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             ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:      595.161,29€ 
              Φ.Π.Α  (24%):      142.838,71€ 
                      ΣΥΝΟΛΟ:     738.000,00€ 



 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» 
                                                                          ΑΡ. ΜΕΛ. :25/2015 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 738.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%) 
                                                                           
            

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η κατασκευή των έργων αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Αθλητικού 

Κέντρου της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης.  

Σκοπός του έργου είναι η αξιοποίηση των υπαρχουσών υποδομών, έτσι ώστε αυτοί να αποτελούν πόλο έλξης 

και συγκέντρωσης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, με στόχο τόσο την ανάπτυξη του αθλητισμού όσο 

και την αναψυχή, προσφέροντας, όσο το δυνατόν, υψηλής ποιότητας παροχή εξυπηρέτησης.  

Το Αθλητικό Κέντρο της Δ.Ε. Παλλήνης βρίσκεται εντός του οικιστικού ιστού της πόλης, στη συμβολή των 

Λεωφόρων Μαραθώνος και Ανθούσης, οδικές αρτηρίες που ενοποιούν τις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου 

Παλλήνης, με αποτέλεσμα, η  επέμβαση να είναι υπερτοπικού χαρακτήρα και να σηματοδοτεί την πόλη.  

 

Οι κυριότερες  παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν για την αναβάθμιση του χώρου είναι: 

 Δημιουργία αθλητικής διαδρομής, η οποία θα περιλαμβάνει πίστα jogging, ώστε να συνδυαστεί η άθληση 

με τον περίπατο. 

 Ανακατασκευή των χώρων υγιεινής του κλειστού γηπέδου μπάσκετ με τη δημιουργία W.C. A.M.E.A. 

 Κατασκευή χώρων υγιεινής, κάτω από τις κερκίδες του γηπέδου ποδοσφαίρου, που θα περιλαμβάνουν και 

W.C. A.M.E.A. 

  Ελεγχόμενος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και ποδηλάτων - μοτοσυκλετών. 

 Δημιουργία υπαίθριου χώρου άθλησης ενηλίκων με κατάλληλα όργανα γυμναστικής. 

 Δημιουργία υπαίθριων καθιστικών χώρων για στάση και ανάπαυση. 

 Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού τόσο κατά μήκος της αθλητικής διαδρομής όσο και στο χώρο 

στάθμευσης, προκειμένου να δημιουργηθούν ασφαλείς συνθήκες χρήσης του χώρου σε όλη τη διάρκεια 

της ημέρας. 

 Ενίσχυση της υπάρχουσας άρδευσης του χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου. 

 Ενίσχυση υπάρχουσας φύτευσης και προσθήκης νέας όπου απαιτείται. 

 

Σημειώνεται ότι, τα χρησιμοποιούμενα υλικά και οι μέθοδοι για την εγκατάσταση τους θα τυχαίνουν της 

απολύτου εγκρίσεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 595.161,29€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 142.838,71€ 

(σύνολο 738.000,00€) και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής.  

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/ 84 “περί Δημοσίων έργων και συναφών 

θεμάτων”, των εις εκτέλεση αυτού εκδοθέντων Π.Δ.609/85 “περί κατασκευής Δημοσίων έργων” και 

Π.Δ.171/87, του Ν.2229/94 που τροποποιεί και συμπληρώνει τον Ν.1418/84, των  Ν.3852/10 και Ν.3669/2008 

και όλες τις ισχύουσες περί έργων διατάξεις με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις (Ν.4070/12, Ν.4071/12, 

Ν.4146/13, Ν.4250/14, Ν.4278/14, Ν.4281/14, Ν.4313/14) καθώς και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας 

του Δήμου μας. 

 

ΓΕΡΑΚΑΣ  06/06/2016 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  06/06/2016 
Συντάχθηκε Ο Προϊστάμενος Τμήματος Κτιριακών 

Έργων & Ανάπτυξης Κ.Χ. Δ/νσης Τ.Υ. 
Δήμου Παλλήνης 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. 
Δήμου Παλλήνης 

 

Τσούκα Σταματία 

 

Καλδής Παναγιώτης 

 

Λιόγας Νικόλαος 

 



 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

   ΑΡ.ΜΕΛ. : 25/2015    

         

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

         

Α/Α Κωδικός 

Άρθρου 

 Περιγραφή εργασίας Κωδικός 

Αναθεώρ

ησης 

Μ.Μ. Ποσότ

ητα 

Tιμή 

Μονά 

δος 

Μερική 

Δαπάνη 

Ολική 

Δαπάνη 

Κύριες Εργασίες        

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ       

1 ΟΔΟ-Α2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - 
ημιβραχώδες  

ΟΔΟ-
1123Α 
100% 

m3 3.100 8,05 24.955,00  

2 ΟΙΚ-
20.04.01 

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων 
χωρίς χρήση μηχανικών μέσων,  σε 
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

ΟΙΚ-2122 
100% 

m3 35 27,60 966,00  

3 ΠΡΣ-Α9.2ΣΧ  Εκσκαφή και επαναπλήρωση 
τάφρων για υπόγεια τοποθέτηση 
δικτύου Η/Μ  

ΟΙΚ-2111 
100% 

m 700 12,00 8.400,00  

4 ΠΡΣ - 
Α10ΣΧ  

Εκσκαφή και επαναπλήρωση 
τάφρων για υπόγεια τοποθέτηση 
δικτύου άρδευσης 

ΠΡΣ-2111  
100% 

m 550 15,00 8.250,00  

5 ΟΙΚ-20.30ΣΧ Φορτοεκφόρτωση προϊόντων με 
μηχανικά μέσα (μετά της μεταφοράς 
των προϊόντων εκσκαφής σε 
απόσταση έως 35 χλμ.) 

ΟΙΚ-2171 
100% 

m3 10 8,25 80,85  

6 ΟΔΟ-Α2.1 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και 
στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο 
εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών 

ΟΔΟ-
1123Α 
100% 

m3 100 8,95 895,00  

7 ΟΙΚ-
22.10.01 

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων 
κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, 
με εφαρμογή συνήθων μεθόδων 
καθαίρεσης 

ΟΙΚ-2226 
100% 

m3 15 35,35  530,25  

8 ΟΙΚ-
22.15.01 

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων 
κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων 
μεθόδων καθαίρεσης 

ΟΙΚ-2226 
100% 

m3 5 63,35  316,75  

9 ΟΙΚ - 22.02 Καθαίρεση ανωδομών από 
αργολιθοδομή ή λιθοδομή  

ΟΙΚ-2204  
100% 

m3 8 29,85 238,80  

10 ΟΙΚ - 
22.20.01 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων 
δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους , χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών 

ΟΙΚ-2236  
100% 

m2 35 7,90  276,50  

11 ΟΙΚ - 
22.21.01 

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων 
παντός τύπου, χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών 

ΟΙΚ-2238  
100% 

m2 33 4,50 148,50  

12 ΟΙΚ - 
22.30.04 

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή 
ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για 
οπές επιφανείας άνω των 0,25 m2 
και έως 0,50 m2 

ΟΙΚ-
2261A  
100% 

τεμ 2 16,70  33,40  

Άθροισμα ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ      45.091,05 

         

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ       

13 ΟΔΟ-Β51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα  ΟΔΟ- 
2921 
100% 

m 700 9,60 6.720,00  

14 ΟΔΟ-Β51ΣΧ Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 
(κήπου) 

ΟΔΟ- 
2921 
100% 

m 1.000 9,00 9.000,00  

15 ΟΙΚ-38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών ΟΙΚ-3811 
100% 

m2 50 22,50 1.125,00  

16 ΟΙΚ-38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων  ΟΙΚ 3841 
100% 

m2 250 20,25  5.062,50  



Α/Α Κωδικός 

Άρθρου 

 Περιγραφή εργασίας Κωδικός 

Αναθεώρ

ησης 

Μ.Μ. Ποσότ

ητα 

Tιμή 

Μονά 

δος 

Μερική 

Δαπάνη 

Ολική 

Δαπάνη 

17 ΟΙΚ -
32.01.03 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού, για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

ΟΙΚ-3213  
100% 

m3 6 84,00 504,00  

18 ΟΙΚ-
32.01.04 

Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας, για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20  

ΟΙΚ-3214 
100% 

m3 115 90,00 10.350,00  

19 ΟΙΚ-
32.01.05 

Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας, για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 

ΟΙΚ-3215 
100% 

m3 30 95,00 2.850,00  

20 ΟΙΚ-
38.20.02 

Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας 
B500C (S500s) 

ΟΙΚ-3873 
100% 

kg 2.500 1,07 2.675,00  

21 ΟΙΚ-
38.20.03 

Δομικά πλέγματα B500C (S500s) ΟΙΚ-3873 
100% 

kg 1.400 1,01 1.414,00  

22 ΟΔΟ-Γ1.1 Υπόβαση μεταβλητού πάχους 
(Π.Τ.Π. 0-150) 

ΟΔΟ -
3121Β 
100% 

m3 440 18,85 8.294,00  

23 ΟΔΟ-Γ2.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού 
πάχους   

ΟΔΟ-
3211.Β 
100% 

m3 330 18,85 6.224,27  

24 ΟΔΟ-Γ3 Στρώση στράγγισης οδοστρώματος  ΟΔΟ-
3121.Β 
100% 

m3 330 18,30 6.042,66  

25 ΟΔΟ-Δ3 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ-4110 
100% 

m2 3.220 1,20  3.864,00  

26 ΟΔΟ-Δ4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΟΔΟ-4120 
100% 

m2 3.220 0,45  1.449,00  

27 ΟΔΟ-Δ-5.1 Ασφαλτική στρώση βάσης 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 

ΟΔΟ-
4321Β 
100% 

m2 3.220 7,47 24.045,35  

28 Τ.Ε. 1 Προετοιμασία επιφάνειας 
σκυροδέματος για εγκατάσταση 
χυτού ελαστικού τάπητα 

ΟΙΚ -
7373.1 
100% 

m2 1.150 3,80  4.370,00  

29 Τ.Ε. 2 Εγκατάσταση χυτού ελαστικού 
τάπητα 

ΟΙΚ -
7373.1 
100% 

m2 1.250 60,00 75.000,00  

30 Τ.Ε. 3 Κατασκευή περίφραξης ΟΙΚ-6401 
100% 

m 90 60,00 5.400,00  

31 ΟΔΟ-Ε-9.6 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης ΟΙΚ-6541  
100% 

τεμ. 10 98,60  986,00  

32 ΟΔΟ-Ε-10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβαν. 
σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’) 

ΟΔΟ-2653  
100% 

τεμ. 10 31,10  311,00  

33 ΟΔΟ-Ε-16 Αναλάμπων φανός επισήμανσης 
κινδύνου 

ΗΛΜ-108  
100% 

τεμ. 10 43,80  438,00  

34 ΟΔΟ-Ε17.2 Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά 
υλικό  

ΟΙΚ-7788  
100% 

m2 170 19,70  3.349,00  

35 ΥΔΡ-
12.30.02.01 

Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ΟD 200 
mm 

ΥΔΡ 
6711.2  
100% 

m 100 5,70  570,00  

36 ΥΔΡ-9.41.01 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, 
ονομαστικής διαμέτρου D 400 mm, 
με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, 3 
εισόδων και 1 εξόδου έως D 200 mm 

ΥΔΡ 
6711.7   
100% 

τεμ 3 124,00  372,00  

37 ΟΙΚ - 61.06 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς 
ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς 
>160 mm  

ΟΙΚ  6104  
100% 

kg 1600 2,80  4.480,00  

38 ΟΙΚ - 72.65 Επιστέγαση με πετάσματα τύπου 
sandwich από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα με πλήρωση 
πολυουρεθάνης 

ΟΙΚ 6401  
100% 

m2 30 45,00  1.350,00  

 



Α/Α Κωδικός 

Άρθρου 

 Περιγραφή εργασίας Κωδικός 
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Μ.Μ. Ποσότ

ητα 

Tιμή 

Μονά 

δος 
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Δαπάνη 

Ολική 

Δαπάνη 

39 ΟΙΚ - 
46.01.02 

Οπτοπλινθοδομές με διακένους 
τυποποιημένους οπτοπλίνθους 
6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου 
(δρομικοί τοίχοι) 

ΟΙΚ-
4622.1  
100% 

m2 200 19,50  3.900,00  

40 ΟΙΚ - 
46.01.03 

Οπτοπλινθοδομές με διακένους 
τυποποιημένους οπτοπλίνθους 
6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου 
(μπατικοί τοίχοι) 

ΟΙΚ-
4623.1  
100% 

m2 10 33,50  335,00  

41 ΟΙΚ - 
49.01.01 

Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) 
δρομικών τοίχων 

ΟΙΚ 3213  
100% 

m 60 16,80  1.008,00  

42 ΟΙΚ - 
49.01.02 

Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) 
μπατικών τοίχων 

ΟΙΚ 3213  
100% 

m 5 19,70  98,50  

43 ΟΙΚ - 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 
τσιμεντοκονίαμα  

ΟΙΚ 7121  
100% 

m2 420 13,50  5.670,00  

44 ΟΙΚ - 
73.36.01 

Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 
3,0 cm 

ΟΙΚ 7335  
100% 

m2 40 18,00  720,00  

45 ΟΙΚ - 
73.26.03 

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 
πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά 

ΟΙΚ 
7326.1  
100% 

m2 150 31,00  4.650,00  

46 ΟΙΚ - 
73.33.02 

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια 
GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 

ΟΙΚ 7331  
100% 

m2 80 33,50  2.680,00  

47 ΟΙΚ - 54.49 Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική με 
αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις  

ΟΙΚ 5449  
100% 

m2 32 95,00  3.040,00  

48 ΟΙΚ - 
65.01.01 

Τυποποιημένα κουφώματα από 
αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή, 
αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2 

ΟΙΚ 6501  
100% 

m2 5 145,00  725,00  

49 ΟΙΚ - 
75.31.01 

Ποδιές παραθύρων από μαλακό 
μάρμαρο πάχους 2 cm 

ΟΙΚ 7531  
100% 

m2 3 78,50  235,50  

50 ΟΙΚ - 
76.22.01 

Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) 
συνολικού πάχους 6 mm  
(3 mm + μεμβράνη + 3 mm) 

ΟΙΚ 
7609.2  
100% 

m2 5 39,00  195,00  

51 ΟΙΚ - 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων 
επιφανειών τοίχων για 
χρωματισμούς 

ΟΙΚ 7735  
100% 

m2 420 1,70  714,00  

52 ΟΙΚ - 77.16 Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών 
για χρωματισμούς 

ΟΙΚ 7736  
100% 

m2 64 2,20  140,80  

53 ΟΙΚ - 77.53 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων 
(ψευδοσαγρέ) 

ΟΙΚ 7753  
100% 

m2 420 5,60  2.352,00  

54 ΟΙΚ - 
77.71.01 

Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων 
επιφανειών με ελαιόχρωμα 
αλκυδικής ή τροποποιημένης 
πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως 
νερού η διαλύτου 

ΟΙΚ 7771  
100% 

m2 64 10,70  684,80  

55 Τ.Ε.4  Η/Μ Εγκατάσταση ΗΛΜ-8  
100% 

τεμ.  2 400,00 800,00  

56 Τ.Ε.5 Υδραυλική εγκατάσταση ΟΙΚ 2121  
100% 

τεμ.  2 1.000,0
0 

2.000,00  

57 Τ.Ε. 6 Επέκταση αρδευτικού δικτύου ΥΔΡ-6752 
100% 

κατ' 
αποκοπήν 

1 8.000,0
0 

8.000,00  

Άθροισμα ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ      224.194,38 

         

ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ       

58 ΠΡΣ-Δ1.4 Δένδρα κατηγορίας Δ4 ΠΡΣ-5210 
100% 

τεμ 200 25,00 5.000,00  

59 ΠΡΣ-Δ1.5 Δένδρα κατηγορίας Δ5 ΠΡΣ 5210  
100% 

τεμ 200 45,00  9.000,00  

60 ΠΡΣ-Δ1.6 Δένδρα κατηγορίας Δ6 ΠΡΣ 5210  
100% 

τεμ 60 80,00  4.800,00  

61 ΠΡΣ-Δ2.4 Θάμνοι κατηγορίας Θ4 ΠΡΣ-5210 
100% 

τεμ 600 14,00 8.400,00  

62 ΠΡΣ-Ε2.1 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,30 x 
0,30 x 0,30 m 

ΠΡΣ 5130  
100% 

τεμ 800 0,75  600,00  

63 ΠΡΣ-Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 
0,50 x 0,50 m 

ΠΡΣ -5120 
100% 

τεμ 260 2,00 520,00  

64 ΠΡΣ-Ε9.3 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 
όγκου 0,40 - 1,50lt 

ΠΡΣ- 5210 
100% 

τεμ 800 0,80 640,00  

65 ΠΡΣ-Ε9.4 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 
όγκου 2,00 - 4,00 lt 

ΠΡΣ 5210  
100% 

τεμ 200 1,10  220,00  



Α/Α Κωδικός 
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66 ΠΡΣ-Ε9.5 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 
όγκου 4,50 - 12,00 lt 

ΠΡΣ 5210  
100% 

τεμ 60 1,30  78,00  

67 ΠΡΣ-Ε11.1.1 Υποστύλωση δένδρου με την αξία 
του πασσάλου, για μήκος πασσάλου 
μέχρι 2,50m 

