20.00 

Πξνζηίζεηαη ε επηκειήο δηακφξθσζε ηνπ ππζκέλα κε ηελ ελζσκάησζε εκηζσιήλα 
θαηάιιειεο δηακέηξνπ 

10.00 

 50.00 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): πελήληα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 50.00€ 

 

Άξζξν A.T. 7.3: 

(Π.Σ.ΖΜ.Δ. 
60.10.85.01.ρ.4) 

Φξεάηην επηζθέςεσο δηθηύσλ βάζνπο έσο 0,60 m εζσηεξηθώλ 
δηαζηάζεσλ 50cm x 50cm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ-2548) 
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Τιμολόγιο με Ανάλυση Τιμών 

 

Καηαζθεπή θξεαηίνπ απνρέηεπζεο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25, νπιηζκέλν κε δνκηθφ 
πιέγκα Β500C, κε ηνηρψκαηα ειαρίζηνπ πάρνπο 10 cm θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 
ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

- ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο 

- ε επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζε, ή ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ 

- ε δηακφξθσζε ηνπ ππζκέλα θαη ησλ νπψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ζσιελψζεσλ 

- ε επηζήκαλζε ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε 

Σηκή αλά πιήξεο θξεάηην. 

 

Αλάιπζε ηηκήο: € 

Καη' αλαινγία ηνπ άξζξνπ Π.Σ.ΗΜ.Δ. 60.10.85.01.ρ.3 50.00 

Πξνζαχμεζε ιφγσ κεγέζνπο (50x50)/(40x40) θαη ζηξνγγπινπνίεζε 25.00 

 75.00 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): εβδνκήληα πέληε επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 75.00€ 

 

 

Άξζξν A.T. 7.4: 

(ATHE Ν.8035.1) 

 

 

Κνιιεηόο πιαζηηθόο ζσιήλαο (ύζηεκα PP-R) δηακέηξνπ 
Φ20x2,8mm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 8) 

 

Kνιιεηφο πιαζηηθφο ζσιήλαο ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα είδηθα ηεκάρηα ζπλδέζεσο θαη ηα πιηθά 
ζηεξίμεσο ζπγθνιιήζεσο θιπ πιελ ξαθφξ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπγθνιήζεσο 
θαη δνθηκέο πηέζεσο θαη ιεηηνπξγίαο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

ηηο εκθαλείο νδεχζεηο (shaft, ςεπδνξνθέο θιπ), πεξηιακβάλνληαη ζηεξίγκαηα κε ιάζηηρν θαη νη 
ξάγεο ζηήξημεο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ. Η απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζηεξηγκάησλ δε ζα 
ππεξβαίλεη ηα 0.90m. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) 

 

Αλάιπζε ηηκήο: Σηκή πιηθνχ  Πξνζάπμεζε  € 

Σηκή πιηθνχ πξνζαπμεκέλε γηα θζνξά θαη εηδηθά ηεκάρηα, 
κηθξνυιηθά ζηεξεψζεσο θιπ 

1.46 x 1.30 = 1.90 

 
Ωξνκίζζην 

 
Ώξεο εξγαζ. 

  Σερλίηεο (003) 19.87 x 0.12 = 2.38 

Βνεζφο (002) 16.84 x 0.12 = 2.02 

   χλνιν  6.30 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): έμη επξψ θαη ηξηάληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 6.30€ 

 

Άξζξν A.T. 7.5: 

(ATHE Ν.8035.3) 

Κνιιεηόο πιαζηηθόο ζσιήλαο (ύζηεκα PP-R) δηακέηξνπ 
Φ32x5,4mm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 8) 

 

Kνιιεηφο πιαζηηθφο ζσιήλαο ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα είδηθα ηεκάρηα ζπλδέζεσο θαη ηα πιηθά 
ζηεξίμεσο ζπγθνιιήζεσο θιπ πιελ ξαθφξ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπγθνιήζεσο 
θαη δνθηκέο πηέζεσο θαη ιεηηνπξγίαο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

ηηο εκθαλείο νδεχζεηο (shaft, ςεπδνξνθέο θιπ), πεξηιακβάλνληαη ζηεξίγκαηα κε ιάζηηρν θαη νη 
ξάγεο ζηήξημεο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ. Η απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζηεξηγκάησλ δε ζα 
ππεξβαίλεη ηα 1.20m. 
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Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) 

 

Αλάιπζε ηηκήο: Σηκή πιηθνχ  Πξνζαχμεζε  € 

Σηκή πιηθνχ πξνζαπμεκέλε γηα θζνξά θαη εηδηθά ηεκάρηα, 
κηθξνυιηθά ζηεξεψζεσο θιπ 

1.89 x 1.30 = 2.46 

 
Ωξνκίζζην 

 
Ώξεο εξγαζ. 

