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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 
 
1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη 
απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε 
Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

1.1 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ 
εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ απφδνζε 
ησλ κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ 
δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ 
παξφληνο. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  πξνθχπηεη ην 
πξνυπνινγηδφκελν άκεζν θφζηνο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επί κέξνπο 
εξγαζηψλ ή ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. ηηο ηηκέο 
κνλάδνο απηέο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

1.1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο,ηέιε, δαζκνχο, έμνδα 
εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ., πιελ ηνπ Φ.Π.Α.Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ 
ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  

1.1.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη 
βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, 
θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο 
θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη 
ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά 
πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

 Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε 
θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ 
Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο 
θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 
1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ 
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο 
αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 Ωο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα δηαρείξηζή 
ηνπο. 

1.1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 
(ζην Η.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο 
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 
ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, 
αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θ.ιπ.), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ 
έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη 
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ηδηαηηέξσο) θ.ιπ., ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ 
νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, επηζηεκνληθνχ 
πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζηαηψλ κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ 
απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.1.4 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ 
εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε 
ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο 
εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.1.5 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 
ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ 
παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θ.ιπ., 
ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή 
ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ 
απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη 
θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ 
πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, 
ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ 
ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 
Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  

Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ 
εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

(α)  Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην 
Γεκφζην 

(β)  Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, 
αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

1.1.6 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά 
κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, 

1.1.7 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο 
θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ 
κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο 
πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα 
πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θ.ιπ., θαζψο θαη νη 
δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο 
αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θ.ιπ.) 
θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

1.1.8 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο 
θχζεσο ‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε 
κεραλεκάησλ, εξγαζία θ.ιπ.) 

1.1.9 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο ηνπ έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο 
νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ 
απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ 
θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, 
νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο 
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ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε 
απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.  

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 
δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

1.1.10 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε 
ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ 
πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ 
επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  

  Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ 

1.1.11 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη 
πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Ο.Κ.Ω. 
θ.ιπ.),  

(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 
ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ),  

(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα 
απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Ζ, ΓΔΤΑx θ.ιπ.),  

(δ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,  

(ε)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, 
εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη 
ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο 
Σηκνινγίνπ  

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,  

(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ 
γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη 
ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 

1.1.12 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο 
ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 

(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην 
απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο  

(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή 
θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, 
φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ 
εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή 
ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε 
ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε 
ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ 
πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ 
πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο. 

1.1.13 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, 
αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, 



ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΑΣΡΑ - ΓΙΑΓΡΟΜΗ 2 (ΚΑΣΧ ΠΟΛΗ) ΚΑΙ ΓΙΑΓΡΟΜΗ 3 

(ΓΙΚΣΤΟ ΠΟΓΗΛΑΣΟΓΡΟΜΧΝ)                                                                                                                                                           5 

 

εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ 
επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη 
γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ 
εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, 
νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη 
εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξίδνληαο 
ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]),  

1.1.14 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην 
ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο 
κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε 
εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, 
πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

1.1.15 Ζ δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί 
δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε. 

1.1.16 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ 
εληνπηδνκέλσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω.  

1.1.17 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο θνίηεο 
πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή 
ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα 
θαηαζθεπαδφκελανζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ 
πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.1.18 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ 
πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.1.19 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα 
δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε 
νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη 
πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ 
εξγαζίαο θ.ιπ.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 

1.1.20 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. πνπ 
δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, 
Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, 
ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. 

1.1.21 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο 
γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ 
κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θ.ιπ.) πνπ νθείινληαη ζε κε 
ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ 
θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.1.22 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο 
δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ 
Έξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ 
νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο 
ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 
(θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, 
θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή 
δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο 
εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 
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1.1.23 Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ 
εθαξκνγή αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, 
δεκηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο 
ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

1.1.24 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, 
ηερληθψλ έξγσλ θ.ιπ., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, 
εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.1.25 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα 
εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο 
ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θ.ιπ. 

1.1.26 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο 
Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.1.27 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο 
ησλ ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, 
απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θ.ιπ.), ηα νπνία 
επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 

(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη 
κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή 
άιιεο εξγαζίεο. 

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφΓεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) 
θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο νη νπνίεο 
δελ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο αιιά αθνξνχλ ζπλνιηθά ην θφζηνο ηνπ 
έξγνπ φπσο, θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, 
ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ 
επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην 
πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 
εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε: 

(α)  ηαζεξά έμνδα, δειαδή άπαμ αλαιακβαλφκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία 
πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Δμαζθάιηζεο θαη δηαξξχζκηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε θχξησλ θαη 
βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ π.ρ.  γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο. 

(2) Αλέγεξζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή 
άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(3) Πεξίθξαμεο ή/θαη δηαηάμεσλ επηηήξεζεο εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ 
εθηέιεζεο εξγαζηψλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(4) Δμνπιηζκνχ  θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε 
ιεηηνπξγηθήο εηνηκφηεηαο, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο 
ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
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(5) Απνκάθξπλζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ 
πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν 
απνδεθηφ  θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 

(6) Κηλεηνπνίεζεο (εηζθφκηζεο ζην εξγνηάμην) ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γεληθήο 
ρξήζεο (π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ), φπσο πξνβιέπεηαη ζην 
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη απνθηλεηνπνίεζεο κε ην πέξαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
ρξφλνπ απαζρφιεζεο. 

(7) Οη δαπάλεο επηζθφπεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο 
ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην άκεζν θφζηνο. 

(8) Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο ησλ ΑΤ/ΦΑΤ (ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο/Φάθεινο 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

(9) Γηα θφξνπο. 

(10) Γηα εγγπεηηθέο. 

(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 

(12) Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ. 

(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

(14) Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο (π.ρ. εμεχξεζεο ρψξσλ γξαθείσλ θαη ινηπψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, απαηηήζεσο γηα κειέηεο πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη απαίηεζε 
ηζρπξήο λνκηθήο ππνζηήξημεο, απαηηήζεηο γηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ κε ιεθζείζεο 
ππφςε αθξαίεο επηηφπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηφκελεο απφ αζθάιηζε). 

(β)  Υξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, 
ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Υξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ (πεξηιακβάλεη 
ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ θαζαξψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ 
εγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ) 

(2) Πξνζσπηθνχ γεληθήο επηζηαζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν (ζε πεξίπησζε κε 
κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο 
απαζρφιεζεο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ζην έξγν). Αλεγκέλεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη 
δαπάλεο γηα πξνβιεπφκελεο λφκηκεο απνδεκηψζεηο. Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη 
νη επηζηάηεο, κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, ηερληθά, αζθαιηηθά) δελ 
πεξηιακβάλνληαη. 

(3) Ννκηθήο ππνζηήξημεο  

(4) Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc  κεηάθιεζε 

(5) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ π.ρ. ρξήζε 
απηνθηλήησλ 

(6) Λεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο 
πξνζσπηθνχ  

(7) Μεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο 

(8) πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

(9) Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 

(10) Σν αλαινγνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, 
θφζηνο  έδξαο επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο 
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 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ 
Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

 Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, 
απνδεθηά φκσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη 
δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο 
Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ 
απφ ζθπξφδεκα, PVC θ.ιπ. 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο αλαθεξφκελεο 
ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ 
θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο 
ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ 
Σηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 

     DN / DM 

  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

   DM:  Ζ ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ 
Σηκνιφγην. 

Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε 
ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 

(2) Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή αλαιφγνπ 

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο πιάθαο 
ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο 
ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην 
ιφγν:  

     DN / 12 

 φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

(3) ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο ηαηλίαο 
ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο 
ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     ΒN / 240  

 φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 

Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

Όπνπ ζηα επηκέξνπο άξζξα ππάξρεη αλαθνξά ζε ΔΣΔΠ ησλ νπνίσλ έρεη αξζεί κε απφθαζε ε 
ππνρξεσηηθή εθαξκνγή, ε ζρεηηθή αλαθνξά κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη κε αλαθνξά ζε ΠΔΣΔΠ ή άιιν 
πξφηππν πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο. 
 
 
2 ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΡΟΠΟΤ ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ΣΟΤ 

ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

 

2.1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.1.1 Ζ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ 
κειεηψλ είηε βάζεη κεηξήζεσλ θαη ησλ ζπληαζζφκελσλ βάζεη 
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απηψλεπηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη πηλάθσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ έγγξαθσλ 
εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ εθάζηνηενξηδνκέλσλ αλνρψλ. 

2.1.2 Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα ειέγμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ Έξγνπ, θαηά ηελ θξίζε 
ηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ 
πνπ ππνβάιεη ν Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα 
δηαζέζεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 
Τπεξεζίαο ζηελ δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ. 

2.1.3 Ζ πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο θάζε 
εξγαζίαο, επηκεηξνχκελεο σο αλσηέξσ κε θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, επί ηελ 
ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην παξφλ Πεξηγξαθηθφ 
Σηκνιφγην. 

2.1.4 Δηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο, θαζψο θαη ν 
ηξφπνο πιεξσκήο θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ παξαθάησ 
ΔΗΓΗΚΩΝ ΟΡΩΝ θαη ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.  

2.1.5 Αλ ην πεξηερφκελν έλφο επηκέξνπο άξζξνπ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ 
αλαθέξεηαη ζε κηα ηηκή κνλάδαο, νξίδεη φηη ε ελ ιφγσ ηηκή απνηειεί πιήξε 
απνδεκίσζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ, ηφηε 
νη ίδηεο επηκέξνπο εξγαζίεο δελ ζα επηκεηξψληαη νχηε ζα πιεξψλνληαη ζην 
πιαίζην άιινπ άξζξνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Σηκνιφγην. 

2.1.6 ηε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο κε ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα ηηκψλ, 
ππεξηζρχνπλ νη φξνη ηνπ παξφληνο. 

 
2.2 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.2.1 ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 
 

Καηάηαμε εδαθώλ σο πξνο ηελ εθζθαςηκόηεηα 
 

 Ωο "ραιαξά εδάθε"ραξαθηεξίδνληαη νη θπηηθέο γαίεο, ε ηιχο, ε ηχξθε θαη ινηπά εδάθε 
πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή πιηθά.  

 Ωο "γαίεο θαη εκίβξαρνο"ραξαθηεξίδνληαη ηα αξγηιηθά, αξγηινακκψδε ή 
ακκνραιηθψδε πιηθά, θαζψο θαη κίγκαηα απηψλ, νη κάξγεο, ηα κεηξίσο ηζηκελησκέλα 
(cemented) ακκνράιηθα, ν καιαθφο, θαηαθεξκαηηζκέλνο ή απνζαζξσκέλνο βξάρνο, 
θαη γεληθά ηα εδάθε πνπ κπνξνχλ λα εθζθαθζνχλ απνηειεζκαηηθά κε ζπλήζε 
εθζθαπηηθά κεραλήκαηα (εθζθαθείο ή πξνσζεηέο), ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε 
ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ ή θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 Ωο "βξάρνο"ραξαθηεξίδεηαη ην ζπκπαγέο πέηξσκα πνπ δελ κπνξεί λα εθζθαθζεί εάλ 
δελ ραιαξσζεί πξνεγνπκέλσο κε εθξεθηηθέο χιεο, δηνγθσηηθά πιηθά ή θξνπζηηθφ 
εμνπιηζκφ (ι.ρ. αεξφζθπξεο ή πδξαπιηθέο ζθχξεο). ηελ θαηεγνξία ηνπ 
"βξάρνπ"πεξηιακβάλνληαη θαη κεκνλσκέλνη νγθφιηζνη κεγέζνπο πάλσ απφ 0,50 m3. 

 Ωο "ζθιεξά γξαληηηθά"θαη"θξνθαινπαγή"ραξαθηεξίδνληαη νη ζπκπαγείο ζθιεξνί 
βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνί απφ ππξηγελή πεηξψκαηα θαη νη ηζρπξψο ηζηκελησκέλεο 
θξνθάιεο ή ακκνράιηθα, ζιηπηηθήο αληνρήο κεγαιχηεξεο ησλ 150 MPa. Ζ εθζθαθή 
ησλ ζρεκαηηζκψλ απηψλ είλαη δπζρεξήο (δελ αλακνριέπνληαη κε ην ripper ησλ 
πξνσζεηψλ ηζρχνο 300 ΖΡ, ε δε απφδνζε ησλ πδξαπιηθψλ ζθπξψλ είλαη κεησκέλε) 

 

2.2.2  ΔΙΓΗ ΚΙΓΚΑΛΔΡΙΑ  
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Σα θπξηφηεξα είδε θηγθαιεξίαο, ηα νπνία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη (ελδεηθηηθά θαη φρη 
πεξηνξηζηηθά) λα πξνκεζεπηεί θαη λα ηα παξαδψζεη ηνπνζεηεκέλα θαη έηνηκα πξνο 
ιεηηνπξγία είλαη ηα αθφινπζα: 

Υεηξνιαβέο 

- Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο 
αλάινγεο εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ) κε ελζσκαησκέλν εηδηθφ ζχζηεκα 
θιεηδψκαηνο θαη έλδεημε θαηάιεςεο (πξάζηλν-θφθθηλν), φπνπ απαηηείηαη. 

- Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο 
αλάινγεο εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ), κε κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβψλ 
θαη ελζσκαησκέλε νπή γηα θχιηλδξν θιεηδαξηάο αζθαιείαο. 

- Υεηξνιαβή (γξπιφρεξν) γηα ζηξεπηφ παξάζπξν κε ηελ αλάινγε πιάθα ζηεξέσζεο 
(κέζα), κε κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβήο θαη αληίθξηζκα ζην πιαίζην ή ζην άιιν 
θχιιν (δίθπιιν παξάζπξν). 

- Υσλεπηέο ρεηξνιαβέο γηα ζπξφκελα θνπθψκαηα κπξνχηδηλεο ή αλνμείδσηεο ή 
ραιχβδηλεο ή πιαζηηθέο κε θιεηδαξηά αζθαιείαο. 

Κιεηδαξηέο - δηαηάμεηο αζθάιηζεο 

- Κιεηδαξηέο (ρσλεπηέο ή εμσηεξηθέο) θαη θχιηλδξνη αζθαιείαο 

- Κχιηλδξνη θεληξηθνχ θιεηδψκαηνο  

- Κιεηδαξηά αζθαιείαο, ραιχβδηλε, γαιβαληζκέλε θαη ρσλεπηή γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο 

- Ράβδνη (κπάξεο) παληθνχ γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο ζηηο εμφδνπο θηλδχλνπ 

- Υσλεπηφο, ραιχβδηλνο (κπξνχηδηλνο ή γαιβαληζκέλνο) ζχξηεο κε βξαρίνλα (ληίδα) 
πνπ αζθαιίδεη επάλσ - θάησ κέζα ζε δηπιά αληίζηνηρα αληηθξίζκαηα (πιαίζην - θχιιν 
θαη θχιιν - δάπεδν). 

Μεραληζκνί ιεηηνπξγίαο θαη επαλαθνξάο ζπξώλ 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζηελ θιεηζηή ζέζε κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηξεπηήο 
ζχξαο ρσξίο απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο, ζην άλσ κέξνο ηεο ζχξαο. 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο φπσο παξαπάλσ αιιά κε απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο. 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζχξαο επηδαπέδηνο, κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

- Πιάθα ζην θάησ κέξνο ζχξαο γηα πξνζηαζία απφ θηππήκαηα πνδηψλ θηι. 

- Αλαζηνιείο (stoppers) 

- Αλαζηνιείο ζχξαο - δαπέδνπ 

- Αλαζηνιείο ζχξαο - ηνίρνπ 

- Αλαζηνιείο θχιισλ εξκαξίνπ 

- Αλαζηνιείο ζπγθξάηεζεο εμψθπιισλ παξαζχξσλ 

- Πιάθεο ζηήξημεο, ξνδέηεο θηι 

- χξηεο νξηδφληηαο ή θαηαθφξπθεο ιεηηνπξγίαο 

- Μεραληζκνί ζθηαζκνχ (ξνινπεηάζκαηα, ζθίαζηξα) 

- Δηδηθφο Δμνπιηζκφο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ γηα ΑΜΔΑ 

- Μεηαιιηθά εμαξηήκαηα ιεηηνπξγίαο αλνηγφκελσλ ή ζπξφκελσλ ζπξψλ αζθαιείαο, κε 
MasterKey 
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- Δηδηθνί κεραληζκνί απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ 

- Μεραληζκνί απηφκαησλ ζπξψλ, κε ειεθηξνκεραληθφ ζχζηεκα, κε ειεθηξνληθή κνλάδα 
ειέγρνχ, κε ζπζθεπή κηθξνθπκάησλ 

Ζ πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ θηγθαιεξίαο, ζα γίλεη απνινγηζηηθά, θαη ζχκθσλα κε 
ηηο δηαδηθαζίεο πνχ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο "πεξί Γεκνζίσλ Δξγσλ"δηαηάμεηο, 
εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ε δε 
ηνπνζέηεζε πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ θάζε είδνπο θνπθψκαηνο. 

 

2.2.3. ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ  

Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ επηκεηξψληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²) επηθαλεηψλ ή ζε 
κέηξα κήθνπο (m) γξακκηθψλ ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ, πιήξσο 
πεξαησκέλσλ, αλά είδνο ρξσκαηηζκνχ. Απφ ηηο επηκεηξνχκελεοεπηθάλεηεο αθαηξείηαη θάζε 
άλνηγκα, νπή ή θελφ θαη απφ ηα γξακκηθά ζηνηρεία θάζε αζπλέρεηα πνπ δελ ρξσκαηίδεηαη ή 
ρξσκαηίδεηαη κε άιιν είδνο ρξσκαηηζκνχ.  

Ζ εθαξκνγή ζπληειεζηψλ ζα γίλεηαη φπσο νξίδεηαη παξαθάησ, ελψ ε αληηδηαβξσηηθή 
πξνζηαζία ησλ ζηδεξψλ επηθαλεηψλ επηκεηξάηαη αλά kg βάξνπο ησλ ζηδεξψλ 
θαηαζθεπψλ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

Οη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηέο επηκεηξνχληαη 
ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηελ Τπεξεζία, ζα πιεξψλνληαη 
ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν γηα ηα δηάθνξα είδε ρξσκαηηζκψλ.  

Οη ηηκέο κνλάδαο ζα απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ 
παξάγξαθν "Δηδηθνί φξνη"ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ 
είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν "Γεληθνί Όξνη". 

Οη ηηκέο κνλάδνοφισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξσκαηηζκψλ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ 
αλαθέξνληαη ζε πξαγκαηηθή ρξσκαηηδφκελε επηθάλεηα θαη ζε χςνο απφ ην δάπεδν 
εξγαζίαο κέρξη 5,0 m.Οη ηηκέο γηα ρξσκαηηζκνχο πνπ εθηεινχληαη ζε χςνο κεγαιχηεξν, 
θαζνξίδνληαη ζε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ, ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή 
φηαλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο ε δαπάλε ησλ ηθξησκάησλ. 

ε φιεο ηηο ηηκέο εξγαζηψλ ρξσκαηηζκψλ πεξηιακβάλνληαη νη αλακίμεηο ησλ ρξσκάησλ, νη 
δνθηκαζηηθέο βαθέο γηα έγθξηζε ησλ ρξσκάησλ απφ ηελ Δπίβιεςε, ηα θηλεηά ηθξηψκαηα ηα 
νπνία ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί 
αζθαιείαο ηνπ αζρνινχκελνπ ζηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, θαη 
ε εξγαζία αθαηξέζεσο θαη επαλαηνπνζεηήζεσο ζηνηρείσλ (π.ρ. ζηνηρείσλ θνπθσκάησλ 
θιπ) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απαηηείηαη ή επηβάιιεηαη. 

Όηαλ πξφθεηαη γηα θνπθψκαηα θαη θηγθιηδψκαηα ηα νπνία ρξσκαηίδνληαη εμ νινθιήξνπ, ε 
επηκεηξνχκελε επηθάλεηα ησλ ρξσκαηηζκψλ ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο απιήο 
ζπκβαηηθήο επηθάλεηαο θαηαζθεπαδφκελνπ θνπθψκαηνο (βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ 
δηαζηάζεσλ ηνπ ηεηξάμπινπ ή ηξίμπινπ) ή ηεο θαηαιακβαλφκελεο απφ κεηαιιηθή ζχξα ή 
θηγθιίδσκα πιήξνπο, απιήο επηθάλεηαο, επί ζπκβαηηθφ ζπληειεζηή ν νπνίνο νξίδεηαη 
παξαθάησ: 

 

α/α Δίδνο πληειεζηήο 

1. Θχξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο πιήξεηο ή κε 
παινπίλαθεο νη νπνίνη θαιχπηνπλ ιηγφηεξν απφ ην 
50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο. 

α) κε θάζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 

 

 

 

2,30 

2,70 
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α/α Δίδνο πληειεζηήο 

3,00 

2. Ταιφζπξεοηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο 

κε παινπίλαθεο πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 
50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο. 

α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Ταινζηάζηα : 

α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ 

δ) παξαζχξσλ ξνιιψλ 

ε) ζηδεξέληα 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4. Παξάζπξα κε εμψθπιια νηνπδήπνηε ηχπνπ (ρσξηθνχ, 
γαιιηθνχ, γεξκαληθνχ) πιελ ξνιιψλ 

 

3,70 

5. Ρνιιά μχιηλα, πιαίζην θαη πήρεηο βάζεη ησλ 
εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ζηδεξνχ πιαηζίνπ 

 

2,60 

6. ηδεξέληεο ζχξεο : 

α) κε κίαλ πιήξε επέλδπζε κε ιακαξίλα 

β) κε επέλδπζε κε ιακαξίλα θαη ζηηο δχν πιεπξέο 

γ) ρσξίο επέλδχζε κε ιακαξίλα (ή κφλνλ κε πνδηά) 

δ) κε θηλεηά παινζηάζία, θαηά ηα ινηπά σο γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά : 

α) ξνιιά απφ ραιπβδνιακαξίλα 

β) ξνιιά απφ ζηδεξφπιεγκα 

γ) πηπζζφκελα (θπζαξκφληθαο) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κηγθιηδψκαηα μχιηλα ή ζηδεξά : 

α) απινχ ή ζπλζέηνπ ζρεδίνπ 

β) πνιπζπλζέηνπ ζρεδίνπ 

 

1,00 

1,50 

9. Θεξκαληηθά ζψκαηα : 

Πξαγκαηηθή ρξσκαηηδνκέλε επηθάλεηα βάζεη ησλ 
Πηλάθσλ ζπληειεζηψλ ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο 
ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ 

 

 
 
 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Σα αλαθεξφκελα ζηελ ζπλέρεηα ζηνηρεία πξνειεχζεσο, ζθιεξφηεηαο θαη 
ρξψκαηνο καξκάξσλ είλαη ελδεηθηηθά θάπνησλ απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο 
πνηθηιίεο πνπ παξάγνληαη. Απηφ ζε θακκηά πεξίπησζε δελ ζεκαίλεη φηη ηα 
θνηηάζκαηα καξκάξνπ ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ είλαη νκνηφκνξθα σο πξνο ην 
ρξψκα, ηελ ζθιεξφηεηα θαη ηηο ινηπέο ηδηφηεηεο. Άιισζηε θαη νη ηηκέο δηάζεζεο 
ησλ καξκάξσλ θάζε πεξηνρήο δηαθνξνπνηνχληαη θαη κάιηζηα ζεκαληηθά, 
αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 
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Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα άξζξα ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ επίζηξσζεο κε κάξκαξα 
ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ πεξηιακβάλνπλ ηδηαηηέξσο ηηκή "θαηνχξαο" πνπ επηζεκαίλεηαη 
κε δηπιφ αζηεξίζθν. 

2. Οη ηηκέο γηα ηελ πιήξε εξγαζία αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο 
Βέξνηαο, ιεπθφ, εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο (extra), ζθιεξφ ή καιαθφ θαηά 
πεξίπησζε, θαη είλαη επλφεην φηη είλαη απιψο ελδεηθηηθέο γηα επηζηξψζεηο κε 
κάξκαξν κέζσλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

3. Ο Μειεηεηήο αθνχ επηιέμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καξκάξνπ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν (ι.ρ. ρξψκα, πθή, ζθιεξφηεηα, δηαζεζηκφηεηα ζηελ 
πεξηνρή ηνπ έξγνπ), πξέπεη λα θάλεη έξεπλα αγνξάο, λα δηαπηζηψζεη ηελ ηηκή 
δηάζεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ καξκάξνπ θαη ζ' απηήλ λα πξνζζέζεη ηελ 
ηηκή "θαηνχξαο" πνπ πξνβιέπεηαη ζην ΝΔΣ ΟΗΚ.  Παξάιιεια ζα πξέπεη λα 
επέκβεη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ άξζξνπ θαη λα εηζάγεη εθεί ηα επηζπκεηά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καξκάξνπ. 

Δπεηδή νη ηηκέο ησλ καξκάξσλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά, είλαη ζθφπκν ε επηινγή 
ηνπ ηχπνπ λα γίλεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Γ/λνπζα ηελ Μειέηε Τπεξεζία. 

4. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα κάξκαξα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 
Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ ΔΛΟΣ EN 12058: Naturalstoneflooring and stair - 
Πξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο - Πιάθεο γηα δάπεδα θαη ζθάιεο - Απαηηήζεηο 
θαη ΔΛΟΣ EN 1469: Naturalstonecladding - Πξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο - 
Πιάθεο γηα επελδχζεηο -  Απαηηήζεηο θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE, ζχκθσλα κε 
ηελ ΚΤΑ 10976/244,  ΦΔΚ 973Β/18-07-2007. 