ΠΡΣ- 5240 
100% 

τεμ 460 2,50 1.150,00  

68 ΠΡΣ-Γ2 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους  ΠΡΣ 1620 
100% 

m3 100 5,00  500,00  

69 ΠΡΣ-Δ7 Προμήθεια κηπευτικού χώματος ΠΡΣ 1710 
100% 

m3 500 8,50  4.250,00  

70 ΠΡΣ-Δ8 Προμήθεια φυτικής γης ΠΡΣ-1620 
100% 

m3 1.000 6,00 6.000,00  

71 ΠΡΣ-Δ10 Προμήθεια τύρφης ΠΡΣ-5340 
100% 

m3 100 40,00 4.000,00  

72 ΠΡΣ-Α6 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε 
αστικές περιοχές, χωρίς την 
προμήθεια του υλικού  

ΠΡΣ-1620 
100% 

m3 1.600 2,60 4.160,00  

Άθροισμα ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

     49.318,00 

         

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ       

73 Τ.Ε. 7 Επισκευή υπάρχοντος Πίλαρ 
ηλεκτροδότησης  

HΛM 52 
100% 

τεμ. 1 500,00 500,00  

74 ΗΛΜ-
60.10.80.02 

Πίλλαρ οδοφωτισμού οκτώ 
αναχωρήσεων 

HΛM-52 
100% 

τεμ. 1 2.750,0
0  

2.750,00  

75 Τ.Ε. 8 Ηλεκτρικός πίνακας  HΛM-52 
100% 

τεμ. 1 750,00  750,00  

76 Τ.Ε. 9 Τριγωνική γείωση πίνακα HΛM 5 
100% 

τεμ. 2 145,00 290,00  

77 Τ.Ε. 10 Γείωση με ηλεκτρόδιο τύπου 
Copperweld (Φ 1'') 

HΛM 5 
100% 

τεμ. 8 145,00 1.160,00  

78 ΑΤΗΕ 
8732.2.7  

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών 
πλαστικός, σπιράλ Φ48mm 

ΑΤΗΕ 
8732.2.7 

100% 

m 90 6,18 556,20  

79 ΗΛΜ-
62.10.48.03 

Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι 
διατομής 25 mm² 

ΗΛΜ 45  
100% 

m 700 5,70  3.990,00  

80 ΑΤΗΕ8766.3
.1 

Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατ. 
3Χ1.5 mm2 

ΑΤΗΕ 
8766.3.1 

100% 

m 120 3,50 420,00  

81 ΑΤΗΕ8773.5
.2 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τετραπολικό  
διατ. 4Χ2.5 mm2 

ΑΤΗΕ 
8773.5.2 

100% 

m 790 6,87 5.427,30  

82 Τ.Ε. 11 Βάσεις φωτιστικού (για ιστό ύψους 
4,00m) 

ΗΛΜ 101 
100% 

τεμ. 26 150,00 3.900,00  

83 Τ.Ε. 12 Βάσεις φωτιστικού (για ιστό ύψους 
6,00m) 

ΗΛΜ 101 
100% 

τεμ. 2 200,00 400,00  

84 Τ.Ε. 13 Μονό φωτιστικό σώμα μοντέρνου 
τύπου (με λυχνία, ιστό, ακροκιβώτιο) 

ΗΛΜ 101 
100% 

τεμ. 26 1.200,0
0 

31.200,00  

85 Τ.Ε. 14 Σιδηροϊστός ύψους 6,00m ΗΛΜ 101 
100% 

τεμ. 2 1.000,0
0 

2.000,00  

86 Τ.Ε. 15 Φωτιστικό σώμα εξωτ. χώρου 
(τύπου προβολέα led 100w) 

ΗΛΜ 101 
100% 

τεμ. 2 400,00 800,00  

87 ΗΛΜ-
60.10.85.02 

Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm ΟΔΟ-2548 τεμ. 34 100,00  3.400,00  

Άθροισμα ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ      57.543,50 

         

ΛΟΙΠΑ        

88 Τ.Ε. 16 Αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και 
εγκατάσταση σε νέα θέση οργάνων 
γυμναστικής ενηλίκων 

ΟΙΚ -5104 
100% 

κατ' 
αποκοπήν 

1 4.000,0
0 

4.000,00  

89 Τ.Ε. 17 Προμήθεια και εγκατάσταση κάδου ΟΙΚ -5104 
100% 

τεμ. 10 250,00 2.500,00  

90 Τ.Ε. 18 Προμήθεια και εγκατάσταση 
καθιστικού 

ΟΙΚ -5104 
100% 

τεμ. 10 200,00 2.000,00  

91 Τ.Ε. 19 Προμήθεια και εγκατάσταση 
τραπεζόπαγκου 

ΟΙΚ -5104 
100% 

τεμ. 7 500,00 3.500,00  

92 Τ.Ε. 20 Προμήθεια και εγκατάσταση 
κρουνού 

ΥΔΡ 6752 
100% 

τεμ. 3 500,00 1.500,00  
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93 Τ.Ε. 21 Προμήθεια και εγκατάσταση βάσης 
ποδηλάτων 

ΟΙΚ -5104 
100% 

τεμ. 4 600,00 2.400,00  

94 Τ.Ε. 22 Προμήθεια και εγκατάσταση boiler 
1000lt, τριπλής ενέργειας 

ΗΛΜ - 8  
100% 

τεμ.  1 2.200,0
0  

2.200,00  

95 Τ.Ε. 23 Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού 
θερμοσίφωνα, 250lt 

ΟΙΚ - 7609  
100% 

τεμ.  2 800,00 1.600,00  

96 Τ.Ε. 24 Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακών 
πλακών  

ΗΛΜ - 101  
100% 

m2 24 700,00  16.800,00  

97 Τ.Ε. 25 Προμήθεια και εγκατάσταση 
δεξαμενής χωρητικότητας 15m3 

ΗΛΜ - 8  
100% 

τεμ.  1 2.500,0
0  

2.500,00  

98 Τ.Ε. 26 Προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού W.C. AMEA 

ΟΙΚ 6417  
100% 

τεμ.  2 500,00  1.000,00  

99 Τ.Ε. 27 Προμήθεια και εγκατάσταση, 
λεκάνης με καζανάκι 

ΟΙΚ 6417  
100% 

τεμ.  10 100,00  1.000,00  

100 Τ.Ε. 28 Προμήθεια και εγκατάσταση νιπτήρα 
και μπαταρίας 

ΟΙΚ 6417  
100% 

τεμ.  6 50,00  300,00  

101 Τ.Ε. 29 Προμήθεια και εγκατάσταση 
καθρέπτη 

ΟΙΚ 6417  
100% 

τεμ.  6  50,00 300,00  

Άθροισμα ΛΟΙΠΩΝ       41.600,00 

         

Άθροισμα ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ      417.746,93 

ΓΕ & ΟΕ 18%       75.194,45 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       492.941,38 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%      73.941,21 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ       8.278,71 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 

      575.161,29 

ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ       20.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.      595.161,29 

Φ.Π.Α. 24%       142.838,71 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α.       738.000,00 

         

      ΓΕΡΑΚΑΣ  06/06/2016                                                       ΓΕΡΑΚΑΣ  06/06/2016                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  06/06/2016 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Κτιριακών Έργων & Ανάπτυξης 

Κ.Χ.  Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Παλλήνης 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. 
Δήμου Παλλήνης 

         

         

         

         

 ΤΣΟΥΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                   

         

ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ TE 

ΛΙΟΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
                                    

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» 
 
ΑΡ. ΜΕΛ. : 25/2015 

  
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 738.000,00€  

(συμπ. ΦΠΑ 24%) 
                              

             

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
 
1.1.1 Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο. 

1.1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και 
που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, 
ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που 
αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της 
μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου. 

1.2.2 ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να 
θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον 
αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών 
μέσων ή εκρηκτικών υλών. 

1.2.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του 
όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του 
παρόντος Τιμολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. 

            [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]  

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, 
τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου.  

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για Τελωνειακό 
Δασμολόγιο εισαγωγής και με τις διατάξεις του νόμου 3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά στην 
Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει 
χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους 
δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του 
έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής 
έμμεσα ή άμεσα. 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.  

1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, 
επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων 
και μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες 
φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και 
την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των 
περισσευμάτων ή/και ακατάλληλων προϊόντων, ορυγμάτων και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους 
χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των περιβαλλοντικών περιορισμών που ισχύουν, καθώς και 
της μελέτης του έργου. 

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους 
ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) 
κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου 
προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, 
συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή  άλλου (εντός και εκτός 
της Ελλάδος). 



1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, 
οργάνωση, διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές 
νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την 
εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με τους Όρους Δημοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες 
απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του 
χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία. 

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν τούτο προβλέπεται κατά 
την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης. 

1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης (εων) προκατασκευασμένων στοιχείων, που 
κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων και των δαπανών εξασφάλισης του 
αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, 
εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κ.λπ. όπως επίσης περιλαμβανομένων 
και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη 
θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης 
των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό 
από την Υπηρεσία, (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας 
του Δημοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύμβασης. 

1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού 
εγκαταστάσεων κ.λπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους 
Δημοπράτησης έργου. 

1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών 
πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 

1.3.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δημοπράτησης. 
Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, 
περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 
μηχανημάτων, απόδοση εργασίας, κ.λπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, που  
απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η 
μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω 
απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την 
διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών μαζί 
με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα 
απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ. 

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, 
όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν 
δεν χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για 
οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους Όρους Δημοπράτησης, η οποία 
προκύπτει κατά ρητό τρόπον, ή προκύπτει κατά έμμεσο τρόπον, προκειμένου να εξασφαλισθούν 
απαιτήσεις περί την εκτέλεση εργασιών που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων, ή 
ακόμη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων 
για την εκτέλεση κάποιων εργασιών. 

1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με ή χωρίς τις 
προσωρινές αποθέσεις που γίνονται για διευκόλυνση του Αναδόχου, και πλάγιες μεταφορές κάθε είδους 
υλικών λατομείων, ορυχείων κ.λπ. μαζί με την εργασία εμπλουτισμού που τυχόν θα απαιτηθεί για την 
πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, 
λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν. 

1.3.13 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων μηχανημάτων και προσωπικού, 
εκτέλεσης των έργων με μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντωμένων εμποδίων 
στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεμβάσεων 
που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και λοιποί 
οργανισμοί κοινής ωφέλειας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση 
των παραπάνω εμποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν από την υπάρχουσα 
κυκλοφορία (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά). 



1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη 
παρακώλυσης της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού 
γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά. 

1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων εγκατάστασης 
χωροσταθμικών ασφαλειών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν 
αμείβονται ιδιαίτερα (σύμφωνα με τους λοιπούς Όρους Δημοπράτησης), η σύνταξη μελετών 
εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή 
εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης 
των εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήματα, 
θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου. 

1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων 
και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών 
στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των 
επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που θα τα υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η 
επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή μορφή. 

1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού οι οποίοι θα 
πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία. 

1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση 
εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών 
αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους 
φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και 
πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

1.3.20 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της Υπηρεσίας.  

1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση , μετά το 
τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια. 

1.3.22 Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων 
κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.3.23 Οι δαπάνες για την δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του 
έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα 
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων και των δαπανών για την αποξήλωση 
και απομάκρυνσή τους. 

1.3.24 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται από 
τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν 
προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο 
αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. Οι δαπάνες για την 
μετατόπιση δικτύων και η λήψη ειδικών μέτρων αντιστήριξης για τη διατήρηση των ορυγμάτων 
ανοικτών, βαρύνουν τον Κύριο του έργου. 

1.3.25 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών σε έργα και εγκαταστάσεις που 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.26 Οι δαπάνες διάθεσης εξοπλισμένων γραφείων στην Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους 
Όρους Δημοπράτησης. 

1.3.27 Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας για την κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους 
εργοταξιακών οδών. Επίσης οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση υλικών, 
εργαλείων, μηχανημάτων, αχρήστων υλικών.  

1.3.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφιστάμενων φρεατίων αγωγών ή τεχνικών έργων, 
για την σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ’ αυτά εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιμολογίου. 

1.3.29 Οι δαπάνες των κατασκευαστικών σχεδίων που τυχόν προβλέπονται σε άλλα τεύχη δημοπράτησης. 



1.3.30 Οι διαδικασίες και δαπάνες έκδοσης αδειών, για λογαριασμό του Κυρίου του έργου κάθε είδους 
εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις ή και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή 
Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

1.3.31 Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου. 

1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους 
υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου. 

1.4 Στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) για 
πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως και για Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις 
δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σήμανσης εργοταξίων και για τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, 
δασμούς, ασφάλιστρα, τέλη, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωμών, 
κ.λ.π. για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, 
για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους μετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για 
πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εμποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία 
γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν 
προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, συμπεριλαμβάνονται στο 
ποσοστό των Γενικών Εξόδων του Αναδόχου. 

           Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, καθορίζεται σε 
δέκα οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις τιμές του Τιμολογίου. 

1.5    Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον 
ιδιοκτήτη του Έργου.  

      Στο παρόν τιμολόγιο ελήφθησαν υπ’ όψη οι τιμές που ισχύουν από 19-03-2013 (ΦΕΚ 363Β/19-02-2013). 

 
2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Α.Τ.: 1 

ΑΡΘΡΟ: ΟΔΟ - Α2  ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ- ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΔΟ 1123Α 100% 
Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε απόσταση έως 35 χλμ., εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε 
συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή 
διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, 
χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν 
ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 
 
- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών και 

του πυθμένα τους,  

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των 
γενικών εκσκαφών της οδού, 

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών 
εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

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

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

 η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για 
απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις, 

 η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών αποθέσεων 
και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα 
με τους περιβαλλοντικούς όρους 

 η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση και 
απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση, 



 η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

 η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του 
βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή 
ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' 
ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 
Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2),  

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

 η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι 
εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή 
περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 
περιορισμούς.  
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων, 
δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης 
φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου. 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών 
σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται 
στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή 
από την Υπηρεσία. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο γενικής εκσκαφής γαιών και ημιβράχου μετά της μεταφοράς των προϊόντων σε 
απόσταση έως 35χλμ.. 

 Τιμή ενός  m3 8,05 € ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: 2 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-20.04.01 ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ- ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ (χωρίς την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής) 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 2122 100% 
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από αερόσφυρες, 
πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 
2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του 
οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με 
την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική 
αντιστήριξη των παρειών, σύφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών 
έργων" 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

 Τιμή ενός  m3 27,60 € ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: 3 

ΑΡΘΡΟ:ΠΡΣ – Α9.2ΣΧ ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΦΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Μ 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 2111 100% 
Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για υπόγεια τοποθέτηση δικτύου Η/Μ εγκαταστάσεων σε χαλαρά ή 
γαιώδη εδάφη, βάθους 60 εκ., πλάτους 40 εκ., 
α) με την προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα σπιράλ, Φ63, για την διέλευση καλωδίων 
ηλεκτροφωτισμού, ο οποίος θα περιλαμβάνει και οδηγό για μελλοντικό τράβηγμα καλωδίων, 
β)τον εγκιβωτισμό του αγωγού με άμμο λατομείου, για πάχος τουλάχιστον 20cm,  
γ)την επίχωση του υπόλοιπου ορύγματος με υγιή προϊόντα εκσκαφής, με την διάστρωση και την συμπύκνωση 
αυτών. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του 
έργου όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών  και η δαπάνη κάθε εργασίας για την έντεχνη εκτέλεση 
της κατασκευής.  
Τιμή ανά  μέτρο (m) 

Τιμή ενός m                   12,00€       ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ  



 

Α.Τ.: 4 

ΑΡΘΡΟ:ΠΡΣ – Α10ΣΧ ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΦΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΠΡΣ 2111  100% 
Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για υπόγεια τοποθέτηση δικτύου άρδευσης σε χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, 
βάθους 60 εκ., πλάτους 40 εκ., 
α) με την προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνα πολυαιθυλενίου, Φ110, 16Atm, 
β)τον εγκιβωτισμό του αγωγού με άμμο λατομείου, για πάχος τουλάχιστον 20cm,  
γ)την επίχωση του υπόλοιπου ορύγματος με υγιή προϊόντα εκσκαφής, με την διάστρωση και την συμπύκνωση 
αυτών. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του 
έργου όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών  και η δαπάνη κάθε εργασίας για την έντεχνη εκτέλεση 
της κατασκευής.  
Τιμή ανά  μέτρο (m) 

Τιμή ενός m                   15,00€       ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ  

Α.Τ.: 5 
ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ – 20.30ΣΧ  ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 
(ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΩΣ 35χλμ) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 2171 100% 
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου και με την μεταφορά σε απόσταση έως 35 
χλμ. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.  

Τιμή ενός m3 8,25 € ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ.: 6 
ΑΡΘΡΟ: ΟΔΟ-Α2.1  ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ   
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΔΟ 1123Α100% 
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με τσιμέντο, 
εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, με την φόρτωση 
επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους καθοριζόμενους από τους 
περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την μεταφορά τους σε απόσταση έως 35 χλμ. 

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων, ενώ 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Τιμή ενός m3 8,95 € ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ.: 7 
ΑΡΘΡΟ:  ΟΙΚ – 22.10.01  Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, 
με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ2226100% 
Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους, σε οποιαδήποτε 

στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου 

εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, 

ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα 

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά 

μέσα". 