  Σερλίηεο (003) 19.87 x 0.2 = 3.97 

Βνεζφο (002) 16.84 x 0.2 = 3.37 

     9.80 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ελληά επξψ θαη νγδφληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 9.80€ 

 

 

Άξζξν A.T. 7.6: 

(ΑΣΖΔ 8201.1.2) 

Ππξνζβεζηήξαο θόλεσο ηύπνπ Ρα, θνξεηόο γνκώζεσο 6 kg 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 19) 

 

Ππξνζβεζηήξαο θφλεσο ηχπνπ Ρα, θνξεηφο πιήξεο κε ην αληίζηνηρν ζηήξηγκα αλαξηήζεσο ηνπ 
ζηνλ ηνίρν πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ζηήξημε. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

 

Αλάιπζε ηηκήο: Σηκή πιηθνχ  πξνζαχμεζε  € 

Σηκή πιηθνχ πξνζαπμεκέλε γηα  κηθξνυιηθά ζηεξεψζεσο θιπ 34.64 x 1.02 = 35.33 

 
Ωξνκίζζην 

 
Ώξεο εξγαζ. 

  Σερλίηεο (003) 19.87 x 0.1 = 1.99 

Βνεζφο (002) 16.84 x 0.1 = 1.68 

     39.00 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ηξηάληα ελληά επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 39.00€ 

 

 

Άξζξν A.T. 7.7: 

(ΑΣΖΔ 8201.2.2) 

Ππξνζβεζηήξαο CO2, θνξεηόο γνκώζεσο 5 kg 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 19) 

 

Ππξνζβεζηήξαο CO2, θνξεηφο πιήξεο κε ην αληίζηνηρν ζηήξηγκα αλαξηήζεσο ηνπ ζηνλ ηνίρν 
πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ζηήξημε. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

 

Αλάιπζε ηηκήο: Σηκή πιηθνχ  πξνζαχμεζε  € 

Σηκή πιηθνχ πξνζαπμεκέλε γηα  κηθξνυιηθά ζηεξεψζεσο θιπ 60.13 x 1.02 = 61.33 

 
Ωξνκίζζην 

 
Ώξεο εξγαζ. 

  Σερλίηεο (003) 19.87 x 0.1 = 1.99 

Βνεζφο (002) 16.84 x 0.1 = 1.68 

     65.00 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): εμήληα πέληε επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 65.00€ 

 

Άξζξν A.T. 7.8: Ππξνζβεζηηθή θσιεά εμσηεξηθνύ ρώξνπ, ζπλδεδεκέλε ζην δίθηπν 
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(ΑΣΖΔ 8204.ρ.1) ύδξεπζεο, κε ηνκεηαιιηθό ηθξίσκα ζηήξημεο 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ20) 

 

Ππξνζβεζηηθή θσιηά θαηαζθεπαζκέλε απφ ραιπβδνέιαζκα πάρνπο 1,5mm 

γαιβαληζκέλνπ ελ ζεξκψ πάρνπο 45κm (hot-dipgalvanized) κε: 

1. Έλαλ απιφ. 

2. Διαζηηθφ ζσιήλα 20m, ηδηαίηεξα εχθακπην, κε ππθλή πιέμε κε δχν ζπείξεο πςειήο 

πνηφηεηαο πνπ απιψλνληαη ζε αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ ζρήκαηνο 

('δελ ηζαθίδεη') θαη ηελ αληνρή ζε πίεζε. Ο ειαζηηθφο ζσιήλαο ζα είλαη απαιιαγκέλνο 

απφ επηβιαβείο πιαζηηθνπνηεηέο (θζαιηθέο ελψζεηο) θαη βαξέα κέηαιια θαη αλζεθηηθφο 

ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία. Μέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο 30bar (ελδ. ηχπνο GARDENA 

HighflexComfort) 

3. Μεληεζέδεο πφξηαο θξπθνχ βαξέσο ηχπνπ, 

4. Μεηαιιηθφ πφκνιν, 

5. Βαθή κηαο ζηξψζεο επνμεηδηθήο βαθήο δχν ζπζηαηηθψλ απφρξσζεο RAL3000, 

6. Βαθή πνιπνπξεζαληθή ζαηηλέ δχν ζπζηαηηθψλ ηειηθή ζηξψζε απφρξσζεο RAL3000, 

7. Καηαζθεπή ηθξηψκαηνο γηα ηελ επίηνηρε ηνπνζέηεζε ηεο ππξνζβεζηηθήο θσιηάο απφ 

θνίιν δνθφ, ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο 80x80 cm γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ πάρνπο 55κm, ηηο βάζεηο 
απφ ζθπξφδεκα θαη ηα αγθχξηα γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ ηθξηψκαηνο, 