 
ΜΑΛΑΚΑ : ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη εχθνιεο θαηεξγαζίαο 

 

1 Πεληέιεο Λεπθφ 

2 Κνθθηλαξά Σεθξφλ 

3 Κνδάλεο Λεπθφ 

4 Αγ. Μαξίλαο Λεπθφ ζπλεθψδεο 

5 Καπαλδξηηίνπ Κηηξηλσπφ 

6 Μαξαζψλα Γθξί 

7 Νάμνπ Λεπθφ 

8 Αιηβεξίνπ Σεθξφρξνπλ – κειαλφ 

9 Μαξαζψλα Σεθξφρξνπλ – κειαλφ 

10 Βέξνηαο Λεπθφ 

11 Θάζνπ Λεπθφ 

12 Πειίνπ Λεπθφ 

 
 
 
 
 
 
ΚΛΖΡΑ: ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο 

 

1 Δξέηξηαο Δξπζξφηεθξν 

2 Ακαξχλζνπ Δξπζξφηεθξν 

3 Γνκβξατλεο Θεβψλ Μπεδ 

4 Γνκβξατλεο Θεβψλ Κίηξηλν 

5 Γνκβξατλεο Θεβψλ Δξπζξφ 

6 ηχξσλ Πξάζηλν 
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7 Λάξηζαο Πξάζηλν 

8 Ησαλλίλσλ Μπεδ 

9 Φαξζάισλ Γθξη 

10 Ύδξαο Ρνδφηεθξν πνιχρξσκν 

11 Γηνλχζνπ Υηνλφιεπθν 

 
ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΚΛΖΡΑ: κέηξηαο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο  

 

1 Ησαλλίλσλ Ρνδφρξνπλ 

2 Υίνπ Σεθξφ 

3 Υίνπ Κίηξηλν 

4 Σήλνπ Πξάζηλν 

5 Ρφδνπ Μπεδ 

6 Αγίνπ Πέηξνπ Μαχξν 

7 Βπηίλαο Μαχξν 

8 Μάλεο Δξπζξφ 

9 Ναππιίνπ Δξπζξφ 

10 Ναππιίνπ Κίηξηλν 

11 Μπηηιήλεο Δξπζξφ πνιχρξσκν 

12 Σξίπνιεο Γθξη κε ιεπθέο θέηεο 

13 αιακίλαο Γθξη ή πνιχρξσκν 

14 Αξάρσβαο θαθέ 

 
5. ε φιεο ηηο ηηκέο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζηίιβσζε 

απηψλ (λεξφινπζηξν) 

6. Σν θνλίακα δφκεζεο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, θαηαζθεπάδεηαη κε ιεπθφ 
ηζηκέλην. 

 

2.2.5. ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΟΙΥΧΝ ΚΑΙ ΦΔΤΓΟΡΟΦΧΝ. 

 

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ (εθηφο αινπκηλίνπ) ηνίρσλ θαη 
ςεπδνξνθψλ ηηκνινγνχληαη κε ηα άξζξα 61.30 θαη 61.31.  

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο επίπεδεο επηθάλεηαο γπςνζαλίδσληνηρνπεηάζκαηνο ζε 
έηνηκν ζθειεηφ ηηκνινγείηαηκε ην άξζξν 78.05. 

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θακπχισλ ηνηρνπεηαζκάησλ απνδεκηψλνληαη επηπιένλ 
θαη κε ηελ πξφζζεηε ηηκή ηνπ άξζξνπ 78.12. 

Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο γπςνζαλίδσλ επίπεδεο ςεπδνξνθήο ζε έηνηκν ζθειεηφ 
απνδεκηψλνληαη, καδί κε ηηο εξγαζίεο αιινπκηλίνπ, κε ην άξζξν 78.34 θαη ζηελ 
πεξίπησζε κε επίπεδεο κε ην άξζξν 78.35. ηελ πεξίπησζε ρξήζεο 
γπςνζαλίδαο δηαθνξεηηθνχ πάρνπο απφ ην πξνβιεπφκελν ζηα παξαπάλσ 
άξζξα 78.34 θαη 78.35, νη ηηκέο πξνζαξκφδνληαη αλαινγηθά κε ηηο ηηκέο ηνπ 
άξζξνπ 61.30. 

 ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο θαη νξπθηνβάκβαθα, ε απνδεκίσζή ηνπ ηηκνινγείηαη 
κε ην άξζξν 79.55. 

 

 
ΓΔΝΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 
 

Α.  Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] 
παξαπιέπξωο ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ 
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δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ηωλ, θαηά πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ. 
 

 Η Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ 
κεηαθνξηθνύ έξγνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο 
ηνπ έξγνπ. 

 

 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ωο άλω δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ 
θαζνξίδνληαη νη αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m

3
.km 

 

ε αζηηθέο πεξηνρέο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,28 

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21 

Δθηόο πόιεσο   

 · νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,20 

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19 

 · νδνί θαθήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,25 

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21 

 · εξγνηαμηαθέο νδνί   

- απφζηαζε < 3 km 0,22 

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20 

Πξόζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε αλακνλή 
θνξηνεθθόξησζεο (αζθαιηηθά, εθζθαθέο 
ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο 
εθζθαθέο) 

0,03 

 
 

Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] 
ηωλ άξζξωλ ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε 
θπβηθά κέηξα (m

3
), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.  

 

ε θακκία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή 
νπνηαδήπνηε άιιε πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα 
επηκεηξνύκελαm

3
 θάζε εξγαζίαο, όπωο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 

 

Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην 
(ΝΔΣ ΟΙΚ), πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεωο ηωλ άξζξωλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε 
[*], θαη αλαζεωξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδόκελν θωδηθό αλαζεώξεζεο 
(δελ πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεώξεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ). 

 

Β. ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [**] 
παξαηίζεηαη ε ηηκή πνπ αλαινγεί ζηελ θαζαξή εξγαζία (θαηνύξα) θαη ηα 
βνεζεηηθά πιηθά. Οηαλ δηαθνξνπνηνύληαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηωλ 
θπξίωλ ελζωκαηνπκέλωλ πιηθώλ, έλαληη απηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 
Πεξηγξαθηθό Αξζξν, ε Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζαξκόδεη αλάινγα ηηο ηηκέο 
εθαξκνγήο (πεξηπηώζεηο μπιείαο, θαξακηθώλ πιαθηδίωλ θαη καξκάξωλ 
δηαθόξωλ θαηεγνξηώλ θαη πνηνηήηωλ). 

 
Γηα ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο ιήθζεθε ε ηηκαξηζκηθή Γ’ ηξηκ. 2012 
 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ ηηκή ησλ άξζξσλ 

πνπ αθνξνχλ εθζθαθέο θαη θαζαηξέζεηο, ιήθζεθε σο απφζηαζε κεηαθνξάο 25Km 
(ηδηψηεο ππνδνρέαο, ζπκπξάηησλ κε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο)  
γηα ιήμε θαη δηαρείξηζε πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσλ ζηε ζέζε Αγ. 
ηέθαλνο (Άλσ Γηδαραίηθα) Β.Η.Π.Δ. Πάηξαο κε ηηκή κνλάδνο:  
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        α) γηα ηα πξψηα 4Km =0,28€/m3 (ζε αζηηθέο πεξηνρέο) θαη   
        β) γηα ηα ππφινηπα 21Km = 0,19€m3 (Δθηφο πφιεσο δηα κέζνπ νδψλ θαιήο   
            βαηφηεηαο) 
        γ) επηβάξπλζε ιφγσ αλακνλήο 0,03€/m3. 
 
ύλνιν δαπάλεο θαζαξήο κεηαθνξάο πξντόλησλ εθζθαθώλ & θαζαηξέζεσλ:  

5,14€/m3. 
 
         Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ ηηκή ησλ 

άξζξσλ πνπ αθνξνχλ επηρψζεηο θαη εξγαζηψλ νδνζηξσζίαο, ιήθζεθε σο απφζηαζε 
κεηαθνξάο 40Km (Άξαμνο Αραταο) κε ηηκή κνλάδνο:   

         α) γηα ηα πξψηα 5Km =0,21€/m3 (ζε αζηηθέο πεξηνρέο) θαη  
         β) γηα ηα ππφινηπα 35Km = 0,19€m3 (Δθηφο πφιεσο δηα κέζνπ νδψλ θαιήο    
             βαηφηεηαο). 
         γ) επηβάξπλζε ιφγσ αλακνλήο 0,03€/m3. 
 
 
        ύλνιν δαπάλεο θαζαξήο κεηαθνξάο πξντόλησλ επηρώζεσλ& εξγαζηώλ 

νδνζηξσζίαο: 7,73€/m3. 
 
         Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ ηηκή ησλ 

άξζξσλ πνπ αθνξνχλ εξγαζίεο αζθαιηηθψλ, ιήθζεθε σο απφζηαζε κεηαθνξάο 
25Km (ΒΗ.ΠΔ. Αραταο) κε ηηκή κνλάδνο:   

         α) γηα ηα πξψηα 4Km =0,28€/m3 (ζε αζηηθέο πεξηνρέο) θαη  
         β) γηα ηα ππφινηπα 21Km = 0,19€m3 (Δθηφο πφιεσο δηα κέζνπ νδψλ θαιήο  
             βαηφηεηαο). 
         γ) επηβάξπλζε ιφγσ αλακνλήο 0,03€/m3. 
 
         ύλνιν δαπάλεο θαζαξήο κεηαθνξάο αζθαιηηθώλ πιηθώλ: 5,14€/m3. 
 
Οη ηηκέο ησλ νηθνδνκηθψλ άξζξσλ ειήθζεζαλ απφ ηνλ απφ ηνλ Πίλαθα Σηκψλ Δξγαζηψλ 

Οηθνδνκηθψλ Έξγσλγηα έξγα άλσ ησλ 2.000.000€ ηνπ Καλνληζκνχ Πεξηγξαθηθψλ 
Σηκνινγίσλ Δξγαζηψλ γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 
ΓΝγ/oηθ.35577/ΦΝ 466 απφθαζε (ΦΔΚ Β’ 1746/19-05-2017) ηνπ Τπνπξγείνπ 
Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ. 
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ΣΙΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
 

ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ ΔΡΓΑ 

 
 

ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ 
 

 
 

 10.  ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΧΔΙ - ΜΔΣΑΦΟΡΔ 
 

 

  
 Τα άξζξα ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ έρνπλ εθαξκνγή κόλνλ γηα ηηο κεηαθνξέο πιηθώλ (θαη όρη 

ηωλ πξνϊόληωλ εθζθαθώλ, νη νπνίεο ξπζκίδνληαη ζηα αληίζηνηρα απηώλ θεθάιαηα) ζε 
πεξηπηώζεηο δπζπξνζίηωλ θαη εηδηθώλ έξγωλ. 

 Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο απαηηείηαη πιήξεο ηεθκεξίωζε ζε επίπεδν Μειέηεο. 

 Σηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο νη δαπάλεο θνξηνεθθόξηωζεο -κεηαθνξάο ηωλ πιηθώλ πεξηιακβάλνληαη 
αλεγκέλεο ζηηο νηθείεο ηηκέο κνλάδνο, εθηόο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα νηθεία άξζξα. 

 

Α.Σ. 1.1 
 
10.02 Φνξηνεθθόξησζε κε ηα ρέξηα πιηθώλ επί ρεηξνθηλήησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-1103 
 

Φνξηνεθθφξησζε κε ηα ρέξηα νπνηνπδήπνηε πιηθνχ επί κεηαθνξηθνχ κέζνπ 
δηαθηλνπκέλνπ κε ηα ρέξηα (π.ρ. ζε ρεηξάκαμα, δεκπίιηα θιπ) 
 

Σηκή αλά ηφλν (ton) 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Eμη θαη πελήληα 
     (Αξηζκεηηθά) :  6,50 

  

Α.Σ. 1.2 
 
10.04 Μεηαθνξά πιηθώλ κε κνλόηξνρν 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-1127 
 

Μεηαθνξά κε κνλφηξνρν ελφο ηφλνπ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ αλά δεθάκεηξν 
απνζηάζεσο. 

 
 Σηκή αλά ηφλν θαη δεθάκεηξν (tonx 10 m) 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Έλα θαη νγδόληα 
     (Αξηζκεηηθά) :   1,80 
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 20. ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

 

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

 

 
20.04 Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ ρσξίο ηε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ  
 

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

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

Α.Σ. 1.3 
 
20.04.01  ζε εδάθε γαηψδε-εκηβξαρψδε 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2122  
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δίθνζη ηξία θαη δέθα ηέζζεξα ιεπηά 

     (Αξηζκεηηθά) :   23,14  [18+5,14] 
 
 
20.05 Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ  
 

Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, πιάηνπο βάζεσο έσο 3,00 
m ή κεγαιπηέξνπ ησλ 3,00 m αιιά επηθαλείαο βάζεσο έσο 12,00 m2, ζε βάζνο κέρξη 
2,00 m απφ ην ρακειφηεξν ρείινο ηεο δηαηνκήο εθζθαθήο, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο 
βάζνπο έσο 0,30m, ηνπ νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε εξεκεί είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή 
ζπλερή άληιεζε (ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα), κε ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ, 
ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα θαη ηελ ηπρφλ αλαγθαία ζπνξαδηθή 
αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-04-00-
00 "Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ" 
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Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 
ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή.  
 

Α.Σ. 1.4 
 
20.05.01  ζε εδάθε γαηψδε-εκηβξαρψδε 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2124  
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δλλέα θαη δεθά ηέζζεξα ιεπηά 

     (Αξηζκεηηθά) :   9,14[4,00+5,14] 
 

Α.Σ. 1.5 
 
Ν.20.05.01.01Πξόζζεηε απνδεκίσζε γηα εθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε  
κεραληθώλ κέζσλ ζε εδάθε γαηώδε-εκηβξαρώδε εληόο ζηνώλ ιόγσ  
δπζθνιίαο θαη ζηελόηεηαο ρώξνπ εξγαζίαο 
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2124  
 

Πξφζζεηε απνδεκίσζε γηα εθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κηθξψλ κεραληθψλ 
κέζσλ ζε εδάθε γαηψδε-εκηβξαρψδε απνθιεηζηηθά εληφο ζηνψλ ιφγσ δπζθνιίαο θαη 
ζηελφηεηαο ρψξνπ εξγαζίαο, ήηνη ιφγσ χπαξμεο ησλ ππνζηπισκάησλ ησλ θηηξίσλ ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ χπαξμε πιεζψξαο θξεαηίσλ ΟΚΩ θαη βαζκίδσλ ησλ θηηξίσλ.  
ηελ ηηκή ηεο πξνζζέηνπ απνδεκίσζεο θαιχπηνληαη νη δαπάλεο πνπ δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζην αληίζηνηρν ζπκβαηηθφ άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ ήηνη νη πνιιαπιέο 
ζπγθεληξψζεηο ησλ πξντφλησλ, νη πνιιαπιέο πιάγηεο κεηαθνξέο παξάιιειεο θαη 
θάζεηεο πξνο ηνλ άμνλα ηεο νδνχ, νη πνιιαπιέο θνξηψζεηο ιφγσ κηθξψλ 
ζπζζσξεχζεσλ ησλ πξντφλησλ ε επί πιένλ ζηαιία ηνπ θνξηεγνχ αλαηξεπφκελνπ 
απηνθηλήηνπ, ήηνη ελ γέλεη νη δαπάλεο ιφγσ ελαζρφιεζεο – ρξήζεο κηθξψλ 
κεραλεκάησλ (κηθξήο απφδνζεο), ππναπαζρνιήζεσο εθ ησλ δπζρεξεηψλ 
κεραλεκάησλ θαη εξγαηνηερληηψλ. 
Δπηπιένλ ζεκεηψλεηαη φηη ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη  ε δαπάλε εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο 
κεηά πξνζνρήο γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ζε πάζεο θχζεσο θξεάηηα, κεηαιιηθέο ζράξεο 
θ.ι.π., ππνζηπιψκαηα, θαηαζηήκαηα θαη νηθίεο πνπ βξίζθνληαη επί ησλ πεδνδξνκίσλ. 
 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3)επί νξχγκαηνο εληφο ζηνψλ, κε ηελ κεηαθνξά ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.   

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Γύν 

     (Αξηζκεηηθά) :   2,00 
 

 

Α.Σ. 1.6 
 

20.30  Φνξηνεθθόξησζε πξντόλησλ εθζθαθώλ κε κεραληθά κέζα 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2171 

 

Φνξηνεθθφξησζε κε κεραληθά κέζα επί απηνθηλήηνπ πξνο κεηαθνξά πάζεο θχζεσο 
πξντφλησλ εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ θαη θαηεδαθίζεσλ, κε ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ. 
 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζε φγθν νξχγκαηνο.  
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Ογδόληα ιεπηά 
     (Αξηζκεηηθά) :   0,80 
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20.31 Φνξηνεθθόξησζε πξντόλησλ εθζθαθώλ ρσξίο ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ. 
Φνξηνεθθφξησζε ρσξίο ηε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ 
εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ θαη θαηεδαθίζεσλ επί παληφο ηχπνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ. 
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε αλακνλήο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ θαηά ηελ 
θφξησζε. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζε φγθν νξχγκαηνο. Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν 
θαη κεηά ηελ εθζθαθή 
 

Α.Σ. 1.7 
 

20.31.02 ρσξίο ηελ δηάζηξσζε ησλ πξντόλησλ κεηά ηελ εθθόξησζε 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2173 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Σέζζεξα θαη πελήληα ιεπηά 
     (Αξηζκεηηθά) :   4,50 

 
 

Α.Σ. 1.8 
 
20.40 Υεηξσλαθηηθήδηαθίλεζε πξντόλησλ εθζθαθώλ θαη θαηεδαθίζεσλ 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2177  
 

Υεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε πξντφλησλ εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ θαη θαηεδαθίζεσλ κε 
δεκπίιη, ηδηβηέξα, κνλφηξνρν θαη ινηπά παξεκθεξή κέζα, αλά δεθάκεηξν κέζεο 
νξηδφληηαο απφζηαζεο. Ζ απφζηαζε ηεο θαζ' χςνο κεηαθνξάο αλάγεηαη ζε νξηδφληηα κε 
ζπληειεζηή πξνζαχμεζεο 2,0. 
 

 Σηκή αλά ηφλν θαη δεθάκεηξν (tonx 10 m) 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Πέληε 
     (Αξηζκεηηθά) :   5,00 

 

Α.Σ. 1.9 
 
20.41 Γηαθίλεζε πξντόλησλ εθζθαθώλ θαη θαηεδαθίζεσλ κε δηάθνξα κέζα πιήλ 

απηνθηλήησλ  
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2178 

 

Γηαθίλεζε πξνο απφξξηςε πάζεο θχζεσο πξντφλησλ εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ θαη 
θαηεδαθίζεσλ κε ρξήζε δηηξφρνπ ή ειαθξψλ εξγνηαμηαθψλ νρεκάησλ εκπξνζζίαο 
αλαηξνπήο (minidumpers), εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ ή κέρξη ηνπ νξίνπ πνπ πξνβιέπεηαη 
απφ ηελ κειέηε ή θαζνξίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. Ζ ηηκή έρεη εθαξκνγή κφλνλ ζε 
πεξηπηψζεηο ζεκαληηθήο έθηαζεο πιαγίσλ κεηαθνξψλ, κεηά απφ πιήξε ηεθκεξίσζε. 
 

 Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν θαη εθαηνληάκεηξν (m3x 100 m) ζε φγθν νξχγκαηνο 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Γύν 
     (Αξηζκεηηθά) :   2,00 

 

Α.Σ. 1.10 
 
Ν.20.42 Καζαξή κεηαθνξά πξντόλησλ εθζθαθώλ θαη θαηεδαθίζεσλ κε απηνθίλεην 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 2178 
 
Καζαξή κεηαθνξά κε απηνθίλεην πξντφλησλ εθζθαθψλ ή ελ γέλεη απνβιήησλ 
θαηαζθεπήο ή θαηεδάθηζεο έξγσλ ηερληθψλ ππνδνκψλ ή θηηξηαθψλ έξγσλ είηε σο 
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ζχλνιν εθζθαθήο είηε ηεο πξνθχπηνπζαο πεξίζζεηαο ησλ πιηθψλ εθζθαθψλ θαηφπηλ 
ρξεζηκνπνίεζεο κέξνο απηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, ζε ρψξνπο πνπ πιεξνχλ 
ηνπο ηζρχνληεο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ππνδνρήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ (ΑΔΚΚ).  

  
Σηκή κεηαθνξάο αλά m3.kmπξντφλησλ εθζθαθψλ  
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δίθνζη έλα ιεπηά 

     (Αξηζκεηηθά) :   0,21 
 
Ν.20.50 Κόζηνο ππνδνρήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ από εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη 

θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ)  
 

χκθσλα κε ηελ εγθχθιην 11/19-6-2017 ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ (αξ. 
πξση. ΓΝγ/νηθ. 44038/ΦΝ466), ζηηο ηηκέο κνλάδνο ησλ άξζξσλ ηνπ Καλνληζκνχ 
Πεξηγξαθηθψλ Σηκνινγίσλ Δξγαζηψλ γηα Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, δελ 
πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ απφ ηελ παξάδνζε ησλ 
πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα δηαρείξηζή ηνπο. 
ηα παξαθάησ ηηκνιφγηα θνζηνινγείηαη ε ππνδνρή θαη ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ 
δηαθφξσλ πιηθψλ θαη γεληθά θάζε πιηθνχ ή αληηθεηκέλνπ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη 
θαηεδαθίζεηο πνπ ζεσξείηαη απφβιεην θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.2939/01, 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3854/10, ηεο ππ’ αξίζκ. 
ΚΤΑ36259/1757/Δ103/23-08-10 (ΦΔΚ Β’ 1312/10) θαη ηελ εγθχθιην ηνπ ΤΠΔΚΑ α.π. 
ΟΗΚ 4834/13,  ζε ζπγθεθξηκέλνπο απνδεθηνχο ρψξνπο. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ην θφζηνο δηαρσξηζκνχ θαη ππνδνρήο ησλ ξεπκάησλ 
απνβιήησλ, ζε απνδεθηνχο ρψξνπο βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο,  ήηνη ζηηο κνλάδεο 
ππνδνρήο ΑΔΚΚ, ε θάιπςε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηελ κνλάδα απηή θαη 
ε ιήςε ηεο βεβαίσζεο παξαιαβήο απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο 
ΑΔΚΚ.  
Δπηζεκαίλεηαη φηη ν δηαρεηξηζηήο ησλ απνβιήησλ θαηαζθεπήο ή θαηεδάθηζεο έξγσλ 
ηερληθψλ ππνδνκψλ ή θηηξηαθψλ έξγσλ,  νθείιεη λα θαηαζέζεη ζηελ επηβιέπνπζα 
Τπεξεζία ηνπ έξγνπ, βεβαίσζε παξαιαβήο ησλ ΑΔΚΚ απφ εγθεθξηκέλν ζχζηεκα 
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ 
δηαρείξηζεο. 
ηελ βεβαίσζε απηή, ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ππφρξενπ, ε δηεχζπλζε θαη ε 
δξαζηεξηφηεηα πξνέιεπζεο ησλ απνβιήησλ, ηα αθξηβή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο 
θαηεγνξίεο θαη ηηο πνζφηεηεο ησλ ΑΔΚΚ πνπ παξειήθζεζαλ βάζεη ησλ ζρεηηθψλ 
παξαζηαηηθψλ (δειηία απνζηνιήο, ηηκνιφγηα θ.ι.π.) πνπ ηεξνχληαη ζην αξρείν ηνπ 
ζπζηήκαηνο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. 
Σν εηδηθφ βάξνο ησλ ΑΔΚΚ έρεη ιεθζεί ίζν κε 1,60tn/m3 γηα ηα πξντφληα εθζθαθψλ 
(γαηψδε – εκηβξαρψδε) θαη γηα θαηεδαθίζεηο θηηζκάησλ,  2,20tn/m3γαπξνηφληα 
θαζαίξεζεο πιαθνζηξψζεσλ, καξκάξηλσλ επελδχζεσλ, άνπισλ θαη νπιηζκέλσλ 
ζθπξνδεκάησλ, απνμήισζεο αζθαιηνηαπήησλ θαη ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο, 
απνμήισζεο πξφρπησλ ή καξκάξηλσλ ή πέηξηλσλ θξαζπέδσλ θ.ι.π. θαη 2,40tn/m3 γηα 
ηα πξντφληα απφμεζεο αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο (θξεδάξηζκα). 
 
Ζ ζπιινγή, θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ πεξηιακβάλεηαη ζηα εθάζηνηε 
άξζξα. 
 