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

 Τιμή ενός  m3 35,35€ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 



Α.Τ.: 8 
ΑΡΘΡΟ:  ΟΙΚ – 22.15.01  Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ2226 100% 
Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλην δαπέδων. 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων 

και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων 

σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης,, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-

01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 

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

 Τιμή ενός  m3 63,35€ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ.: 9 
ΑΡΘΡΟ:  ΟΙΚ – 22.02  Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ2204 100% 
Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε στάθμη από το 

δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις 

και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 

"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". 

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

 Τιμή ενός  m3 29,85€ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ.: 10 

ΑΡΘΡΟ:  ΟΙΚ – 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε 
πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ2236 100% 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου 

Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε 

οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

 Τιμή ενός  m3 7,90€ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ.: 11 

ΑΡΘΡΟ:  ΟΙΚ – 22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου, χωρίς να καταβάλλεται 
προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ2238 100% 
Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου 
οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη 
των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

 Τιμή ενός  m3 4,50€ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ.: 12 
ΑΡΘΡΟ:  ΟΙΚ – 22.30.04 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για οπές 
επιφανείας έως 0,05 m2  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ2261Α 100% 
Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε 
πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα 
πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της 
οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις 
θέσεις φορτώσεως.  
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)  

 Τιμή ενός  τεμ. 16,70€ ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 



Α.Τ.: 13 

ΑΡΘΡΟ: ΟΔΟ –Β51 ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΔΟ2921 100% 
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 m και 
ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή 
καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα 
παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί 
τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος 
οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  
η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της 
βάσης έδρασης,  
η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και 
υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των 
κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία επιμετράται 
ιδιαιτέρως (m) 

 Τιμή ενός  m 9,60€ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ.: 14 

ΑΡΘΡΟ: ΟΔΟ –Β51ΣΧ  ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΚΗΠΟΥ)  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΔΟ2921 100% 
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,10 m και 
ύψους 0,20 έως 0,25 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή 
καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340,  
 
προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική 
εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους 
ξυλότυπους.  
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος 
οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  
η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της 
βάσης έδρασης,  
η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και 
υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των 
κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία επιμετράται 
ιδιαιτέρως (m) 

 Τιμή ενός  m 9,00€ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ  

Α.Τ.: 15 
ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ –38.02  Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ3811 100% 
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή τους (π.χ. 
φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη 
υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεμα (τύποι)". 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία 
ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών 
που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας. 

Τιμή ενός m2               22,50€ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 



Α.Τ.: 16 
ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-38.13  Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 3841 
Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με κόντρα πλακέ τύπου 
ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση (καινουργής ξυλεία ή ξυλεία με λιγότερες από πέντε 
χρήσεις), για την επίτευξη του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".   
Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η τοποθέτηση πλαστικών 
παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.,  
Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρονη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας 
σανιδώματος ξυλοτύπων" 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας. 

Τιμή ενός m2               20,25€ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 
 
Α.Τ.: 17 
ΑΡΘΡΟ:    ΟΙΚ-32.01.03   Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού,  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ3213 100% 
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με 
χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών 
επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη 
του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν 
εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος 
εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων 
υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα 
παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών 
υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς 
διάστρωση. 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία 
περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της 
ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου 
αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος 
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η 
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 



 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
από την μελέτη διαστάσεις  

  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Τιμή ενός  m3 84,00 € ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ  

 
 
Α.Τ.: 18 
ΑΡΘΡΟ:    ΟΙΚ-32.01.04   Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού,  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ3214 100% 
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με 
χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών 
επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη 
του έργου, και τις ΕΤΕΠ: 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν 
εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος 
εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων 
υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα 
παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών 
υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς 
διάστρωση. 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία 
περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της 
ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου 
αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος 
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η 
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
από την μελέτη διαστάσεις  

  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Τιμή ενός  m3 90,00 € ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  

 



Α.Τ.: 19 
ΑΡΘΡΟ:    ΟΙΚ-32.01.05   Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού,  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ3215  100% 
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με 
χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών 
επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη 
του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν 
εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος 
εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων 
υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα 
παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών 
υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς 
διάστρωση. 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία 
περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της 
ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου 
αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος 
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η 
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
από την μελέτη διαστάσεις  

  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Τιμή ενός  m3 95,00 € ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  

 

Α.Τ.: 20 
ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ – 38.20.02  ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β500C (S500s) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 3873 100% 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας 
(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση 
ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης 
του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 



Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι 
πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του 
Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης 
του οπλισμού.  
Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των 
ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον 
μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό 
βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και 
την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο 
οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου 
βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 
 Στις επιμετρούμενες ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης 
του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  
 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  
 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου 
προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 
απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

 
Τιμή ανά κιλό (kg)  

Τιμή ενός kg 1,07 € ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ.: 21 
ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ – 38.20.03  ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ Β500C (S500s) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 3873 100% 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας 
(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση 
ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού.  
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης 
του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι 
πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του 
Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης 
του οπλισμού.  
Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των 
ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον 
μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό 
βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και 
την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο 
οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου 
βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 
 Στις επιμετρούμενες ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης 
του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  
 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  
 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου 
προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 
απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

 
Τιμή ανά κιλό (kg)  

Τιμή ενός kg 1,01 € ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ 



Α.Τ.: 22 
ΑΡΘΡΟ: ΟΔΟ-Γ1.1     ΥΠΟΒΑΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (Π.Τ.Π. 0-150) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΔΟ 3121Β 100% 
Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση 
κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την 
έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 

 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη 
γεωμετρική επιφάνεια. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της 
στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους 

Τιμή ενός m3 18,85 € ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 
Α.Τ.: 23 
ΑΡΘΡΟ: ΟΔΟ-Γ2.1  Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΔΟ3211Β  100% 
Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση 
κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την 
έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη 
γεωμετρική επιφάνεια. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της 
στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους 

Τιμή ενός m3 18,85 € ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 
Α.Τ.: 24 
ΑΡΘΡΟ: ΟΔΟ-Γ3   ΣΤΡΩΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΔΟ3121Β 100% 
Κατασκευή στρώσης στράγγισης οδοστρωμάτων, σταθερού ή μεταβλητού πάχους, από θραυστά υλικά 
λατομείου, με ποσοστό διερχόμενου κλάσματος από το κόσκινο Νο 200 ίσο προς 3-10%, ή με την 
κοκκομετρική διαβάθμιση που προβλέπεται από την μελέτη, με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 95% της 
πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά 
ΕΛΟΤ EN 13286-2) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά". 
Η στρώση στράγγισης οδοστρώματος (ΣΣΟ) αποτελεί τμήμα της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος" (ΣΕΟ) και 
όχι της δομικής κατασκευής του οδοστρώματος. Σε κάθε περίπτωση το υλικό κατασκευής της στρώσης 
έδρασης οδοστρώματος (ΣΕΟ) είναι πιο λεπτόκοκκο από το υλικό στρώσης στράγγισης οδοστρώματος (ΣΣΟ). 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών,  

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων,  

 η διάστρωση, η διαβρoxή και η συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη 
γεωμετρική επιφάνεια και ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης.  

 



Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της 
στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένου όγκου στρώσης στράγγισης οδοστρώματος  

Τιμή ενός m3 18,30 € ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
Α.Τ.: 25 
ΑΡΘΡΟ: ΟΔΟ-Δ3   ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΔΟ4110 100% 
Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα, 
ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, φύλαξη 
κλπ.),  

 

 ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση,  

 η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα 
ασφάλτου (Federal),  

 η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  

 η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και 
μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 

Τιμή ενός m2 1,20 € ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 
Α.Τ.: 26 
ΑΡΘΡΟ: ΟΔΟ-Δ4   ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΔΟ4120 100% 
Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών 
στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό 
γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια 
έργα. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, φύλαξη 
κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση, 

 η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα 
ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 

Τιμή ενός m2 0,45€ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 
Α.Τ.: 27 
ΑΡΘΡΟ: ΟΔΟ-Δ5.1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0.05m  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΔΟ4321B  100% 
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή 
της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 
"Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 



 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την 
εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

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

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

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

 

 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη 
των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματούμενης ασφάλτου 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της. 

Τιμή ενός m2 7,47€ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
Α.Τ.: 28 
ΑΡΘΡΟ:  Τ.Ε 1  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΟΥ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 7373.1 100% 
Για ένα τετραγωνικό μέτρο προετοιμασίας επιφάνειας υπάρχοντος σκυροδέματος προκειμένου να 
κατασκευαστεί επί αυτού χυτός ελαστικός τάπητας, ήτοι πλύσιμο δαπέδου υπό πίεση, καθαρισμός αυτού από 
σκόνες, χώμα και κάθε είδους ξένα σώματα και μερεμέτισμα τοπικά με τσιμεντοκονίαμα προκειμένου να 
επιτευχθεί επιφάνεια κατάλληλη για τοποθέτηση χυτού ελαστικού τάπητα, ήτοι υλικά εν γένει και εργασία 
πλήρους κατασκευής.   
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

  Τιμή ενός  m2 3,80 € ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
Α.Τ.: 29 
ΑΡΘΡΟ:  Τ.Ε.2   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 7373.1 100% 
Για ένα τετραγωνικό μέτρο χυτού ελαστικού δαπέδου για την κατασκευή πίστας jogging, αποτελούμενου από 
ένα σύστημα τύπου σάντουιτς δύο στρώσεων επιτόπιας τοποθέτησης ειδικά σχεδιασμένου για ταρτάν τέτοιας 
χρήσης. Διαθέτει ένα e-layer το οποίο αποτελείται από ελαστικούς κόκκους SBR που είναι συνδεδεμένοι με ένα 
binder πολυουρεθάνης και μια επίστρωση από κόκκους χρωματιστού ελαστικού μονομερούς (EPDM) που είναι 
είναι ενσωματωμένοι σε μια άνω επίστρωση από πολυουρεθάνη Α΄ ποιότητας, ήτοι υλικά εν γένει και εργασία 
πλήρους κατασκευής. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

  Τιμή ενός  m2 60,00 € ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  

 
Α.Τ.: 30 
ΑΡΘΡΟ:  Τ.Ε.3   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 6401 100% 
Για την κατασκευή περίφραξης, διαστάσεων και τύπου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών,  καθώς και  η εργασία για την 
πλήρη και έντεχνη κατασκευή της περίφραξης και της πόρτας εισόδου.  
 
 Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 

  Τιμή ενός  m 60,00 € ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  

 
Α.Τ.: 31 
ΑΡΘΡΟ:  ΟΔΟ-Ε-9.6    ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 6541 100% 
Μηνιαία αποζημίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης, ρυθμιστικών ή αναγγελίας κινδύνου, με 
αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’. 



Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) πινακίδων μεσαίου 

μεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) με κίτρινο πλαίσιο 

 ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η πάκτωση της πινακίδας 
εντός του εδάφους 

 η επιθεώρηση. ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί φθορές 

Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη 
εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 
 
Τιμή ανά μήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσμα αυτού)  

  Τιμή ανά μήνα 98,60€ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
Α.Τ.: 32 
ΑΡΘΡΟ:  ΟΔΟ-Ε-10.1   Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ΄΄) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΔΟ 2653 100% 
Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα 
S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 ½’’, dεξ = 
48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 
‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
 η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης για την στερέωση 

της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος ‘’Π’’ (ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για 
την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12 mm μήκους 30 cm, για την σταθεροποίηση του 
στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται) 

 η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και διαμέτρου 30 cm 

 η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος και η 
πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά). 

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 ½’’’). 

  Τιμή ενός  τεμ. 31,10€ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: 33 
ΑΡΘΡΟ:  ΟΔΟ-Ε-16   ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΦΑΝΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΗΛΜ 108 100% 
Μηνιαία λειτουργία αναλάμποντος φανού επισήμανσης κινδύνου, χρώματος πορτοκαλί, διαμέτρου 200 mm, με 
μονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12352, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και 
αυτόματο φωτομετρικό διακόπτη ημέρας/νυκτός.  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
 η προσκόμιση και τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών σε θέσεις εκτελουμένων έργων, είτε ως ανεξάρτητες 

μονάδες ή ως συγχρονισμένες μονάδες λειτουργούσες εν σειρά 

 η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται 

 ο έλεγχος λειτουργίας 

 η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών 

Επιμέτρηση ανά μήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής σήμανσης 
και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 

 
Τιμή ανά μήνα λειτουργίας του αναλάμποντος φανού. 

  Τιμή ενός  τεμ. 31,10€ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: 34 
ΑΡΘΡΟ: ΟΔΟ-Ε17.2 Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ7788 100% 
Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και 
διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υψηλής 
οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, 
σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήμανση οδών’’ 



Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή 

αποθήκευση (αν απαιτείται) 

 η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών και την 
ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

 ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή 
απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 

 η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)  

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

 η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  

 η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη 
στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 

 
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος 

Τιμή ενός m2 19,70 € ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
Α.Τ.: 35 

       ΑΡΘΡΟ: ΥΔΡ-12.30.02.01 Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες από πολυαιθυλένιο 
(PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτ. Επιφάνεια, τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου 
σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD] 200 mm   
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΥΔΡ 6711.2 100% 
Κατασκευή δικτύου αποστράγγισης με σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, διάτρητους 
κατά 220° ή 360°, με λεία εσωτερική επιφάνεια, κατά EΛΟΤ EN 13476-3, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969.  
Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ’ ενός μεν με βάση την δακτυλιοειδή ακαμψία (ring stiffness), κατα ΕΝ ISO 
9969, η οποία μετράται σε kN/m2 διατομής τοιχώματος αγωγού (χαρακτηριστικό μέγεθος SN = ring stiffness 
class = κατηγορία δακτυλιοειδούς ακαμψίας) και αφ’ ετέρου με βάση την ονομαστική διάμετρο DN.   
Σύμφωνα με το πρότυπο EΛΟΤ ΕN 13746-3, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε η εξωτερική (DN/OD, 
outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων δακτυλίων στεγάνωσης και 
μουφών, η μεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασμός στο όρυγμα, η ευθυγράμμιση, η σύνδεση και η εκτέλεση 
των προβλεπομένων δοκιμών στεγανότητας. 
Η εκσκαφή του ορύγματος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω. 

 Τιμή ενός μ. 5,70 € ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
Α.Τ.: 36 
ΑΡΘΡΟ: ΥΔΡ-9.41.01 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 400 mm, με ύψος 
στοιχείου πυθμένα 0,50 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 200 mm 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΥΔΡ 6711.7 100% 
Προκατασκευασμένα φρεάτια, υδροσυλλογής, έλξης καλωδίων, επίσκεψης, πτώσης ή διακλάδωσης δικτύων 
ομβρίων και ακαθάρτων κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1 από μη πλαστικοποιημένο πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), 
πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης και 
στεγάνωσης, κατάλληλα για τοποθέτηση εκτός του καταστρώματος της οδού, σε βάθος μέχρι 1,25 m. 
Τα φρεάτια προσδιορίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο του θαλάμου (D), τον αριθμό και την διάμετρο 
των εισόδων και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό στοιχείο βάσης, τον θάλαμο, ο οποίος διαμορφώνεται 
στο εκάστοτε απαιτούμενο ύψος με στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου του παραγωγού των φρεατίων κατά ΕΛΟΤ 
EN 13598-1, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και τον δακτύλιο έδρασης του καλύμματος στην στέψη 
για την κατανομή των φορτίων.  
Η βάση του φρεατίου θα είναι μονολιθικής κατασκευής με διαμορφώσεις ρύσεων (κανάλια ροής) των 
εισερχομένων και εξερχομένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι θα είναι προδιαμορφωμένες στο εργοστάσιο με 
τυποποίηση κατά την ονομαστική διάμετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για 
σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου. 
Η κωνική απόληξη θα είναι διαμέτρου αντίστοιχης των διαστάσεων του καλύμματος και θα συναρμόζεται με 
τον θάλαμο μέσω στεγανοποιητικού δακτυλίου. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
Η προμήθεια των επιμέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεπομένων από την μελέτη διαστάσεων, με τις 
αναλογούσες βαθμίδες επίσκεψης (όπου απαιτείται), τους δακτυλίους στεγάνωσης μεταξύ των στοιχείων και τα 



πάσης φύσεως εξαρτήματα σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιμεντοσωλήνες, 
σύμφωνα με την μελέτη). 
Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόμενες διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή 
χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι 
τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις – 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις. 
Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους εισερχόμενους και εξερχόμενους 
αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του φρεατίου. 
Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους εισερχόμενους και εξερχόμενους 
αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του φρεατίου. 
Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών με μέγιστο μέγεθος κόκκου 25 mm 
(συμπεριλαμβάνεται το κοσκίνισμα των προϊόντων, εάν απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων μεγαλυτέρου 
μεγέθους), κατά συμπυκνωμένες στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 
(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαμος και τελικά η κωνική απόληξη, με χρήση 
δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισμού.  
Εναλλακτικά, πλήρωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με υλικά ελεγχόμενης χαμηλής αντοχής (ΥΕΧΑ, 
CLSM) 
Επισήμανση: 
Τα στοιχεία διαμόρφωσης του θαλάμου του φρεατίου του προβλεπομένου από την μελέτη ύψους, ονομαστικής 
διαμέτρου ίσης με την αντίστοιχη του στοιχείου χυτής βάσεως, με τις αναλογούσες βαθμίδες καθόδου, 
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα σχετικά υποάρθρα του παρόντος.  
Για τον καθορισμό της τιμής του φρεατίου, προστίθεται στην τιμή του κύριου άρθρου η τιμή του αντίστοιχου 
στοιχείου διαμόρφωσης του θαλάμου, στο απαιτούμενο ύψος, από το αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος.  
Δεν συμπεριλαμβάνεται και τιμολογείται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου το κάλυμμα του 
φρεατίου της προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας ικανότητας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φρεατίου (τεμ), ανάλογα με την εσωτερική διάμετρο (ID) και τον 
αριθμό και διάμετρο των εισόδων/εξόδων, και ανά μέτρο μήκους στοιχείου διαμόρφωσης θαλάμου 

Τιμή ενός τεμ. 124,00 € ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ  

Α.Τ.: 37 
ΑΡΘΡΟ:ΟΙΚ – 61.06 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς>160 
mm  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 6104 100% 
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά μεγαλύτερη 
από 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή 
ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά 
περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με 
ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με την μελέτη  και έδρασή τους επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών 
στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE). 
Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.  
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής 

Τιμή ενός  m2 2,80€ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ.: 38 
ΑΡΘΡΟ:   ΟΙΚ – 72.65   Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με 
πλήρωση πολυουρεθάνης  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 6104 100% 
Επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη λαμαρίνα προβαμμένη στο 
εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με 
θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), με τις προβλεπόμενες από την μελέτη 
απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με 
μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα". 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί τοπου του έργου, ο 
απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και  ικριώματα και εργασία  τοποθέτησης και στερέωση στις υπάρχουσες 
τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους υψηλής αντοχής.   