8. Σνλ ζσιήλα πνιππξνππιελίνπ PP-R απφ ην θξεάηην κέρξη ηελ ππξνζβεζηηθή θσιία 

πιήξεο δει. πιηθά θαη κηθξνπιηθά επί ηφπνπ κε ηελ εξγαζία ζπλαξκνινγήζεσο, βαθήο κε εξπζξφ 
ρξψκα, ζπλδέζεσο θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

 

Αλάιπζε ηηκήο: Σηκή πιηθνχ  Πξνζαχμεζε  € 

Σηκή πιηθνχ ππξνζβεζηηθήο θσιηάο πξνζαπμεκέλε γηα  
κηθξνχιηθά ζηεξεψζεσο θιπ 

145.00 x 1.02 = 147.90 

Σηκή πιηθνχ ειαζηηθνχ ζσιήλα 55.00 x 1.00 = 55.00 

Καηαζθεπή ηθξηψκαηνο 173.68 x 1.00 = 173.68 

 
Ωξνκίζζην 

 
Ώξεο εξγαζ. 

  Σερλίηεο (003) 19.87 x 2 = 39.74 

Βνεζφο (002) 16.84 x 2 = 33.68 

     450.00 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ηεηξαθφζηα πελήληα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 450.00€ 

 

Άξζξν A.T. 7.9: 

(ATHE 
8101.1.ζρ.1) 

Βαιβίδα δηαθνπήο ζθαηξηθή νξεηράιθηλε δηακέηξνπ DN15 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 11) 

 

Βαιβίδα δηαθνπήο ζθαηξηθή νξεηράιθηλε κε ξαθφξ θαη κε ηα κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία 
πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

 

Αλάιπζε ηηκήο: Σηκή πιηθνχ  πξνζαχμεζε  € 

Σηκή πιηθνχ πξνζαπμεκέλε γηα κηθξνυιηθάθιπ 4.45 x 1.01 = 4.49 

 
Ωξνκίζζην 

 
Ώξεο εξγαζ. 

  Σερλίηεο (003) 19.87 x 0.15 = 2.98 

Βνεζφο (002) 16.84 x 0.15 = 2.53 

     10.00 
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ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): δέθα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 10.00€ 

 

Άξζξν A.T. 7.10: 

(ATHE 
8101.1.ζρ.2) 

Κάλνπια ζθαηξηθή νξεηράιθηλε, αληηπαγσηηθνύ ηύπνπ, κε 
ξαθόξειαζηηθνζσιήλα,δηακέηξνπ DN15 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 11) 

Κάλνπια ζθαηξηθή νξεηράιθηλε, αληηπαγσηηθνχ ηχπνπ, κε ξαθφξ ειαζηηθνζσιήλα, θαη κε ηα 
κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

 

Αλάιπζε ηηκήο: Σηκή πιηθνχ  πξνζαχμεζε  € 

Σηκή πιηθνχ πξνζαπμεκέλε γηα κηθξνυιηθάθιπ 7.42 x 1.01 = 7.49 

 
Ωξνκίζζην 

 
Ώξεο εξγαζ. 

  Σερλίηεο (003) 19.87 x 0.15 = 2.98 

Βνεζφο (002) 16.84 x 0.15 = 2.53 

     13.00 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): δέθα ηξία επξψ 

 

 

 

(Αξηζκεηηθψο): 13.00€ 

Άξζξν A.T. 7.11: 

(ΖΛΜ 
60.10.85.01.ρ.1) 

Φξεάηην ειέγρνπ ύδξεπζεο – άξδεπζεο 40Υ40cm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 2548) 

 

Καηαζθεπή θξεαηίνπ ειέγρνπ χδξεπζεο – άξδεπζεο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25, 
νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Β500C, κε ηνηρψκαηα ειαρίζηνπ πάρνπο 10 cm θαη θαηά ηα ινηπά 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

- ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο 

- ε επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζε, ή ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπ 

θξεαηίνπ 

- ε δηακφξθσζε ησλ νπψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ζσιελψζεσλ 

- ε επηζήκαλζε ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε 

Σηκή αλά πιήξεο θξεάηην. 