Σηκή αλά ηφλν ΑΔΚΚ ησλ θαλσηέξσ θσδηθψλ ΔΚΑ ξεπκάησλ (tn) 
 

Α.Σ. 1.11 
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Ν.20.50.01Κόζηνο κεηαθνξάο (ΑΔΚΚ) ζε απνδεθηνύο ρώξνπο ππνδνρήο θαη 
δηαρείξηζεο 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 2178 
 

Μεηαθνξά κε απηνθίλεην πξντφλησλ εθζθαθψλ ή ελ γέλεη απνβιήησλ 
θαηαζθεπήο ή θαηεδάθηζεο έξγσλ ηερληθψλ ππνδνκψλ ή θηηξηαθψλ έξγσλ 
είηε σο ζχλνιν εθζθαθήο είηε ηεο πξνθχπηνπζαο πεξίζζεηαο ησλ πιηθψλ 
εθζθαθψλ θαηφπηλ ρξεζηκνπνίεζεο κέξνο απηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
έξγνπ, ζε ρψξνπο πνπ πιεξνχλ ηνπο ηζρχνληεο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο 
ππνδνρήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ (ΑΔΚΚ). Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 
ηηκήο κεηαθνξάο ελφο θπβηθνχ έρεη ιεθζεί σο ζέζε απνδέθηε (ηδηψηεο 
ππνδνρέαο, ζπκπξάηησλ κε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο 
δηαρείξηζεο)  ν Άγηνο ηέθαλνο Παηξψλ (ΒΗΠΔ Παηξψλ), ζπλνιηθήο 
απφζηαζεο απφ ηελ ζέζε ηνπ έξγνπ πεξίπνπ 25Km.  
Τπνινγηζκφο ηηκήο κεηαθνξάο: 
α) γηα ηα πξψηα 4Km =0,28€/m3 (ζε αζηηθέο πεξηνρέο)  
β) γηα ηα ππφινηπα 21Km = 0,19€m3 (Δθηφο πφιεσο δηα κέζνπ νδψλ θαιήο 
βαηφηεηαο) 
γ) κε επηβάξπλζε ιφγσ αλακνλήο 0,03€/m3. 
χλνιν: 4*0,28+21*0,19+0,03 = 5,14€/ m3*Km 
  

Σηκή κεηαθνξάο αλά m3 πξντφλησλ εθζθαθψλ  
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Πέληε θαη δέθα ηέζζεξα ιεπηά 
     (Αξηζκεηηθά) :   5,14 
 

Α.Σ. 1.12 
 
Ν.20.50.02Κόζηνο ππνδνρήο & δηαρείξηζεο απνβιήησλ (Μεκνλσκέλα ξεύκαηα  
 πιηθώλ) (ΑΔΚΚ) ζε απνδεθηνύο ρώξνπο (Ρεύκα 1) 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 2172 
 

Κφζηνο ππνδνρήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη 
θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ) (Μεκνλσκέλα ξεχκαηα πιηθψλ), ζε ζπγθεθξηκέλνπο 
απνδεθηνχο ρψξνπο.  
ην παξφλ άξζξν ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θαηεγνξίεο απνβιήησλ ζχκθσλα 
κε ηνλ Δπξσπατθφ Καηάινγν Απνβιήησλ (ΔΚΑ) ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο 
απφθαζεο 2000/532/ΔΚ φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο απνθάζεηο 
2001/118/ΔΚ, 2001/119/ΔΚ θαη 2001/573/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο Δ.Κ. θαη είλαη 
νη αθφινπζνη θσδηθνί ΔΚΑ : 

 17 01 01 ζθπξφδεκα 

 17 02 01 μχιν 

 17 02 02 γπαιί 

 17 02 03 πιαζηηθφ 

 17 03 02 κείγκαηα νξπθηήο αζθάιηνπ εθηφο εθείλσλ πνπ  
πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 17 03 01 (απφμεζε αζθαιηηθνχ – 
θξεδάξηζκα) 

 17 05 04 ρψκαηα θαη πέηξεο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 
17 05 03 

 17 05 06 κπάδα εθζθαθψλ άιια απφ ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν 17 05 
05 

 
Σηκή αλά ηφλν ΑΔΚΚ ησλ αλσηέξσ θσδηθψλ ΔΚΑ ξεπκάησλ (tn) 
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ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Έλα θαη εβδνκήληα δύν ιεπηά  
   (Αξηζκεηηθά) :   1,72 

 
 
 
 

 

Α.Σ. 1.13 
 
Ν.20.50.03 Κόζηνο ππνδνρήο & δηαρείξηζεο απνβιήησλ (Μηθηά ξεύκαηα πιηθώλ) 

(ΑΔΚΚ) ζε απνδεθηνύο ρώξνπο (Ρεύκα 2) 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 2172 

 
Κφζηνο ππνδνρήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη 
θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ) (Μηθηά ξεχκαηα πιηθψλ), φπσο πξντφληα εθζθαθψλ 
(γεληθψλ εθζθαθψλ, εθζθαθψλ ζεκειίσλ, εθζθαθή νξπγκάησλ θαη 
δηάλνημεο ηάθξσλ, πξντφλησλ άξζεο θαηαπηψζεσλ, 
πξνηφλησλαπνμήισζεο αζθαιηνηαπήησλ, πξνηφλησλ απνμήισζεο 
πξφρπησλ θξαζπέδσλ, πξντφλησλ επεμεξγαζίαο πέηξηλσλ ή καξκάξηλσλ 
θξαζπέδσλ, ρσκάησλ, πεηξψλ, ακκνράιηθσλ, απφβιεησλ εθζθαθψλ, 
κπαδψλ εθζθαθψλ θαη γεληθά θάζε πιηθνχ ή αληηθεηκέλνπ απφ εθζθαθέο, 
θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), ζε ζπγθεθξηκέλνπο απνδεθηνχο 
ρψξνπο.  
ην παξφλ άξζξν ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θαηεγνξίεο απνβιήησλ ζχκθσλα 
κε ηνλ Δπξσπατθφ Καηάινγν Απνβιήησλ (ΔΚΑ) ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο 
απφθαζεο 2000/532/ΔΚ φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο απνθάζεηο 
2001/118/ΔΚ, 2001/119/ΔΚ θαη 2001/573/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο Δ.Κ. θαη είλαη 
νη αθφινπζνη θσδηθνί ΔΚΑ : 

 Μηθηφ ξεχκα απνηεινχκελν απφ : 
170101 ζθπξφδεκα 
170302 κείγκαηα νξπθηήο αζθάιηνπ εθηφο εθείλσλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 17 03 01 
170405 ζίδεξνο θαη ράιπβαο 
170504 ρψκαηα θαη πέηξεο εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
ζεκείν 17 05 03 
170506 κπάδα εθζθαθψλ εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
ζεκείν 17 05 05 

 170504  απφβιεηα εθζθαθψλ ρψκαηα θαη πέηξεο εθηφο εθείλσλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 17 05 03 

 170506  κπάδα εθζθαθψλ εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
ζεκείν 17 05 05 

 
Σηκή αλά ηφλν ΑΔΚΚ ησλ αλσηέξσ θσδηθψλ ΔΚΑ ξεπκάησλ (tn) 
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Σξία θαη ελελήληα δύν ιεπηά  

   (Αξηζκεηηθά) :   3,92 
 

Α.Σ. 1.14 
 
Ν.20.50.04Κόζηνο ππνδνρήο & δηαρείξηζεο απνβιήησλ (Καηεδαθίζεσλ-θαζαξό) 

(ΑΔΚΚ) ζε απνδεθηνύο ρώξνπο (Ρεύκα 3) 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 2172 
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Κφζηνο ππνδνρήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη 
θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ) (Καηεδαθίζεσλ-θαζαξφ), φπσο θαζαίξεζεο 
πιαθνζηξψζεσλ, καξκάξηλσλ επελδχζεσλ, άνπισλ θαη νπιηζκέλσλ 
ζθπξνδεκάησλ, ζε ζπγθεθξηκέλνπο απνδεθηνχο ρψξνπο.  
ην παξφλ άξζξν ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θαηεγνξίεο απνβιήησλ ζχκθσλα 
κε ηνλ Δπξσπατθφ Καηάινγν Απνβιήησλ (ΔΚΑ) ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο 
απφθαζεο 2000/532/ΔΚ φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο απνθάζεηο 
2001/118/ΔΚ, 2001/119/ΔΚ θαη 2001/573/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο Δ.Κ. θαη είλαη 
νη αθφινπζνη θσδηθνί ΔΚΑ : 

 Μηθηφ ξεχκα (1709 04 – 2, 17 01 07κείγκα ζθπξνδέκαηνο, ηνχβισλ, 
πιαθηδίσλ θαη θεξακηθψλ εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
ζεκείν 17 01 06) απνηεινχκελν απφ ζθπξφδεκα (17 01 01), ηνχβια (17 
01 02), πιαθίδηα θαη θεξακηθά (17 01 03) θαη μχιν (17 02 01) 

 17 01 02 ηνχβια 

 17 01 03 πιαθίδηα θαη θεξακηθά 

 17 02 01 μχιν 
 
Σηκή αλά ηφλν ΑΔΚΚ ησλ αλσηέξσ θσδηθψλ ΔΚΑ ξεπκάησλ (tn) 
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δλλέα θαη νγδόληα ιεπηά   

   (Αξηζκεηηθά) :   9,80 
 

Α.Σ. 1.15 
 
Ν.20.50.05Κόζηνο ππνδνρήο & δηαρείξηζεο απνβιήησλ (θαηεδαθίζεσλ – 

απνθαηαζηάζεσλ κε πνιιέο πξνζκίμεηο πιαζηηθώλ θιπ (ΑΔΚΚ) ζε 
απνδεθηνύο ρώξνπο (Ρεύκα 4) 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 2172 
 

Κφζηνο ππνδνρήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη 
θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ) (θαηεδαθίζεσλ – απνθαηαζηάζεσλ κε πνιιέο 
πξνζκίμεηο πιαζηηθψλ θιπ ) φπσο θαζαίξεζεο  θηηζκάησλ απνηεινπκέλσλ 
απφ πάζεο θχζεσο πιηθά (άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, 
νπηνπιηλζνδνκέο, ζηδεξνθαηαζθεπέοθ.ι.π.) (ΑΔΚΚ), ζε ζπγθεθξηκέλνπο 
απνδεθηνχο ρψξνπο. 
ην παξφλ άξζξν ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θαηεγνξίεο απνβιήησλ ζχκθσλα 
κε ηνλ Δπξσπατθφ Καηάινγν Απνβιήησλ (ΔΚΑ) ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο 
απφθαζεο 2000/532/ΔΚ φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο απνθάζεηο 
2001/118/ΔΚ, 2001/119/ΔΚ θαη 2001/573/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο Δ.Κ. θαη είλαη 
νη αθφινπζνη θσδηθνί ΔΚΑ : 

 Μηθηφ ξεχκα (17 09 04 – 3) απνηεινχκελν απφ ζθπξφδεκα (17 01 01), 
ηνχβια (17 01 02), πιαθίδηα θαη θεξακηθά (17 01 03), μχιν (17 02 01), 
γπαιί (17 02 02), πιαζηηθφ (17 02 03), πιηθά δνκηθψλ θαηαζθεπψλ κε 
βάζε ηνλ γχςν εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 17 08 01 
(17 08 02), ρψκαηα θαη πέηξεο άιια απφ ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν 17 
05 03 (17 05 04) θαη κπάδα εθζθαθψλ άιια απφ ηα αλαθεξφκελα ζην 
ζεκείν 17 05 05 (17 05 06) 

Σηκή αλά ηφλν ΑΔΚΚ ησλ αλσηέξσ θσδηθψλ ΔΚΑ ξεπκάησλ (tn) 
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Γέθα έμη θαη εβδνκήληα  έμη  ιεπηά  

   (Αξηζκεηηθά) :   16,76 
 

 

22. ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ 
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 Οη πιάγηεο - εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ - κεηαθνξέο ησλ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ θαηεδαθίζεσλ 
θαη απνμειψζεσλ ησλ άξζξσλ ηεο ελφηεηαο "22. Καζαηξέζεηο", απφ ηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ κέρξη ηηο ζέζεηο θφξησζεο πξνο κεηαθνξά, ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο 
αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδνο. 

 
 Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 θαη 

22.62 απνδεκηψλνληαη νη αληίζηνηρεο εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ φηαλ γίλνληαη κεκνλσκέλα θαη 
δηαηεξείηαη ην ζηνηρείν ην νπνίν ζπλήζσο επηθαιχπηνπλ (ηνίρνο, πιάθα, ππνζηχισκα, νξνθή, 
δάπεδν θιπ).  

 
 Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.30, 22.35 θαη 22.40 απνδεκηψλνληαη νη εξγαζίεο δηάλνημεο νπψλ 

ρσξίο ηα ζπλήζε δηαηξεηηθά κέζα θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο εξγαζίεο απιψλ δηαηξήζεσλ 
κε ηα κέζα απηά γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζπλδεηηθψλ κέζσλ ζηεξέσζεο, αγθπξψζεσλ, βιήηξσλ 
θιπ. 

 

 
 
22.10 Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από άνπιν ζθπξόδεκα 
 

Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα φισλ ησλ 
θαηεγνξηψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε δηαηήξεζε ηνπ 
ππνινίπνπ δνκήκαηνο άζηθηνπ. 
 
πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη 
εξγαιείσλ, ησλ ηθξησκάησλ  θαη πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ, ε ζπζζψξεπζε ησλ 
πξντφλησλ, ν ηεκαρηζκφο ησλ επκεγέζσλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο 
ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ   15-02-01-01 
"Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα". 
 

Α.Σ. 1.16 
 
22.10.01  Με ρξήζε ζπλήζνπο θξνπζηηθνύ εμνπιηζκνύ 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2226 
 

Δθαξκνγή ζπλήζσλ ηερληθψλ θαζαίξεζεο κε ρξήζε πδξαπιηθήο ζθχξαο ζε 
ζπλδπαζκφ ή κε κε πηζηνιέηα πεπηεζκέλνπ αέξα θαη ζπλαθή εμνπιηζκφ.  
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Σξηάληα θαη δεθαηέζζεξα ιεπηά 

     (Αξηζκεηηθά) :   30,14 [25,00+5,14] 
 

 
22.20 Καζαίξεζε πιαθνζηξώζεσλ δαπέδσλ παληόο ηύπνπ θαη νηνπδήπνηε πάρνπο 

 

Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νπνηνπδήπνηε πάρνπο 
(ηζηκέληνπ, καξκάξνπ, ηχπνπ Μάιηαο, πνξζειάλεο, κσζατθνχ, θεξακηθψλ, 
ζρηζηνιίζνπ, θιπ), κε ην θνλίακα ζηξψζεσο απηψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην 
εδάθνο, κε ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσο πξνο θφξησζε. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

Α.Σ. 1.17 
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22.20.01  Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθώλ  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2236 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δπηά θαη ηξηάληα έμη ιεπηά 
     (Αξηζκεηηθά) :   7,36 [7,00+0,36] 

  

Α.Σ. 1.18 
 
Ν.22.20.02 Με πξνζνρή, γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθώλ ζε πνζνζηό > 50% 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2237 
 

πκπεξηιακβάλεηαη ν θαζαξηζκφο ησλ αθεξαίσλ ρξεζίκσλ πιαθψλ απφ ην 
θνλίακα, ε κεηαθνξά ηνπο ζηελ απνζήθε ηνπ αλαδφρνπ εληφο εξγνηαμηαθνχ 
ρψξνπ πξνο θχιαμε γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο, ε απφζεζή ηνπο 
ζε θαλνληθά ζρήκαηα θαη ε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε. ηελ ελ ιφγσ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε κεηαθνξά 
θαη ε παξάδνζε ησλ πιαθψλ ζε απνζήθε ηνπ Γήκνπ ζε πεξίπησζε πνπ ε 
Τπεξεζία δελ εγθξίλεη ηελ επαλαηνπνζέηεζε ηνπο ζην ελ ιφγσ έξγν.  
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Γέθα  θαη ηξηάληα έμη ιεπηά 
     (Αξηζκεηηθά) :   10,36 [10,00+0,36] 
 

 

Α.Σ. 1.19 
 

 
Καζαίξεζε πιαθνζηξώζεσλ δαπέδσλ παληόο ηύπνπ θαη νηνπδήπνηεπάρνπο 

 

Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νπνηνπδήπνηε πάρνπο πνπ 
βξίζθνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ πιαηεία Οιγαο κε ην θνλίακα ζηξψζεσο απηψλ, 
ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην εδάθνο, κε ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ 
θαζαηξέζεσο πξνο θφξησζε  θαη κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 
Ν. 22.20.03 Με πξνζνρή, γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθώλ ζε πνζνζηό > 
80%  

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2237 
 

πκπεξηιακβάλεηαη ν θαζαξηζκφο ησλ αθεξαίσλ ρξεζίκσλ πιαθψλ απφ ην 
θνλίακα, ε κεηαθνξά ηνπο ζηελ απνζήθε ηνπ αλαδφρνπ εληφο εξγνηαμηαθνχ 
ρψξνπ πξνο θχιαμε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ε απφζεζή ηνπο ζε 
θαλνληθά ζρήκαηα θαη ε  κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε. ηελ ελ ιφγσ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε κεηαθνξά 
ε παξάδνζε ησλ πιαθψλ ζε απνζήθε ηνπ Γήκνπ ζε πεξίπησζε πνπ ε 
Τπεξεζία δελ εγθξίλεη ηελ επαλαηνπνζέηεζε ηνπο ζην ελ ιφγσ έξγν.  
Με ηελ ελ ιφγσ εξγαζία ακείβεηαη ηδηαηηέξσο ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο 
εξγαζίαο κε ηελ δένπζα πξνζνρή πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζεί ην 
πνζνζηφ ησλ θαζαηξνχκελσλ ρξήζηκσλ πιαθψλ έηζη ψζηε λα θαηαζηεί 
δπλαηή ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο . 
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Γώδεθα  θαη ηξηάληα έμη ιεπηά 

     (Αξηζκεηηθά) :   12,36 [12,00+0,36] 
 

Α.Σ. 1.20 
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Ν.22.40.03 Γηάλνημε νπήο πδξνξνήο επί θξαζπέδσλ 
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2271.Α  
 

Γηάλνημε νπήο ζε πάζεο θχζεσο θξάζπεδα (επεμεξγαζκέλα πέηξηλα ή λέα καξκάξηλα 
ή πξνθαηαζθεπαζκέλα) πάρνπο έσο 0.15 κ., κεηά πξνζνρήο ζε νπνηαδήπνηε ζέζε, 
θπθιηθήο ή νξζνγσληθήο κνξθήο νπή, κε θαξνηηέξα ή εηδηθφ λεξνθφθηε θαη κε ηελ 
επεμεξγαζία δηα ρεηξψλ, ζππεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο ζην ρψξν ηνπ 
εξγαζηεξίνπ, ηελ πξνζθφκηζε ζηε ζέζε ελζσκάησζεο, ηελ επαλαηνπνζέηεζε, ην 
ζηνθάξηζκα θαη αξκνιφγεκα, ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο θαη πιάγηεο 
κεηαθνξέο, ηελ ζπζζψξεπζε, απνκάθξπλζε θαη κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 
ησλ άρξεζησλ πιηθψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο νξζνγσληθήο νπήο ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη θξάζπεδν θαηάιιεινπ κήθνπο (φρη κηθξφηεξν απφ 0,50κ.) 
πξνθεηκέλνπ ε νπή λα γίλεηαη ζηελ άθξε ηνπ θξαζπέδνπ κε εηδηθφ λεξνθφθηε.  
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Πέληε  θαη πελήληα ιεπηά 
     (Αξηζκεηηθά) :   5,50 

 

Α.Σ. 1.21 
 
Ν.22.57 Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ αζηηθνύ εμνπιηζκνύ κεηά πξνζνρήο κε απνζήθεπζε ζε 

εξγνηαμηθό ρώξν εθόζνλ επαλαηνπνζεηεζνύλ ή ζεδηαθνξεηηθή πεξίπησζε 
παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ. 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 7912  
 
Σν άξζξν αθνξά ζηηο θαζαηξέζεηο/απνμειψζεηο ζηνηρείσλ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ 
(λνκίκσο θαη παξαλφκσο  ηνπνζεηεκέλνπ) πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  
Οη θαζαηξέζεηο/απνμειψζεηο ζα γίλνπλ κε κεραληθά κέζα θαη αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε, φπνπ δελ είλαη εθηθηφ ζα γίλνπλ κε ηα ρέξηα γηα ηελ απνθπγή δεκηάο ζην 
ππφ απνμήισζε αληηθείκελν απηφ θαζ’ απηφ θαζψο θαη ζε παξαθείκελεο ηδηνθηεζίεο ή 
εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ε κέξηκλα γηα ηελ απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσλ. 
ε θάζε πεξίπησζε αλεμαξηήησο ηεο κεζφδνπ θαζαίξεζεο – απνμήισζεο κε κεραληθά 
κέζα ή κε ηα ρέξηα ην ζηνηρείν ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα εμάγεηαη άξηην, 
απαιιαγκέλν απφ ηα ηπρφλ πιηθά εγθηβσηηζκνχ (ζθπξφδεκα θ.ι.π.), πξνθεηκέλνπ 
αθνινχζσο λα κεηαθεξζεί γηα απνζήθεπζε ζε εξγνηαμηαθφ ρψξν εθφζνλ θξηζεί απφ 
ηελ Τπεξεζία δπλαηή ε επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη επαλαηνπνζέηεζή ηνπ ή ζε απνζήθε 
ηνπ Γήκνπ. 
(α)ε πεξίπησζε γεηηλίαζεο ησλ εξγαζηψλ θαζαίξεζεο κε θηίζκαηα θαη ινηπέο 
εγθαηαζηάζεηο πνπ πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε κέξηκλα θαη 
δαπάλε ηνπ, λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα αζθαιείαο. 
(β)Γεληθά ν Αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα θάζε απαίηεζε ηξίησλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηδησηψλ, απφ ηπρφλ πξνζθιεζείζεο θζνξέο ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
(γ) Δηδηθά φπνπ αθαηξεζνχλ ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία ζα πξέπεη εθφζνλ απαηηείηαη ιφγσ 
επηθηλδπλφηεηαο εξγαδνκέλσλ, πεδψλ θαη νρεκάησλ, λα ιεθζνχλ κέηξα πξνζηαζίαο. 
Ζ ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αλαγθαίεο δαπάλεο γηα: 
- Σελ θαζαίξεζε θαη απνμήισζε ζηνηρείσλ πάζεο θχζεσο αζηηθνχ εμνπιηζκνχ 
(απνξξηκαηνδέθηεο, γξακκαηνθηβψηηα ΔΛΣΑ, ζηάζεηο ιεσθνξείσλ, δαξληηληέξεο, 
παγθάθηα & θαζηζηηθά νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη ηξφπνπ έδξαζεο επί ηνπ εδάθνπο, 
θηλεηψλ αληηθεηκέλσλ θ.ι.π.) πιελ κεηαιιηθψλ θαη μχιηλσλ θηγθιηδσκάησλ θαη 
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ζηπιψλθαη ζεκάησλ – πηλαθίδσλ ζήκαλζεο πνπ ηηκνινγνχληαη ηδηαηέξσο ζε άιια 
άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ.  
- Σηο θνξηνεθθνξηψζεηο θαη πάζεο θχζεσο κεηαθνξέο πξνο  απνζήθεπζε ζε 
εξγνηαμηαθφ ρψξν εθφζνλ θξηζεί απφ ηελ ππεξεζία δπλαηή ε επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη 
επαλαηνπνζέηεζή ή ζε απνζήθε ηνπ Γήκνπ εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηειηθή 
εηθφλα κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ έξγνπ. 
- Σελ απνθνκηδή φισλ ησλ πιηθψλ ησλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηελ θαζαίξεζε θαη ηε 
κεηαθνξά πξνο απφξξηςε ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 
- Σνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ απφ ηα θάζε είδνπο πιηθά. 
- Σελ πξνζθφκηζε ηνπ ηεκαρίνπ ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ απφ ηε ζέζε πξνζσξηλήο 
απνζήθεπζεο (εξγνηαμηαθφο ρψξνο) ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο ζχκθσλα κε ηηο 
ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο, ε ηνπνζέηεζε ραιχβηλεοειεθηξνζπγθνιιεκέλεο ιάκαο 
10Υ20 εθ. ζην θάησ άθξν γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζηχινπ έλαληη ζπζηξνθήο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απαηηνχκελεο ιάκαο.  
- Σελ δηάλνημε νπήο πάθησζεο ηνπ ζηχινπ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο, βάζνπο 50εθ. 
θαη δηακέηξνπ 30εθ. 
- Σελ  ηνπνζέηεζε ηνπ ή ησλ άθξσλ ζηήξημεο ηνπ ηεκαρίνπ, ηελ πξνζσξηλή ζηήξημε γηα 
λα παξακέλεη θαηαθφξπθν θαη ηελ πιήξσζε ηεο νπήο κε ζθπξφδεκα C12/15 (εξγαζία 
θαη πιηθά)  
- Σελ ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα λα απνθεπρζεί ε νηαδήπνηε 
επηθηλδπλφηεηα γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο, πεδνχο θαη νρήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θ.ι.π.. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Γέθα ηέζζεξα 
     (Αξηζκεηηθά) :   14,00 

 
22.65 Απνμήισζε θηγθιηδσκάησλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2275  
 

Απνμήισζε θηγθιηδσκάησλ, νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ θαη δηαζηάζεσλ, κε ηελ 
ζπζζψξεπζε ησλ αρξήζησλ πιηθψλ πξνο θφξησζε θαη ηελ ηαμηλφκεζε θαη 
απνζήθεπζε ησλ ρξεζίκσλ πιηθψλ. 
 

Α.Σ. 1.22 
 
22.65.02  Γηα κεηαιιηθά θηγθιηδώκαηα  

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) απνμεισζέλησλ ζηνηρείσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Σξηάληα ιεπηά 
     (Αξηζκεηηθά) :   0,30 

  

Α.Σ. 1.23 
  
Ν.22.65.03 Απνμήισζε κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ  

 επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο. 
Κσδ. αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6102  
 
Απνμήισζε κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ ζηνηρείν, δνκηθνχ ή κε, 
πάζεοθχζεσο ζε νπνηαδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε κεραληθέο, κε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. Σα απνμεισκέλα ζηνηρεία ζα 
παξαδνζνχλ ζηνλ Κχξην ηνπ έξγνπ ζε ηφπν πνπ ζα ππνδεηρζεί ζηνλ Αλάδνρν θαη ζε 
απφζηαζε έσο 10Km απφ ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 
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πκπεξηιακβάλνληαη ηα απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, γεξαλφο γηα ηελ αλχςσζε ησλ 
ζηνηρείσλ, ε εξγαζία απνμήισζεο, ε εξγαζίεο απνζχλδεζεο απφ δίθηπα, ε 
ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ πξνο θφξησζε ή απνζήθεπζε, ε θφξησζε θαη κεηαθνξά 
ζε ηφπν πνπ ζα ππνδεηρζεί θαη ε απνθφξησζε ηνπο ρεηξνλαθηηθά ή κε κεραληθά κέζα, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-02-02-02 ''Καζαηξέζεηο κεηαιιηθψλ 
θαηαζθεπψλ κε ζεξκηθέο κεζφδνπο'', θαζψο θαη ε δαπάλε επαλαθνξάο ζηνλ ρψξν ηνπ 
έξγνπ θαη ε δαπάλε επαλαηνπνζέηεζεο ζηελ αξρηθή ζέζε ή ζε ζέζε πνπ ζα ππνδείμεη 
ε Τπεξεζία, εθφζνλ επηιεγεί ε επαλαηνπνζέηεζε ηνπο. 