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τιμή ενός  m2 45,00€ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  



Α.Τ.: 39 
ΑΡΘΡΟ:  ΟΙΚ – 46.01.02  Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 
cm (δρομικοί τοίχοι) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 4622.1 100% 
Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο 
κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας 

Τιμή ενός  m2 19,50€ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ.: 40 
ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ – 46.01.03  Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 
6x9x19 cm 
(μπατικοί τοίχοι) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 4623.1 100% 
Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο 
κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας 

Τιμή ενός  m2 33,50€ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ.: 41 
ΑΡΘΡΟ:ΟΙΚ – 49.01.01  Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα (δρομικών τοίχων) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 3213  100% 
Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε 
ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η 
απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως 
υπολείμματα υλικών.  
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται 
αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά 
τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

Τιμή ενός  m 16,80€ ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ.: 42 
ΑΡΘΡΟ:ΟΙΚ – 49.01.02  Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα (μπατικών τοίχων) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 3213  100% 
Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20 και  
 
ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας.  
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η 
απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως 
υπολείμματα υλικών.  
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται 
αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά 
τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

Τιμή ενός  m 19,70€ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 
 
 
 



Α.Τ.: 43 
ΑΡΘΡΟ:    ΟΙΚ-71.21   Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα  
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:   ΟΙΚ7121  100% 
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, 
από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή 
οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί 
τόπου". 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία 
και ικριώματα εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 Τιμή ενός  m2 13,50 € ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

 
Α.Τ.: 44 
ΑΡΘΡΟ:    ΟΙΚ-73.36   Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, 
πάχους 3,00cm 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:   ΟΙΚ7335  100% 
Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις τσιμεντοκονιάματος 
των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg 
τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 Τιμή ενός  m2 18,00 € ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ  

Α.Τ.: 45 
ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-73.26.03  Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα15x15 cm, 
κολλητά 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ7326.1  100% 
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-
02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των  
επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή 
κολλητά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με 
λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή 
αρμόστοκο.  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι φθορές 
των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών 
στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τιμή ενός m2 31,00 € ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ  

 
Α.Τ.: 46 
ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-73.33.02 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 
cm 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ7331  100% 
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 
0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου 
εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές 
και εξωτερικές".   
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε 
στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με 
την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου 
χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της 
τελικής επιφανείας του δαπέδου.  
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως 
επί τόπου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τιμή ενός m2 33,50 € ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 



Α.Τ.: 47 
ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-54.49   Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ5449  100% 
Κατασκευή πλήρους θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με κάσσα δρομική με αρμοκάλυπτρα 2.5x2.5 cm και στις 
δύο όψεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με θυρόφυλλα πλήρη ή με 
φεγγίτη, από μοριοσανίδες πάχους 22 mm με πλαίσια (τελάρα) από καδρόνια 5Χ7,5 cm με κατά μήκος εντορμίες 
(γκινισιές) για την ενσωμάτωση των μοριοσανίδων, με πιθανές διακοσμητικές γραμμές στις ακμές, με περιθώρια, 
αρμοκάλυπτρα και πηχάκια πλαισίωης φεγγίτη και γενικά ξυλεία, σιδηρικά ανάρτησης, στερέωσης και λειτουργίας 
(εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και 
στερέωση, περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

Τιμή ενός  m2 95,00€ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  

Α.Τ.: 48 
ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-65.01.01 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή έως  
12 kg/m2 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:    ΟΙΚ 6501  100% 
Έτοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα από 
πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα 
με την "σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-
03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα.. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων αλουμινίου, τυποποιημένων 
διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν από καταλόγους προμηθευτών ώς προϊόντα έτοιμα προς 
τοποθέτηση. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του 
εργοστασίου κατασκευής. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τιμή ενός  m2 145,00€ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  

 
Α.Τ.: 49 
ΑΡΘΡΟ:   ΟΙΚ-75.31.01 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πάχους 2 cm 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7531  100% 

 
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 
"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και 
καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης 
εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.  
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος 
(extra). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τιμή ενός m2 78,50 €  ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
Α.Τ.: 50 
ΑΡΘΡΟ:  ΟΙΚ-76.22.01 Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + 
μεμβράνη + 3 mm)  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  OIK7609.2  100% 
Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear float) και 
μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά 
περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

Τιμή ενός m2 39,00 € ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ  ΕΥΡΩ  

 
 
 



Α.Τ.: 51 
ΑΡΘΡΟ:  ΟΙΚ-77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ7735  100% 
Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-
02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".  
Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμός, λείανση με 
γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού 
υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα αλκάλια. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τιμή ενός m2 1,70 € ENA ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
Α.Τ.: 52 
ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-77.16 Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7736  100% 
Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 
"Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 
Καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με ειδικό μυκητοκτόνο 
εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα, καθαρισμός των ρόζων και επάλειψή τους με 
γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα και τελικό τρίψιμο. 
  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τιμή ενός m2 2,20€ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 
Α.Τ.: 53 
ΑΡΘΡΟ:ΟΙΚ-77.53 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7753  100% 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ) επί επιφανειών επιχρισμάτων, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος". 
Καθαρισμός, απλή επάλειψη με λινέλαιο, επισκευές, πρώτη στρώση (αστάρι) και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. 
Υλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τιμή ενός m2 5,60€ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
Α.Τ.: 54 
ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-77.71.01   Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η 
διαλύτη ενός η δύο συστατικών  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7771 100% 
Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί 
ξύλινων επιφανειών". 
Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση αλκυδικού 
υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία. 
  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τιμή ενός m2 10,70 € ΔΕΚΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
Α.Τ.: 55 
ΑΡΘΡΟ:   Τ.Ε.4  Η/Μ εγκατάσταση 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ8  100% 
Περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες καθώς και τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, για την εγκατάσταση - 
ανακατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών, των χώρων υγιεινής για την πλήρη και έντεχνη λειτουργία του 
χώρου.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο 

 Τιμή ενός τεμ. 400,00 € ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

 
 
 



Α.Τ.: 56 
ΑΡΘΡΟ:   Τ.Ε.5  Υδραυλική εγκατάσταση 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ2121  100% 
Περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες καθώς και τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, για την εγκατάσταση - 
ανακατασκευή της υδραυλικής εγκατάστασης των χώρων υγιεινής και την πλήρη και έντεχνη λειτουργία του 
χώρου.   
Τιμή ανά τεμάχιο 

 Τιμή ενός τεμ. 1.000,00 € ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ 

 
Α.Τ.: 57 
ΑΡΘΡΟ:   Τ.Ε6     ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ6752 100% 
Επέκταση της εγκατάστασης υπάρχοντος συστήματος αρδευτικού δικτύου, προκειμένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες άρδευσης που θα δημιουργηθούν με την εγκατάσταση του πρασίνου.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών , η εργασία για την 
πλήρη και έντεχνη τοποθέτησή τους, καθώς και η σύνδεσή του αρδευτικού δικτύου με το δίκτυο ύδρευσης. 
Τιμή κατ΄αποκοπήν  

Τιμή  κατ΄αποκοπήν               8.000,00€  ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ  

 
Α.Τ.: 58 
ΑΡΘΡΟ:  ΠΡΣ-Δ1.4     Δένδρα κατηγορίας Δ4 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΠΡΣ5210 100% 
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο 
του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που 
θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη 
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)  

Τιμή ενός τεμαχίου 25,00 € ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  

 
Α.Τ.: 59 
ΑΡΘΡΟ:  ΠΡΣ-Δ1.5    Δένδρα κατηγορίας Δ5 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΠΡΣ5210 100% 
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο 
του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που 
θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη 
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)  

Τιμή ενός τεμαχίου 45,00 € ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  

 
Α.Τ.: 60 
ΑΡΘΡΟ:  ΠΡΣ-Δ1.6     Δένδρα κατηγορίας Δ6 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΠΡΣ5210 100% 
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο 
του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που 
θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη 
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)  

Τιμή ενός τεμαχίου 80,00 € ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ  

 
Α.Τ.: 61 
ΑΡΘΡΟ:  ΠΡΣ-Δ2.4     Θάμνοι κατηγορίας Θ4 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΠΡΣ5210 100% 
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο 
του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που 



θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη 
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)  

Τιμή ενός τεμαχίου 14,00 € ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ  

 
Α.Τ.: 62 
ΑΡΘΡΟ:  ΠΡΣ-Ε2.1     Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, 
διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΠΡΣ5130 100% 
Άνοιγμα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των 
υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-
00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και 
μέσων. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)  

Τιμή ενός τεμαχίου 0,75 € ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  

 
Α.Τ.: 63 
ΑΡΘΡΟ:  ΠΡΣ-Ε2.2     Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, 
διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΠΡΣ5120 100% 
Άνοιγμα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των 
υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-
00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και 
μέσων. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)  

Τιμή ενός τεμαχίου 2,00€ ΔΥΟ ΕΥΡΩ  

 
Α.Τ.: 64 
ΑΡΘΡΟ:  ΠΡΣ-Ε9.3     Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου  0,40 - 1,50 lt 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΠΡΣ5210 100% 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 1,50 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο 
λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος 
μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών 
που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)  

Τιμή ενός τεμαχίου 0,80 € ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

 
Α.Τ.: 65 
ΑΡΘΡΟ:  ΠΡΣ-Ε9.4     Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου  2,00 – 4,00 lt 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΠΡΣ5210 100% 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00-4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού 
στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του 
χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών 
που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)  

Τιμή ενός τεμαχίου 1,10 € ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ  

 
Α.Τ.: 66 
ΑΡΘΡΟ:  ΠΡΣ-Ε9.5     Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου  4,50 – 12,00 lt 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΠΡΣ5210 100% 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50-12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού 
στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του 
χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 



Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών 
που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)  

Τιμή ενός τεμαχίου  1,30 € ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
Α.Τ.: 67 
ΑΡΘΡΟ:  ΠΡΣ-Ε11.1.1     Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου, για μήκος πασσάλου 
μέχρι 2,50 m 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΠΡΣ5240 100% 
Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, πελεκητού στο κάτω 
άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και 
μεταφορά επί τ’οπου του πασσάλου, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των 
εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος 
εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν με κατάλληλο μέσον. 
Οι εργασίες υποστύλωσης δένδρων θα γίνουν σύμφωνα με  την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-09-
00.  
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)  

Τιμή ενός τεμαχίου  2,50 € ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
Α.Τ.: 68 
ΑΡΘΡΟ:  ΠΡΣ-Γ2  Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΠΡΣ1620 100% 
Ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, οργανοχουμικά, περλίτης 
κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-05-02-01.  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των 
εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Η προμήθεια των βελτιωτικών εδάφους 
πληρώνεται ιδιαίτερα. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο εδάφους επεξεργασμένου με βελτιωτικά (m3) 

Τιμή ενός  m3 5,00 € ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  

 
Α.Τ.: 69 
ΑΡΘΡΟ:  ΠΡΣ-Δ7  Προμήθεια κηπευτικού χώματος 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΠΡΣ1710 100% 
Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00.  Το 
κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο 
τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους 
μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Τιμή ενός  m3 8,50 € ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
Α.Τ.: 70 
ΑΡΘΡΟ:  ΠΡΣ-Δ8  Προμήθεια φυτικής γης 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΠΡΣ1620 100% 
Προμήθεια επί τόπου του έργου φυτικής γης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Η φυτική γη θα είναι 
γόνιμη, επιφανειακής προέλευσης (από βάθος μέχρι 60 cm),  εύθρυπτη και κατά το δυνατόν απαλλαγμένη από 
σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά 
βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Τιμή ενός  m3 6,00 € ΕΞΙ ΕΥΡΩ  

 
Α.Τ.: 71 
ΑΡΘΡΟ:  ΠΡΣ-Δ10  Προμήθεια τύρφης 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΠΡΣ5340 100% 
Προμήθεια επί τόπου του έργου τύρφης, συσκευασμένης, με ένδειξη προέλευσης, τύπου υλικού, όγκου, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Το προσκομιζόμενο υλικό θα συνοδεύεται από πρόσφατο 
πιστοποιητικό ελέγχου αναγνωρισμένου εργαστηρίου (χημική ανάλυση). 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Τιμή ενός  m3 40,00 € ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ  



 
Α.Τ.: 72 
ΑΡΘΡΟ:  ΠΡΣ-Α6  Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του 
υλικού 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΠΡΣ1620 100% 
Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση παραπλεύρων χώρων 
οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 ‘’Επένδυση πρανών-
πλήρωση νησίδων με φυτική γη’’. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών, η σταλία των 
αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και 
ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του κηπευτικού χώματος και η συντήρησή τους μέχρι τη λήξη του 
χρόνου συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και μορφής (που 
τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής 
ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού χώματος.  
Η προμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος, επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα άρθρα  Δ7 και 
Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Τιμή ενός  m3 2,60 € ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
Α.Τ.: 73 
ΑΡΘΡΟ:  Τ.Ε.  7   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΙΛΑΡ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΗΛΜ52100% 
Επισκευή ή αντικατάσταση εφόσον δεν επισκευάζεται θύρας υπάρχοντος εγκατεστημένου πίλαρ, 
αποκατάσταση λειτουργία κλειδαριάς και χρωματισμός του συνόλου του πίλαρ με δύο χέρια ελαιοχρώματος 
έπειτα από επιμελή τρίψιμο – καθαρισμό. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

Τιμή ενός τεμαχίου 500,00€ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ  

 
Α.Τ.: 74 
ΑΡΘΡΟ:  ΗΛΜ-60.10.80.02  Πίλλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΗΛΜ52100% 
Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55 για 
τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ‘Υποδομή οδοφωτισμού’’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη με 

περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, 
γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση 
ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα 
(εκάστης) 125 μm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, 
κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου του έργου 

 η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ 
 η βάση του πίλλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το 

πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των 
υπογείων καλωδίων.  

 οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης. 
 οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
 η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων φωτισμού, 

αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή 
άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει 
οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου 
τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 

 τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόματους 
μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ 
μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης 
νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή 
«καραβοχελώνα» και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου). 

 η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον έλεγχο 
λειτουργίας. 



 
Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού (τεμ.) 