 

Αλάιπζε ηηκήο: € 

Βαζηθή ηηκή άξζξνπ Π.Σ.ΗΜ.Δ. 60.10.85.01 60.00 

Αθαηξείηαη ην θάιπκκα απφ γαιβαληζκέλε κπαθιαβσηή ιακαξίλα πνπ αληηθαζίζηαηαη κε 
ρπηνζηδεξφθάιπκκα θαη πιεξψλεηαη κε μερσξηζηφ άξζξν 

-20.00 

 40.00 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ζαξάληα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 40.00€ 

 

Άξζξν A.T. 7.12: 

(ΖΛΜ 
60.10.85.01.ρ.2) 

Φξεάηην ειέγρνπ ύδξεπζεο – άξδεπζεο 50Υ50cm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 2548) 
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Καηαζθεπή θξεαηίνπ ειέγρνπ χδξεπζεο – άξδεπζεο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25, 
νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Β500C, κε ηνηρψκαηα ειαρίζηνπ πάρνπο 10 cm θαη θαηά ηα ινηπά 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

- ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο 

- ε επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζε, ή ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπ 

θξεαηίνπ 

- ε δηακφξθσζε ησλ νπψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ζσιελψζεσλ 

- ε επηζήκαλζε ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε 

Σηκή αλά πιήξεο θξεάηην. 

 

Αλάιπζε ηηκήο: € 

Καη' αλαινγία ηνπ άξζξνπ Π.Σ.ΗΜ.Δ. 60.10.85.01.ρ.1 40.00 

Πξνζαχμεζε ιφγσ κεγέζνπο (50x50)/(40x40) θαη ζηξνγγπινπνίεζε 25.00 

 65.00 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): εμήληα πέληε επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 65.00€ 

 

Άξζξν A.T. 7.13: 

(ΖΛΜ 60.10.01.04. 
ΥΔΣ.) 

Ηζηόο Ζιεθηξνθσηηζκνύ Οδώλ ύςνπο 12m 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 101) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε γαιβαληζκέλσλ ραιπβδίλσλ ηζηψλ 

νδνθσηηζκνχ, θαηαζθεπαζκέλσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 40-5 ‘’ηχινη θσηηζκνχ - Μέξνο 5: 

Απαηηήζεηο γηα ραιχβδηλνπο ηζηνχο θσηηζκνχ’’ θαη ζχκθσλα κε ηηο ΔΣΔΠ 05-07-01-00 

'Τπνδνκή Οδνθσηηζκνχ' θαη 05-07-02-00 'Ιζηνί νδνθσηηζκνχ θαη θσηηζηηθά ζψκαηα'. 

ηελ ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη θαη νη εμήο επηκέξνπο εξγαζίεο/πιηθά: 

• Η εθζθαθή ηάθξσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο θαη ε επαλεπίρσζε ηνπο. 

• Οη ζσιήλεο δηέιεπζεο θαισδίσλ κε ην ελζσκαησκέλν ζχξκα νδεγφ (HDPE θαηά ΔΛΟΣ EN 
61386 'πζηήκαηα ζσιελψζεσλ γηα δηαρείξηζε θαισδίσλ' ή γαιβαληζκέλνπο 

ζηδεξνζσιήλεο θαηά ΔΛΟΣ EN 10255). 

• Η πξνζηαζία ησλ ζσιήλσλ δηέιεπζεο θαισδίσλ είηε κε ζθπξφδεκα είηε κε άκκν 

ιαηνκείνπ, κε βάζε ηελ ηππηθή δηαηνκή ηεο κειέηεο. 

• Σα εηδηθά θξεάηηα έιμεο θαη επίζθεςεο θαισδίσλ κε ην θάιπκκά ηνπο θαηά ΔΛΟΣ EN 

124 πιήξσο ηνπνζεηεκέλα. 

• Οη ράιθηλνη αγσγνί γείσζεο θαη ην αλαινγνχλ πνζνζηφ ησλ πιαθψλ γείσζεο. 

• Οη αθξνδέθηεο ησλ αγσγψλ γείσζεο. 

• Όια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ κειέηε θαιψδηα ηξνθνδνζίαο ηνπ ηζηνχ. 

• H πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ ραιχβδηλνπ ηζηνχ θαη ηεο 

πξνθαηαζθεπαζκέλεο βάζεο ηνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κε ελζσκαησκέλν θισβφ 

αγθχξσζεο απφ γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ ξάβδνπο θαη θξεάηην έιμεο θαισδίσλ κε 

ρπηνζηδεξφ θάιπκκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124, δηακνξθσκέλεο ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα 

Καηαζθεπήο Δξγσλ (ΠΚΔ). 