 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) βάζεη δπγνινγίνπ ή αλαιπηηθψλ ππνινγηζκψλ. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δμήληα  ιεπηά 
     (Αξηζκεηηθά) :   0,60 
 

Α.Σ. 1.24 
  
Ν.22.65.04 Απνμήισζε κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ρσξίο ηελ  
 επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο 

Κσδ. αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6102  
 
Απνμήισζε κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ ζηνηρείν, δνκηθνχ ή κε, 
πάζεοθχζεσο ζε νπνηαδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε κεραληθέο, κε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή. Σα απνμεισκέλα ζηνηρεία ζα παξαδνζνχλ ζηνλ Κχξην ηνπ έξγνπ 
ζε ηφπν πνπ ζα ππνδεηρζεί ζηνλ Αλάδνρν θαη ζε απφζηαζε έσο 10Km απφ ηελ 
πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 
πκπεξηιακβάλνληαη ηα απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, γεξαλφο γηα ηελ αλχςσζε ησλ 
ζηνηρείσλ, ε εξγαζία απνμήισζεο, ε εξγαζίεο απνζχλδεζεο απφ δίθηπα, ε 
ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ πξνο θφξησζε ή απνζήθεπζε, ε θφξησζε θαη κεηαθνξά 
ζε ηφπν πνπ ζα ππνδεηρζεί θαη ε απνθφξησζε ηνπο ρεηξνλαθηηθά ή κε κεραληθά κέζα, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-02-02-02 ''Καζαηξέζεηο κεηαιιηθψλ 
θαηαζθεπψλ κε ζεξκηθέο κεζφδνπο''. 

 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) βάζεη δπγνινγίνπ ή αλαιπηηθψλ ππνινγηζκψλ. 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): αξάληα πέληε ιεπηά 

     (Αξηζκεηηθά) :   0,45 
 

Α.Σ. 1.25 
 
Ν.22.66.01Απνμήισζε θαη απνζήθεπζε (ή απόζεζε πξνο απόξξηςε) ζηύισλ κεηά ησλ   
 πηλαθίδσλ & ζεκάησλ νδηθήο ζήκαλζεο 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2275 
 
Απνμήισζε θαη απνζήθεπζε (ή απφζεζε πξνο απφξξηςε) ζηχισλ κεηά ησλ πηλαθίδσλ 
& ζεκάησλ νδηθήο ζήκαλζεο ζε ζεκεία θαη κε ηξφπν πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ 
επίβιεςε ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-05-00 ‘’Αθαίξεζε πηλαθίδσλ θαη 
ηζηψλ θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο, ή/θαη επαλαηνπνζέηεζε απηψλ''. ηελ ηηκή 
πεξηιακβάλεηαη νη αλαγθαίεο πξνεξγαζίεο, ε απνμήισζε κεηά πξνζνρήο, ή θαζαίξεζε 
ηεο βάζεο έδξαζεο, ε απνζήθεπζε θαη θχιαμε ζε εξγνηαμηαθφ ρψξν ηνπ αλαδφρνπ ή 
άιιν ηδησηηθφ ρψξν ή ζε άιιν ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ ππεξεζία, νη 
απαηηνχκελεο κεηαθνξέο, ε δηαινγή ησλ πξντφλησλ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, νη 
απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ε ζπζζψξεπζε θαη ε κεηαθνξά ησλ πάζεο θχζεσο 
αρξήζησλ πξντφλησλ πξνο απφξξηςε. 
 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
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ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Οθηώ θαη εβδνκήληα πέληε  ιεπηά 
     (Αξηζκεηηθά) :   8,75 

 

Α.Σ. 1.26 
 
Ν.22.66.02 Δπαλαηνπνζέηεζε ζηύισλ κεηά ησλ πηλαθίδσλ & ζεκάησλ νδηθήο ζήκαλζεο 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2275 
 
Δπαλαηνπνζέηεζε ζηχισλ κεηά ησλ πηλαθίδσλ & ζεκάησλ νδηθήο ζήκαλζεο ζε 
ζεκεία θαη κε ηξφπν πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ επίβιεςε ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 
θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-05-00 ‘’Αθαίξεζε πηλαθίδσλ θαη ηζηψλ θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο, 
ή/θαη επαλαηνπνζέηεζε απηψλ''.  
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη απαηηνχκελεο κεηαθνξέο, νη απαηηνχκελεο 
θνξηνεθθνξηψζεηο,ε πξνζθφκηζε ηνπ ηεκαρίνπ απφ ηε ζέζε πξνζσξηλήο 
απνζήθεπζεο (εξγνηαμηαθφο ρψξνο ή απφ απνζήθεο ηνπ Γήκνπ), ζηελ ζέζε 
ηνπνζέηεζεο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο, ε ηνπνζέηεζε 
ραιχβηλεοειεθηξνζπγθνιιεκέλεο ιάκαο 10Υ20 εθ. ζην θάησ άθξν γηα ηελ 
ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζηχινπ, ε δηάλνημε νπήο βάζνπο 50εθ. θαη δηακέηξνπ 30εθ.ζε 
έδαθνο πάζεο θχζεσο γηα ηελ πάθησζε ηνπ ζηχινπ, ε ηνπνζέηεζε ηνπ ή ησλ άθξσλ 
ζηήξημεο ηνπ ηεκαρίνπ, ε πξνζσξηλή ζηήξημε γηα λα παξακέλεη θαηαθφξπθν, ε 
πιήξσζε ηεο νπήο κε ζθπξφδεκα C12/15 (εξγαζία θαη πιηθά). 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Γέθα πέληε θαη είθνζη  ιεπηά 
     (Αξηζκεηηθά) :   15,20 

  
 

 

 23. ΙΚΡΙΧΜΑΣΑ - ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΔΙ  
 

 

Α.Σ. 1.27 
  

23.03 Ιθξηώκαηα ζηδεξά ζσιελσηά 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2303  

 

Ηθξηψκαηα ζηδεξά ζσιελσηά ζπκβαηηθνχ ηχπνπ, κε δάπεδν εξγαζίαο απφ καδέξηα, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-03-00-00 "Ηθξηψκαηα". 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ελνίθην ησλ κεηαιιηθψλ πιαηζίσλ θαη 
ζηεξηγκάησλ, ε κεηαθνξά ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε εξγαζία 
ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ησλ ηθξησκάησλ θαη ε θζνξά ηεο μπιείαο 
θαη ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ. 
 

Σα ηθξηψκαηα ζα είλαη επαξθψο ζηεξεσκέλα επί ηεο επηθαλείαο ηνπ θηηξίνπ, δε ζα 
παξνπζηάδνπλ θηλεηφηεηα θαη κεγάια βέιε θάκςεσο θαη ζα θέξνπλ θηγθιηδψκαηα 
αζθαιείαο θαη θιίκαθεο αλφδνπ. 
 

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 
κειέηε ηνπ έξγνπ ε θαηαζθεπή ηδηαηηέξσλ ηθξησκάησλ (πέξαλ απηψλ πνπ ζεσξνχληαη 
αλεγκέλα ζηηο επί κέξνπο ηηκέο κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ) ή θαηφπηλ εηδηθήο εγθξίζεσο 
ηεο Τπεξεζίαο.  
 

Ωο επηθάλεηα πξνο επηκέηξεζε ιακβάλεηαη ε επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ επί ηεο νπνίαο 
εθηεινχληαη νη εξγαζίεο, πξνζαπμαλφκελε θαηά ηηο παξάπιεπξεο πξνεμνρέο ηνπ 
ηθξηψκαηνο, εθ' φζνλ έρνπλ βάζνο κεγαιχηεξν απφ 0,20 m. Γελ πεξηιακβάλνληαη 
ελδερφκελεο θoξσλίδεο, θνξλίδεο θιπ,  
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Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).  
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Πέληε 
     (Αξηζκεηηθά) :   5,00 

 

Α.Σ. 1.28 
 
23.05 Πεηάζκαηα αζθαιείαο επί ηθξησκάησλ 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2304  
 

Πεηάζκαηα αζθαιείαο (θαηαθφξπθα ή θεθιηκέλα ή νξηδφληηα πέξα απφ ηα δάπεδα 
εξγαζίαο ησλ ηθξησκάησλ, ζαληδψκαηα, παηάξηα) επί ηθξησκάησλ απφ ζαλίδεο ή 
κεηαιιηθά θχιια, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηεξρνκέλσλ απφ πηψζεηο πιηθψλ, 
δηακνξθσκέλα ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ή θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο, πιήξε κε 
ηνπο απαηηνχκελνπο ζπλδέζκνπο, ζηεξίγκαηα θαη δηαδνθίδσζε. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο ζαληδψκαηνο. 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Πέληε 
     (Αξηζκεηηθά) :   5,00 

  

Α.Σ. 1.29 
 
23.14 Δπελδύζεηο πξόζνςεο ηθξησκάησλ 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2314.1  
 

Δπέλδπζε πξφζνςεο ηθξησκάησλ κε ιηλάηζεο ή ζπλζεηηθά πθαληά θχιια, πξνζδεκέλα 
κε ζχξκα ή ζπλδεηήξεο ζηα νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα ζηνηρεία ηνπ ηθξηψκαηνο. Ζ 
επηθάιπςε ζα είλαη πιήξεο θαη ηα θχιια επηθάιπςεο επαξθψο ηαλπζκέλα. 
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε επέλδπζε ησλ εμσηεξηθψλ ηθξησκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φιεο 
ηηο θαηαζθεπέο εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).  
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δμήληα ιεπηά 
     (Αξηζκεηηθά) :   0,60 
 

Α.Σ. 1.30 
  

 
Ν.23.15 Πεξίθξαμεκε θύιια αινπκηλίνπ 
 
  Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6401   
 

Πεξίθξαμε κε θχιια αινπκηλίνπ ιεπηνχ πάρνπο θαη χςνπο γχξσ ζην 1,80κ., κε 
αλάγιπθε επηθάλεηα, πξνβακκέλα κε βαθέο πνιπεζηεξηθήο βάζεσο, ζε 
ππάξρνπζαππνδνκή, ζχκθσλα κε ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηο κειέηεο. 
Πεξηιακβάλνληαην ζθειεηφο απν κέηαιιν γηα ηελ ζηεξέσζε ησλ θχιισλ, ε 
πξνεηνηκαζία ηεοδηεπηθάλεηαο εθαξκνγήο θαη ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο, ε 
ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζεησλ θχιισλ ζηελ ππάξρνπζα ππνδνκή, ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηεο πξνκεζεχηξηαοεηαηξείαο. Ζ ζηεξέσζε ζα γίλεηαη κε θαηάιιεια πξηηζίληα ή 
θαξθηά ζηελ ππάξρνπζαππνδνκή. Πεξηιακβάλνληαη επίζεο ηα απαηηνχκελα εηδηθά 
ηεκάρηα απφ αινπκίλην ηεοηδίαο πνηφηεηαο. 

   
   Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο. 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Σξηάληα 
     (Αξηζκεηηθά) :   30,00 
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Α.Σ. 1.31 
  

 
Ν.23.16 Πεξίθξαμεκε ζπξκαηόπιεγκα 
 
  Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6401   
 

Πιήξεο θαηαζθεπή πεξηθξάμεσο νηθνπέδσλ, χςνπο 1,50 m, βαζκηδσηήο ή κε 
δηάηαμεο, απνηεινχκελεο απφ δηθηπσηφ γαιβαληζκέλν ζπξκαηφπιεγκα Νν 17 
(δηακέηξνπ 3 mm, ξνκβνεηδνχο βξνρίδαο 50x50 mm, βάξνπο 2,36 kg/m2) κε νχγηα ζηηο 
εθαηέξσζελ απνιήμεηο, ζηεξηδφκελν ζε ζηδεξέληνπο παζζάινπο ηχπνπ Γ αλά 
απνζηάζεηο έσο 2,50 m, παθησκέλνπο ζην έδαθνο κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C8/10.  
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
• ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζελ ζέζε θαηαζθεπήο ηεο πεξίθξαμεο ηνπ 
ζπξκαηνπιέγκαηνο, ησλ παζζάισλ θαη ησλ ινηπψλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ 
• ε δηάλνημε ησλ νπψλ πάθησζεο ησλ παζζάισλ ζε θάζε είδνο έδαθνο θαη ε 
δηεπζέηεζε ηεο ζηάζκεο ηνπ εδάθνπο θαηά κήθνο ηεο πεξίθξαμεο 
• ε ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε πξνο νξηζηηθή απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ  
• ε ηνπνζέηεζε, επζπγξάκκηζε θαη πάθησζε ησλ παζζάισλ κε ζθπξφδεκα 
• ε ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηνπ ζπξκαηνπιέγκαηνο θαη ηνπ ζχξκαηνο ηάλπζεο 
• ε ηνπνζέηεζε ησλ απαηηνπκέλσλ αληεξίδσλ θαη γσληαθψλ παζζάισλ  
• νη ηπρφλ θζνξέο θαη απνκεηψζεηο ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο. 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Σξηάληα 

     (Αξηζκεηηθά) :   30,00 
  

 

ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 
 

 
 
 

 32. ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ  
 

 
32.01 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε 

ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνύ 

 
Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο 
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 
Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε κε ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο 
ή ππξγνγεξαλνχ θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ 
επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ,θαη ηηο ΔΣΔΠ: 
 

01-01-01-00 "Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-02-00 "Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-03-00 "πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-04-00 "Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-05-00 "Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-07-00 "θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ". 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ 
ηνπ έξγνπ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 
ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε 
εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 
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ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
 

α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε 
πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, 
ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα 
παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ 
απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην 
κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην πξνο δηάζηξσζε. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 
δαπάλε ηεο εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ 
εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. ε 
νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ 
ζην ζθπξφδεκα. 

 Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ. 

β. Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πήμεσο) 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, 
επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο. 

γ. Ζ δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ 
ζηάζκεο ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε 
ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο 
ηνπ ηειεηψκαηνο. 

 

δ. πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο 
ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιαο), ε δαπάλε κεηάβαζεο επί ηφπνπ, ζηεζίκαηνο θαη 
επηζηξνθήο ηεο πξέζζαο ζθπξνδέκαηνο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη 
απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  

ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ 
απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν). 

 

Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο απφ 
θειχθε, αςίδεο θαη ηξνχινπο. 

 

Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα 
κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο  
 

Α.Σ. 1.32 
 
32.01.03 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C12/15  

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΟΗΚ-3213  
  

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 
 

 ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δβδνκήληα πέληε 
     (Αξηζκεηηθά) :   75,00 

  

Α.Σ. 1.33 
 
32.01.04 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20  

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΟΗΚ-3214  
  

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 
 

 ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Ογδόληα 
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     (Αξηζκεηηθά) :   80,00 
  

Α.Σ. 1.34 
 
32.01.05 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/25  

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΟΗΚ 3215  
 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 
 

 ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Ογδόληα πέληε 
     (Αξηζκεηηθά) :   85,00 

 
32.02 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

ρσξίο ρξήζε αληιίαο 
 
Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο 
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 
Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε ρσξίο ρξήζε αληιίαο 
ζθπξνδέκαηνο θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ 
επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ,θαη ηηο ΔΣΔΠ: 
 

01-01-01-00 "Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-02-00 "Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-03-00 "πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-04-00 "Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-05-00 "Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-07-00 "θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ". 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ 
ηνπ έξγνπ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 
ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε 
εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 
 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
 

α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε 
πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, 
ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα 
παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ, νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ 
πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ηνπ 
κέρξη ηελ ζέζε δηάζηξσζεο, κε ρξήζε νπνπνησλδήπνηε κέζσλ εθηφο απφ αληιία 
ζθπξνδέκαηνο θαη ππξγνγεξαλφ, 

 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 
δαπάλε ηεο εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ 
εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. ε 
νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ 
ζην ζθπξφδεκα. 

 

 Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ. 
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β. Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πήμεσο) 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, 
επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο. 

 

γ. Ζ δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ 
ζηάζκεο ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε 
ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο 
ηνπ ηειεηψκαηνο. 

 

δ. πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο 
ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιαο) θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε 
ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  

 

ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ 
απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν). 

 

Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο απφ 
θειχθε, αςίδεο θαη ηξνχινπο. 
 

Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα 
κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο  
 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 
 
 

Α.Σ. 1.35 
 
32.02.03 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C12/15  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΟΗΚ-3213  
 

 ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δβδνκήληα  
     (Αξηζκεηηθά) :   70,00 

 

Α.Σ. 1.36 
 
32.02.04 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΟΗΚ-3214  
 

 ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δβδνκήληα πέληε 
     (Αξηζκεηηθά) :   75,00 
 

Α.Σ. 1.37 
 
32.02.05 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/25  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΟΗΚ 3215  
 

 ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Ογδόληα 
     (Αξηζκεηηθά) :   80,00 

  

Α.Σ. 1.38 

 
Ν.32.03 Πξνζαύμεζε ηηκήο γηα έγρξσκν ζθπξόδεκα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο  
        Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΟΗΚ 3215  
 

Πξνζαχμεζε ηηκήο έγρξσκνπ ζθπξνδέκαηνο, νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηαο, 
ρξψκαηνο ψρξα θαη γθξί γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ επί ηφπνπ 
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ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο (πεξηδψκαηα δέληξσλ, θιίκαθεο, παγθάθηα, βξχζεο θ.ι.π.) 
ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη ελζσκάησζεο ρξσζηηθψλ 
κεηαιιηθψλ νμεηδίσλ αλεμαξηήησο πεξηερφκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα 
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ρξσκαηηθή απφδνζε ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο 
θαη ηηο αξρηηεθηνληθέο ιεπηνκέξεηεο.Οη ρξσζηηθέο ζα είλαη ζε κνξθή ζθφλεο ή πγξνχ κε 
δνζνινγία 4-5% θαηά βάξνο ηζηκέληνπ. Γηα λα δεκηνπξγεζεί νκνηφκνξθν κείγκα 
λσπνχ ζθπξνδέκαηνο, νη ρξσζηηθέο νπζίεο ζα αλακηγλχνληαη αξρηθά κε ηα αδξαλή γηα 
ηελ απνθπγή ζπζζσκαησκάησλ ρξσζηηθήο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα πξνζηίζεηαη ην λεξφ 
θαη ην ηζηκέλην ζχκθσλα πάληα κε ηελ ππνβιεζείζα ζρεηηθή κειέηε ζχλζεζεο ηεο 
παξαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο.  
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ζθπξφδεκα παξαδίδεηαη κε νκνηφκνξθν ρξψκα ζην έξγν. Θα 
πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ζην έξγν αθνχ κπνξεί λα επεξεάζεη 
ηελ απφρξσζε ηνπ πξντφληνο. Ο Αλάδνρνο ζα κεξηκλά γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ 
έγρξσκνπ ζθπξνδέκαηνο, δηφηη αλεπαξθήο ζπληήξεζε κπνξεί λα επηθέξεη αιινηψζεηο 
ζην ρξψκα ή αλνκνηνκνξθίεο ζηελ ζθπξνδεηνχκελε επηθάλεηα. 
ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε πξνζθφκηζε θαη ε ελζσκάησζε επί 
ηφπνπ ηνπ έξγνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ ακνίβεηαη ηδηαηηέξσο κε μερσξηζηφ άξζξν ηνπ 
παξφληνο ηηκνινγίνπ αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε πνηφηεηά ηνπ.  
 

Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα 
κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο, αθαηξνπκέλσλ ησλ εληφο ηεο 
ζθπξνδεηεκέλεο πεξηνρήο εκπνδίσλ (ζέζεηο δέληξσλ, θξεάηηα, ζθαινπάηηα θ.ι.π.)   
 
 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 
   

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Ογδόληα 
     (Αξηζκεηηθά) :   80,00 

 
32.25 Πξνζαύμεζε ηηκήο ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, όηαλ ην ζύλνιν 

ηεο ρξεζηκνπνηνύκελεο πνζόηεηαο δελ ππεξβαίλεη ηα 30,00m3  
 
Πξνζαχμεζε ηηκήο ζθπξνδέκαηνο, νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηαο, φηαλ ε 
ζπλνιηθή πνζφηεηα γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ή πνηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην έξγν 
δελ ππεξβαίλεη ηα 30,00 m3, ιφγσ ππναπαζρφιεζεο κεραλεκάησλ θαη εξγαηνηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ.  
 

Ζ ηηκή απηή εθαξκφδεηαη γηα κεκνλσκέλεο θαηαζθεπέο πνπ ν φγθνο ηνπο δελ 
ππεξβαίλεη ηα 30.00 m3 ζηελ ζπλνιηθή πξνκέηξεζε ηνπ έξγνπ ή απνηειεί κεκνλσκέλν 
επίπεδν ή ζηνηρείν θαηαζθεπήο (πρ δψκα θιπ) πνπ δελ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί καδί 
κε άιια. 
 

Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα 
κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. 
 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 
 

Α.Σ. 1.39 
 
32.25.03 Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 
  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΟΗΚ-3223.Α.5  
  

 ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Γέθα πέληε 
     (Αξηζκεηηθά) :   15,00 

  

Α.Σ. 1.40 
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32.25.04 Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 
  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΟΗΚ 3223.Α.6  
  

 ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δίθνζη 
     (Αξηζκεηηθά) :   20,00 

  
 

 

 38. ΞΤΛΟΣΤΠΟΙ - ΟΠΛΙΜΟΙ  
 

 

Α.Σ. 1.41 

 
38.02 Ξπιόηππνη ρπηώλ κηθξνθαηαζθεπώλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3811  
 

Ξπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ γεληθψο δελ απαηηνχλ ηθξηψκαηα γηα ηελ 
δηακφξθσζή ηνπο (π.ρ. θξεαηίσλ, επηζηέςεσλ ηνίρσλ, βαζκίδσλ, πεξηδσκάησλ 
εκβαδνχ κέρξη 0,30 m2 θιπ), ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε ππφ ή ππέξ ην έδαθνο, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00 "Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ 
ζθπξφδεκα (ηχπνη)". 
 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ 
πιηθψλ, ε εξγαζία αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ 
θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 
δηακφξθσζή ηνπ,  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλαπηχγκαηνο επηθαλείαο. 

 

 ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δίθνζη 
     (Αξηζκεηηθά) :   20,00 

  

Α.Σ. 1.42 
  

38.04 Κακπύινη μπιόηππνη απιήο θακππιόηεηαο 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3821  
 

Ξπιφηππνη απιήο θακππιφηεηαο, πεξί θαηαθφξπθν άμνλα (ι.ρ. θπθιηθψλ ζηχισλ ή 
παξαζηάδσλ) ή νξηδφληην άμνλα (ι.ρ. αςίδσλ), ζε χςνο ηεο αλψηαηεο ζηάζκεο απηψλ 
κέρξη 5,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-
00-00 "Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)".  
 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ 
πιηθψλ, ε εξγαζία αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ 
θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 
δηακφξθσζή ηνπ 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δίθνζη 
     (Αξηζκεηηθά) :   20,00 

  

Α.Σ. 1.43 
 
38.10 Πξφζζεηε ηηκή επεμεξγαζίαο ζαληδψκαηνο μπινηχπσλ  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3841  
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Πξφζζεηε ηηκή επεμεξγαζίαο ααληδψκαηνομπινηχπσλ ρπηψλ ηνίρσλ θαη ζπλήζσλ 
θαηαζθεπψλ, επηπέδσλ ή απιήο θακππιφηεηαο, πξνο απφθηεζε ιείσλ επηθαλεηψλ 
ζθπξνδέκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-05-00-00 "Καινχπηα 
εκθαλνχο (αλεπέλδπηνπ) έγρπηνπ ζθπξνδέκαηνο". 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο. 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Πέληε 
     (Αξηζκεηηθά) :   5,00 

  

Α.Σ. 1.44 
 

38.13  Ξπιόηππνη εκθαλώλ ζθπξνδεκάησλ  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3841 
 

Ξπιφηππνη επηπέδσλ, θακπχισλ ή θεθιηκέλσλ εκθαλψλ επηθαλεηψλ ζθπξνδεκάησλ, 
κε θφληξα πιαθέ ηχπνπ ΒΔΣΟFORM ή πιαληζκέλεο ζαλίδεο ζε αξίζηε θαηάζηαζε 
(θαηλνπξγήο μπιεία ή μπέία κε ιηγψηεξεο απφ πέληε ρξήζεηο), γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 
πξνβιεπφκελνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-
05-00-00 "Καινχπηα εκθαλνχο (αλεπέλδπηνπ) έγρπηνπ ζθπξνδέκαηνο".   
 

πκπεξηιακβάλεηαη ε επάιεηςε ησλ μπινηχπσλ κε θαηάιιειν αληηθνιιεηηθφ πιηθφ, ε 
ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ παξεκβιεκάησλ ζηα δεζίκαηα ηνπ μπιφηππνπ θαη ε πδαην-
ζηεγήο ζθξάγηζε ησλ αξκψλ ηνπ μπιφηππνπ.,  
 

Σν παξφλ άξζξν απνθιείεη ηελ ηαπηφρξνκε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ ΟΗΚ 38.10 
"Πξφζζεηε ηηκή επεμεξγαζίαο ζαληδψκαηνο μπινηχπσλ" 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο. 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Γέθα νθηώ 
     (Αξηζκεηηθά) :   18,00 

  
 

Α.Σ. 1.45 
 
38.18  Γηακόξθσζε εγθνπώλ θαη εζνρώλ ζε επηθάλεηεο από ζθπξόδεκα 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3816 
 

Γηακφξθσζε θαιηζνγσληψλ, εγθνπψλ, ζθνηηψλ, ζε επηθάλεηεο ζηνηρείσλ απφ 
ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-05-00-00 
"Καινχπηα εκθαλνχο (αλεπέλδπηνπ) έγρπηνπζθπξνδέκαηνο",κε ρξήζε μχιηλσλ ή 
πιαζηηθψλ περίζθσλ δηαηνκήο έσο 75x75 mm, νη νπνίνη ζηεξεψλνληαη ζηνπο 
μπινηχπνπο. Πεξηιακβάλεηαη ε απνθαηάζπαζε ηνπηθψλ θζνξψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα 
πξνθιεζνχλ θαηά ηελ αθαίξεζε ηνπ μπινηχπνπ, κε ρξήζε ηζηκεληνθνλίαο ή 
επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-3, 
 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)  

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Γύν θαη πελήληα 
     (Αξηζκεηηθά) :   2,50 

  
 

38.20 Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο 
 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο 
δηαηνκψλ, θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακφξθσζεο 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη 
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ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ 
ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ" 
 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή 
ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 
 

Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ 
Πηλάθσλ Οπιηζκνχ. Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε 
κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ 
Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ 
νπιηζκνχ.  
 

Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ 
ιεπηνκεξψο ηηο δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο 
ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί 
κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ βάξνο. 
Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ 
ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 
 

Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 
3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη 
απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 

 

Ολνκ. 
δηάκεηξνο 

(mm) 

Πεδίνεθαξκνγήο 

Ολνκ.δηα
ηνκή  
(mm

2
) 

Ολνκ.  
κάδα/ 
κέηξν  
(kg/m) 

Ράβδνη 
Κνπινύξεο θαη 

επζπγξακκηζκέλα 
πξντόληα 

Ηιεθηξν-
ζπγθνιιεκέλα 
πιέγκαηα θαη 
δηθηπώκαηα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 
ηηο επηκεηξνχκελεοπνζφηεηοζ, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, 
δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα 
αθφινπζα: 

 Ζ ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο 
δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ  

 Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.  
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 Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ. 

 Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην 
δάπεδν εξγαζίαο.  

 Ζ ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ 
αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

 Ζ απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . 
 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν  (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 
 
 

Α.Σ. 1.46 
 

38.20.02 Υαιύβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3873 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δλελήληα  πέληε ιεπηά 
     (Αξηζκεηηθά) :   0,95 

 

Α.Σ. 1.47 
 

38.20.03 Γνκηθά πιέγκαηα B500C   
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3873 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δλελήληα ιεπηά 
     (Αξηζκεηηθά) :   0,90 

  
Α.Σ. 1.48 
 
38.45  Απνζηαηήξεοζηδεξνπιηζκνύ ζθπξνδεκάησλ 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3873 
 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ ή απφ ηζηκεληνεηδή πιηθά ζηεξηγκάησλ 
(απνζηαηήξεο) ραιπβδίλνπ νπιηζκνχ ζηνηρείσλ απφ ζθπξφδεκα, γηα ηελ επίηεπμε ηεο 
πξνβιεπφκελεο απφ ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηελ κειέηε επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, ζε 
νπνηαδήπνηε ηκήκαηα ηνπ έξγνπ θαη ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) επηθαλείαο μπινηχπνπ.  

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Γύν 
     (Αξηζκεηηθά) :  2,00 

  
 

ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ-ΔΠΙΥΡΙΜΑΣΑ 
 

 

Α.Σ. 1.49 
 
71.22  Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7122  
 

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, πάρνπο 2,5 
cm, εηο ηξείο ζηξψζεηο, επί ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε ζηάζκε έδαθνο, θαη ζε 
χςνο κέρξη 4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-
03-01-00 "Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ". 
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Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ 
εμνπιηζκφ, εηδηθά εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Γώδεθα θαη πελήληα 
     (Αξηζκεηηθά) :  12,50 

  
 

Α.Σ. 1.50 
 

71.31  Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7131  
 

Δπηρξίζκαηα ηξηπηάηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα 1:2, ζε ηξεηο ζηξψζεηο, επί ηνίρσλ ή 
νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, θαη ζε χςνο κέρξη 4,00 m απφ ην 
δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-03-01-00 "Δπηρξίζκαηα κε 
θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ". 
 

Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ 
εμνπιηζκφ, εηδηθά εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Γέθα 
     (Αξηζκεηηθά) :  10,00 

 

Α.Σ. 1.51 
 
Ν.71.86 Δπηζθεπή – απνθαηάζηαζε απνθαιπθζέλησλ όςεσλ θηηξίσλ έλεθα ηαπείλσζεο 

ηεο ζηάζκεο ησλ πεδνδξνκίσλ 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7122  
 

Δπηζθεπή – απνθαηάζηαζε απνθαιπθζέλησλ φςεσλ θηηξίσλ έλεθα ηαπείλσζεο ηεο 
ζηάζκεο ησλ πεδνδξνκίσλ.  
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ην ζχλνιν ησλ απαηηνπκέλσλ εξγαζηψλ θαη πιηθψλ πνπ 
απαηηείηαη ε εθηέιεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηέρλε πξνθεηκέλνπ λα 
απνδνζεί ε επηθάλεηα ησλ φςεσλ ησλ θηηξίσλ ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε φζνλ αθνξά 
ην απνθαιπθζέλ ηκήκα ηνπο θαη αλαιπηηθφηεξα: 

-  Ζ πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ εθαξκνγήο ηνπ επηρξίζκαηνο, φπσο  θαζαίξεζε 
ππνιεηπφκελσλ ηκεκάησλ επηρξηζκάησλ ή ησλ παξακελφλησλ ζαζξψλ ή 
αθαηάιιεισλ ηκεκάησλ, αθαίξεζε ξχπσλ (κε θαηάιιειν απνξξππαληηθφ), 
κνχριαο (κε κπθεηνθηφλν δηάιπκα), ραιαξψλ πιηθψλ (κε βνχξηζηζκα) θιπ 

-  Ζ απνθνπή κεγάισλ εμνρψλ ηεο ππνθείκελεο ζηξψζεο 
- Ζ χγξαλζε ηεο επηθάλεηαο, 
- Ζ πξνζηαζία παξαθείκελσλ θαηαζθεπψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπο κεηά ην πέξαο 

ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ε επηθάιπςε αγσγψλ κε νηθνδνκηθφ ραξηί. 
- Ζ δηακφξθσζε ηάθσλ δπγίζκαηνο, θαηαθνξχθσλ νδεγψλ, μχιηλσλ νδεγψλ 

νξηνζέηεζεο θελψλ θαη νξίσλ θιπ 
-  Ζ θαηαζθεπή ησλ απαηηνπκέλσλ επηρξηζκάησλ είηε ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε 

ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, πάρνπο 2,5 cm, ζε ηξεηο ζηξψζεηο, απφ 
ηηο νπνίεο ε πξψηε πηηζηιηζηή, ε δεχηεξε ζηξσηή (ιάζπσκα) θαη ηξίηε ηξηπηή 
(ηξηβηδηζηή), είηε ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, 
πάρνπο 2,5 cm, εηο ηξείο ζηξψζεηο, είηε  ηξηπηάηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα 
1:2, ζε ηξεηο ζηξψζεηο επί ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε ζηάζκε έδαθνο, 
θαη ζε χςνο κέρξη 4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, είηε νπνηαζδήπνηε άιιεο 
κνξθήο επίρξηζκα θέξεη ε εθάζηε νηθία ηεο νπνίαο απνθαζίζηαληαη νη φςεηο ηνπ 



ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΑΣΡΑ - ΓΙΑΓΡΟΜΗ 2 (ΚΑΣΧ ΠΟΛΗ) ΚΑΙ ΓΙΑΓΡΟΜΗ 3 

(ΓΙΚΣΤΟ ΠΟΓΗΛΑΣΟΓΡΟΜΧΝ)                                                                                                                                                           42 

 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-03-01-00 "Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα 
πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ". 

-   Ζ πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηψλ ηνίρσλ γηα ρξσκαηηζκνχο ζχκθσλα 
κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ 
επηρξηζκάησλ".  

-   Ζ απνθαηάζηαζε ηεο επηθαλείαο ηνπ επηρξίζκαηνο, ε αθαίξεζε ησλ αλσκαιηψλ, 
ν θαζαξηζκφο, ε ιείαλζε κε γπαιφραξην, ην αζηάξσκα κε θαηάιιειν πιηθφ 
βάζεσο αθξπιηθήο ξεηίλεο, δηαιχηνπ, ή αθξπιηθνχ κηθξνκνξηαθνχ πιηθνχ 
βάζεσο λεξνχ, κε αληνρή ζηα αιθάιηα. 

- Υξσκαηηζκνί εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή 
ζηπξελην-αθξηιηθήο βάζεσο δχν δηαζηξψζεηο, ρσξίο πξνεγνχκελν 
ζπαηνπιάξηζκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 
"Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ".  

 

Ζ ηηκή ηνπ άξζξνπ ηζρχεη: 

-  Γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξηγξαθή ηνπ άξζξνπ 
ζχλζεζε ησλ θνληακάησλ (κεηαβνιέο ηεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο ηεο 
άκκνπ, ηνπ καξκαξνθνληάκαηνο ή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ θνληάκαηνο ζηα πιηθά 
απηά).  

- Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο (κε ην ρέξη ή πηζηνπνηεκέλε κεραλή). 
- Γηα νπνηαδήπνηε επηθάλεηα. 
- Γηα νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ι.ρ. θαη γηα ελδερφκελεο 

δηαθνπέο εξγαζίαο ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ). 
 
ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο:  
α) ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη αλνηγκέλα ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζε κηθξέο πνζφηεηεο 

ήηνη ελ γέλεη νη δαπάλεο ιφγσ ελαζρφιεζεο – ρξήζεο κηθξψλ κεραλεκάησλ 
(κηθξήο απφδνζεο), ππναπαζρνιήζεσο εθ ησλ δπζρεξεηψλ κεραλεκάησλ θαη 
εξγαηνηερληηψλ, ρξήζεο κηθξψλ πνζνηήησλ πιηθψλ (δηαθνξεηηθνχ είδνπο 
επηρξίζκαηα, ρξψκαηα ρξσκαηηζκψλ θ.ι.π.). Δπηπιένλ ζεκεηψλεηαη φηη ζηελ ηηκή 
πεξηιακβάλεηαη  ε δαπάλε εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο κεηά πξνζνρήο γηα ηελ 
απνθπγή δεκηψλ ζε πάζεο θχζεσο ππνζηπιψκαηα, φςεηο θαηαζηεκάησλ θαη 
νηθηψλ πνπ βξίζθνληαη επί ησλ πεδνδξνκίσλ. 

 
β) νη εξγαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά γηα ηελ πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη 

επαλαηνπνζέηεζε πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπσο θαηαθφξπθεο 
πδξνξξνέο θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο 
(θνπθσκάησλ, δαπέδσλ, επελδχζεσλ θιπ) ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ 
απφ ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε 
απηνθνιιήησλ ηαηληψλ, θχιισλ λάυινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ θιπ) 

 

γ)  Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ (αζηάξηα θιπ), 
ζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο έρνπλ, ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
απηφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ πξντφλησλ. Οη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη 
πγξαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή εθάζηνπ πξντφληνο ζα είλαη νη θαζνξηδφκελεο απφ ηνλ 
παξαγσγφ.   

 

δ)  Οηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ 
εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηηο θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή 
εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα ηνπ παξφληνο πνπ αθνξνχλ 
πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο.  

 

ε) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ 
Τιηθνχ (MSDS: MaterialSafetyDataSheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ 
πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ 
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κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ 
ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο.  

 
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ 
εμνπιηζκφ, εηδηθά εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δίθνζη έμη θαη νγδόληα πέληε ιεπηά 
     (Αξηζκεηηθά) :  26,85 

 

  
 

 ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΙΝΔ Η ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ 
 

 

Α.Σ. 1.52 
 
Ν.53.01.01 Δπέλδπζε ζηνηρείσλ ζθπξνδέµαηνο µε ισξίδεο ηξνπηθήο μπιείαο ελδεηθηηθνύ 

ηύπνπ ΙROCO ή ηζνδπλάκνπ  
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-5302 

 
Δπελδχζεηο ζηνηρείσλ ζθπξνδέµαηνο (παγθάθηα) µε ισξίδεο (ζαλίδεο) αλζεθηηθήο 
εκπνηηζκέλεο ηξνπηθήο μπιείαο ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ΗROCO ή ηζνδπλάκνπ, 
µηθξήοπδξναπνξξνθεηηθφηεηαο, ππθλφηεηαο απφ 0,67 έσο 0,82 g/cm³. Οη δηαζηάζεηο, 
ε ηνπνζέηεζε θαη ε ζηήξημε ησλ μχιηλσλ ηκεκάησλ ζηα ζηνηρεία ζθπξνδέκαηνο ζα είλαη 
ζχκθσλα κε ηηο  αξρηηεθηνληθέο ιεπηνκέξεηεο. Σα κήθε ηεο μχιηλεο ισξίδαο ζα 
πξνθχςνπλ απφ ηηο απαηηήζεηο θακππιφηεηαο βάζεη ηεο αξρηηεθηνληθήο ιεπηνκέξεηαο 
ελψ ν αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη  έηζη ψζηε θαηά ηελ ηνπνζέηεζε λα επηηπγράλεηαη ε 
πιήξεο ζπλαξκνγή κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ ηκεκάησλ (κε χπαξμε θελψλ). 
ηελ ηηµήπεξηιαµβάλεηαη ε πξνµήζεηα ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ, κηθξνυιηθψλ, θαη 
πιηθψλ ζηεξέσζεο (ζηξαληδαξηζηά, ιάκεο, βίδεο θ.ι.π.), θαζψο θαη ε εξγαζία 
ηνπνζέηεζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, ηελ ΔΣΔΠ 03-07-01-01, ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά 
ζην παξφλ άξζξν. 

 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δλελήληα 
     (Αξηζκεηηθά) :  90,00 
 
 

61.  ΙΓΗΡΟΤΡΓΙΚΑ ΓΙΑΦΟΡΑ  
 

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

 
(α) ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 

- φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (ηαπ, ζπλδεηήξεο επέθηαζεο, θνριίεο θιπ), 
ζηεξέσζεο (ρεκηθά ή εθηνλνχκελα βχζκαηα, κε Δπξσπατθή Σερληθή Δγθξηζε -
ΔΣΑ-, ζχκθσλα κε ηηο ETAG 001.XX), θαη ιεηηνπξγίαο (φπνπ ηπρφλ απαηηείηαη, 
ζηξνθείο, ξάνπια θχιηζεο θιπ) απφ αλνμείδσην ράιπβα ή ελ ζεξκψ 
γαιβαληζκέλα, 

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

- ελδερφκελεο καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ ησλ ζηνηρείσλ. 
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(β) Όηαλ κεηαβάιινληαη γεσκεηξηθά ζηνηρεία αλαθεξφκελσλ δηαηνκψλ ζηδεξψλ 

ζηνηρείσλ ησλ άξζξσλ, ζηε πεξίπησζε πνπ ε ηηκνιφγεζε ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κε 
βάζε ηε κνλάδα κήθνπο ή ηελ επηθάλεηα, ε ηηκή αλαπξνζαξκφδεηαη αλαινγηθά κε 
βάζε ηελ αλαινγία ζπλνιηθνχ βάξνπο λέαο θαη παιαηάο θαηαζθεπήο. 

 

Α.Σ. 1.53 
 
61.05  Φέξνληα ζηνηρεία από ζηδεξνδνθνύο ή θνηινδνθνύο ύςνπο ή πιεπξάο έσο 160 mm 
 
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6104 
 

 Καηαζθεπή θεξφλησλ ζηνηρείσλ απφ ζηδεξνδνθνχο ή θνηινδνθνχο θάζε ηχπνπ, κε 
χςνο ή πιεπξά έσο 160 mm, πνηφηεηαο S235J, νπνπνησλδήπνηε ινηπψλ δηαζηάζεσλ, 
θάζε ζρεδίνπ, θαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ή χςνο απφ ην έδαθνο ή ην δάπεδν εξγαζίαο, 
ζπλδεδεκέλσλ κεηαμχ ηνπο κε θνριίεο (κπνπιφληα) κε δηπιά πεξηθφριηα κέζα απφ 
εηδηθά δηαλνηγφκελεο νπέο θαη κε παξεκβνιή ηκεκάησλ ειαζκάησλ, ή κε 
ειεθηξνζπγθφιιεζε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, θαη έδξαζή ηνπο επί ησλ ζηνηρείσλ 
ζεκειίσζεο ή ινηπψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ κε ρξήζε κε ζπξξηθλσκέλνπ θνληάκαηνο θαηά 
ΔΛΟΣ ΔΝ 1504 (κε ζήκαλζε CE). 

 

 Με ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηηκνινγνχληαη θαη ηα εηδηθά εμαξηήκαηα κεηαιιηθψλ 
παζζάισλ γηα ηε θαηαζθεπή θεθαιψλ, θιπ, αγθπξίσλ.  

 

 Πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε ησλ απαηηνπκέλσλ αλπςσηηθψλ κέζσλ.  
 

 Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) θαηαζθεπήο 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Γύν θα ζαξάληα ιεπηά 
     (Αξηζκεηηθά) :   2,40 
 

Α.Σ. 1.54 
 

61.06  Φέξνληα ζηνηρεία από ζηδεξνδνθνύο ή θνηινδνθνύο ύςνπο ή πιεπξάο >160 mm 
 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6104 
 

 Καηαζθεπή θεξφλησλ ζηνηρείσλ απφ ζηδεξνδνθνχο ή θνηινδνθνχο θάζε ηχπνπ, κε 
χςνο ή πιεπξά κεγαιχηεξε απφ 160 mm, πνηφηεηαο S235J, νπνπνησλδήπνηε ινηπψλ 
δηαζηάζεσλ, θάζε ζρεδίνπ, θαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ή χςνο απφ ην έδαθνο ή ην 
δάπεδν εξγαζίαο, ζπλδεδεκέλσλ κεηαμχ ηνπο κε θνριίεο (κπνπιφληα) κε δηπιά 
πεξηθφριηα κέζα απφ εηδηθά δηαλνηγφκελεο νπέο θαη κε παξεκβνιή ηκεκάησλ 
ειαζκάησλ, ή κε ειεθηξνζπγθνιιήζεηο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε  θαη έδξαζή ηνπο επί 
ησλ ζηνηρείσλ ζεκειίσζεο ή ινηπψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ κε ρξήζε κε ζπξξηθλσκέλνπ 
θνληάκαηνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504 (κε ζήκαλζε CE). 

  

 Πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε ησλ απαηηνπκέλσλ αλπςσηηθψλ κέζσλ.  
 

 Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) θαηαζθεπήο 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Γύν θα πελήληα ιεπηά 
     (Αξηζκεηηθά) :   2,50 
 
 

Α.Σ. 1.55 
 

61.11 ηδεξνγσληέο πξνζηαζίαο αθκώλ ηνίρσλ, βαζκίδσλ θιπ 
 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6111  
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 ηδεξνγσληέο γηα ηελ πξνζηαζία αθκψλ ηνίρσλ, βαζκίδσλ, θξαζπέδσλ, 
ππνζηεισκάησλ θαη ινηπψλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ θ.ι.π. επζχγξακκεο ή θακπχιεο ή 
ηεζιαζκέλεο, ηνπνζεηεκέλεο κε ειεθηξνζπγθνιιεκέλα άγθηζηξα ζε απνζηάζεηο έσο 
0,50 m, παθησκέλα κε ηζηκεληνθνλία ζε δηαλνηγφκελεο θσιηέο. 

 

 Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)  
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Έλα θαη πελήληα ιεπηά 
     (Αξηζκεηηθά) :   1,50 

 

 

64.  ΚΙΓΚΛΙΓΧΜΑΣΑ ΙΓΗΡΑ - ΠΔΡΙΦΡΑΓΜΑΣΑ  
 

 

64.16 Κηγθιηδώκαηα από ζηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο 
 

 Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θηγθιηδψκαηνο απινχ απφ νξηδφληηα ηκήκαηα θαη 
νξζνζηάηεο απφ γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο, κε φια ηα εηδηθά θνριησηά ηεκάρηα 
θαη γεληθά ζηδεξνζσιήλεο, εηδηθά ηεκάρηα, θαζψο θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο, 
ρσξίο ηνλ ρξσκαηηζκφ.  

 
 Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 
 

Α.Σ. 1.56 
 
64.16.02 Απφ ζηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο Φ 1 1/2 " 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6417 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Γώδεθα θαη πελήληα ιεπηά 

     (Αξηζκεηηθά) :   12,50 
 

 

ΔΠΔΝΓΤΔΙ - ΔΠΙΣΡΧΔΙ 
 

 

Α.Σ. 1.57 
 
Ν.73.93.07Γεκηνπξγία ζθνππηζηήο –  ιείαο επηθαλείαο, ζε δαπέδα από ζθπξόδεκα ζε 

βαζκίδεο ή  θεξθίδεο  
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7341 
 
Γηακφξθσζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο ζθπξνδεηεκέλσλ επηθαλεηψλ απφ ζθπξφδεκα 
νπνηαδήπνηε θαηεγνξίαο, ήηνη δαπέδσλ, βαζκίδσλ ή θεξθίδσλ θ.ι.π., ζε νπνηαδήπνηε 
ζέζε ηνπ έξγνπ (νξηδφληηαο ή θαηαθφξπθε θ.ι.π.)  
Ζ παξνχζα εξγαζία πεξηιακβάλεη ηα θάησζη: 
α)εμνκάιπλζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε πήρε (δνλεηηθφ ή θνηλφ) φζν ε 
επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο είλαη αθφκα λσπή, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη βχζηζε ησλ 
ζθχξσλ θαη απνκάθξπλζεο ησλ κεγάισλ ςεθίδσλ απφ ηελ ηειηθή επηθάλεηα  
β)ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ιείαλζε ηνπ ηεο επηθάλεηαο ηνπ κε ρξήζε 
ζηξνθείνπ (ειηθφπηεξν) θ.ι.π., ζπγρξφλσο κε ηελ επίπαζε κε κίγκα απνηεινχκελν 
απφ ραιαδηαθή άκκν θαη ηζηκέλην, πιαζηηθνπνηεηέο ή ρξήζε νπνπδήπνηε άιινπ 
πξφζκηθηνπ απαηηεζεί θαη ρξσζηηθέο νπζίεο (ζε πεξίπησζε έγρξσκνπ ζθπξνδέκαηνο). 
γ)ηα δάπεδα (πεδνδξφκηα θ.ι.π.) ζα γίλεηαη δηακφξθσζε αξκψλ κε θνπή εθ ησλ 
πζηέξσλ κε αξκνθφθηε, πιάηνπο 3-4mm θαη ζε βάζνο 15mm πεξίπνπ  αλά 5-6κ. θαη 
πιήξσζε απηψλ κε ειαζηνκεξέο πιηθφ. 
δ)ζπληήξεζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο επί πέληε εκέξεο ηνπιάρηζηνλ κε θάιπςε απηήο κε 
λάπινλ. 
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Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία θαηαζθεπήο, δηακφξθσζεο, ζπληήξεζεο, πιηθά θαη 
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

 ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Σέζζεξα θαη πελήληα ιεπηά 
     (Αξηζκεηηθά) :   4,50 
 

Α.Σ. 1.58 
 
Ν.73.95.02ηαζεξνπνηεκέλν ρσκάηηλν δάπεδν ηύπνπ θνπξαζάλη γηα δηαδξόκνπο πιαηεηώλ 

πάρνπο 0,10κ. 
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-7364.1 
 

Δπίζηξσζε κε ρσκάηηλν δάπεδν πάρνπο 0,10κ. θαηάιιειν γηα δηαδξφκνπο πιαηεηψλ 
πνπ βαζίδεηαη ζηελ ρξήζε ελεξγψλ νπζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ζπγθνιιεηηθέο χιεο 
θπζηθψλ πιηθψλ. Ο ζπλδπαζκφο απηφο δεκηνπξγεί έλα κείγκα ηζρπξφ θαη αλζεθηηθφ 
πνπ δεκηνπξγείηαη ακέζσο κεηά ηελ πήμε πνπ ζπλεπάγεηαη ε αλάκεημε ηνπ κείγκαηνο 
κε ην λεξφ. Ζ επίζηξσζε ησλ επηθαλεηψλ κε θνπξαζάλη, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα 
ζρέδηα ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο νδεγίεο ηεο 
Δπίβιεςεο.  Ζ αλάκεημε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ζε βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε ελ μεξψ 
θαη ην κίγκα ζα πξνζηαηεχεηαη απφ πγξφ πεξηβάιινλ κέρξη ηελ ηειηθή δηάζηξσζε ηνπ. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ ζηηο πξνβιεπφκελεο 
αλαινγίεο θαη’ φγθν κίγκαηνο, ε κεηαθνξά φισλ ησλ πιηθψλ ζηνλ ρψξν ελζσκάησζεο, 
ε δηάζηξσζε ηνπ κίγκαηνο, ε δηαβξνρή θαη ε ζπκπχθλσζε κε θαηάιιειν 
νδνζηξσηήξα, θαζψο θαη θάζε ρξεζηκνπνηνχκελν πεξηζψξην ή μχιηλν πεξίγξακκα γηα 
ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηάζηξσζεο θαη ζπκπχθλσζεο, ην επηκειεκέλν ηειείσκα ησλ 
πεξηζσξίσλ κε θξνπζηηθή πιάθα ή κηθξφ νδνζηξσηήξα (ρεηξνθίλεην ή απηνθηλνχκελν), 
ε αθαίξεζε ησλ πεξηζσξίσλ ή ηνπ μχιηλνπ πεξηγξάκκαηνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
εξγαζίαο θαη ν ςεθαζκφο ηνπ ηάπεηα (ηειηθή ζηξψζε) κε ξεηίλε γηα ρσκάηηλα δάπεδα 
3-1. 
ηελ ηηκή αλνηγκέλα πεξηιακβάλεηαη ε νκαιή θαηαλνκή ηνπ κίγκαηνο επάλσ ζηελ 
επηθάλεηα δηάζηξσζεο, πξνζαπμάλνληαο ην πάρνο θαηά 20 έσο 25% πξνθεηκέλνπ λα 
γίλεη παξαιαβή ηεο θάζηζεο θαηά ηελ ζπκπχθλσζε, ε ξχζκηζε ηεο ζηάζκεο ηνπ 
δαπέδνπ ζην επηζπκεηφ πςφκεηξν.  
Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαζθεπάζεη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ δνθηκαζηηθφ 
ηκήκα δαπέδνπ επηθάλεηαο ηνπιάρηζηνλ 30,00κ2 πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη απνδεθηφ απφ 
ηελ ππεξεζία, αθνχ πξνεγνπκέλσο πξαγκαηνπνηεζνχλ νη πξνβιεπφκελνη 
εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη, πξνθεηκέλνπ αθνινχζσο θαη κεηά ηελ έγθξηζε ηεο λα επεθηαζεί ε 
εθαξκνγή ηνπ δαπέδνπ ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. Ζ ππεξεζία 
δηθαηνχηαη λα ηξνπνπνηήζεη ηηο αλαινγίεο ηνπ δαπέδνπ θνπξαζαλίνπ κέρξη πνζνζηφ 
10% ρσξίο ν αλάδνρνο λα δηθαηνχηαη νπδεκία πξφζζεηε απνδεκίσζε γηα ηνλ ιφγν απηφ.  
Ζ ηειηθή επηινγή ηεο επηζπκεηήο απφρξσζεο ζα γίλεη κεηά απφ ππφδεημε ηεο 
Τπεξεζίαο.  
ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη ε απαηηνχκελε βάζε νδνζηξσζίαο (πιηθά & εξγαζία) ε 
νπνία ζα απνηειείηαη απφ ζηξψζε κε επεμεξγαζκέλσλ ζθχξσλ θνθθνκεηξηθήο 
ζχλζεζεο 0/20 ή 0/31,5ριζη. κε ηζφπεδε δηάζηξσζε θαη ζηε ζπλέρεηα ζπκπχθλσζε κε 
θξνπζηηθφ νδνζηξσηήξα ηζρχνο V1 έσο V4 θαη ακείβεηαη ηδηαηηέξσο βάζεη άιινπ 
ζπκβαηηθνχ άξζξνπ ηνπ ηηκνινγίνπ.  
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) επηζηξσκέλεο επηθάλεηαο, αθαηξνπκέλσλ ησλ 
εκπνδίσλ (ζέζεηο δέληξσλ, θάδσλ, θξεάηηα, ζθαινπάηηα, εζνρέο, πξνεμνρέο θηηξίσλ θαη 
πεδνδξνκίσλ  θ.ι.π.)   
 

 ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): αξάληα νθηώ 
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     (Αξηζκεηηθά) :   48,00 
 

Α.Σ. 1.59 
 
Ν.73.97 Καηαζθεπή ρπηνύ ειαζηηθνύ δαπέδνπ αζθαιείαο 
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-7397 
 

Καηαζθεπή ρπηνχ ειαζηηθνχ δάπεδν αζθαιείαο κε ζπλνιηθφ πάρνο 
60mmνπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο ή ζρεδίνπ (ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο). 
Θα εθαξκνζζεί θαηεπζείαλ πάλσ ζε παηεκέλν, ζηεγλφ θαζαξφ γαξκπίιη-ζχληξηκκα 
πάρνπο 15cm. 
Γηα ζπλνιηθφ πάρνο δαπέδνπ 60mm: Θα απνηειείηαη θαηά βάζε απφ κείγκα 
πνιπνπξεζάλεο θαηαλαθπθισκέλνπ ιάζηηρνπ σο πξψηε ζηξψζε ζε πάρνο 5cm θαη 
απφ κείγκα πνιπνπξεζάλεο θαη έγρξσκνποθφθθνπο αλαθπθισκέλνπ ιάζηηρνπ (EPDM) 
ζε πάρνο 1cmσο δεχηεξε ζηξψζε. 
Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα γίλεη επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο 
ππάξρνπζαο επηθάλεηαοαπφ ζθφλεο, ππνιείκκαηα, ιάδηα ή άιινπο ξχπνπο πνπ 
εκπνδίδνπλ ηελ πξφζθπζε ηνπ ζπλζεηηθνχπιηθνχ. ηε ζπλέρεηα ε επηθάλεηα 
θαινππψλεηαη έηζη ψζηε ηα ηειεηψκαηα ηεο λα κελ είλαηεθηεζεηκέλα, γηαηί ιφγσ ηξηβήο 
κπνξεί λα απνθνιιεζνχλ θνκκάηηα θαη επαιείθεηαη κε εηδηθφαζηάξη πνιπνπξεζαληθήο 
βάζεο γηα λα επηηεπρζεί ζσζηή πξφζθπζε κεηαμχ απηήο ηεο επηθάλεηαο θαηηνπ 
ζπλζεηηθνχ ηάπεηα. Αθνινπζεί δηάζηξσζε κίγκαηνο καχξσλ θφθθσλ ειαζηηθνχ 
(θανπηζνχθ) κεθνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε 3 εσο 6mm κε πνιπνπξεζάλε, κε καζηάξη, 
ζπάηνπια θαη κεηά κε θχιηλδξν,ζε πάρνο 5cm θαη επάιεηςε ηεο παξαπάλσ επηθάλεηαο 
κε εηδηθφ αζηάξη πνιπνπξεζαληθήο βάζεο γηαλα επηηεπρζεί ζσζηή πξφζθπζε κεηαμχ 
απηήο θαη ηεο επφκελεο ζηξψζεο. Δθφζνλ έρεη ζηεγλψζεη επξνεγνχκελε ζηξψζε 
πιηθψλ δηαζηξψλεηαη κίγκα πνιπνπξεζάλεο θαη έγρξσκσλ θφθθσλ ειαζηηθνχ 
EPDM,θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο 1-3mm ζε πάρνο 1cm. Ζ δηάζηξσζε ζα γίλεη κε 
εηδηθή ζπάηνπια ζε κηαζηξψζε. Ζ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ νινθιεξψλεηαη κε ηελ 
επίζηξσζε 20% καχξσλ θφθθσλθανπηζνχθ θαη έγρξσκσλ θφθθσλ EPDM. 
Ζ ηειηθή επηινγή ησλ επηζπκεηψλ απνρξψζεσλ θαη ζρεδίνπ ζα γίλεη κεηά απφ 
ππφδεημε ηεοΤπεξεζίαο.χκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Τπεξεζίαο κπνξεί λα απαηηεζνχλ 
πεξηζζφηεξα ρξψκαηα ηνπ ελφο, θαζψο θαηδηάθνξα ζρέδηα. 
Σν δάπεδν ζα πξέπεη λα είλαη πςειήο αληνρήο, αλαιινίσην απφ ηελ επίδξαζε ησλ 
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο θαηά 
ΔΝ 1177. Σν ζχζηεκα ρπηνχ ειαζηηθνχ δαπέδνπ ζα πξέπεη λα έρεη ειεγρζεί 
εξγαζηεξηαθά απφ αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην θαη λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
πξνηχπνπ ΔΝ 1177 φζνλ αθνξά ηνθξηηήξην ηξαπκαηηζκνχ ηεο θεθαιήο (HIC). Πξηλ ηελ 
έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λαπξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ην 
αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ γηα αλάινγν χςνο πηψζεο θαη ηερληθφθπιιάδην ηνπ πξνο 
έληαμε πιηθνχ. 
Ζ εηαηξεία εθαξκνγήο ηνπ δαπέδνπ ζα πξέπεη λα έρεη πηζηνπνηεζεί ζε Γηεζλή 
Δξγαζηήξην γηα ηελπνηφηεηα θαηαζθεπήο ηεο παηδηθήο ραξάο θαη λα έρεη ην ζρεηηθφ 
πηζηνπνηεηηθφ ΔΝ 1177 γηα ηναλάινγν χςνο πηψζεο θαη φρη λα είλαη απιφο 
αληηπξφζσπνο μέλνπ πηζηνπνηεκέλνπ νίθνπ.Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ISO 
9001 πεξί πηζηνπνίεζεο ζηελ ηνπνζέηεζε αζιεηηθψλ δαπέδσληνπ ηδίνπ ή ηνπ 
ππεξγνιάβνπ-ζπλεξγείνπ εθαξκνγήο κε ην νπνίν ζα ζπλεξγαζηεί. 
Με ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ,ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ 
Τπεξεζία πηζηνπνηεηηθφδνθηκψλ (απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα) ηνπ χςνπο πηψζεο ηνπ 
θαηαζθεπαζκέλνπ δαπέδνπ (ρσξίο πξφζζεηεακνηβή) κε επηηφπηεο δνθηκέο (ξίςεηο) ζε 
δηάθνξα ζεκεία. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πεξαησκέλεο επηθάλεηαοκε πάρνο 60 mm__ 

 
 ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δλελήληα 
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     (Αξηζκεηηθά) :   90,00 
 

Α.Σ. 1.60 
 
Ν.74.23 Αδξνπνίεζε επηθαλεηώλ από κάξκαξν ή πέηξηλσλ επηθαλεηώλ (παηήκαηα 

θιηκάθσλ θ.ι.π.) 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7416 
 

Δπεμεξγαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ καξκάξνπ ή πέηξηλσλ επηθαλεηψλ (παηήκαηα 
θιηκάθσλ θ.ι.π.) κε κεραληθά κέζα ή εξγαιεία θαη ειεθηξνεξγαιείν ρεηξφο, γηα ηελ 
απφθηεζε αδξήο επηθάλεηαο (π.ρ. ρηππεηή ή ρηεληζηή ή ζθαπηηζάξηζκα) ζχκθσλα κε 
ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο. 
 

                 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο (m2) 
 

 ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Πέληε 
     (Αξηζκεηηθά) :   5,00 
 
74.30 Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε ηζνκεγέζεηο πιάθεο καξκάξνπ 

 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε ηζνκεγέζεηο πιάθεο καξκάξνπ, νξζνγσληζκέλεο, ζχκθσλα 
κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-03-00 "Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο". 
 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθψλ ζρηζηνχ καξκάξνπ επί ηφπνπ, 
ηα πιηθά ιεηφηξηςεο, θαη θαζαξηζκνχ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά θνληάκαηα  
ζηξψζεσο θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθψλ, ιεηφηξηςεο, ζηξψζεο, αξκνινγήκαηνο θαη 
θαζαξηζκνχ  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  
 
 

Oη ηηκέο ηνπ παξόληνο άξζξνπ αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο, ιεπθό, 
εμαηξεηηθήο πνηόηεηνο (extra) 

 

Α.Σ. 1.61 
 
Ν.74.30.17 Δπηζηξώζεηο κε πιάθεο καξκάξνπ ζθιεξνύ έσο εμαηξεηηθά ζθιεξνύ, πάρνπο 4 

cm, πιάηνπο 40εθ θαη κήθνπο 40-70εθ ρξώκαηνο ιεπθνύ ελδεηθηηθήο πξνέιεπζεο 
Καβάιαο ή ηζνδπλάκνπ 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7441 

 
 Δπηπιένλ ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θάζε πξνβιεπφκελε επεμεξγαζία ηεο ηειηθήο 

επηθάλεηαο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο (ρηππεηφ, ρηεληζηφθ.ι.π.). 
 
 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία δείγκα ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ πιαθψλ, ψζηε λα ιάβεη ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, 
πξνηνχ πξνρσξήζεη ζηελ πξνκήζεηα ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο, θαζψο θαη έγγξαθε 
δηαβεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη δηαηίζεηαη επαξθήο πνζφηεηα πιαθψλ ησλ απηψλ 
δηαζηάζεσλ θαη ηεο ίδηαο πνηφηεηαο. Οη ελζσκαηνχκελεο πιάθεο ζα πξέπεη λα θέξνπλ 
πξφζθαηε πηζηνπνίεζε CE, ελψ πξηλ ηελ ηειηθή έγθξηζε ελζσκάησζεο ε Τπεξεζία 
δχλαηαη λα απνζηείιεη δείγκαηα γηα έιεγρν ησλ θπζηθνκεραληθψλ ηδηνηήησλ ζε 
πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα κε ηελ δαπάλε λα βαξαίλεη ηνλ Αλάδνρν. 

 

 ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δθαηόλ ηέζζεξα 
     (Αξηζκεηηθά) :   104,00 
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 74. ΔΠΙΣΡΧΔΙ ΜΔ ΜΑΡΜΑΡΟ  
 

 

Α.Σ. 1.62 
 
Ν.74.30.19Μαξκάξηλν θαλάιη απνξξνήο νκβξίσλ 
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-7441 

 
Μαξκάξηλν θαλάιη απνξξνήο νκβξίσλ πξνειεχζεσο πεξηνρήο Μεζνιινγίνπ ή 
ηζνδχλακνπ ρξψκαηνο γθξί-κπέδ(πνπ λα πξνζνκνηάδεη κε ηα ήδε ηνπνζεηεκέλα ζηελ 
πιαηεία γεσξγίνπ) θαζαξήο δηαξνκήο 42Υ6cm, δειαδή κάξκαξν θαη πιηθά 
ηνπνζέηεζεο επί ηφππ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο ζε βάζε απφ ειαθξψο 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15, πιεξσλνκέλεο ηδηαηηέξσο κε 
ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450kg θαη αξκνιφγεκα κ εηζηκεληηθνλίακα ησλ 600kg. ηελ ηηκή 
πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε δεκηνπξγίαο ζην ζθπξφδεκα εζνρήο ψζηε λα 
πξνζαξκνζηεί ην επί πιένλ πιάηνο ηνπ θαλαιηνχ κε ηελ γχξσ πιαθφζηξσζε. 

  
 Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 
 

 ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δμήληα πέληε 
     (Αξηζκεηηθά) :   65,00 

 
74.90  Σαηλίεο (θηιέηα) επηζηξώζεσλ από κάξκαξν 

 

Σαηλίεο (θηιέηα) επηζηξψζεσλ απφ κάξκαξν καιαθνχ πξνειεχζεσο Πεληέιεο πάρνπο 
2 cm θαη πιάηνπο έσο 10 cm. Τιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο. 
 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ)  
 

Α.Σ. 1.63 
 
 

74.90.03 Σαηλίεο επηζηξψζεσλ απφ καιαθφ κάξκαξν πάρνπο 3 cm 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7493 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Γώδεθα 
     (Αξηζκεηηθά) :   12,00 
 
 

75. ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  
 

 
75.01  Καηώθιηα θαη πεξηδώκαηα (κπνξληνύξεο) επηζηξώζεσλ από κάξκαξν  

 
Καηψθιηα θαη πεξηδψκαηα (κπνξληνχξεο) επηζηξψζεσλ απφ κάξκαξν, ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-03-00 "Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο". 
 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθψλ ζρηζηνχ καξκάξνπ επί ηφπνπ, 
ηα πιηθά ιεηφηξηςεο, θαη θαζαξηζκνχ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά θνληάκαηα  
ζηξψζεσο θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθψλ, ιεηφηξηςεο, ζηξψζεο, αξκνινγήκαηνο θαη 
θαζαξηζκνχ  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  
 

Oη ηηκέο ηνπ παξόληνο άξζξνπ αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο, ιεπθό, 
εμαηξεηηθήο πνηόηεηνο (extra) 

Α.Σ. 1.64 
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75.01.04 Kαηψθιηα απφ κάξκαξν ζθιεξφ έσο εμαηξεηηθά ζθιεξφ, πάρνπο 3 cm 
θαη πιάηνπο 11 - 30 cm 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7508  
 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δλελήληα πέληε 
     (Αξηζκεηηθά) :   95,00 

 
75.21  Δπηζηξώζεηο ζηεζαίσλ (πεδνπιίσλ) κε κάξκαξν 

 

Δπηζηξψζεηο ζηεζαίσλ (πεδνπιίσλ) κε κάξκαξν, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 
ΔΣΔΠ 03-07-03-00 "Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο". 
 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθψλ ζρηζηνχ καξκάξνπ επί ηφπνπ, 
ηα πιηθά ιεηφηξηςεο, θαη θαζαξηζκνχ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά θνληάκαηα  
ζηξψζεσο θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθψλ, κφξθσζεο εγθνπήο (πνηακνχ) θάησ απφ 
ην εμέρνλ άθξν, ιεηφηξηςεο, ζηξψζεο, αξκνινγήκαηνο θαη θαζαξηζκνχ  
 

Oη ηηκέο ηνπ παξόληνο άξζξνπ αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο, ιεπθό, 
εμαηξεηηθήο πνηόηεηνο (extra) 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

Α.Σ. 1.65 
 
 

75.21.04 Δπηζηξψζεηο ζηεζαίσλ κε κάξκαξν ζθιεξφ έσο εμαηξεηηθά ζθιεξφ, 
πάρνπο 2 cm θαη πιάηνπο άλσ ησλ 20 cm 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7526  
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δμήληα πέληε 

     (Αξηζκεηηθά) :   65,00 
 

75.41  Δπελδύζεηο βαζκίδσλ κήθνπο έσο 2,00 m κε κάξκαξν ιεπθό 
 

Δπελδχζεηο βαζκίδσλ κήθνπο έσο 2,00 m επζεηψλ ή ινμψλ, κε κάξκαξν ιεπθφ, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-03-00 "Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο". 
 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθψλ ζρηζηνχ καξκάξνπ επί ηφπνπ, 
ηα πιηθά ιεηφηξηςεο, θαη θαζαξηζκνχ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά θνληάκαηα 
ζηξψζεσο θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθψλ, ιεηφηξηςεο, ζηξψζεο, αξκνινγήκαηνο θαη 
θαζαξηζκνχ  
 

Oη ηηκέο ηνπ παξόληνο άξζξνπ αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο, ιεπθό, 
εμαηξεηηθήο πνηόηεηνο (extra) 
 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) πξνζζίαο αθκήο βαηήξσλ 
 

Α.Σ. 1.66 
 
75.41.01 Δπελδχζεηο βαζκίδσλ κε κάξκαξν πάρνπο 3 / 2 cm (βαηήξσλ/κεηψπσλ) 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7541 
 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Σξηάληα πέληε 
     (Αξηζκεηηθά) :   35,00 

 

Α.Σ. 1.67 
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Ν.75.52.01 Πξνκήζεηα θαη πιήξε ηνπνζέηεζε καξκάξηλνπ θξαζπέδνπ κε ηελ βάζε έδξαζεο 
                   Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7551 

 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε καξκάξηλνπ θξαζπέδνπ, δηαηνκήο 15x30x100cm, ζχκθσλα 
θαη κε ηα ζρέδηα ηεο Τπεξεζίαο. Σα θξάζπεδα θαηαζθεπάδνληαη απφ κάξκαξν ζθιεξφ 
έσο εμαηξεηηθά ζθιεξφ, ρξψκαηνο εκίιεπθνπ ελδεηθηηθήο πξνέιεπζεο Καβάιαο ή 
ηζνδπλάκνπ. 
Σν παξφλ άξζξν απνδεκηψλεη ηε δηακφξθσζε ηεο απφηκεζεο ζηελ θνξπθή ηνπ 
θξαζπέδνπ, ψζηε λα απνθηήζεη ηε κνξθή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηα ζρέδηα θαζψο θαη ε 
επεμεξγαζία ηεο νξαηήο άλσ πιεπξάο ηνπ θξαζπέδνπ (ρηππεηφ, ακκνβνιή ή ρηεληζηφ) 
θαζφιν ην πιάηνο ή ζε ζπγθεθξηκέλν εχξνο εθαηέξσζελ ησλ αθκψλ ηνπ. 
Ζ δαπάλε ηνπ άξζξνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ αξκνιφγεζε ησλ αξκψλ κε 
πδαξέοηζηκεληνθνλίακα ιεπθνχ ηζηκέληνπ κε πξνζζήθε νηθνδνκηθήο ξεηίλεο θαη 
ρξσζηηθήο έηζη ψζηε ε απφρξσζε ηνπ πιηθνχ αξκνινγήκαηνο λα ηείλεη πξνο ηελ 
απφρξσζε ηνπ καξκάξνπ. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε επεμεξγαζία θαη κεηαθνξά ησλ θξαζπέδσλ ζηνλ 
ηφπν ηνπ έξγνπ, ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επζπγξακκία ή θακπχιε ζηηο πξνβιεπφκελεο 
ζέζεηο απφ ηα ζρέδηα κε νξηδνληηνγξαθηθή θαη πςνκεηξηθή αθξίβεηα, ε πξνκήζεηα θαη 
κεηαθνξά επί ηφπνπ ηεο ηζηκεληνθνλίαο αξκνινγίαο θαη ζηεξεψζεσο ησλ θξαζπέδσλ, 
ησλ μπινηχπσλ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο αληηζηεξίμεσο θαη κε ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ηεο 
βάζεο έδξαζεο ηνπ θξαζπεδνξείζξνπ (θξαζπέδνπ & ξείζξνπ) θαη ησλ ζηεξεψλ 
εγθηβσηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-02-01-00 "Κξάζπεδα, ξείζξα 
θαη ηάθξνη νκβξίσλ θαηαζηξψκαηνο νδνχ επελδεδπκέλεο κε ζθπξφδεκα ". ε 
επζπγξακκίεο ε άλσ επηθάλεηα θαη ε φςε ηνπ θξαζπέδνπ ζα είλαη απαιιαγκέλεο απφ 
θάζε είδνπο άζθνπεο ζιάζεηο, βπζίζεηο, θπξηψζεηο θαη γεληθά αλσκαιίεο.  
Δπί πιένλ ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία θαη ηα πιηθά ζπγθφιιεζεο ηνπ 
θξαζπέδνπ επί ηεο βάζεο έδξαζεο κε ηζρπξφ ηζηκεληνθνλίακα πάρνπο 2εθ. ή 
επνμεηδηθέο ξεηίλεο ή θαηάιιειεο θφιιεο. 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία δείγκα ησλ 
πξναλαθεξφκελσλ θξαζπέδσλ, ψζηε λα ιάβεη ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, 
πξνηνχ πξνρσξήζεη ζηελ πξνκήζεηα ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο, θαζψο θαη έγγξαθε 
δηαβεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη δηαηίζεηαη επαξθήο πνζφηεηα θξαζπέδσλ ησλ απηψλ 
δηαζηάζεσλ θαη ηεο ίδηαο πνηφηεηαο. Σα ελζσκαησκέλα θξάζπεδα ζα πξέπεη λα 
θέξνπλ πξφζθαηε πηζηνπνίεζε CE, ελψ πξηλ ηελ ηειηθή έγθξηζε ελζσκάησζεο ε 
Τπεξεζία δχλαηαη λα απνζηείιεη δείγκαηα γηα έιεγρν ησλ θπζηθνκεραληθψλ ηδηνηήησλ 
ζε πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα κε ηελ δαπάλε λα βαξαίλεη ηνλ Αλάδνρν. 
 
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δβδνκήληα 
     (Αξηζκεηηθά) :   70,00 
 

Α.Σ. 1.68 
 
Ν.75.52.02 Σνπνζέηεζε επεμεξγαζκέλσλ πέηξηλσλ θξαζπέδσλ κε ηελ βάζε έδξαζεο 
                   Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7551 

 

Σνπνζέηεζε ησλ ήδε απνμεισζέλησλ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ θαη αθνινχζσο 
επεμεξγαζκέλσλ πέηξηλσλ θξαζπέδσλ, δηαηνκήο 15x30cm, ειεχζεξνπ κήθνπο 
(κεγαιπηέξνπ ηνπ 0,60κ.) ζχκθσλα θαη κε ηα ζρέδηα ηεο Τπεξεζίαο.  
Ζ δαπάλε ηνπ άξζξνπ δελ πεξηιακβάλεη ηελ επεμεξγαζία ηνπ θξαζπέδνπ ήηνη ε θνπή 
ησλ πιεπξψλ ηνπ απνμεισζέληνο θξαζπέδνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνθχπηεη 
ηππνπνηεκέλε θαηά ην δπλαηφ νξαηή ζην άλσ άθξν δηαηνκή 15Υ30 εθ., ειεχζεξνπ 
κήθνπο, κε εηδηθή κέξηκλα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πιάηνπο ησλ 15εθ. θαη θαη’ επέθηαζε 
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ηεο νπηηθήο νκνηνκνξθίαο ησλ ηνπνζεηεκέλσλ θξαζπέδσλ, ηηο απαηηνχκελεο 
κεηαθνξέο θαη θνξηνεθθνξηψζεηο απφ θαη πξνο ην ρψξν ελζσκάησζεο, ηα νπνία 
ακείβνληαη ηδηαηηέξσο κε άιιν ζπκβαηηθφ άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ.  
Πεξηιακβάλεηαη: 

 ε δαπάλε ηνπνζέηεζεο ησλ θξαζπέδσλ κεηά πξνζνρήο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε 
ησλ θζνξψλ – ζξαχζεσλ απηψλ, ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επζπγξακκία ή θακπχιε 
ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο απφ ηα ζρέδηα νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά, ε 
αξκνιφγεζε ησλ αξκψλ κε πδαξέο ηζηκεληνθνλίακα ιεπθνχ ηζηκέληνπ κε πξνζζήθε 
νηθνδνκηθήο ξεηίλεο θαη ρξσζηηθήο έηζη ψζηε ε απφρξσζε ηνπ πιηθνχ 
αξκνινγήκαηνο λα ηείλεη πξνο ηελ απφρξσζε ηνπ θξαζπέδνπ.  

 Ζ δαπάλε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζε επζπγξακκία ή θακπχιε ζηηο πξνβιεπφκελεο 
ζέζεηο απφ ηα ζρέδηα νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά γηα ηελ δηακφξθσζε ζέζεσλ 
θάδσλ απνξξηκκάησλ, ησλ ξακπψλ ΑΜΔΑ θαη ησλ ξακπψλ θαηά κήθνο ησλ 
πεδνδξνκίσλ γηα εμππεξέηεζε ησλ ζέζεσλ parking, κε ρξήζε ηεκαρίσλ φρη 
κηθξφηεξσλ ησλ 0,50κ. 