Τιμή ενός τεμαχίου 2.750,00€ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  

 
Α.Τ.: 75 
ΑΡΘΡΟ:  Τ.Ε. 8   Ηλεκτρικός Πίνακας  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΗΛΜ52100% 
Ηλεκτρικός πίνακας εξωτερικού χρώματος πρασίνου, από χαλυβδοέλασμα 2mm DKP (ντεκαπέ)  και 
μορφοσίδηρο στεγανός προστασίας P43 επίτοιχος διαστάσεων 62cmX50cm, με τα όργανά του (διακόπτες, 
ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ.) και με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των 
ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ. μικρουλικά, καθώς και τον 
χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου 
βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής 
ερμαρίου, στερέωση εντός πίλαρ καθώς και κάθε εργασία για την δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και ασφαλή 
λειτουργία. 
Ο πίνακας θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον έναν (1) κεντρικό τριπολικό ραγοδιακόπτη 3Χ40Α, έναν (1) τριπολικό 
μικροαυτόματο διακόπτη 3Χ32Α, έναν(1) κεντρικό ρελέ διαφυγής έντασης 3Χ40Α, ένα (1) φωτοκύτταρο, ένα 
(1) ρελέ οπλισμού του φωτοκυττάρου 3Χ40Α, τέσσερις (4) μικροαυτόματους 16Α (συντηκτικές μονοπολικές 
ασφάλειες-μία ανά κύκλωμα), από τους οποίους θα ξεκινούν οι τέσσερις γραμμές-κυκλώματα με τα καλώδια 
ΝΥΥ 3Χ2,5mm2 για κάθε γραμμή ξεχωριστά. 
Επιπλέον έναν ασφαλειοδιακόπτη 3Χ10Α για το κύκλωμα του αυτόματου ποτίσματος με καλώδιο 2Χ1.5 mm2,  
έναν ρευματοδότη ΣΟΥΚΟ, ενδεικτικές λυχνίες των φάσεων καθώς και το καλώδιο παροχής ΝΥΥ3Χ10mm2+1.5 
μέχρι 10m από την ΔΕΗ. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

 Τιμή ενός τεμαχίου 750,00 € ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 
Α.Τ.: 76 
ΑΡΘΡΟ:  Τ.Ε. 9  ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 5 100% 
Για την προμήθεια, μεταφορά και συνδεσμολογία των απαραίτητων υλικών για την κατασκευή τριγωνικής 
γείωσης με ηλεκτρόδια από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα μήκους 2.5m και διαμέτρου Φ1’’, ή με ηλεκτρόδια 
από χαλκό, τα οποία θα καρφωθούν στο έδαφος και σε μεταξύ τους απόσταση 3m θα γεφυρωθούν δε με τον 
χαλκό γείωσης των ιστών ο οποίος θα βρίσκεται εντός του χάνδακα και θα καταλήγει στο κιβώτιο μετρητή της 
ΔΕΗ. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

 Τιμή ενός  τεμαχίου 145,00 € ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 
Α.Τ.: 77 
ΑΡΘΡΟ:   Τ.Ε. 10    ΓΕΙΩΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΤΥΠΟΥ COPPERWELD (Φ1'') 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 5 100% 
Γείωση με ηλεκτρόδιο τύπου COPPERWELD, διαμέτρου Φ1’’ μήκους 3m επεκτεινόμενου τύπου με φρεάτιο 
επίσκεψης του πάνω μέρους του ηλεκτροδίου, πλήρης σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές, δηλαδή 
ηλεκτρόδιο συνδετήρας (περιλαίμιο) και τα μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία εκσκαφής, 
τοποθέτησης του ηλεκτροδίου, σύνδεσης, μέτρησης αντίστασης γείωσης και δοκιμής για παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

 Τιμή ενός  τεμαχίου 145,00 € ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 
Α.Τ.: 78 
ΑΡΘΡΟ:  ΑΤΗΕ 8732.2.7  ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, ΣΠΙΡΑΛ Φ 48mm 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΑΤΗΕ 8732.2.7 100% 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιράλ Φ 48 mm, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα 
απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. 
Τροφοδοτικό-Μετασχηματιστής χαμηλής τάσης ως 600mA για φωτιστικό σώμα δαπέδου και καθένα από αυτό 
το τροφοδοτικό (1) να καλύπτει δώδεκα (12) LED    
Τιμή ανά μέτρο (m) 

 Τιμή ενός  m 6,18 € ΕΞΙ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ                                                  



 
Α.Τ.: 79 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ 62.10.48.03  ΑΓΩΓΟΣ ΓΥΜΝΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ, διατομής 25 mm² 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΗΛΜ 45 100%  
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιράλ Φ 48 mm, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα 
απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. 
Τροφοδοτικό-Μετασχηματιστής χαμηλής τάσης ως 600mA για φωτιστικό σώμα δαπέδου και καθένα από αυτό 
το τροφοδοτικό (1) να καλύπτει δώδεκα (12) LED. 
    
Τιμή ανά μέτρο (m) 

 Τιμή ενός  m 5,70 € ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                                  

 
Α.Τ.: 80 
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό, 3x1,5 mm2 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΑΤΗΕ 8766.3.1100% 
Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατ. 3Χ1.5 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια 
και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα,κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας,καλωδίων κλπ.) 
επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου τοποθετήσεως, 
διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) καί πλήρους 
εγκαταταστάσεως. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 

  Τιμή ενός μ. 5,62 € ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 

 
Α.Τ.: 81 
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8773.5.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τετραπολικό, 4x2,5 mm2 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΑΤΗΕ  8773.5.2 100% 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τετραπολικό διατ. 4Χ2.5 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος, δηλαδή αγωγός, υλικά 
συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κώς, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου 
κλπ.) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 

  Τιμή ενός μ. 4,11 € ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 

 
Α.Τ.: 82 
ΑΡΘΡΟ:  Τ.Ε.11 Βάση φωτιστικού (για ιστό ύψους 4,00m) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 101 100% 
Βάση ιστού ηλεκτροφωτισμού κατασκευασμένη από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. Το 
παραπάνω σκυρόδεμα θα είναι οπλισμένο είτε με πλέγμα Τ131 είτε ινοπλισμένο. Μέσα στο σκυρόδεμα 
τοποθετείται το σύστημα αγκυρίων με κοχλίωση τα οποία πρέπει να παραμένουν κάθετα ως προς την 
επιφάνεια της βάσης κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης. Η βάση θα είναι κατάλληλων διαστάσεων για την 
στήριξη του ιστού που πρόκειται να τοποθετηθεί σε αυτήν (ενδεικτικές διαστάσεις για ιστό αλουμινίου έως 4.00 
μ  50x50x50 cm). Η βάση θα  φέρει στο κέντρο μία κατακόρυφη οπή και μιά πλευρική με πλαστικό σωλήνα 
PVC Φ 110 και καμπύλη 90ο για την διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται η αξία των εκσκαφών με οποιοδήποτε μέσο, η αξία των απαιτούμενων ξυλοτύπων, σιδηρού 
οπλισμού, σκυροδέματος σωλήνων διέλευσης καλωδίων, βάσης αγκυρώσεως κλπ μικροϋλικά και εργασία για 
την πλήρη κατασκευή μιας βάσεως ως ανωτέρω περιγράφεται.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

  Τιμή ενός τεμαχίου            150,00€ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  

 
Α.Τ.: 83 
ΑΡΘΡΟ:  Τ.Ε.12 Βάση φωτιστικού (για ιστό ύψους 6,00m) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 101 100% 
Βάση ιστού ηλεκτροφωτισμού κατασκευασμένη από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. Το 
παραπάνω σκυρόδεμα θα είναι οπλισμένο είτε με πλέγμα Τ131 είτε ινοπλισμένο. Μέσα στο σκυρόδεμα 
τοποθετείται το σύστημα αγκυρίων με κοχλίωση τα οποία πρέπει να παραμένουν κάθετα ως προς την 
επιφάνεια της βάσης κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης. Η βάση θα είναι κατάλληλων διαστάσεων για την  



στήριξη του ιστού που πρόκειται να τοποθετηθεί σε αυτήν (ενδεικτικές διαστάσεις για ιστό αλουμινίου έως 6.00 
μ  80x80x80 cm). Η βάση θα  φέρει στο κέντρο μία κατακόρυφη οπή και μιά πλευρική με πλαστικό σωλήνα 
PVC Φ 110 και καμπύλη 90ο για την διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται η αξία των εκσκαφών με οποιοδήποτε μέσο, η αξία των απαιτούμενων ξυλοτύπων, σιδηρού 
οπλισμού, σκυροδέματος σωλήνων διέλευσης καλωδίων, βάσης αγκυρώσεως κλπ μικροϋλικά και εργασία για 
την πλήρη κατασκευή μιας βάσεως ως ανωτέρω περιγράφεται.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

  Τιμή ενός τεμαχίου            200,00€ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ  

 
Α.Τ.: 84 
ΑΡΘΡΟ:  Τ.Ε.13 ΜΟΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΜΕ ΛΥΧΝΙΑ, ΙΣΤΟ, 
ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ)  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ101 100% 
Μονό φωτιστικό σώμα, μοντέρνου τύπου από υλικό αλουμίνιο ή άλλο υλικό αντίστοιχου τύπου και ποιότητας. 
Το κάλυμμα-διαχύτης θα είναι από πολυκαρβονικό υλικό, άθραυστο, αυτοσβέσιμο και σταθεροποιημένο ως 
προς την ακτινοβολία UV. Με το άνοιγμα του καλύμματος μαχαιρωτός διακόπτης θα διακόπτει την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος για λόγους ασφαλείας. 
Θα είναι κατάλληλο να δεχθεί ενεργειακό λαμπτήρα οικονομικού τύπου (μεταλλικών αλογονιδίων ή αντίστοιχου 
τύπου)  
κατανάλωσης όσον δυνατό λιγότερη σε Watt και μέγιστης φωτεινής απόδοσης σε lumen (με ελάχιστη 
κατανάλωση σε ηλεκτρικό ρεύμα και αποφυγή φωτορύπανσης). Το ως άνω φωτιστικό σώμα θα φέρει σήμανση 
CE και θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία της Ε.Ε. EN 60598 ή νεότερη (επίσης 
πιστοποίηση κατά ISO 9001).  
 
Ο ιστός θα είναι ύψους τουλάχιστον 4,00m από την στάθμη του εδάφους (καθαρό ύψος μετρούμενο από τη 
βάση του μονού φωτιστικού σώματος ως την στάθμη του εδάφους τουλάχιστον 3,00m). Θα είναι κυκλικής 
διατομής τουλάχιστον Φ100mm, ριγωτού τύπου ή αντίστοιχου. Θα προσαρμόζεται σε αυτό το ως άνω 
φωτιστικό σώμα.  
Ο ιστός θα έχει εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών και το όλο φωτιστικό σώμα θα χρειάζεται ελάχιστη 
συντήρηση. 
Ο ιστός θα αποτελείται από υλικό αλουμίνιο 15/20μ πάχος υψηλής καθαρότητας ανοδειωμένο ηλεκτροστατικά 
(TIN SALT ELECTROCOATING) με ακρυλική βαφή σταθεροποιημένη ως προς την UV ακτινοβολία (ή 
αντίστοιχου τύπου) σε χρώμα επιλογής της Τ.Υ. Θα είναι ανθεκτικός κατά της οξείδωσης και θα είναι 
κατάλληλος για συνεχή λειτουργία στην ύπαιθρο.  
Η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεσθεί κατά τρόπο που να μην παρουσιάζει ελαττώματα. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό ευστάθειας των ιστών, δοκίμια από κάθε χύτευση για έλεγχο 
αντοχής εφελκυσμού κατά ΕΝ 1561/97 ή νεότερη οδηγία Ε.Ε και για δοκιμή σκληρότητας Brinell κατά ΕΛΟΤ 
6506-1 ή νεότερη οδηγία Ε.Ε. Επίσης θα εκτιμηθεί η ύπαρξη αναλυτικού υπολογισμού ευστάθειας των ιστών.  
Η βάση θα είναι σε κατάλληλη απόσταση από το έδαφος θα έχει θύρα επαρκών διαστάσεων για την είσοδο, 
εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβωτίου του ιστού με το φωτιστικό σώμα. Οι διαστάσεις της θύρας θα 
επιλέγονται από τον πίνακα διαστάσεων μεταλικών θυρών της ΕΝ 40-2, παρ. 4. Η θύρα θα κλείνει με 
κατάλληλο πορτάκι από έλασμα κατάλληλου υλικού, ιδίου πάχους και σχήματος με τον υπόλοιπο ιστό, ή άλλο 
υλικό το οποίο στην κλειστή του θέση δεν θα εξέχει του ελάσματος του ιστού. 
Η στερέωση του επί του ιστού θα γίνεται με ορειχάλκινους κοχλίες τύπου Άλεν ή άλλου τύπου, που δεν θα 
εξέχουν του ελάσματος και η κατασκευή του θα εξασφαλίζει στιβαρή και σταθερή στερέωση επί της βάσης. 
Το πάχος της πλάκας έδρασης, η διάμετρος και το μήκος των κοχλίων αγκύρωσης θα επιλέγονται βάσει των 
αναλυτικών υπολογισμών, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6, ΕΝ 40-7 και ΕΛΟΤ 40-2 (διαστάσεις και 
ανοχές) ή θα προκύπτουν από πιστοποιητικό ευστάθειας των ιστών. Οι τιμές δεν θα είναι σε καμία περίπτωση 
μικρότερες από τις ελάχιστες επιτρεπόμενες. 
Η πλάκα έδρασης θα έχει πάχος τουλάχιστον 10mm, θα φέρει κεντρική οπή ανάλογης διατομής για τη διέλευση 
του υπογείου καλωδίου και τέσσερις (4) οπές διαμέτρου 22mm τουλάχιστον, σε διάταξη τετραγώνου, για την 
διέλευση των κοχλίων αγκύρωσης. Ο ιστός θα συνοδεύεται από την βάση αγκύρωσης που θα αποτελείται από  
τέσσερις (4) κοχλίες αγκύρωσης του ιστού που θα πακτωθούν στη βάση από σκυρόδεμα) ή οι ως άνω 
διαστάσεις θα προκύπτουν από πιστοποιητικό ευστάθειας των ιστών. 
Η επιλογή του σχεδίου του φωτιστικού σώματος, θα τυχαίνει της απολύτου εγκρίσεως της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

  Τιμή ενός τεμαχίου            1.200,00€ ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ  

 
 



Α.Τ.: 85 
ΑΡΘΡΟ:  Τ.Ε. 14 ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 6,00m 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΗΛΜ 101 100% 
Ιστός κωνικής κυκλικής διατομής συνεχώς μεταβαλλόμενης, αποτελούμενος από τον κορμό και το έλασμα της 
βάσεως με κατάλληλη διαμόρφωση στη κορυφή του για την υποδοχή των βραχιόνων στήριξης των φωτιστικών 
σωμάτων και θύρας επίσκεψης του κιβωτίου σύνδεσης των καλωδίων. 
1. ΥΛΙΚΑ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
Ο κορμός του ιστού αποτελείται από ένα μοναδιαίο τεμάχιο (χωρίς εγκάρσια ραφή) κυκλικής διατομής και 
κατασκευάζεται από έλασμα 3 χιλ. ποιότητας S235JR (St 37.2) που προμηθεύεται με πιστοποιητικά κατά DIN 
50049/2.2 
Ύψος από το έδαφος 6000 mm 
Πάχος 4 mm 
Διάμετρος βάσης 130 mm 
Διάμετρος κορυφής 60 mm 
Η διαμήκης ραφή είναι ευθύγραμμη, αφανής, στεγανή, με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση σε λοξοτομημένα 
ελάσματα σύμφωνα με τους κανονισμούς. 
Η μέθοδος συγκόλλησης αξιολογείται κατά ASME ΙΙ και CNR UNI 10011. Για τη συγκόλληση αυτή δίδεται 
εγγύηση πλήρους διείσδυσης κατά 80%. Κάθε ιστός φέρει θυρίδα διαστάσεων 45 x 186mm σε απόσταση 80cm 
από τη βάση. Για τη θυρίδα αυτή και το επιλεγέν πάχος, δεν απαιτείται ειδική ενίσχυση του ιστού. Η θυρίδα 
κλείνει με κατάλληλο πορτάκι από χυτοπρεσαριστό. Αλουμίνιο με ενδιάμεσο ελαστικό παρέμβυσμα. 
Το έλασμα της βάσης έχει διαστάσεις 350 x 350 x 12mm και είναι κατασκευασμένο από υλικό ποιότητας 
S235JR (St 37.2/DIN 17100) με πιστοποιητικά κατά DIN 50049/2.2. Φέρει 4 οβάλ οπές για τη διεύθυνση των 
αγκυρίων που έχουν σπείρωμα Μ24. Η διάμετρος του κέντρου των οπών είναι 280 mm. Στο κέντρο του φέρει 
οπή Φ130 mm για τη συγκόλληση του κορμού. Ο κορμός συγκολλάται στο έλασμα όπως φαίνεται στο τυπικό 
σχέδιο που συνοδεύει την τεχνική περιγραφή και στο οποίο καθορίζονται οι λεπτομέρειες της συγκόλλησης. 
Η μέθοδος συγκόλλησης του πέλματος της βάσης είναι ημιαυτόματη με σύρμα ποιότητας SG 2 πάχους 1÷1,2 
mm Η συγκόλληση εκτελείται από συγκολλητές πιστοποιημένους κατά ΕΝ 287. Η μέθοδος συγκόλλησης και οι 
συγκολλητές πιστοποιούνται από τρίτο ανεξάρτητο γραφείο ελέγχου. Οι ανοχές κατασκευής του ιστού είναι 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2. 
 
2. ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 
Οι ιστοί μετά τη συγκόλληση τους ελέγχονται οπτικά και διαστασιακά, διορθώνονται τυχόν οξείες ακμές με 
τρόχισμα και προωθούνται για γαλβάνισμα εν θερμώ κατά ISO 1461 (Hot Dip Galvanizing) εσωτερικά και 
εξωτερικά. 
Η διαδικασία περιλαμβάνει: 
- Καθαρισμός επιφάνειας σε μπάνιο Hcl 
- Ξέπλυμα με νερό 
- Επεξεργασία επιφάνειας με αμμωνιούχα άλατα (flux) για την καλύτερη πρόσφυση του ψευδαργύρου. 
- Ξήρανση – Προθέρμανση σε στεγνωτήριο 
- Εμβάπτιση σε μπάνιο τετηγμένου ψευδαργύρου θερμοκρασίας 450oC και καθαρότητας >98,5% κατά ISO 
1461. Η πρώτη ύλη που τροφοδοτείται το μπάνιο είναι ψευδάργυρος ηλεκτρολυτικής καθαρότητας 
μεγαλύτερης από 99,995%. Οι ιστοί μετά το γαλβάνισμα επιθεωρούνται 100% οπτικά για τυχόν επιφανειακά 
ελαττώματα και γίνεται δειγματοτοληπτικός έλεγχος του πάχους γαλβανίσματος το οποίο είναι κατά ΙSO 1461. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

 Τιμή ενός  τεμ. 1.000,00 € ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ  

 
Α.Τ.: 86 
ΑΡΘΡΟ: Τ.Ε. 15  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥ (ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ LED 100w) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΗΛΜ 101 100% 
Φωτιστικό σώμα τύπου προβολέα led, ισχύος 100 Watt, κατάλληλο για τοποθέτηση πάνω σε ιστό, που θα 
πληρεί τις παρακάτω προδιαγραφές: 
Κέλυφος-πλαίσιο κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας χυτό αλουμίνιο (UNI 5076) βαμμένο με εποξική βαφή 
χρώματος γκρι μεταλλικό. Έχει υποστεί φωσφάτωση και είναι ανθεκτικό σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. 
Μπράτσο χαλύβδινο με σύστημα γωνιομετρικής ρύθμισης. 
Κλιπς από γαλβανισμένο αλουμίνιο χρώματος γκρι. 
Παρέμβυσμα από υψηλής ποιότητας σιλικόνη για παροχή υψηλού βαθμού προστασίας από σκόνη και υγρασία. 
Φακός από υψηλής ποιότητας γυαλί οπτικό (απόδοσης 92%) υψηλής αντοχής στις κρούσεις. 
Κλάση μόνωσης ΙΙ 
Απόδοση 113-121 lumen/watt 
Συνολική απόδοση μεγαλύτερη από 12000 lumen. 
Σχεδίαση βάσει CEI 34-21(EN6598-1) CEI 34-30 (EN60598-2-5). 



Στην τιμή περιλαμβάνονται υλικά στερέωσης και εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης για παράδοση σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

 Τιμή ενός  τεμ. 400,00 € ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ  

 
Α.Τ.: 87 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ-60.10.85.02 ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 60x40 cm 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΔΟ-2548100% 
Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με δομικό 
πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα φρεάτια 
σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος 
 η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου 
 η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων  
 στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού 

παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία (διπλή 
στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής) 

 η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη  
Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων (τεμ.) 

 Τιμή ενός  τεμ. 100,00 € ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ  

 
Α.Τ.: 88 
ΑΡΘΡΟ:  Τ.Ε. 16 Αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και εγκατάσταση σε νέα θέση οργάνων 
γυμναστικής ενηλίκων 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ- 5114 100% 
Για την αποσυναρμολόγηση οργάνων γυμναστικής ενηλίκων, με την χρήση των κατάλληλων εργαλείων, την 
μεταφορά τους και την επανασυναρμολόγησή τους σε νέα θέση που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται, η αμοιβή εξειδικευμένου κατά περίπτωση συνεργείου αποτελούμενου από τεχνίτη και βοηθό, 
σε όποιο πλήθος κατά περίπτωση και από την φύση της εργασίας απαιτηθεί, το κόστος μεταφορικών 
(αυτοκίνητο μεταφοράς ), εργαλεία βενζινοκίνητα καθώς και πάσης φύσεως κατά περίπτωση εξειδικευμένος 
εξοπλισμός για την παράδοση των οργάνων σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Τιμή κατ΄αποκοπήν 

Τιμή κατ΄αποκοπήν 4.000,00 € ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ  

 
Α.Τ.: 89 
ΑΡΘΡΟ:   Τ.Ε. 17   Προμήθεια και εγκατάσταση κάδου  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ- 5114 100% 
Προμήθεια κάδου απορριμμάτων, διαστάσεων και τύπου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, 
συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, 
τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες θέσεις , σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και 
προστασία των τοποθετημένων κάδων μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

 Τιμή ενός  τεμαχίου 250,00 € ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  

 
Α.Τ.: 90 
ΑΡΘΡΟ:   Τ.Ε. 18   Προμήθεια και εγκατάσταση καθιστικού  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ- 5114 100% 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση καθιστικού κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της Υπηρεσίας και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους στοιχείων του καθιστικού, 
η προσωρινή αποθήκευση και φύλαξή του στο εργοτάξιο, η συναρμολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή του 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που 
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτησή του καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας του από φθορές 
και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του έργου. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

 Τιμή ενός  τεμαχίου 200,00 € ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ  

 
 
 



Α.Τ.: 91 
ΑΡΘΡΟ:   Τ.Ε. 19   Προμήθεια και εγκατάσταση τραπεζόπαγκου 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ- 5114 100% 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση τραπεζόπαγκου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους στοιχείων του 
τραπεζόπαγκου, η προσωρινή αποθήκευση και φύλαξή του στο εργοτάξιο, η συναρμολόγηση και στερέωση ή 
πάκτωσή του σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα πάσης 
φύσεως υλικά που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτησή του καθώς και η λήψη μέτρων 
προστασίας του από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του έργου. 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

 Τιμή ενός  τεμαχίου 500,00 € ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ  

 
Α.Τ.: 92 
ΑΡΘΡΟ:   Τ.Ε. 20  Προμήθεια και εγκατάσταση κρουνού 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ- 5114 100% 
Προμήθεια και τοποθέτηση κρουνού, διαστάσεων και τύπου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην 
τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του κρουνού, όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών , η εργασία 
για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτησή του καθώς και η σύνδεσή του με το δίκτυο ύδρευσης. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

 Τιμή ενός  τεμαχίου 500,00 € ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ  

 
Α.Τ.: 93 
ΑΡΘΡΟ:   Τ.Ε. 21   Προμήθεια και εγκατάσταση βάσης ποδηλάτων 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ- 5114 100% 
Προμήθεια και τοποθέτηση βάσης ποδηλάτων, διαστάσεων και τύπου σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια της βάσης ποδηλάτων, όλων των απαιτούμενων υλικών και 
μικροϋλικών , η εργασία για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτησή της.  
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

 Τιμή ενός  τεμαχίου 600,00 € ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ  

 
Α.Τ.: 94 
ΑΡΘΡΟ:   Τ.Ε. 22   Προμήθεια και εγκατάσταση boiler 1000lt, τριπλής ενέργειας 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΗΛΜ 8 100% 
Προμήθεια και τοποθέτηση boiler 1000lt, τριπλής ενέργειας, διαστάσεων και τύπου σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του boiler, όλων των απαιτούμενων υλικών και 
μικροϋλικών , η εργασία για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτησή του.  
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

 Τιμή ενός  τεμαχίου 2.200,00 € ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ  

 
Α.Τ.: 95 
ΑΡΘΡΟ:   Τ.Ε. 23   Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα, χωρητικότητας 250lt   
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 7609  100% 
Προμήθεια και τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, χωρητικότητας 250lt , διαστάσεων και τύπου σύμφωνα με 
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του ηλιακού θερμοσίφωνα , όλων των 
απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών , η εργασία για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτησή του.  
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

 Τιμή ενός  τεμαχίου 800,00 € ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ  

 
Α.Τ.: 96 
ΑΡΘΡΟ:   Τ.Ε. 24   Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακών πλακών  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΗΛΜ 101  100% 
Προμήθεια και τοποθέτηση ηλιακών πλακών, διαστάσεων και τύπου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των ηλιακών πλακών, όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών , 
η εργασία για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτησή τους.  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 Τιμή ενός  m2 700,00 € ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ  

 



Α.Τ.: 97 
ΑΡΘΡΟ:   Τ.Ε. 25   Προμήθεια και εγκατάσταση δεξαμενής χωρητικότητας 15m3   
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΗΛΜ 8  100% 
Προμήθεια και τοποθέτηση βάσης δεξαμενής (χωρητικότητας τουλάχιστον 15m3)  διαστάσεων και τύπου 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια της δεξαμενής, όλων των 
απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών , η εργασία για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτησή της.  
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

 Τιμή ενός  τεμ. 2.500,00 € ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ  

 
Α.Τ.: 98 
ΑΡΘΡΟ:   Τ.Ε. 26  Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού W.C. A.M.E.A 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: OIK6417  100% 
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού W.C. A.M.E.A , διαστάσεων και τύπου σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του εξοπλισμού , όλων των απαιτούμενων υλικών και 
μικροϋλικών , η εργασία για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτησή τους καθώς και η σύνδεσή τους με το δίκτυο 
ύδρευσης - αποχέτευσης. 
Τιμή ανά τεμάχιο 

 Τιμή ενός τεμ. 500,00 € ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

 
Α.Τ.: 99 
ΑΡΘΡΟ:   Τ.Ε.27  Προμήθεια και εγκατάσταση λεκάνης με καζανάκι 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: OIK6417  100% 
Προμήθεια και τοποθέτηση λεκάνης με καζανάκι, διαστάσεων και τύπου σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια τους, όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά , η εργασία 
για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτησή τους καθώς και η σύνδεσή τους με το δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης. 
Τιμή ανά τεμάχιο 

 Τιμή ενός τεμ. 100,00 € ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ 

 
Α.Τ.: 100 
ΑΡΘΡΟ:   Τ.Ε.28  Προμήθεια και εγκατάσταση νιπτήρα και μπαταρίας 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: OIK6417 
Προμήθεια και τοποθέτηση νιπτήρα και μπαταρίας, διαστάσεων και τύπου σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια τους, όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά , η εργασία 
για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτησή τους καθώς και η σύνδεσή τους με το δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης. 
Τιμή ανά τεμάχιο 

 Τιμή ενός τεμ. 50,00 € ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 
Α.Τ.: 101 
ΑΡΘΡΟ:   Τ.Ε.29  Προμήθεια και εγκατάσταση καθρέπτη 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: OIK6417 
Προμήθεια και τοποθέτηση καθρέπτη, διαστάσεων και τύπου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην 
τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του, όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά , η εργασία για την πλήρη και 
έντεχνη τοποθέτησή του.  
Τιμή ανά τεμάχιο 

 Τιμή ενός τεμ. 50,00 € ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 
Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της Συγγραφής 
Η συγγραφή αυτή αφορά την εκτέλεση του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ». 
   
Άρθρο 2ο - Διατάξεις που ισχύουν 
Η εκτέλεση των έργων διέπεται, ερμηνεύεται και συμπληρώνεται από την Ελληνική Νομοθεσία και, για έργα που 
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κοινοτική Νομοθεσία. Ειδικότερα, σε θέματα παραγωγής 
δημοσίων έργων, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 1418/84 (ΦΕΚ 23 Α/29-7-1984) «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α/31-12-1985) «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» όπως 
συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Η εκτέλεση των έργων συμπληρώνεται με τους όρους της παρούσας 
και των λοιπών συμβατικών τευχών, όπως αυτά προβλέπονται από το ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα και την οικεία 
Διακήρυξη Δημοπρασίας» καθώς επίσης και από τις διατάξεις : 
α) Του Ν. 1418/84 «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 
2229/94 , το Ν. 2338/95 και το άρθρο 4 του Ν. 2372/96 και τον Ν2940/2001 και τον Ν3263/2004 και τον Ν. 
3669/08 περί κύρωσης κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τους Ν.4070/2012, Ν. 4071/2012, Ν.4146/2013, N.4278/2014 και Ν.4281/2014. 
β) Των Π.Δ. 609/85, 171/87, 286/94, 368/94, 218/99. 
Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τα παραπάνω νομοθετήματα ισχύουν το Π.Δ. 28/80 και ο Ν. 3463/06. 
 
Άρθρο 3ο - Εγκύκλιοι Προδιαγραφές 
Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών έργων ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του 
Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες για το είδος του έργου που εκτελείται τεχνικές 
προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων ή το τιμολόγιο. 
 
Άρθρο 4ο - Σειρά ισχύος τευχών δημοπράτησης και λοιπών στοιχείων της μελέτης 
Τα οριζόμενα σαν συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, με βάση τα οποία θα γίνει η εκτέλεση του έργου, 
είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σ' αυτάόρων, η σειρά ισχύος αυτών 
καθορίζεται ως κατωτέρω : 
1. Η Σύμβαση. 
2. Η Διακήρυξη. 
3.Το  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ. 
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που 
τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την 
Υπηρεσία. 
10. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
 
Άρθρο 5ο - Προθεσμία περάτωσης 
Ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την Διακήρυξη. 
 
 
 



Άρθρο 6ο - Χρονοδιάγραμμα κατασκευής - Πρόοδος έργου 
α) Ο ανάδοχος με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες και μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στα 
συμβατικά τεύχη, συντάσσει και υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 
Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά ημερολογιακό εξάμηνο τις εργασίες που 
προβλέπονται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με την μορφή τετραγωνικού πίνακα που 
περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από 
γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση. 
β) Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται για συμβάσεις έργων που στις Δημοπρασίες τους καλούνται και εγγεγραμμένες 
Επιχειρήσεις στα Νομαρχιακά Μητρώα. Στις περιπτώσεις αυτές η υπηρεσία κοινοποιεί πίνακες εργασιών που θα 
εκτελεσθούν. 
γ) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει εργατικά χέρια και μηχανικά μέσα και να εφαρμόζει υπερωρίες, 
νυκτερινά συνεργεία και εργασία στις εξαιρέσιμες ημέρες αν έτσι απαιτεί η καλή και εμπρόθεσμή εργασία του έργου, 
χωρίς να δικαιούνται καμιά πρόσθετη αποζημίωση από τον λόγο αυτό. 
Η Υπηρεσία μπορεί σε κάθε στιγμή να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των συνεργιών, τις 
υπερωρίες και τον αριθμό των μηχανημάτων, αν κρίνει ότι ο ρυθμός της προόδου του έργου, δεν είναι 
ικανοποιητικός. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί λεπτομερές ημερολόγιο εργασίας και καιρικών συνθηκών που να υπογράφεται 
από αυτόν και εκπρόσωπο της Υπηρεσίας αν αυτή το απαιτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Π.Δ. 609/85 και τον 
Ν. 3669/08 περί κύρωσης κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τους Ν.4070/2012, Ν. 4071/2012 και Ν.4146/2013. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του να διαθέτει στην Υπηρεσία επίβλεψης του έργου, οποτεδήποτε του 
ζητηθεί και οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα ή ώρα, από την εγκατάσταση ως την παραλαβή, επιβατικό αυτοκίνητο για 
επίσκεψη των έργων. 
 
Άρθρο 7ο - Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου 
Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως τελειωμένων εργασιών, χωρίς να δικαιούται ο ανάδοχος 
καμιά άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε μίας από αυτές. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω σε κάθε μία από τις τιμές του τιμολογίου περιέχονται : 
α) Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε εργασίας δηλ. μισθώματα, 
καύσιμα και λιπαντικά που απαιτούνται ή λόγω ημεραργιών επιβάρυνση από οποιαδήποτε αιτία, οι δαπάνες 
παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου και επιστροφές των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκαταστάσεως και ασφάλιστρα 
του. 
β) Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και μηχανικού εξοπλισμού από εργοδηγούς, 
χειριστές, μηχανοτεχνίτες, τεχνίτες ειδικευμένους, ανειδίκευτους εργάτες για ημερομίσθια τους, ημεραργίες, 
ασφαλίσεις, ώρες αργίας, έκτακτες χρηματικές αποδοχές κ.λπ. 
γ) Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται για κάθε είδος εργασίας με τις φορτοεκφορτώσεις και τις μεταφορές 
τους με κάθε μέσο από τον τόπο παραλαβής ή προμήθειας, στον τόπο των έργων καθώς και κάθε είδους υλικό που 
δεν ονομάζεται ρητά, αλλά πιθανό να χρειασθεί για την πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας. 
δ) Οι δαπάνες καθυστερήσεων από εργοταξιακές δυσχέρειες λόγω παρουσίας αγωγών κοινής ωφέλειας ή 
παρεμβάσεως των Οργανισμών κοινής Ωφέλειας, καθώς και οι επιβαρύνσεις λόγω των υφισταμένων συνθηκών 
κυκλοφορίας και των δημιουργουμένων από αυτές κωλυμάτων και δυσχερειών, ως και της τυχόν μειωμένης 
απόδοσης μηχανημάτων και εργατοτεχνιτών . 
ε) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφαλίσεων των υλικών και αποζημιώσεις για την προσωρινή κάλυψη εκτάσεων 
για μεταφορά ή αποθήκευσή τους. 
στ)Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών. 
ζ) Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 
εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του τιμολογίου. 
Κάθε αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να θεμελιωθεί κατόπιν είτε για τις ποσότητες και τις αποστάσεις 
μεταφοράς των υλικών που απαιτούνται για κάθε εργασία, είτε στις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε για τις 
τιμές των ημερομισθίων και υλικών μετά την συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό. 
 
Άρθρο 8ο - Ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος του αναδόχου 
Στην έννοια του, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Π.Δ. 609/85 και τον Ν. 3669/08 περί κύρωσης κωδικοποίησης 
νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν.4070/2012, Ν. 
4071/2012 και Ν.4146/2013, ποσοστού εξόδων και όφελος του αναδόχου, που καταβάλλεται στην αξία των 
εργασιών που θα εκτελεσθούν με τις τιμές που ισχύουν οι τιμές μονάδος ή των απευθείας δι’ αυτεπιστασίας 
εκτελουμένων έργων περιλαμβάνονται : 
α) Οι δαπάνες ιατρικής περιθάλψεως γενικά του προσωπικού του ανάδοχου και οι δαπάνες για την κανονική 
λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κ.λπ.) 
β) Τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό συνάψεως συμβάσεως, εγκαταστάσεως εκτελέσεως και παραλαβής των 
έργων. 
γ) Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγυήσεως, τόκοι κινήσεως κεφαλαίων και άλλες κάθε φύσεως επιβαρύνσεις. 