• Tν αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ, κνλφ ή πνιιαπιφ, κε ηελ ζπξίδα θαη ηελ δηάηαμε καλδάισζήο ηεο. 

• H αλέγεξζε θαη ζηεξέσζε ηνπ ηζηνχ ζηνπο θνριίεο αγθχξσζεο κε νθηψ πεξηθφριηα, 

επάλσ θαη θάησ, κε ρξήζε θαηαιιήινπ αλπςσηηθνχ εμνπιηζκνχ (ηα θάησ είλαη πεξηθφριηα 
θαηαθνξχθσζεο θαη ηα άλσ πεξηθφριηα αζθαιείαο, ηχπνπ Νyloc). 

• H πιήξσζε ηνπ θελνχ θάησ απφ ηελ βάζε ηνπ ηζηνχ κε κε ζπξηθλνχκελε ηζηκεληνθνλία, κεηά ην 
αιθάδηαζκα θαη ηελ ζχζθηγμε ησλ θνριηψλ. 

• Oη απαηηνχκελεο ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο. 
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• Σελ αθίδα Φ16x2000mm, ηα δχν ειεθηξφδηα γείσζεο E-Cu 5/8'x1500mm, ηα δχν 

θξεάηηα γείσζεο, ηνλ αγσγφ γείσζεο Cu Φ8mm θαη ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο ηεο 

εγθαηάζηαζεο ηεο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο. 

Σηκή αλά εγθαηεζηεκέλν ραιχβδηλν ηζηφ νδνθσηηζκνχ. 

 
Αλάιπζε ηηκήο: 

€ 

Βαζηθή ηηκή άξζξνπ Π.Σ.ΗΜ.Δ. 60.10.01.04 1400.00 

Πξνζαχμεζε ηηκήο πιηθψλ Αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο 228.00 

 1628.00 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ρίιηα εμαθφζηα είθνζη νθηψ επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 1628.00€ 

 

 

Άξζξν A.T. 7.14: 

(ΠΡ 
9.2.15.13.ζρ.2) 

Καιώδηα  ηύπνπ J1VV-U  (ΝΤΤ),3x6 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 47) 

 

Καιψδην ηχπνπ JIVV-U  (ΝΤΤ) θαη κηθξνυιηθά (θνιάξα, θιέκκεο θιπ) επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε ηελ 
εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο ζε ηάθξν ή ζσιήλεο δηέιεπζεο θαισδίσλ, δηακφξθσζεο, 
ζχλδεζεο θαη  ειέγρνπ. 

Πεξηιακβάλεηαη θαη ε αλαινγία αγσγνχ γείσζεο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)  

 

Αλάιπζε ηηκήο: Σηκή πιηθνχ  πξνζαχμεζε  € 

Σηκή πιηθνχ πξνζαπμεκέλε γηα θζνξά, κηθξνυιηθάθιπ 2.50 x 1.15 = 2.88 

αλαινγία ραιθνχ 25mm2 2.78 x 1.00 = 2.78 

 
Ωξνκίζζην 

 
Ώξεο εξγαζ. 

  Σερλίηεο (003) 19.87 x 0.02 = 0.40 

Βνεζφο (002) 16.84 x 0.02 = 0.34 

     6.40 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): έμη επξψ θαη ζαξάληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 6.40€ 

 

Άξζξν A.T. 7.15: 

(ΠΡ 
9.2.15.13.ζρ.1) 

Καιώδηα  ηύπνπ J1VV-U  (ΝΤΤ),4x4 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 47) 

 

Καιψδην ηχπνπ JIVV-U  (ΝΤΤ) θαη κηθξνυιηθά (θνιάξα, θιέκκεο θιπ) επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε ηελ 
εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο ζε ηάθξν ή ζσιήλεο δηέιεπζεο θαισδίσλ, δηακφξθσζεο, 
ζχλδεζεο θαη  ειέγρνπ. 

Πεξηιακβάλεηαη ε αλαινγία ζσιελψζεσλ δηέιεπζεο θαισδίσλ (γαιβαληζκέλε θαη PE) θαη ηνπ 
αγσγνχ γείσζεο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)  

 

Αλάιπζε ηηκήο: Σηκή πιηθνχ  πξνζαχμεζε  € 

Σηκή πιηθνχ πξνζαπμεκέλε γηα θζνξά, κηθξνυιηθάθιπ 2.50 x 1.15 = 2.88 

αλαινγία ραιθνχ 25mm2 2.82 x 1.00 = 2.82 

αλαινγία γαιβαληζκέλνπ ζηδεξνζσιήλα DN100 7.02 x 1.00 = 7.02 

 
Ωξνκίζζην 

 
Ώξεο εξγαζ. 
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Τιμολόγιο με Ανάλυση Τιμών 