 Ζ δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηεο ηζηκεληνθνλίαο αξκνινγίαο θαη 
ζηεξεψζεσο ησλ θξαζπέδσλ, ε εξγαζία θαη ηα πιηθά ζπγθφιιεζεο ηνπ θξαζπέδνπ 
επί ηεο βάζεο έδξαζεο κε ηζρπξφ ηζηκεληνθνλίακα πάρνπο 2εθ.. ή επνμεηδηθέο 
ξεηίλεο ή θαηάιιειεο θφιιεο, κε άκκν ή μχιηλεο ζθήλεο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν 
δηαζέζηκν ηξφπν πνπ θαζηζηά δπλαηή ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θξαζπέδσλ ζηελ ζσζηή 
νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά ζέζε πξνθεηκέλνπ αθνινχζσο λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ν εγθηβσηηζκφο ηνπο ζηελ νξηζηηθή ζέζε. 

 Ζ δαπάλε ησλ μπινηχπσλ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο αληηζηεξίμεσο θαη κε ηελ δαπάλε 
θαηαζθεπήο ηεο βάζεο έδξαζεοηνπ θξαζπεδνξείζξνπ (θξαζπέδνπ & ξείζξνπ) θαη 
ησλ ζηεξεψλ εγθηβσηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-02-01-
00 "Κξάζπεδα, ξείζξα θαη ηάθξνη νκβξίσλ θαηαζηξψκαηνο νδνχ επελδεδπκέλεο κε 
ζθπξφδεκα ". 

 
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο 

 ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Γέθα πέληε 
      (Αξηζκεηηθά) :   15,00 

 

Α.Σ. 1.69 
 

Ν.75.52.03 Πξνκήζεηα θαη πιήξεο ηνπνζέηεζε καξκάξηλνπ θξαζπέδνπ κε ηελ βάζε 
έδξαζεο γηα ηελ νξηνζέηεζε λεζίδσλ 

                   Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7551 
 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε καξκάξηλνπ θξαζπέδνπ, δηαηνκήο 6x25x100cm, ζχκθσλα 
θαη κε ηα ζρέδηα ηεο Τπεξεζίαο. Σα θξάζπεδα θαηαζθεπάδνληαη απφ κάξκαξν ζθιεξφ 
έσο εμαηξεηηθά ζθιεξφ, ρξψκαηνο εκίιεπθνπ ελδεηθηηθήο πξνέιεπζεο Καβάιαο ή 
ηζνδπλάκνπ. 
Σν παξφλ άξζξν απνδεκηψλεη ηε δηακφξθσζε ηεο απφηκεζεο ζηελ θνξπθή ηνπ 
θξαζπέδνπ, ψζηε λα απνθηήζεη ηε κνξθή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηα ζρέδηα. 
Ζ δαπάλε ηνπ άξζξνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ αξκνιφγεζε ησλ αξκψλ κε πδαξέο 
ηζηκεληνθνλίακα ιεπθνχ ηζηκέληνπ κε πξνζζήθε νηθνδνκηθήο ξεηίλεο θαη ρξσζηηθήο 
έηζη ψζηε ε απφρξσζε ηνπ πιηθνχ αξκνινγήκαηνο λα ηείλεη πξνο ηελ απφρξσζε ηνπ 
καξκάξνπ. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε επεμεξγαζία θαη κεηαθνξά ησλ θξαζπέδσλ ζηνλ 
ηφπν ηνπ έξγνπ, ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επζπγξακκία ή θακπχιε ζηηο πξνβιεπφκελεο 
ζέζεηο απφ ηα ζρέδηα κε νξηδνληηνγξαθηθή θαη πςνκεηξηθή αθξίβεηα, ε πξνκήζεηα θαη 
κεηαθνξά επί ηφπνπ ηεο ηζηκεληνθνλίαο αξκνινγίαο θαη ζηεξεψζεσο ησλ θξαζπέδσλ, 
ησλ μπινηχπσλ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο αληηζηεξίμεσο θαη κε ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ηεο 
βάζεο έδξαζεο ηνπ θξαζπεδνπ θαη ησλ ζηεξεψλ εγθηβσηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-02-01-00 "Κξάζπεδα, ξείζξα θαη ηάθξνη 
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νκβξίσλθαηαζηξψκαηνο νδνχ επελδεδπκέλεο κε ζθπξφδεκα ". ε επζπγξακκίεο ε άλσ 
επηθάλεηα θαη ε φςε ηνπ θξαζπέδνπ ζα είλαη απαιιαγκέλεο απφ θάζε είδνπο άζθνπεο 
ζιάζεηο, βπζίζεηο, θπξηψζεηο θαη γεληθά αλσκαιίεο.  
Δπί πιένλ ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία θαη ηα πιηθά ζπγθφιιεζεο ηνπ 
θξαζπέδνπ επί ηεο βάζεο έδξαζεο κε ηζρπξφ ηζηκεληνθνλίακα πάρνπο 2εθ. ή 
επνμεηδηθέο ξεηίλεο ή θαηάιιειεο θφιιεο. 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία δείγκα ησλ 
πξναλαθεξφκελσλ θξαζπέδσλ, ψζηε λα ιάβεη ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, 
πξνηνχ πξνρσξήζεη ζηελ πξνκήζεηα ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο, θαζψο θαη έγγξαθε 
δηαβεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη δηαηίζεηαη επαξθήο πνζφηεηα θξαζπέδσλ ησλ απηψλ 
δηαζηάζεσλ θαη ηεο ίδηαο πνηφηεηαο. Σα ελζσκαησκέλα θξάζπεδα ζα πξέπεη λα 
θέξνπλ πξφζθαηε πηζηνπνίεζε CE, ελψ πξηλ ηελ ηειηθή έγθξηζε ελζσκάησζεο ε 
Τπεξεζία δχλαηαη λα απνζηείιεη δείγκαηα γηα έιεγρν ησλ θπζηθνκεραληθψλ ηδηνηήησλ 
ζε πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα κε ηελ δαπάλε λα βαξαίλεη ηνλ Αλάδνρν. 
 
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): αξάληα πέληε 
     (Αξηζκεηηθά) :   45,00 
 

Α.Σ. 1.70 
 

Ν.75.61.05 Οξζνκαξκαξώζεηο από πιάθεο καξκάξνπ ή γξαλίηε κήθνπο έσο 2,00 m 
                   Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7561 
 

Οξζνκαξκαξψζεηο απφ πιάθεο καξκάξνπ ζθιεξνχ ή εμαηξεηηθά ζθιεξνχ ή γξαλίηε 
πάρνπο 2 cm θαη κήθνπο έσο 2,00 m επί ηνίρσλ θαηαθνξχθσλ ή θεθιηκέλσλ 
νηνπδήπνηε χςνπο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-04-00 "Δπέλδπζε 
ηνίρσλ κε πιάθεο καξκάξνπ, γξαλίηε θαη θπζηθψλ ιίζσλ".  
 

Μάξκαξν ζρηζηφ θαη πιηθά ιεηνηξίςεσο, επηζηξψζεσο (ηζηκεληνθνλίακα θαη 
γπςνθνλίακα) θαη αξκνινγήκαηνο επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζίεο θνπήο, 
ιεηνηξίςεσο, απνμέζεσο επηρξηζκάησλ, πξνζεγγίζεσο, ηνπνζεηήζεσο κε 
ηζηκεληνθνλίακα, εγρχζεσο πδαξνχο ηζηκεληνθνληάκαηνο κέρξη ηειείαο πιεξψζεσο 
ησλ θελψλ, αξκνινγήκαηνο θαη θαζαξηζκνχ. πκπεξηιακβάλνληαη νη εκθαλείο ή 
αθαλείο κεηαιιηθνί ζχλδεζκνη απφ νξείραιθν ή αλνμείδσην ράιπβα θαζψο θαη θάζε 
πξνβιεπφκελε επεμεξγαζία ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 
Τπεξεζίαο (ρηππεηφ, ρηεληζηφ , ζθαπηηζαξηζηφθ.ι.π.), θαζψο θαη θάζε απαηηνχκελε 
εξγαζία θαη πιηθά γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ή ζπκπιήξσζε ηκεκάησλ απφ πθηζηάκελα 
αληίζηνηρα πιηθά πνπ παξνπζηάδνπλ θζνξέο πνπ δελ νθείινληαη ζηηο εξγαζίεο πνπ 
εθηειεί ν αλάδνρνο θαη ειαηηψκαηα έλεθα ηνπ ρξφλνπ θαη απαηηείηαη ε αληηθαηάζηαζή 
ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Οη ππφ αληηθαηάζηαζε πιάθεο ζα είλαη ηεο ηδίαο 
απφρξσζεο εθφζνλ πθίζηαηαη ην πιηθφ ζηελ αγνξά ή παξφκνηνπ εθφζνλ ην ίδην δελ 
δηαηίζεηαη πιένλ. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο  
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δβδνκήληα 
     (Αξηζκεηηθά) :   70,00 

 

76.  ΤΑΛΟΤΡΓΙΚΑ  
 

 
 

76.36  Πιάθεο πάιηλεο δαπέδνπ 20Υ20 cm, πάρνπο 3 cm 
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Πιάθεο πάιηλεο δαπέδνπ απφ χαιν ιεπθή, πιήξσο ηνπνζεηεκέλεο επί ζηδεξάο 
εζράξαο.  
 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  

 

Α.Σ. 1.71 
 
76.36.01 Γηαζηάζεσλ 20x20 cm, πάρνπο 3,0 cm 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7636  
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Σέζζεξα θαη πελήληα ιεπηά 
     (Αξηζκεηηθά) :   4,50 

 

 

ΛΟΙΠΑ-ΣΔΛΔΙΧΜΑΣΑ 
 

 

77.  ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ 
 

 

 
Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη 
εηδηθνί φξνη: 
 
α)   ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα 

κηθξνυιηθά γηα ηελ πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πξφζζεησλ 
θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπσο πξίδεο, δηαθφπηεο, θσηηζηηθά, ζηφκηα, ζψκαηα 
ζέξκαλζεο θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο 
(θνπθσκάησλ, δαπέδςλ, επελδχζεσλ θιπ) ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ 
απφ ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε 
απηνθνιιήησλ ηαηληψλ, θχιισλ λάυινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ θιπ) 

 

β)  Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ (αζηάξηα θιπ), 
ζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο έρνπλ, ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
απηφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ πξντφλησλ. Οη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη 
πγξαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή εθάζηνπ πξντφληνο ζα είλαη νη θαζνξηδφκελεο απφ ηνλ 
παξαγσγφ.   

 

γ)  Οηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ 
εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηηο θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή 
εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα ηνπ παξφληνο πνπ αθνξνχλ 
πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο.  

 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ 
Τιηθνχ (MSDS: MaterialSafetyDataSheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ 
πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ 
κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ 
ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο.  

 
 

Α.Σ. 1.72 
 

77.10  Τδξνρξσκαηηζκνί επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκεληνθνληάκαηνο κε αθξπιηθό 
πδαηνδηαιπηόηζηκεληόρξσκα 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7725  
 

Τδξνρξσκαηηζκνί κε ηζηκεληφρξσκα επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκελην-θνληάκαηνο, 
ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ζηξψζεηο κέρξη λα επηηεπρζεί ηέιεηα νκνηνρξσκία θαη ζπλνιηθφ 
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πάρνο μεξνχ πκέλα 125 κηθξά. Τιηθά πάζεο θχζεσο θαη εξγαζία, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-01-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο".  
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Σξία θαη πελήληα ιεπηά 
     (Αξηζκεηηθά) :   3,50 

Α.Σ. 1.73 

 
77.11 Τδξνρξσκαηηζκνί παιαηώλ επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκεληνθνληάκαηνο κε 

αθξπιηθό πδαηνδηαιπηόηζηκεληόρξσκα κε επηζθεπή 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7725  
 

Τδξνρξσκαηηζκνί κε ηζηκεληφρξσκα επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκελην-θνληάκαηνο, 
ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ζηξψζεηο κέρξη λα επηηεπρζεί ηέιεηα νκνηνρξσκία θαη ζπλνιηθφ 
πάρνο μεξνχ πκέλα 125 κηθξάκε ζπνξαδηθέο επηζθεπέο ηεο επηθαλείαοζε πνζνζηφ 5-
20%. Τιηθά πάζεο θχζεσο θαη εξγαζία, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-
01-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο".  
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Σέζζεξα θαη πελήληα ιεπηά 
     (Αξηζκεηηθά) :   4,50 

 

Α.Σ. 1.74 
 

77.55  Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξώλ επηθαλεηώλ κε ρξώκαηα αιθπδηθώλ ή
 αθξπιηθώλ ξεηηλώλ, βάζεσο λεξνύ ε δηαιύηνπ 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7755  
 

Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
03-10-03-00 "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ". 
 

Απφμεζε θαη θαζαξηζκφο κε ςήθηξα θαη ζκπξηδφπαλν, κία ζηξψζε αληηδηαβξσηηθνχ 
ππνζηξψκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ θαη δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο. Τιηθά θαη 
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία,  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δμη 
     (Αξηζκεηηθά) :   6,00 

 
77.67  Υξσκαηηζκνί ζσιελώζεσλ 

 

Υξσκαηηζκνί ζσιελψζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-03-00 
"Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ". 
 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) ζσιήλσλ  
 
 

Α.Σ. 1.75 
 
77.67.02 Γηακέηξνπ απφ 1 1/4 έσο 2" 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7767.4 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Γύν 
     (Αξηζκεηηθά) :   2,00 
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Α.Σ. 1.76 
 
77.95 Αληηγξαθηζηηθέο επαιείςεηο (antigraffiti) κόληκεο πξνζηαζίαο, ελόο ή δύν 
 ζπζηαηηθώλ πνιπνπξεζαληθήο βάζεσο ή βάζεσο ζηιηθόλεο. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7744  
 

Αληηγξαθηζηηθή επάιεηςε επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ, ζθπξνδέκαηνο, θεξακηθψλ, 
καξκάξσλ θαη ιηζσδψλ πιηθψλ, κε ζπζηαδφκελε (θαζαξηζκφο επηθαλεηψλ κε πιχζε, 
ρσξίο αλάγθε επαλάιεηςεο ηεο πξνζηαηεπηηθήο επίζηξσζεο), κε πδξφθνβα πιηθά, 
δηαθαλή, κφληκεο πξνζηαζίαο, κεηά απφ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο 
εθαξκνγήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, ηελ ΔΣΔΠ 05-02-03-00 "Αληηξξππαληηθή 
επάιεηςε" θαη ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Σέζζεξα θαη πελήληα ιεπηά 
     (Αξηζκεηηθά) :   4,50 
 
77.100  Φσηνθαηαιπηηθέο επηζηξώζεηο επί δνκηθώλ ζηνηρείσλ κε ηδηόηεηεο απνδόκεζεο 

αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ θαη κηθξνβίσλ  
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7744  
 

Φσηνθαηαιπηηθή επίζηξσζε επί δνκηθψλ ζηνηρείσλ κε ηδηφηεηεο απνδφκεζεο 
αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ θαη κηθξνβίσλ, κε πιηθφ ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθφ 
εμεηδηθεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη ηδηφηεηέο ηνπ, θαζψο θαη 
ζηνηρεία επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζε θηηξηαθά έξγα. 
 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, ην αζηάξσκα θαη 
ε εθαξκνγή δχν ζηξψζεσλ ηνπ ηειηθνχ ρξψκαηνο (πιηθά - κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, 
ηθξηψκαηα, εμνπιηζκφο θαη εξγαζία).  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  
 

Α.Σ. 1.77 
 

77.100.09 Φσηνθαηαιπηηθφ επίρξηζκα ζηκεληνεηδνχο βάζεσο, θαηάιιειν γηα ηελ 
επεμεξγαζία θαη ηελ πξνζηαζία νδψλ, πεδνδξνκίσλ, πνδειαην-δξφκσλ θαη 
ρψξσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ κε αζθαιηηθή ή ηζηκεληνεηδή επίζηξσζε, ζε 
πάρνο κεγαιχηεξν ησλ 2000 κηθξψλ  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δίθνζη πέληε 
     (Αξηζκεηηθά) :   25,00 
 

Α.Σ. 1.78 
 

Ν.79.80 Βειηίσζε ζεξκηθώλ επηδόζεσλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ κε επίζηξσζε ιεπθώλ ή 
εγρξώκσλ ηζηκεληνπιαθώλ πνπ πεξηέρνπλ ςπρξά πιηθά (coolmaterials)  
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7744  
 

Δπηζηξψζεηο εμσηεξηθψλ δαπέδσλ, δσκάησλ, πεδνδξνκηψλ θαη πιαηεηψλ κε 
ηζηκεληφπιαθεο πεξηέρνπζεο ςπρξά πιηθά (coolmaterials), ιεπθέο ή έγρξσκεο, 
δηαζηάζεσλ 30 x 30 cm ή κεγαιχηεξεο θαη νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ θαη αξρηηεθηνληθνχ 
κνηίβνπ. 
 
Ζ απαηηνχκελε πςειή αλαθιαζηηθφηεηα ησλ ηζηκεληνπιαθψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
θαηεγνξίαο ζα πξνζδίδεηαη κε ελζσκάησζε ςπρξψλ πιηθψλ ζηελ επηθαλεηαθή ηνπο 
ζηνηβάδα ηνπο, θαη φρη κε επίζηξσζε, επίπαζε ή επάιεηςε ςπρξψλ πιηθψλ ζε 
ζπκβαηηθήο θαηαζθεπήο ηζηκεληφπιαθεο.  



ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΑΣΡΑ - ΓΙΑΓΡΟΜΗ 2 (ΚΑΣΧ ΠΟΛΗ) ΚΑΙ ΓΙΑΓΡΟΜΗ 3 

(ΓΙΚΣΤΟ ΠΟΓΗΛΑΣΟΓΡΟΜΧΝ)                                                                                                                                                           57 

 

Οηαλ πξνβιέπεηαη ε δηακφξθσζε αξκψλ ζηελ πιαθφζηξσζε, ε πιήξσζή ηνπο ζα 
γίλεηαη κε ηζηκεληνεηδέο πιηθφ, αλζεθηηθφ ζε πςειέο θαη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 
πεξηβάιινληνο, ην νπνίν ζα εθαξκφδεηαη επηκειψο κε ζχξηγγα αξκνιφγεζεο, ρσξίο 
ππεξρεηιίζεηο ζηελ επηθάλεηα ηεο πιάθαο είηε ηδίνπ ρξψκαηνο κε ην ρξψκα ησλ 
πιαθψλ είηε νπνηνδήπνηε άιινπ ρξψκαηνο επηινγήο ηεο ππεξεζίαο.  
 
Απαγνξεχεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε αξκνιφγεζε κε πδαξέο θνλίακα πνπ εθαξκφδεηαη 
ζηηο ζπκβαηηθέο πιαθνζηξψζεηο, γηαηί κε ηνλ ηξφπν απηφ επέξρεηαη κείσζε ή/θαη 
απψιεηα ησλ ςπρξψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο επίζηξσζεο. 
 

Οη επηδφζεηο ησλ ςπρξψλ ηζηκεληνπιαθψλ εμαξηψληαηαπφ ηελ αλαθιαζηηθφηεηα ηεο 
επηθαλείαο ηνπο ζηελειηαθή αθηηλνβνιία (SolarReflectance, SR), θαη εάλ 
δελθαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε κειέηε, νη θαηλνχξγηεοπιάθεο ζα πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο 
απαηηήζεηο ηνπ αθνινχζνπ πίλαθα: 

Διάρηζηεο επηδόζεηο ιεπθώλ θαη εγρξώκσλ ηζηκεληνπιαθώλ κε ςπρξά πιηθά 

Καηεγνξηνπνίεζε 
πξντφλησλ 

Αξρηθφο 
ζπληειεζηήο 

αλαθιαζηηθφηεηαο 
ζηελ ειηαθή 
αθηηλνβνιία 

(SR) 

Αξρηθφο ζπληειεζηήο 
αλαθιαζηηθφηεηαο ζην 

εγγχο ππέξπζξν θάζκα 

(SRNR) 

Αξρηθφο ζπληειεζηήο 
εθπνκπήο ζην 

ππέξπζξν 
(InfraredEmittance) 

ΟΜΑΓΑ 1  

ΠΛΑΚΕ ΖΩΝΩΝ 
ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΑΜΕΑ 

≥ 0, 60 ≥ 0,65 ≥ 0,85 

ΟΜΑΓΑ 2  

ΑΠΟΥΡΩΕΘ ΚΑΦΕ, ΩΥΡΑ, 
ΚΘΣΡΘΝΟ, ΚΕΡΑΜΘΔΘ, ΜΠΛΕ, 
ΠΡΑΘΝΟ, ΓΚΡΘ 

≥ 0, 50 ≥ 0,60 ≥ 0,85 

ΟΜΑΓΑ 3  

ΛΕΤΚΕ ΠΛΑΚΕ 
≥ 0, 65 ≥ 0,80 ≥ 0,85 

 
Οη πεξηέρνπζεο ςπρξά πιηθά ηζηκεληφπιαθεο, φζνλ αθνξά ηα θπζηθά θαη κεραληθά 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλνρέο δηαζηάζεσλ ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 1339 (ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε αξ. 12.394/406 ΤΠΑΝ- ΤΠΔΥΩΓΔ (ΦΔΚ- 
1794/Β/28-8-2009) , θαη ηνλ θαλνληζκφ 765/2008/ΔΚ. 

Θα ζπλνδεχνληαη επίζεο απφ εθζέζεηο εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ κέηξεζεο ηεο 
αλαθιαζηηθφηεηαο θαη ηνπ ζπληειεζηή εθπνκπήο ζην ππέξπζξν (κε βάζε ηα Πξφηππα: 
ASTM E 903 / ASTM G159) θαη ηνπ ζπληειεζηή εθπνκπήο ζην ππέξπζξν (κε βάζε ηα 
Πξφηππα ASTM E408 / ASTM C1371).  

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία δείγκα ησλ 
πξναλαθεξφκελσλ πιαθψλ, ψζηε λα ιάβεη ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, 
πξνηνχ πξνρσξήζεη ζηελ πξνκήζεηα ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο. Ο Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Δπίβιεςε έγγξαθε δηαβεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή 
φηη δηαηίζεηαη επαξθήο πνζφηεηα πιαθψλ ησλ απηψλ δηαζηάζεσλ θαη ηεο ίδηαο 
πνηφηεηαο. Οη ελζσκαηνχκελεο πιάθεο ΑΜΔΑ ζα πξέπεη λα θέξνπλ πξφζθαηε 
πηζηνπνίεζε CE, ελψ πξηλ ηελ ηειηθή έγθξηζε ελζσκάησζεο ε Τπεξεζία δχλαηαη λα 
απνζηείιεη δείγκαηα γηα έιεγρν ησλ θπζηθνκεραληθψλ ηδηνηήησλ θαη ηεο 
αλαθιαζηηθφηεηαο, ηνπ ζπληειεζηή εθπνκπήο ζην ππέξπζξν (κε βάζε ηα Πξφηππα 
ASTM E 903 / ASTM G159) θαη ηνπ ζπληειεζηή εθπνκπήο ζην ππέξπζξν (κε βάζε ηα 
Πξφηππα ASTM E408 / ASTM C1371), ζε πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα κε ηελ δαπάλε 
λα βαξαίλεη ηνλ Αλάδνρν. 

ηηο πεξηπηψζεηο ηζηκεληνπιαθψλ κε αδξή πθή ή έθηππε επηθάλεηα (ξαβδσηέο, 
ζηακπσηέο θιπ) νη εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ςπρξψλ 
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ηδηνηήησλ ζα αθνξνχλ θαηά ην δπλαηφλ νκαιέο, νκνηνγελείο θαη νκνηφκνξθεο πεξηνρέο 
ηεο επηθάλεηαο. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ ν 
Αλάδνρνο λα επηηχρεη - εμαζθαιίζεη ηελ ηαχηηζε ηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο ησλ πξνο 
πξνζθφκηζε δεηγκάησλ αιιά θαη ελ ζπλερεία ησλ ελζσκαησκέλσλ πνζνηήησλ ζην 
έξγν (θαηά ην ζηάδην ησλ εγθξίζεσλ ελζσκάησζεο) κε ππάξρνληα δηαζέζηκα δείγκαηα 
ηεο Τπεξεζίαο ρξψκαηνο γθξη θαη ψρξα, ηα νπνία θαη ζα ηνπ δηαηεζνχλ πξνο 
δηεπθφιπλζή ηνπ απφ ηελ Τπεξεζία. 

ηελ παξνχζα ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε πξνζαξκνγή ηεο θαηά κήθνπο θιίζεο ηνπ 
πεδνδξνκίνπ απφ ηελ ζηάζκε +0,15κ. (ζε ζρέζε κε ην νδφζηξσκα ηεο νδνχ) ζην 
+0,00κ. πνπ είλαη ην πςφκεηξν ηεο γσλίαο ησλ πεδνδξνκίσλ, θαζψο θαη ε ελαιιαγή 
ζηελ δηάζηξσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ πιαθψλ ΑΜΔΑ (πνξείαο, αιιαγή πνξείαο, 
θηλδχλνπ, εμππεξέηεζεο), αλεμαξηήησο ηνπ δηαζηξσζέλησλ κνηίβνπ, ησλ εκπνδίσλ 
(ζθαινπάηηα, ζέζεηο δέληξσλ, θξεάηηα θ.ι.π.). 
 
Γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξσο πεξαησκέλεο επίζηξσζεο ζχκθσλα κε ηελ 
Μειέηε, κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη ηελ εξγαζία, αθαηξνπκέλσλ ησλ 
εκπνδίσλ εληφο ηεο επηζηξσκέλεο πεξηνρήο (ζέζεηο δέληξσλ, θάδσλ, θξεάηηα, 
ζθαινπάηηα, εζνρέο, πξνεμνρέο θηηξίσλ θαη πεδνδξνκίσλ  θ.ι.π.). 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δίθνζη 
     (Αξηζκεηηθά) :   20,00 

  

Α.Σ. 1.79 
 

Ν.79.81 Βειηίσζε ζεξκηθώλ επηδόζεσλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ κε επίζηξσζε εγρξώκσλ 
θπβνιίζσλ πνπ πεξηέρνπλ ςπρξά πιηθά (coolmaterials)  
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7744  

 

Δπηζηξψζεηο εμσηεξηθψλ δαπέδσλ, πεδνδξνκηψλ θαη πιαηεηψλ κε ιεπθνχο ή 
έγρξσκνπο (γθξη θαη ψρξα) θπβφιηζνπο πεξηέρνληεο ςπρξά πιηθά (coolmaterials), 
νπνηνπδήπνηε ζρήκαηνο θαη δηάζηαζεο, αξρηηεθηνληθνχ κνηίβνπ, ζε νπνηαδήπνηε 
ππνδνκή ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.  