δ) Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και δοκιμών γενικά για την παράδοση των 
έργων σε κανονική λειτουργία. 
ε) Έξοδα ασφαλίσεως ή αποζημιώσεως ατυχημάτων του προσωπικού του εργολάβου και κάθε φύσεως αποζημιώσεις 
προς τρίτους. 
στ) Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκομίσεως των προϊόντων σε θέση που επιτρέπεται από 
την Αστυνομία. 
ζ) Κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για την ορθή, έντεχνη και σύμφωνα με τα 
συμβατικά στοιχεία, εκτέλεση των εργασιών που απαιτείται για την τακτοποίηση των έργων από κάθε πλευρά 
σχετικά. 
η) Το όφελος του αναδόχου. 
 
Άρθρο 9ο - Ποιότητα υλικών - έλεγχος αυτών – δείγματα 
Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντιστοίχων τεχνικών προδιαγραφών. 
Δείγματα των υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν από την χρησιμοποίηση τους. 
Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις 
των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα διατάσσεται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία η μη χρησιμοποίηση των 
υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται, αν δεν κριθεί η καταλληλότητα τους μετά 
εργαστηριακό έλεγχο πού γίνεται στα Κρατικά εργαστήρια. Η δαπάνη για τον έλεγχο προκαταβάλλεται από τον 
ανάδοχο και βαρύνει αυτόν. 
 
Άρθρο 10ο - Προέλευση Υλικών 
Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή άλλων υλικών, που 
δεν προέρχονται από το εμπόριο εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην σύμβαση. Οι πηγές αυτές πριν από την 
χρησιμοποίηση τους πρέπει να εγκριθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, που μπορεί να απαγορεύει την χρήση 
ακατάλληλων ή απρόσφορων για τα έργα πηγών. 
 
Άρθρο 11ο - Μηχανικός εξοπλισμός 
Ο μηχανικός εξοπλισμός που τυχόν απαιτείται για την εκτέλεση του έργου προβλέπεται και καθορίζεται κάθε φορά 
στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
Ο εξοπλισμός αυτός εάν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο, θα ευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες δικές του χωρίς να 
αναλαμβάνει η Υπηρεσία καμία υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά με αυτό. 
 
Άρθρο 12ο - Πρόβλεψη ατυχημάτων - Σήμανση κατά την εκτέλεση των εργασιών 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και 
κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε 
οιονδήποτε τρίτο και για λήψη μέτρων προστασίας του  περιβάλλοντος. 
Σχετικά με την λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη 
(στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. 
Επίσης είναι υποχρεωμένος για σύνταξη του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας 
(ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Π.Δ.305/96 και την εγκύκλιο 30/2000 (Υ.Α.433/19-09-2000 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1176/22-
09-2000/Β). 
Ο ανάδοχος υποχρεούται, στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται εργασίες, να τοποθετεί τα 
απαιτούμενα σήματα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ.502/1-7-2003 (ΦΕΚ 946 Β/9-7-2003) 
Υπουργική Απόφαση και στο εγκριθέν με αυτήν τεύχος της Τεχνικής Προδιαγραφής. 
Διαταγές της Υπηρεσίας σχετικά με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζονται με ευθύνη και δαπάνη του 
ανάδοχου. 
Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για παροχή πρώτων βοηθειών . 
Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που οφείλεται στη λήψη των απαραίτητων μέτρων 
ασφαλείας. 
Για τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις αφενός της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και αφετέρου της Αναδόχου 
Εργοληπτικής Επιχείρησης, ως προς τα θέματα ασφάλειας έχει εφαρμογή η εγκύκλιος 27 με Α.Π. ΔΕΕΠΠ/208/12-10-
2003 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
 
Άρθρο 13ο - Φόροι, τέλη και κρατήσεις 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά 
τον χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Τυχόν μεταγενέστερες αυξομειώσεις αυξομειώνουν 
αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τον φόρο εισοδήματος ή τις 
παρακρατήσεις, έναντι του φόρου αυτού. 
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας ( Φ.Π.Α. ) βαρύνει τον κύριο του έργου. 
 
 
 



Άρθρο 14ο - Μελέτη συνθηκών του έργου 
Η έννοια της επιδόσεως της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε υπόψη κατά την σύνταξή της, τις 
γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή την θέση του έργου και μερών του, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο 
μεταφορές, τη διάθεση, τη διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών προσπέλασης, την 
ευχέρεια εξευρέσεως εργατικών χειρών, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες τη σχετική 
περιοδικότητα των ρευμάτων και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες, τα ζητήματα που 
μπορούν να προκύψουν και που μπορούν κατά οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν το κόστος των έργων και ότι τα 
έργα θα εκτελεσθούν κατά την σύμβαση προς την οποίαν σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί. 
 
Άρθρο 15ο - Φύλαξη υλικών έργων, κατασκευών που υπάρχουν και μέσων προστασίας βλαστήσεως 
α) Ο ανάδοχος φυλάγει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα πού έχει στα χέρια του, καθώς και 
τις εργασίες που εκτελεί. Σχετικές διαταγές της Υπηρεσίας εκτελούνται από αυτόν και σε αντίθετη περίπτωση τα 
μέτρα φυλάξεως, προστασίας ή διατηρήσεως παίρνονται από την υπηρεσία και οι αντίστοιχες δαπάνες 
καταλογίζονται σε βάρος του αναδόχου. 
β) Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει τα ενδεικνυόμενα μέτρα φυλάξεως και προστασίας των κοντά στα έργα που 
εκτελούνται κάθε φύσεως κοινωφελών έργων για πρόληψη ζημιών, σε αυτό ή διακοπής της λειτουργίας τους. 
Ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια του ανάδοχου, επανορθώνονται αμέσως από αυτόν, αλλιώς η επανόρθωση 
γίνεται από την υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 
γ) Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την βλάστηση που υπάρχει και καλλιεργημένες εκτάσεις στην περιοχή 
του έργου που εκτελείται και ευθύνεται για την κοπή δένδρων, θάμνων και καταστροφή φυτείας που δεν είναι 
απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου που ανέλαβε.  
 
Άρθρο 16ο - Απαλλοτριώσεις 
Οι απαιτούμενες για την εκτέλεση του έργου απαλλοτριώσεις, θα γίνουν με φροντίδα της υπηρεσίας κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις και οι αντίστοιχες αποζημιώσεις βαρύνουν αυτόν. 
Καμία ευθύνη ή υποχρέωση δεν αναλαμβάνει η επιχείρηση έναντι του αναδόχου, πλην της χορήγησης παράτασης 
της προθεσμίας περάτωσης του έργου, για την περίπτωση καθυστέρησης της εκτέλεσής του, ένεκα αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ανάδοχου, μη αποκλειόμενης και της εφαρμογής των 
διατάξεων του άρθρου 48 του Π.Δ. 609/85 και τον Ν. 3669/08 περί κύρωσης κωδικοποίησης νομοθεσίας 
κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν.4070/2012, Ν. 4071/2012 και 
Ν.4146/2013. 
 
Άρθρο 17ο - Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρμογές στο έδαφος 
Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της Υπηρεσίας για την εφαρμογή στο έδαφος των εγκεκριμένων χαράξεων, 
εκτελείται με φροντίδα και δαπάνες του αναδόχου, κατά τις οδηγίες της υπηρεσίας, που ελέγχει την ακρίβεια, 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά και τεχνικά μέσα και 
προσωπικό, βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Μετά την περαίωση κάθε αυτοτελούς τμήματος δικτύου υδρεύσεως, αρδεύσεως ή αποχετεύσεως ο ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει στον κύριο του έργου τα εξής στοιχεία ψηφιοποιημένα : 
α) Οριζοντιογραφική τοποθέτηση των αγωγών των τεχνικών έργων, ιδιωτικών συνδέσεων κ.λπ. στην οποία θα 
αναγράφει τις διαμέτρους των αγωγών με τα μήκη τους. Το είδος, τη διάμετρο και το υλικό των ειδικών τεμαχίων 
και των εξαρτημάτων τους, τις διαστάσεις και την θέση των φρεατίων των δικλείδων και εξαρτημάτων κ.λπ. καθώς 
και όλα τα εμπόδια που συνάντησε (αγωγούς κοινής ωφέλειας, συνδέσεις με υφιστάμενα δίκτυα κ.λπ.). 
β) Υψομετρική τοποθέτηση των αγωγών, μηκοτομή κ.λπ. 
 
Άρθρο 18ο - Κρατήσεις 
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής, συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έτους 
2016 (Κ.Α. 15.7326.0007) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, σύμφωνα με την 
κείμενη, σε κάθε τιμολόγηση, ισχύουσα νομοθεσία. 
Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες ασφαλιστικές διαφορές. 
 
Άρθρο 19ο - Λογαριασμοί ( Πιστοποιήσεις) – Πληρωμές 
Οι λογαριασμοί θα εκδίδονται για το 20% τουλάχιστον του συμβατικού αντικειμένου και δεν περιλαμβάνουν 
ημιτελείς εργασίες. 
Εφόσον δεν έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία αποτελέσματα υλικών από σκυρόδεμα, ασφαλτικό, αμμοχάλικο, υλικό 
οδοστρωσίας κ.λπ.) γίνεται κράτηση από τον επιβλέποντα στην αξία των παραπάνω υλικών μετά της αντιστοίχου 
εργασίας από 30% και άνω η οποία και αποδίδεται με την έκδοση των αποτελεσμάτων των δοκιμών. 
 
Άρθρο 20ο - Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων 
α) Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στην συντήρηση 
του είναι δέκα πέντε (15) μηνών και μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. 



β) Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την βεβαιούμενη περάτωση των εργασιών αν μέσα σε δύο μήνες από αυτή 
υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, άλλως από την ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση. 
Κατά τον χρόνο εγγυήσεως και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά τα 
έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση 
βλαβών από την χρήση εκτελούνται με έγκριση της Υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο, ή οι εργασίες 
αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία. 
Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για την συντήρηση των έργων κατά τον χρόνο εγγύησης, οι 
απαραίτητες εργασίες μπορούν να εκτελεστούν από την Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο σε βάρος και για 
λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου.  
 
Άρθρο 21ο - Προτελικός - Τελικός Λογαριασμός 
Μετά την διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει ‘‘Προτελικό λογαριασμό’’ με 
βάση τις ποσότητες που περιλαμβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. 
Μετά την διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την έγκριση της παραλαβής ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει 
‘‘Τελικό λογαριασμό’’. 
Μετά τον τελικό λογαριασμό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγματος και όλων των αμοιβών και 
απαιτήσεων που έχουν σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης. 
 

ΓΕΡΑΚΑΣ  06/06/2016 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  06/06/2016 
Συντάχθηκε Ο Προϊστάμενος Τμήματος Κτιριακών 

Έργων & Ανάπτυξης Κ.Χ. Δ/νσης Τ.Υ. 
Δήμου Παλλήνης 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. 
Δήμου Παλλήνης 

 

Τσούκα Σταματία 

 

Καλδής Παναγιώτης 

 

Λιόγας Νικόλαος 

 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» 
 
ΑΡ. ΜΕΛ. : 25/2015 

  
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 738.000,00€  

(συμπ. ΦΠΑ 24%) 
                              

 
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της σύμβασης 
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνει τους όρους, σύμφωνα με τους οποίους θα 
εκτελεστεί το ως άνω έργο, σε συνδυασμό με τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και διαγράμματα που 
χορηγούνται από την Υπηρεσία καθώς και τυχόν έγγραφες οδηγίες προσαρμοσμένες πάντοτε στις διατάξεις του 
Π.Δ. 609/1985 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 171/1987, του Π.Δ. 286/1994, του 
Π.Δ. 368/1994 και του Π.Δ. 218/1999, καθώς και με το Ν. 3669/08 περί κύρωσης κωδικοποίησης νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων έργων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν. 4070/2012, Ν. 4146/2013, 
Ν.4278/2014 και το Ν.4281/2014. 
 
Άρθρο 2ο - Τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν 
Τεχνικές προδιαγραφές του παραπάνω έργου που ισχύουν είναι αυτές του Υπουργείου Εσωτερικών και του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αναφέρονται σε παρόμοιας φύσεως εργασίες. 
 
Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης του έργου 
Η εκτέλεση του έργου, η οποία διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Γ.Σ.Υ., γίνεται 
σύμφωνα με τη σύμβαση, ύστερα από πρόχειρο διαγωνισμό. 
 
Άρθρο 4ο - Συνολική Δαπάνη του έργου 
Η Συνολική Δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 738.000,00€. 
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής και συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό 
του έτους 2016 (Κ.Α. 15.7326.0007).  
 
Άρθρο 5ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Σύμφωνα με την παράγραφο 1β του άρθρου 157 του Ν.4281/2014, για την υπογραφή της σύμβασης, 
απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης 
χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου, πρέπει να είναι κοινές υπέρ 
όλων των μελών της Κοινοπραξίας (άρθρο 39, παρ. 1, του Ν. 3669/2008). 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα, 
ανεξαρτήτως του ύψους των. 
 
Άρθρο 6ο - Προθεσμία περάτωσης εργασιών - Ποινικές ρήτρες 
Για το έργο αυτό ορίζονται προθεσμίες οι οποίες αρχίζουν από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης στο Γενικό 
Πρωτόκολλο του Δήμου Παλλήνης, της υποβαλλόμενης σύμβασης. 
Συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε  ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες. 
Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν εξ αιτίας του αναδόχου οι παραπάνω προθεσμίες εφαρμόζονται οι ποινικές 
ρήτρες που κατά περίπτωση ισχύουν σύμφωνα με το Ν. 3669/2008, περί κύρωσης κωδικοποίησης νομοθεσίας 
κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν.4070/2012, Ν. 4071/2012 
και Ν.4146/2013. 
 
Άρθρο 7ο - Αυξομειώσεις Εργασιών - Νέες Εργασίες 
Στην περίπτωση που χρειασθεί αυξομείωση εργασιών ή εκτέλεση νέων εργασιών εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
Ν. 3669/2008, περί κύρωσης κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τους Ν.4070/2012, Ν. 4071/2012 και Ν.4146/2013. 
 
 
Άρθρο 8ο - Υπερσυμβατικές εργασίες - Ειδικές τιμές 
Στην περίπτωση που χρειασθεί η εκτέλεση υπερσυμβατικών εργασιών και καθορισμός ειδικών νέων τιμών, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του του Ν. 3669/2008, περί κύρωσης κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής 
Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν.4070/2012, Ν.4071/2012 και 
Ν.4146/2013. 



 
Άρθρο 9ο - Αναθεώρηση τιμών 
Στην προκειμένη περίπτωση αναθεωρήσεως των συμβατικών τιμών έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 10 του 
Ν. 1418/84 και οι συμπληρωματικές διατάξεις του άρθρου 41 του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 
218/99 και τον Ν. 3669/08 περί κύρωσης κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν.4070/2012, Ν.4071/2012 και Ν.4146/2013. 
 
Άρθρο 10ο - Επιμετρήσεις 
Για τον τρόπο επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν τα οριζόμενα από τα άρθρα των διαφόρων 
αναλύσεων και το τιμολόγιο της εργολαβίας καθώς και τα αναφερόμενα στο Ν. 3669/2008, περί κύρωσης 
κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους 
Ν.4070/2012, Ν. 4071/2012 και Ν.4146/2013. 
 
Άρθρο 11ο - Λογαριασμοί 
Οι πληρωμές του εργολάβου ενεργούνται βάση ανακεφαλαιωτικών λογαριασμών με πλήρη επιμετρητικά και 
λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία κατά τα διατεταγμένα ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και κατά χρονικά 
διαστήματα όχι μικρότερα του μήνα και γενικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3669/2008, περί κύρωσης 
κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους 
Ν.4070/2012, Ν. 4071/2012 και Ν.4146/2013. 
 
Άρθρο 12ο - Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου 
Ορίζεται χρόνος εγγυήσεως του έργου ολογράφως και αριθμητικώς σε μήνες δέκα πέντε (15) δηλαδή χρόνος 
κατά τον οποίο είναι υποχρεωμένος ο εργολάβος να συντηρεί τα έργα σε καλή κατάσταση επισκευάζοντας και 
επανορθώνοντας με δικά του έξοδα κάθε βλάβη ή φθορά που προέρχεται από συνηθισμένη χρήση. Η έναρξη 
του χρόνου εγγυήσεως ορίζεται στο άρθρο 20 της Γ.Σ.Υ. 
 
Άρθρο 13ο - ΣΑΥ και ΦΑΥ 
Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης συγγραφής αποτελούν τα άρθρα που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθ. 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27-11-02 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Φ.Ε.Κ. 16Β/14-1-2003 “Πρόληψη και 
Αντιμετώπιση των εργασιακών κινδύνων” κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ). 
 