Σερλίηεο (003) 19.87 x 0.02 = 0.40 

Βνεζφο (002) 16.84 x 0.02 = 0.34 

     13.46 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): δέθα ηξία επξψ θαη ζαξάληα έμη ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 13.46€ 

 

 

Άξζξν A.T. 7.16: 

(ΠΡ 9.2.15.4.ζρ.1 

Καιώδηα  ηύπνπ J1VV-U  (ΝΤΤ),5x1.5 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 47) 

 

Καιψδην ηχπνπ JIVV-U  (ΝΤΤ) θαη κηθξνυιηθά (θνιάξα, θιέκκεο θιπ) επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε ηελ 
εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο ζε ηάθξν ή ζσιήλεο δηέιεπζεο θαισδίσλ, δηακφξθσζεο, 
ζχλδεζεο θαη  ειέγρνπ. 

Πεξηιακβάλεηαη θαη ε αλαινγία αγσγνχ γείσζεο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)  

 

Αλάιπζε ηηκήο: Σηκή πιηθνχ  πξνζαχμεζε  € 

Σηκή πιηθνχ πξνζαπμεκέλε γηα θζνξά, κηθξνυιηθάθιπ 1.25 x 1.15 = 1.44 

αλαινγία ραιθνχ 25mm2 2.82 x 1.00 = 2.82 

 
Ωξνκίζζην 

 
Ώξεο εξγαζ. 

  Σερλίηεο (003) 19.87 x 0.02 = 0.40 

Βνεζφο (002) 16.84 x 0.02 = 0.34 

     5.00 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): πέληε επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 5.00€ 

 

 

Άξζξν A.T. 7.17: 

(ΖΛΜ 60.10.40.06  
ρ.1) 

Φσηηζηηθά ζώκαηα νδνθσηηζκνύ ηύπνπ βξαρίνλα κε θσηεηλέο πεγέο 
ηερλνινγίαο δηόδσλθσηνεθπνκπήο (LED), ηζρύνο 80-110 W, κε 
βξαρίνλα 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 103) 

 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο νδνθσηηζκνχ, κε θσηεηλέο 
πεγέο ηερλνινγίαο δηφδσλ θσηνεθπνκπήο (LED) θαη βξαρίνλα εγθαηάζηαζήο ηνπ επί ηνπ ηζηνχ, 
ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε νδνθσηηζκνχ θαη ηελ Δγθχθιην 
22/ΓΙΠΑΓ/νηθ.658/24?10?2014, Παξάξηεκα 2. Ο ειάρηζηνο ρξφλνο ηεο ”νηθνλνκηθήο δσήο” ησλ 
ιακπηήξσλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 100.000 ψξεο ιεηηνπξγίαο. 

ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

• ε πξνκήζεηα κνλνχ, δηπινχ ή πνιιαπινχ γαιβαληζκέλνπ βξαρίνλα (αλαινγία αλά θσηηζηηθφ), 
επζχγξακκνπ ή θακπχινπ ζρήκαηνο, κήθνπο πξνβνιήο θαη θιίζεσο αλάινγα κε ηα πξνβιεπφκελα 
θσηηζηηθά ζψκαηα απφ ηε κειέηε νδνθσηηζκνχ, θαζψο θαη ησλ εμαξηεκάησλ ζηεξέσζήο ηνπ ζηε 
ζηέςε ηζηνχ 

• ε πξνκήζεηα ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο (πιήξνπο) ηνπ ηχπνπ θαη ηζρχνο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε 
κειέηε 

• ε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ θσηηζηηθνχ θαη ηνπ βξαρίνλα ζηελ θνξπθή ηνπ ηζηνχ  

• ηα θαιψδηα ηξνθνδφηεζεο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ηχπνπ H07RN-F δηαηνκήο 1,5 mm2 (απφ ην 
αθξνθηβψηην κέρξη ην θσηηζηηθφ) θαη ε ζχλδεζή ηνπο 

• νη δνθηκέο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ε κέηξεζε ησλ θσηνηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 
εγθαηάζηαζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Δγθχθιην 22 θαηά ηα πξναλαθεξφκελα. 
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Σηκή αλά εγθαηεζηεκέλν θσηηζηηθφ ζψκα κε ηνλ βξαρίνλά ηνπ. 

 

Αλάιπζε ηηκήο:  

Βαζηθή ηηκή άξζξνπ Π.Σ.ΗΜ.Δ. 60.10.40.06 € 

Σξνπνπνηήζεθε ε πεξηγξαθή ηνπ άξζξνπ ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε ηηκή 613.00 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): εμαθφζηα δέθα ηξία επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 613.00€ 

 

 

Άξζξν A.T. 7.18: 

(ΟΗΚ Ν 62.46 ρ.1) 

Μεραληζκόο ζπξόκελεο πόξηαο βάξνπο θαη' ειάρηζηνλ 2000kg 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6236) 

 

Μεραληζκφο ζπξφκελεο πφξηαο απνηεινχκελε απφ ειεθηξνκεησηήξα, πίλαθα απηνκαηηζκνχ, 
δέθηε, πνκπφ, πξνεηδνπνηεηηθφ θσο, θσηνθχηαξα, κπνπηφλ θαη θεξαία, πιήξσο εθγαηεζηεκέλνο, 
δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, κηθξνυιηθά εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε, παξαδνηένο ζε ιεηηνπξγία. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

Αλάιπζε ηηκήο: Σηκή πιηθνχ  Πξνζαχμεζε  € 

Σηκή πιηθνχ 499.00 x 1.00 = 499.00 

Σηκή πιηθψλ πξνεηδνπνηεηηθνχ θσο, θσηνθχηαξα, κπνπηφλ 
πξνζαπμεκέλε γηα κηθξνυιηθά 

96.89 x 1.10 = 106.58 

 
Ωξνκίζζην 

 
Ώξεο εξγαζ. 

  Σερλίηεο (003) 19.87 x 2 = 39.74 

Βνεζφο (002) 16.84 x 2 = 33.68 

     679.00 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): εμαθφζηα εβδνκήληα ελληά επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 679.00€ 

 

Άξζξν A.T. 7.19: 

(ΖΛΜ  60.10.80.02. 
ρ.1) 

Γεληθόο πίλαθαο ρακειήο ηάζεο νθηώ αλαρσξήζεσλ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 52) 

 

ηεγαλά κεηαιιηθά θηβψηηα ειεθηξνδφηεζεο ηζηψλ νδνθσηηζκνχ (πίιιαξ), βαζκνχ 

πξνζηαζίαο ΙΡ55 γηα ηνπνζέηεζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν, κε ηελ βάζε έδξαζήο ηνπο απφ 

ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-07-01-00 ‘Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ’’. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

• ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηνπνπ ηνπ ζηεγαλνχ κεηαιιηθνχ θηβσηίνπ (πίιιαξ) κε 

δίξηρηε ζηέγε κε πεξηθεξεηαθή πξνεμνρή 5 cm γηα απνξξνή ησλ oκβξίσλ, απφ ιακαξίλα ςπρξάο 
εμειάζεσο πάρνπο 2 mm, γαιβαληζκέλνπ ελ ζεξκψ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, κεηά ηελ θαηαζθεπή 
ηνπ, κε ειάρηζηε αλάισζε ςεπδαξγχξνπ 400 g/m2 (50 κm), βακέλνπ κε δηπιή ζηξψζε 
επνμεηδηθήο βαθήο πάρνπο μεξνχ πκέλα (εθάζηεο) 125 κm, κε ειαζηηθά παξεκβχζκαηα 
ζηεγάλσζεο ηεο ζπξίδαο, αλνμείδσηε θιεηδαξηά αζθαιείαο, θιεηδηά εληαία γηα φια ηα πίιιαξο ηνπ 
έξγνπ θαη πηλαθίδα επηζήκαλζεο κε ηα ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ 

• ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνχ νξχγκαηνο ηεο βάζεο έδξαζεο ηνπ πίιιαξ 
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Τιμολόγιο με Ανάλυση Τιμών 

• ε βάζε ηνπ πίιιαξ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ρπηή επί ηφπνπ ή πξνθαηαζθεπαζκέλε, νχησο 
ψζηε ην πίιιαξ λα εδξάδεηαη ζε ζηάζκε +40 cm απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, κε θεληξηθή νπή 
δηέιεπζεο ησλ ππνγείσλ θαισδίσλ. 

• Οη ράιθηλνη αγσγνί γείσζεο θαη ε πιάθα γείσζεο. 

• Οη αθξνδέθηεο ησλ αγσγψλ γείσζεο. 