Άρθρο 14ο - Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο 
Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο* 
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων 
και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή 
σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή 
επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 7- 9), Ν.3669/08 (αρ. 37 
παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42). 
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και να 
λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7). 
β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 
(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ: ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 
και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή 
άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου : 
Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους 
ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη 
γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), 
ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ.42- 49). 
Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς 
της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο 
εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει 
αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία). 
3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα : 
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και 
συγκεκριμένα : 
α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων 
γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 
εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο 
προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ. 12 και 13). Η 
γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 



β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης 
του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 
του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ.37 παρ.8 και αρ.182). 
γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα 
διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα 
εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος 
κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ). 
δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω 
τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα 
νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του 
(τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 
στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα άλλα 
εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια 
κατασκευής του έργου. Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των 
κινδύνων για όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή u964 του έργου. 
1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και στις ΥΑ : ΔΙΠΑΔ / οικ / 
177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ / οικ / 889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες ενσωματώθηκαν στο 
Ν.3669/08 (αρ.37 και 182). 
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), 
 όταν : 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός 
συνεργεία στην κατασκευή. 
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.Δ.305/96 (αρθ.12 παράρτημα 
ΙΙ). 
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 
δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο 
δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ, ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια 
Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) 
και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου 
Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ / οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75). 
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο Φ.Α.Υ. φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ305/96 (αρ.3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ / οικ / 889/2002 (παρ.2.9Δ) του 
(τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται στην 
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ.πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 
εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω 
εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της 
επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν 
αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον 
ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από 
αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/1 (αρ.9). 
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, 
εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 
1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 
υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-
8). 
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασία Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού 
ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. Αν ο 
ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 
αρ.20 παρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και 
Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες 



προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον 
επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 
3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη 
διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή 
επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. Ο ανάδοχος 
οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις 
αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά 
ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα 
όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 
παρ.2α). 
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας 
μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών 
στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) 
Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, 
Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου 
και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ότι 
αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής 
εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. 
ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 
3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το Η.Μ.Α. Στα 
πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του ΣΑΥ και 
επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην 
αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 
ατυχήματος. 
4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 
4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο 
εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας : 
α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με ιδιαίτερη 
προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV 
μέρος Α, παρ. 18.1). 
β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε 
να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2). 
γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα 
απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους τ ων εγκαταστάσεων αυτών : Π Δ 
1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6). 
δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και 
εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών 
& επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 
(αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων 
πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 
(αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14). 
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους όπως : 
προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, 
εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο 
εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : 
Π.Δ.1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και 
Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 
4.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – εναπόθεση 
υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των 
οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με : 
- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ : «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-
ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 



- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση 
των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για 
την κυκλοφορία πεζών » 
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού : 
Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης 
τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών 
προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-
84), ΠΔ305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-
91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και. μέρος 
Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν : α) κραδασμούς, ΠΔ 176/05, β) θόρυβο, 
ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση 
φορτίων, ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες, Ν.3850/10 (άρ. 36-
41), ΠΔ 82/10. 
4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2). 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων 
(χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των 
εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και 
καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), 
ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 
(παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ 
αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) 
και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ, παρ. 
8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος 
συνοδεύει τον χειριστή. 
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατάσταση, καλή 
λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων 
σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο 
συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ.3 και αρ.4. παρ.7). 
5. Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία 
τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα 
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του 
εκτελούμενου έργου. Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα : 
5.1 Κατεδαφίσεις : 
Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 - 33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, 
Ν.2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. 
αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ .IV μέρος Β τμήμα 
II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 
2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ). Αντιστηρίξεις : 
Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή 
κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 
και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β 
τμήμα ΙΙ παρ. 10 ). 
5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες. 
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες. 



ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 
Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.) 
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 
(αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12). 
5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες 
που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη 
χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και 
η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-
γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10). 
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα 
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με χρήση πλωτών 
ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 
παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 
6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα 
μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ : «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 
A. ΝΟΜΟΙ 
 Ν. 495/76ΦΕΚ 337/Α/76 
 Ν. 1396/83ΦΕΚ 126/Α/83 
 Ν. 1430/84ΦΕΚ 49/Α/84 
 Ν. 2168/ 93 ΦΕΚ 147/Α/93 
 Ν. 2696/99ΦΕΚ 57/Α/99 
 Ν. 3542/07ΦΕΚ 50/Α/07 
 Ν. 3669/08ΦΕΚ 116/Α/08 
 Ν. 3850/10ΦΕΚ 84/Α/10 
 Ν. 4030/12ΦΕΚ 249/Α/12 

 
Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
(1) Π. Δ. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 
(2) Π. Δ. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 
(3) Π. Δ. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 
(4) Π. Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 
(5) Π. Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/A/81 
(6) Π. Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 
(7) Π. Δ. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 
(8) Π. Δ. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 
(9) Π. Δ. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 
(10) Π. Δ. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 
(11) Π. Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 
(12) Π. Δ. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 
(13) Π. Δ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 
(14) Π. Δ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 
(15) Π. Δ. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 
(16) Π. Δ. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 
(17) Π. Δ. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 
(18) Π. Δ. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 
(19) Π. Δ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 
(20) Π. Δ. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 
(21) Π. Δ. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 
(22) Π. Δ. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 
(23) Π. Δ. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 
 (24) Π. Δ. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 (25) Π. Δ. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 
 
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
(1) ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 
(2) ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 
(3) ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 



(4) ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93 
(5) ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 
(6) ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 
(7) ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94 
(8) ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95 
(9) ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95 
(10) ΚΥΑ αρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 
(11) ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 
(12) ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96 
(13) Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97 
(14) ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99 
(15) ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 /ΦΕΚ 1186/Β/03 
(16) ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 /ΦΕΚ 708/Β/03 
(17) ΚΥΑ αρ.6952/11/ ΦΕΚ 420/Β/11 
(18) ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89 
(19) ΥΑ Φ.28/18787/1032/00/ ΦΕΚ 1035/Β/00 
(20) ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 /ΦΕΚ 1176/Β/00 
(21) ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01 
(22) ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01 
(23) ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03 
(24) ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11 
(25) ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09 
(26) Πυροσβεστική διάταξη 7, ΦΕΚ 155/Β/96 /Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 
 
Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ Π/208/12-9-03 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ οικ/215/31-3-08 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 
 
* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12 του 
ΠΔ 305/96. 
** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρ. δεύτερο, 
καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κ.λ.π. 
 
 
 

ΓΕΡΑΚΑΣ  06/06/2016 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  06/06/2016 
Συντάχθηκε Ο Προϊστάμενος Τμήματος Κτιριακών 

Έργων & Ανάπτυξης Κ.Χ. Δ/νσης Τ.Υ. 
Δήμου Παλλήνης 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. 
Δήμου Παλλήνης 

 

Τσούκα Σταματία 

 

Καλδής Παναγιώτης 

 

Λιόγας Νικόλαος 

 
 
 



 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» 
 
ΑΡ. ΜΕΛ. : 25/2015 

  
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 738.000,00€  

(συμπ. ΦΠΑ 24%) 
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 
 
 



 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» 
 
ΑΡ. ΜΕΛ. : 25/2015 

  
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 738.000,00€  

(συμπ. ΦΠΑ 24%) 
                              

 

Π Ρ Ο Τ Υ Π Α   Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ   Ε Ρ Γ Ο Υ  (Π.Κ.Ε.) 

 

 

Σκοπός του παρόντος τεύχους είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων, δεσμεύσεων και όρων της 

Υπηρεσίας με βάση τις οποίες θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο οι διάφορες εργασίες, ώστε να προκύψει το 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή η υλοποίηση ενός έργου ανώτερης ποιότητας κατασκευής. 

 

Για το σκοπό αυτό, και με γνώμονα την ασφάλεια του έργου, των χρηστών του, και των ατόμων και 

μεταφορικών μέσων που διακινούνται στο έργο, τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση 

λειτουργίας του, επιβάλλεται να τηρηθούν κατ’ελάχιστον από τον ανάδοχο οι ακόλουθες προδιαγραφές 

εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και οποιαδήποτε άλλα αναγνωρισμένα εθνικά ή διεθνή πρότυπα κατασκευής 

έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ). 

 

 ΕΤΕΠ 01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

 ΕΤΕΠ 01-01-02-00 Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

 ΕΤΕΠ 01-01-03-00 Συντήρηση του σκυροδέματος 

 ΕΤΕΠ 01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

 ΕΤΕΠ 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

 ΕΤΕΠ 01-03-00-00 Ικριώματα 

 ΕΤΕΠ 01-04-00-00 Καλούπια (Τύποι) 

 ΕΤΕΠ 01-05-00-00 Ανεπίχριστο σκυρόδεμα 

 ΕΤΕΠ 02-03-00-00 Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων 

 ΕΤΕΠ 02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 

 ΕΤΕΠ 02-05-00-00 Διαχείριση προϊόντων εκσκαφών - αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων 

 ΕΤΕΠ 03-02-02-00 Οπτοπλινθοδομές 

 ΕΤΕΠ 03-03-01-00 Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου 

 ΕΤΕΠ 03-04-05-00 Αρμοί διαστολής 

 ΕΤΕΠ 03-05-01-00 Επικεραμώσεις στεγών 

 ΕΤΕΠ 03-06-01-01 Στεγανοποιήσεις Δώματος - Στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες 

 ΕΤΕΠ 03-06-01-02 Στεγάνωση δωμάτων - Στεγών με Μεμβράνη P.V.C.  

 ΕΤΕΠ 03-06-02-01 Θερμομονώσεις δωμάτων  

http://www.ggde.gr/ggde/el/other/03-04-05-00.pdf
http://www.iok.gr/petep/03-05-01-00.pdf
http://www.ggde.gr/ggde/el/other/03-06-01-02.pdf


 ΕΤΕΠ 03-06-02-02 Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων 

 ΕΤΕΠ 03-06-02-03 Θερμομωνώσεις κεραμοσκεπών στεγών 

 ΕΤΕΠ 03-07-02-00 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές 

 ΕΤΕΠ 03-07-06-02 Βινυλικά δάπεδα 

 ΕΤΕΠ 03-07-10-01 Ψευδοροφές μόνιμης κατασκευής με γυψοσανίδες 

 ΕΤΕΠ 03-07-10-02 Ψευδοροφές αρθρωτής τοποθέτησης 

 ΕΤΕΠ 03-08-01-00 Ξύλινα Κουφώματα 

 ΕΤΕΠ 03-08-02-00 Σιδηρά κουφώματα 

 ΕΤΕΠ 03-08-03-00 Κουφώματα Αλουμινίου 

 ΕΤΕΠ 03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό 

 ΕΤΕΠ 03-08-07-03 Πυράντοχοι υαλοπίνακες - Πυράντοχοι τοίχοι με υαλότουβλα 

 ΕΤΕΠ 03-08-09-00 Υαλόθυρες SECURIT 

 ΕΤΕΠ 03-09-01-00 Eντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα 

 ΕΤΕΠ 03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 

 ΕΤΕΠ 03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 

 ΕΤΕΠ 03-10-03-00 Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών 

 ΕΤΕΠ 03-10-05-00 Χρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών 

 ΕΤΕΠ 04-01-01-00 Σωληνώσεις από μαύρους χαλυβδοσωλήνες με ραφή 

 ΕΤΕΠ 04-01-02-00 Σωληνώσεις από χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής 

 ΕΤΕΠ 04-01-03-00 Σωληνώσεις χαλκοσωλήνων 

 ΕΤΕΠ 04-01-04-01 Σωλήνες από πολυπροπυλένιο (PP-R, PP-B, PP-H) 

 ΕΤΕΠ 04-01-04-02 Σωληνώσεις εύκαμπτων ενισχυμένων πλαστικών σωλήνων 

 ΕΤΕΠ 04-01-05-00 Σωληνώσεις γαλβανισμένων χαλυβδοσωλήνων με ραφή 

 ΕΤΕΠ 04-04-01-01 Γενικές απαιτήσεις δικτύων αστικών λυμάτων 

 ΕΤΕΠ 04-04-01-02 Γενικές απαιτήσεις δικτύων αποβλήτων και λοιπών ακαθάρτων 

 ΕΤΕΠ 04-04-03-01 Υδραυλικοί υποδοχείς κοινοί 

 ΕΤΕΠ 04-04-03-02 Υδραυλικοί υποδοχείς ατόμων με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΚ) 

 ΕΤΕΠ 04-04-03-03 Λοιπός εξοπλισμός 

 ΕΤΕΠ 04-04-04-01 Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου Με οσμοπαγίδα (ανοικτού και κλειστού τύπου) 

 ΕΤΕΠ 04-04-04-02 Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου Χωρίς οσμοπαγίδα (ομβρίων) 

 ΕΤΕΠ 04-04-05-01 Σημεία επίσκεψης – ελέγχου Ανοικτά φρεάτια 

 ΕΤΕΠ 04-04-05-02 Τάπες καθαρισμού -Φρεάτια "Κλειστής" ροής 

 ΕΤΕΠ 04-05-01-01 Πυροσβεστικές φωλεές 

 ΕΤΕΠ 04-05-06-01 Φορητοί πυροσβεστήρες Ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 

 ΕΤΕΠ 04-05-07-01 Αυτοδιαγειρόμενοι πυροσβεστήρες Ξηράς κόνεως 

 ΕΤΕΠ 04-05-08-00 Πυροσβεστικοί σταθμοί 

 ΕΤΕΠ 04-07-01-01 Αεραγωγοί από μεταλλικά φύλλα 

 ΕΤΕΠ 04-07-02-01 Μόνωση αεραγωγών Μονώσεις με υαλοβάμβακα ή πετροβάμβακα 

 ΕΤΕΠ 04-07-02-02 Μόνωση αεραγωγών Μονώσεις με αφρώδες ελαστομερές υλικό 

 ΕΤΕΠ 04-09-02-00 Εγκαταστάσεις χαλύβδινων λεβήτων 

 ΕΤΕΠ 04-20-01-01 Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  

 ΕΤΕΠ 04-20-01-02 Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

http://www.ggde.gr/ggde/el/other/03-06-02-03.pdf
http://www.ggde.gr/ggde/el/other/03-08-01-00.pdf
http://www.ggde.gr/ggde/el/other/03-08-02-00.pdf
http://www.ggde.gr/ggde/el/other/04-01-01-00.pdf
http://www.ggde.gr/ggde/el/other/04-01-02-00.pdf
http://www.ggde.gr/ggde/el/other/04-01-03-00.pdf
http://www.ggde.gr/ggde/el/other/04-01-04-01.pdf
http://www.ggde.gr/ggde/el/other/04-01-04-02.pdf
http://www.ggde.gr/ggde/el/other/04-01-05-00.pdf
http://www.ggde.gr/ggde/el/other/04-04-01-01.pdf
http://www.ggde.gr/ggde/el/other/04-04-01-02.pdf
http://www.ggde.gr/ggde/el/other/04-04-03-01.pdf
http://www.ggde.gr/ggde/el/other/04-04-03-02.pdf
http://www.ggde.gr/ggde/el/other/04-04-03-03.pdf
http://www.ggde.gr/ggde/el/other/04-04-04-01.pdf
http://www.ggde.gr/ggde/el/other/04-04-04-02.pdf
http://www.ggde.gr/ggde/el/other/04-04-05-01.pdf
http://www.ggde.gr/ggde/el/other/04-04-05-02.pdf
http://www.ggde.gr/ggde/el/other/04-05-01-01.pdf
http://www.ggde.gr/ggde/el/other/04-05-06-01.pdf
http://www.ggde.gr/ggde/el/other/04-05-07-01.pdf
http://www.ggde.gr/ggde/el/other/04-05-08-00.pdf
http://www.ggde.gr/ggde/el/other/04-07-01-01.pdf
http://www.ggde.gr/ggde/el/other/04-07-02-01.pdf
http://www.ggde.gr/ggde/el/other/04-07-02-02.pdf
http://www.ggde.gr/ggde/el/other/04-09-02-00.pdf
http://www.ggde.gr/ggde/el/other/04-20-01-01.pdf
http://www.ggde.gr/ggde/el/other/04-20-01-02.pdf


 ΕΤΕΠ 04-20-01-03 Εσχάρες και σκάλες καλωδίων 

 ΕΤΕΠ 04-20-01-04 Kανάλια καλωδίων 

 ΕΤΕΠ 04-20-02-01 Αγωγοί - καλώδια χαμηλής τάσης 

 ΕΤΕΠ 04-50-01-00 Σύστημα σύλληψης κεραυνού 

 ΕΤΕΠ 04-50-02-00 Σύστημα αγωγών καθόδου 

 

Το παρόν τεύχος σε συνδυασμό με κάθε εθνικό ή διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο κατασκευής, αποσκοπούν 

στη θέσπιση των κανόνων εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών και επιλογής υλικών και μηχανημάτων. Η τήρηση 

των όρων αυτών, όπως και κάθε άλλου κανόνα της τέχνης και της επιστήμης, από την πλευρά του αναδόχου, 

αποτελεί απαίτηση της υπηρεσίας ώστε να εξασφαλιστεί το βέλτιστο από πλευράς ποιότητας και ασφαλείας 

αποτέλεσμα.   

 

ΓΕΡΑΚΑΣ  06/06/2016 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  06/06/2016 
Συντάχθηκε Ο Προϊστάμενος Τμήματος Κτιριακών 

Έργων & Ανάπτυξης Κ.Χ. Δ/νσης Τ.Υ. 
Δήμου Παλλήνης 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. 
Δήμου Παλλήνης 

 

 

Τσούκα Σταματία 

 

 

Καλδής Παναγιώτης 

 

 

Λιόγας Νικόλαος 
 

 
 
 

 

http://www.ggde.gr/ggde/el/other/04-20-01-03.pdf
http://www.ggde.gr/ggde/el/other/04-20-01-06.pdf
http://www.ggde.gr/ggde/el/other/04-20-02-01.pdf
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