• ε ζηεγαλή δηαλνκή εληφο ηνπ πίιιαξ κε ηα φξγαλα δηαθνπήο θαη πξνζηαζίαο ησλ 

θπθισκάησλ θσηηζκνχ, απνηεινχκελε απνηεινχκελε απφ πίλαθα πξνζηαζίαο ΙΡ 44 

θαηαζθεπαζκέλν απφ βακκέλε ιακαξίλα ή άθαπζην ζεξκνπιαζηηθφ, επαξθψλ 

δηαζηάζεσλ ψζηε λα ρσξνχλ άλεηα φια ηα φξγαλα, ν νπνίνο ζα θέξεη νπέο κε ηνπο 

θαηάιιεινπο ζηππηνζιήπηεο γηα ηελ είζνδν ηνπ θαισδίνπ παξνρήο, ηνπ θαισδίνπ 

ηειερεηξηζκνχ θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ έμνδν ησλ θαισδίσλ πξνο ην δίθηπν. 

• ηα πάζεο θχζεσο φξγαλα ηνπ θηβσηίνπ: γεληθφ δηαθφπηε θνξηίνπ, γεληθέο αζθάιεηεο, απηφκαηνπο 
καγλεηνζεξκηθνχο δηαθφπηεο θαη ειεθηξνλφκνπο ηζρχνο ηειερεηξηζκνχ (αλά θχθισκα θσηηζκνχ), 
ξειέ κείσζεο λπθηεξηλνχ θσηηζκνχ (φηαλ πξνβιέπεηαη), ρξνλνδηαθφπηε αθήο, ρξνλνδηαθφπηε 
κείσζεο λπθηεξηλνχ θσηηζκνχ (φηαλ πξνβιέπεηαη), πξίδα ζνχθν 16Α, ιπρλία λπθηεξηλήο εξγαζίαο 
ζε ζηεγαλή «θαξαβνρειψλα» θαη θιεκνζεηξέο ζχλδεζεο ησλ θαισδίσλ (ζην θάησ κέξνο ηνπ 
θηβσηίνπ). 

• ηνπο απαγσγνχο θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ. 

• ην ηξνθνδνηηθφ θαιψδην απφ ηνλ κεηξεηή έσο ηνλ γεληθφ πηλαθα 

• ε εθζθαθή ηάθξσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο θαη ε επαλεπίρσζε ηνπο 

• νη ζσιήλεο δηέιεπζεο θαισδίσλ κε ην ελζσκαησκέλν ζχξκα νδεγφ (HDPE θαηά ΔΛΟΣ EN 
61386 'πζηήκαηα ζσιελψζεσλ γηα δηαρείξηζε θαισδίσλ' ή γαιβαληζκέλνπο 

ζηδεξνζσιήλεο θαηά ΔΛΟΣ EN 10255) 

• ε πξνζηαζία ησλ ζσιήλσλ δηέιεπζεο θαισδίσλ είηε κε ζθπξφδεκα είηε κε άκκν 

ιαηνκείνπ, κε βάζε ηα ζρέδηα κειέηεο. 

• ε εγθαηάζηαζε ζεκειεηαθήο γείσζεο ηνπ νηθίζθνπ. 

• ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηηο ζπλδέζεηο 

θαη ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο 

Σηκή αλά ηεκάρην. 

 

Αλάιπζε ηηκήο: € 

Βαζηθή ηηκή άξζξνπ Π.Σ.ΗΜ.Δ. 60.10.80.02 2750.00 

Πξνζαχμεζε ηηκήο πιηθνχ απαγσγψλ θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ 228.00 

Πξνζαχμεζε ηηκήο πιηθνχ ηξνθνδνηηθνχ θαισδίνπ 4x10mm2 κήθνπο 48m κε ηηκή 6.5€/m 312.00 

Πξνζαχμεζε ηηκήο πιηθνχ ζεκειεηαθήο γείσζεο ηνπ νηθίζθνπ (Σαηλία ραιχβδηλε ζεξκά 
επηςεπδαξγπξσκέλεSt/tZn δηαηνκήο 30x3,5 mm κήθνπο 25m κε ηηκή 4.8€/m) 

120.00 

 3410.00 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ηξεηο ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα δέθα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 3410.00€ 

 

 

                          ΣΑΤΡΟ, 08 – 06 - 2021    ΣΑΤΡΟ, 09 – 06 -2021       ΣΑΤΡΟ, 09– 06 -2021 

                               ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ                ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ                 ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

             Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ           Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ  

         ΣΜΗΜΑΣΟ Σ.Δ.. & Π.Π.   Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

    

    

ΣΑΚΑΣΕΟΓΛΟΤ ΖΡΑΚΛΖ 
ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ 
ΚΩΣΑ 

    ΚΑΠΔΣΑΝΗΚΟΛΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ            ΓΗΑΛΗΓΟΤ ΑΝΓΡΗΑΝΖ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ 
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ 
ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ 

     ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ        ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ  ΠΔ 
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