Ζ απαηηνχκελε πςειή αλαθιαζηηθφηεηα ησλ θπβνιίζσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο 
ζα πξνζδίδεηαη κε ελζσκάησζε ςπρξψλ πιηθψλ ζηελ επηθαλεηαθή ηνπο ζηνηβάδα ηνπο, 
θαη φρη κε επίζηξσζε, επίπαζε ή επάιεηςε ςπρξψλ πιηθψλ ζε ζπκβαηηθήο θαηαζθεπήο 
θπβνιίζνπο.  

Οη επηδφζεηο ησλ ςπρξψλ θπβνιίζσλ εμαξηψληαη απφ ηελ αλαθιαζηηθφηεηα ηεο 
επηθαλείαο ηνπο ζηελ ειηαθήαθηηλνβνιία (SolarReflectance, SR), θαη εάλ δελ 
θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε κειέηε, νη θαηλνχξγηνη θπβφιηζνηζα πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο 
απαηηήζεηο ηνπ αθνινχζνπ πίλαθα: 

Διάρηζηεο επηδόζεηο ιεπθώλ θαη εγρξώκσλ θπβόιηζσλ κε ςπρξά πιηθά 

Καηεγνξηνπνίεζε 
πξντφλησλ 

Αξρηθφο 
ζπληειεζηήο 

αλαθιαζηηθφηεηαο 
ζηελ ειηαθή 
αθηηλνβνιία 

(SR) 

Αξρηθφο ζπληειεζηήο 
αλαθιαζηηθφηεηαο ζην 

εγγχο ππέξπζξν θάζκα 

(SRNR) 

Αξρηθφο ζπληειεζηήο 
εθπνκπήο ζην 

ππέξπζξν 
(InfraredEmittance) 

ΟΜΑΓΑ 1  

ΑΠΟΥΡΩΕΘ 
ΚΘΣΡΘΝΟΤ, ΩΥΡΑ, 
ΠΟΡΣΟΚΑΛΘ 

≥ 0, 50 ≥ 0,50 ≥ 0,85 

ΟΜΑΓΑ 2  ≥ 0, 40 ≥ 0,50 ≥ 0,85 
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ΑΠΟΥΡΩΕΘ ΚΑΦΕ, 
ΚΕΡΑΜΘΔΘ, ΜΠΛΕ, 
ΠΡΑΘΝΟ, ΓΚΡΘ 

 
Οη πεξηέρνληεο ςπρξά πιηθά θπβφιηζνη, φζνλ αθνξά ηα θπζηθά θαη κεραληθά 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλνρέο δηαζηάζεσλ ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 1338.  

Θα ζπλνδεχνληαη επίζεο απφ εθζέζεηο εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ κέηξεζεο ηεο 
αλαθιαζηηθφηεηαο ζηελ ειηαθήαθηηλνβνιία (SolarReflectance, SR) (κε βάζε ηα 
Πξφηππα ASTM E 903/ASTM G159) θαη ηνπ ζπληειεζηή εθπνκπήοζην ππέξπζξν, κε 
βάζε ηα Πξφηππα ASTM E408/ASTM C1371. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία δείγκα ηνπ 
πξναλαθεξφκελσλ θπβνιίζσλ, ψζηε λα ιάβεη ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, 
πξνηνχ πξνρσξήζεη ζηελ πξνκήζεηα ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο. Ο Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Δπίβιεςε έγγξαθε δηαβεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή 
φηη δηαηίζεηαη επαξθήο πνζφηεηα θπβνιίζσλ ησλ απηψλ δηαζηάζεσλ θαη ηεο ίδηαο 
πνηφηεηαο. Οη ελζσκαηνχκελνη θπβφιηζνη ζα πξέπεη λα θέξνπλ πξφζθαηε πηζηνπνίεζε 
CE, ελψ πξηλ ηελ ηειηθή έγθξηζε ελζσκάησζεο ε Τπεξεζία δχλαηαη λα απνζηείιεη 
δείγκαηα γηα έιεγρν ησλ θπζηθνκεραληθψλ ηδηνηήησλ θαη ηεο αλαθιαζηηθφηεηαο, ηνπ 
ζπληειεζηή εθπνκπήο ζην ππέξπζξν (κε βάζε ηα Πξφηππα ASTM E 903 / ASTM 
G159) θαη ηνπ ζπληειεζηή εθπνκπήο ζην ππέξπζξν (κε βάζε ηα Πξφηππα ASTM E408 
/ ASTM C1371), ζε πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα κε ηελ δαπάλε λα βαξαίλεη ηνλ 
Αλάδνρν. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ ν 
Αλάδνρνο λα επηηχρεη - εμαζθαιίζεη ηελ ηαχηηζε ηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο ησλ πξνο 
πξνζθφκηζε δεηγκάησλ (θαηά ην ζηάδην ησλ εγθξίζεσλ ελζσκάησζεο) κε ππάξρνληα 
δηαζέζηκα δείγκαηα ηεο Τπεξεζίαο ρξψκαηνο γθξη θαη ψρξα, ηα νπνία θαη ζα ηνπ 
δηαηεζνχλ πξνο δηεπθφιπλζή ηνπ απφ ηελ Τπεξεζία. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ζε πεξίπησζε ελ μεξψ ηνπνζέηεζεο, ε απίζσζε κέζσ 
νκνηφκνξθεο ζηξψζεο ςηιήο ζξαπζηήο άκκνπ επί ηνπ πθηζηάκελνπ ππνζηξψκαηνο 
(ειαθξψο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο), ε ζπκπχθλσζε κε δνλεηή θαζψο θαη ε 
αξκνιφγεζε κε ςηιή ζξαπζηή άκκν ελ μεξψ. Αληίζηνηρα πεξηιακβάλεηαη ζε πεξίπησζε 
πεδνδξφκσλ ή νδψλ ε θνιπµβεηή ηνπνζέηεζε (ζηξψζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 350 
kg ηζηκέληνπ) θαη αξκνιφγεζε είηε κε θνλίακα, είηε κε ςηιή ζξαπζηή άκκν ελ μεξψ 
ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίεο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε αξκνιφγεζεο κεηά πιεξψζεσο ησλ θελψλ δηα 
ιεπηφξεπζηνπ ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 650 θηιψλ ηζηκέληνπ εθφζνλ επηιεγεί ν 
ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο ή άιινο ζπκβαηφο ηξφπνο, είηε ηδίνπ ρξψκαηνο κε ην ρξψκα 
ησλ πιαθψλ είηε νπνηνδήπνηε άιινπ ρξψκαηνο επηινγήο ηεο ππεξεζίαο.  

ηελ παξνχζα ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε πξνζαξκνγή ηεο θαηά κήθνπο θιίζεο ηνπ 
πεδνδξνκίνπ απφ ηελ ζηάζκε +0,15κ. (ζε ζρέζε κε ην νδφζηξσκα ηεο νδνχ) ζην 
+0,00κ. πνπ είλαη ην πςφκεηξν ηεο γσλίαο ησλ πεδνδξνκίσλ. 
 
Γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξσο πεξαησκέλεο επίζηξσζεο ζχκθσλα κε ηελ 
Μειέηε, κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη ηελ εξγαζία, αθαηξνπκέλσλ ησλ 
εκπνδίσλ εληφο ηεο επηζηξσκέλεο πεξηνρήο (ζέζεηο δέληξσλ, θάδσλ, θξεάηηα, 
ζθαινπάηηα, εζνρέο, πξνεμνρέο θηηξίσλ θαη πεδνδξνκίσλ  θ.ι.π.). 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Σξηάληα πέληε 
     (Αξηζκεηηθά) :   35,00 

 

Α.Σ. 1.80 
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N.80.01 Υαιύβδηλνο επηζηύιηνοαπνξξηκκαηνδέθηεο ρσξεηηθόηεηαο 40 ιίηξσλ 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5619 

 Υαιχβδηλνο επηζηχιηνοαπνξξηκκαηνδέθηεο ρσξεηηθφηεηαο 40 ιίηξσλ θπιηλδξηθήο 
κνξθήο κε δηαθνζκεηηθέο νπέο θαη λεπξψζεηο ζηνλ θάδν , ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 
ιεπηνκεξεηψλ. Ο ζηχινο ζηήξημεο είλαη ζσιελσηφο ζηηβαξφο κε δηάκεηξν 60mm. Σν 
βάξνο ηνπ απνξξηκκαηνδέθηε είλαη 38,5 θηιά ελψ ην ζπλνιηθφ ηνπ χςνο ζα είλαη 
πεξίπνπ 1,55κ.. Ζ ζηήξημε ηνπ ζα γίλεηαη είηε ζε βάζε ζθπξνδέκαηνο C16/20 
δηαζηάζεσλ 0,25Υ0,25Υ0,25 κε ελζσκάησζε ηνπ ζηχινπ 0,15κ.εληφο ηεο 
ζθπξνδεηνχκελεο επηθάλεηαο, είηε κε ζηαζεξή ζηεξέσζε ζην δάπεδν κε ρξήζε 
κεηαιιηθήο θιάηδαο θαη ζηήξημε κε 4 βίδεο Μ8. 

Ο θάδνο ζα έρεη δηάκεηξν πεξίπνπ Φ310mm , ζα εθελψλεηαη κε αλάθιηζε (πεξηζηξνθή 
180ν) θαη ε απνζπλδεζή ηνπ απφ ηνλ ζηχιν θαη ε αζθαιηζή ηνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη 
κε ηελ βνήζεηα εηδηθνχ θιεηδηνχ. 

Ο απνξξηκαηνδέθηεο (θάδνο, ζηχινο, θιάληδα ζηήξημεο) ζα είλαη βακκέλνο ζε θνχξλν 
κε αληηνμεηδσηηθή βαθή κεηαιιηθήο πθήο (oxiron) ρξψκαηνο γθξίαλζξαθί. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη ε πιήξεο ηνπνζέηεζε ηνπ 
απνξξηκαηνδέθηε κε ηελ δαπάλε θαζαίξεζεο ηνπ δαπέδνπ, ε εθζθαθή, ε 
θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 
ε θαηαζθεπή ηεο έδξαζεο απηνχ είηε επί ειαθξψο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο (κε 
δνκηθφ πιέγκα Σ196) σο αλσηέξσ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνκήζεηαο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο C16/20 δηαζηάζεσλ 0,25Υ0,25Υ0,25 θαη ηνπ δνκηθνχ πιέγκαηνο, είηε ε 
θιάληδα θαη νη απαηηνχκελεο βίδεο Μ8, ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ, κηθξνυιηθά, αθφκα θαη 
αλ απηά δελ αλαθέξνληαη ξεηά, νη δαπάλεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ηνπο θαη ε εξγαζία 
πιήξνπο ηνπνζέηεζεο. 
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη πξν ηεο ηνπνζεηήζεσο ησλ απνξξηκαηνδεθηψλ ν Αλάδνρνο ζα 
πξνζθνκίζεη δείγκα ζηελ Δπίβιεςε γηα έγθξηζε. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δθαηόλ ηξηάληα πέληε 
     (Αξηζκεηηθά) :   135,00 

 

Α.Σ. 1.81 
 

N.80.02 Απνηξεπηηθό θνισλάθη από γθξίδν ρπηνζίδεξν GG20, βακκέλα κε θνθθώδε 
αληηνμεηδσηηθή βαθή OXIRON δηαηνκήο Φ400 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6401 

 Απνηξεπηηθφ ζθαηξηθφ θνισλάθη δηαηνκήο Φ400, θαηαζθεπαζκέλν απφ γθξίδν 
ρπηνζίδεξν GG20 βακκέλν ζε θνχξλν κε αληηνμεηδσηηθή βαθή κεηαιιηθήο πθήο 
(oxiron), παθησκέλν ζην έδαθνο ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα (ζχκθσλα κε ην ζρέδην 
ιεπηνκέξεηα ηεο κειέηεο). 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη ε πιήξεο ηνπνζέηεζε ηνπ απνηξεπηηθνχ 
εκπνδίνπ κε ηελ δαπάλε θαζαίξεζεο ηνπ δαπέδνπ, ε εθζθαθή, ε θνξηνεθθφξησζε θαη 
κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ε θαηαζθεπή ηεο 
έδξαζεο απηνχ επί ειαθξψο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο (κε δνκηθφ πιέγκα Σ196) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνκήζεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο C16/20 δηαζηάζεσλ 
0,20Υ0,20Υ0,20 θαη ηνπ δνκηθνχ πιέγκαηνο, ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ, κηθξνυιηθά, 
αθφκα θαη αλ απηά δελ αλαθέξνληαη ξεηά, νη δαπάλεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ηνπο θαη ε 
εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο. 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη πξν ηεο ηνπνζεηήζεσο ησλ απνηξεπηηθψλ εκπνδίσλ ν Αλάδνρνο ζα 
πξνζθνκίζεη δείγκα ζηελ Δπίβιεςε γηα έγθξηζε. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δθαηόλ ηξηάληα πέληε 
     (Αξηζκεηηθά) :   135,00 
 

Α.Σ. 1.82 
 

N.80.03 Δπηδαπέδην ραιύβδηλν ζηαρηνδνρείν  
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5619 

 Υαιχβδηλν επηδαπέδην ζηαρηνδνρείν, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο 
ΛΑ4.Σν ζψκα ηνπ ζηαρηνδνρείνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα, 
ελψ ε θνξπθή απφζβεζεο ηζηγάξσλ ηνπ εζσηεξηθνχ θάδνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα. 
Σν ζπλνιηθφ χςνο ηνπ ζηαρηνδνρείνπ ζα είλαη 1,00κ. ελψ ε ζηήξημε ηνπ ζα γίλεηαη κε 
ζηαζεξή ζηεξέσζε ζην δάπεδν κε ρξήζε κεηαιιηθήο θιάηδαο θαη ζηήξημε κε 4 βίδεο 
Μ8. 

Ο εζσηεξηθφο θάδνο ζα αθαηξείηαη πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη ε πεξηζπιινγή 
ησλ απνηζίγαξσλ θαη ε αζθαιηζή ηνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ βνήζεηα εηδηθνχ 
θιεηδηνχ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη ε πιήξεο ηνπνζέηεζε ηνπ ζηαρηνδνρείνπ  
θαη νη απαηηνχκελεο βίδεο Μ8, ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ, κηθξνυιηθά, αθφκα θαη αλ απηά 
δελ αλαθέξνληαη ξεηά, νη δαπάλεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ηνπο θαη ε εξγαζία πιήξνπο 
ηνπνζέηεζεο. 
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη πξν ηεο ηνπνζεηήζεσο ησλ απνξξηκαηνδεθηψλ ν Αλάδνρνο ζα 
πξνζθνκίζεη δείγκα ζηελ Δπίβιεςε γηα έγθξηζε. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Γηαθόζηα πέληε 
     (Αξηζκεηηθά) :   205,00 
 

Α.Σ. 1.83 
 

N.80.04 Υαιύβδηλα θηγθιηδώκαηα  
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6411 

Υαιχβδηλν θηγθιίδσκα αμνληθψλ δηαζηάζεσλ 1000Υ1100ριζη. (ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 
ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο ). Αλαιπηηθφηεξα: 
α.  νη πιεπξηθνί ζσιήλεο ζα είλαη ζπλνιηθνχ χςνπο 1,10κ., δηακέηξνπ  Φ48,3ριζη. θαη 
πάρνπο 2ριζη. Θα θέξνπλ ζηελ θνξπθή ηνπο ραιχβδηλε κπίιηα Φ50 ή Φ60. Σν κήθνο 
ησλ θαηαθφξπθσλ ζσιήλσλ πνπ ππνγεηνπνηείηαη ζα θέξεη νπέο πξνθεηκέλνπ ε 
πάθησζε λα είλαη αζθαιήο 
 
β.  νη νξηδφληηνη δχν ζσιήλεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ζσιήλα Φ32ριζη., 
πάρνπο 2ριζη. πνπ ζα απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 700ριζη.. Ο θαηψηεξνο ζσιήλαο ζα 
απέρεη απφ ην ηειηθφ δάπεδν επίζηξσζεο 150 ριζη. πεξίπνπ θαη απφ ην θαηψηεξν 
ζεκείν πάθησζεο 400ριζη. πεξίπνπ. 
γ.  Οη εζσηεξηθνί ρηαζηί δηαγψληνη ζσιήλεο ζα είλαη απφ ζσιήλεο καζίθ Φ16ριζη., νη 
νπνίνη ζα ελψλνληαη ζην θέληξν ηνπο κε ξνδέηα απφ ζσιήλα δηακέηξνπ Φ48,3ριζη. 
πάρνπο 2 ριζη. 
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δ. Σν θηγθιίδσκα ζα είλαη βακκέλα ειεθηξνζηαηηθά ζε θνχξλν κε βαθή πνχδξαο ζε 
απφρξσζε γθξη – αλζξαθί. 
 
Όιεο νη θνιιήζεηο ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη πεξηκεηξηθέο (φρη κε 
πνληαξηζηά) πξνθεηκέλνπ ε θαηαζθεπή λα είλαη ζηαζεξή θαη πξνζηαηεπκέλε απφ ηε 
δηάβξσζε. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη ε πιήξεο ηνπνζέηεζε ηνπ ραιχβδηλνπ 
θηγθηδψκαηνο κε ηελ δαπάλε θαζαίξεζεο ηνπ δαπέδνπ, ε εθζθαθή, ε θνξηνεθθφξησζε 
θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ε θαηαζθεπή ηεο 
έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ απηνχ επί ειαθξψο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο (κε δνκηθφ 
πιέγκα Σ196) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνκήζεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο C16/20 
δηαζηάζεσλ 0,20Υ0,20Υ0,20 θαη ηνπ δνκηθνχ πιέγκαηνο, ε δαπάλε ηεο 
ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο ζε απφρξσζε γθξη – αλζξαθί (σο αλσηέξσ), ε πξνκήζεηα ησλ 
πιηθψλ, κηθξνυιηθά, αθφκα θαη αλ απηά δελ αλαθέξνληαη ξεηά, νη δαπάλεο γηα ηελ 
πξνζθφκηζε ηνπο θαη ε εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη πξν ηεο ηνπνζεηήζεσο ησλ θηγθιηδσκάησλ ν Αλάδνρνο ζα 
πξνζθνκίζεη δείγκα ζηελ Δπίβιεςε γηα έγθξηζε. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δλελήληα δύν 
     (Αξηζκεηηθά) :   92,00 

 

Α.Σ. 1.84 
 

N.80.05 Μεηαιιηθά πιαίζηα γηα νξηνζέηεζε θάδσλ 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5619 

 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθνχ πιαηζίνπ ζρήκαηνο Π γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ 
θάδσλ, απφ κνλνθφκκαηε ζηδεξνζσιήλαβαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ 2’’ θαη πάρνπο 
ζσιήλα 2ριζη. Ζ δηάζηαζε ηνπ νξηδφληηνπ ηκήκαηνο ηνπ πιαηζίνπ ζα είλαη 80 εθ ελψ ηα 
θαηαθφξπθα 70εθ. θαη ζα θέξεη ειεθηξνζηαηηθή βαθή (θνχξλνπ) ρξψκαηνο θίηξηλνπ. Οη 
γσλίεο ηνπ πιαηζίνπ ζα είλαη θνπξκπαξηζηέο θαη δελ ζα θέξνπλ ζπγθνιιήζεηο. Σα 
πιαίζηα ζα θέξνπλ ηειείσκα ζε θάζε θαηαθφξπθν ηκήκα ζπγθνιινχκελε κεηαιιηθή 
θιάληδα κε ηέζζεξηο (4) νπέο δηακέηξνπ Μ12, ελψ ε ζηήξημε ηνπο ζα επηηπγράλεηαη  κε 
ηέζζεξηο (4) βίδεο Μ10 θαηάιιεινπ κήθνπο L θαη’ ειάρηζην 20εθ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α) ε πξνκήζεηα θαη ε εξγαζία δηακφξθσζεο (θνπξκπάξηζκα, ιείαλζε, ζπγθφιιεζε 
θ.ι.π.) ηνπ ζηδεξνζσιήλα 

β) ε εξγαζία ηεο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο  

γ) ε εξγαζία ζηεξέσζεο ηνπ Π ζηελ ελδεδεηγκέλε ζέζε ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο 
αξκφδηαο Τπεξεζίαο (Γ/λζε Καζαξηφηεηαο)  

δ) Σα πάζεο θχζεσο κηθξνυιηθά πνπ απαηηνχληαη (βίδεο Μ10, παμηκάδηα θ.ι.π.) 
 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ, βακκέλνπ θαη ηνπνζεηεκέλνπ 
πιαηζίνπ  
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δίθνζη επηά 
     (Αξηζκεηηθά) :   27,00 

Α.Σ. 1.85 
 

N.80.06 σιελνεηδή κεηαιιηθά ζηεξίγκαηα κνξθήο Μ γηα ηελ πξόζδεζε πνδειάησλ 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5619 
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 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθνχ πιαηζίνπ ζρήκαηνο Μ γηα ηελ πξφζδεζε 
πνδειάησλ, απφ κνλνθφκκαηε γαιβαληζκέλε ζηδεξνζσιήλα ελ ζεξκψ, δηακέηξνπ Φ60 
ριζη. θαη πάρνπο ζσιήλα 2,5ριζη., ην νπνίν θαη ζα θέξεη ειεθηξνζηαηηθή βαθή 
(θνχξλνπ) ρξψκαηνο πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία.   

Οη δηαζηάζεηο ηνπ κεηαιιηθνχ ζηεξίγκαηνο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην  ζρήκα 8-6 ησλ 
«ηερληθψλ νδεγηψλ γηα ππνδνκέο πνδειάησλ, Ννέκβξηνο 2015», ήηνη ηα δχν αθξαία 
ηκήκαηα ζα έρνπλ χςνο 725 – 750 ριζη., ελψ ην κεζαίν ηκήκα ζα έρεη πςνκεηξηθή 
δηαθνξά 50ριζη. απφ ηελ ηειηθή επίζηξσζε ηνπ εδάθνπο, ελψ ην ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ 
ζα είλαη 1000ριζη. (εμσηεξηθή δηάζηαζε). Δπηπξνζζέησο ζην ηειείσκα ησλ δχν 
θαηαθφξπθσλ ζηεξηγκάησλ (πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ θακπχινπ ηκήκαηνο) ζα ππάξρνπλ 
ελζσκαησκέλεο θαη’ ειάρηζην δχν πεξηκεηξηθέο κεκβξάλεο – ισξίδεο πιάηνπο 
100ριζη. θαη αληαλαθιαζηηθφηεηαο ηχπνπ ΗΗ, ρξψκαηνο αζεκί, κία ζε θάζε ζηέιερνο. 

Όιεο νη γσλίεο ηνπ πιαηζίνπ ζα είλαη θνπξκπαξηζηέο θαη δελ ζα θέξνπλ ζπγθνιιήζεηο. 
Σα πιαίζηα ζα θέξνπλ ηειείσκα ζε θάζε θαηαθφξπθν ηκήκα ζπγθνιινχκελε κεηαιιηθή 
θιάληδα έδξαζεο δηαζηάζεσλ 150Υ150Υ6ριζη., κε ηέζζεξηο (4) νπέο δηακέηξνπ Μ12, 
ελψ ε ζηήξημε ηνπο ζα επηηπγράλεηαη  κε ηέζζεξηο (4) βίδεο Μ10 θαηάιιεινπ κήθνπο L 
θαη’ ειάρηζην 20εθ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α) ε πξνκήζεηα θαη ε εξγαζία δηακφξθσζεο (θνπξκπάξηζκα, ιείαλζε, ζπγθφιιεζε 
θ.ι.π.) ηνπ γαιβαληζκέλνπ ζηδεξνζσιήλα 

β) ε εξγαζία ηεο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο ζηελ απφρξσζε πνπ ζα ππνδείμεη ε ππεξεζία 

γ) ε εξγαζία ζηεξέσζεο ηνπ Μ ζηελ ελδεδεηγκέλε ζέζε ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο 
αξκφδηαο Τπεξεζίαο θαη ηελ παξ. 8.5.1.1 ησλ νδεγηψλ 

δ) Σα πάζεο θχζεσο κηθξνυιηθά πνπ απαηηνχληαη (βίδεο Μ10, παμηκάδηα θ.ι.π.) 
 

 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ, θαη ηνπνζεηεκέλνπ κεηαιιηθνχ 
ζηεξίγκαηνο 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δβδνκήληα πέληε 
     (Αξηζκεηηθά) :   75,00 

Α.Σ. 1.86 
 
N.80.07 σιελνεηδή κεηαιιηθά ζηεξίγκαηα κνξθήο Π γηα ηελ νξηνζέηεζε ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο δηθύθισλ 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5619 

 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθνχ πιαηζίνπ ζρήκαηνο Π γηα ηελ νξηνζέηεζε 
ζέζεσλ ζηάζκεπζεο δηθχθισλ, απφ κνλνθφκκαηε γαιβαληζκέλε ζηδεξνζσιήλα ελ 
ζεξκψ, δηακέηξνπ Φ60 ριζη. θαη πάρνπο ζσιήλα 2,5ριζη., ην νπνίν θαη ζα θέξεη 
ειεθηξνζηαηηθή βαθή (θνχξλνπ) ρξψκαηνο πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ επηβιέπνπζα 
ππεξεζία.   

Οη δηαζηάζεηο ηνπ κεηαιιηθνχ ζηεξίγκαηνο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην  ζρήκα 8-5 ησλ 
«ηερληθψλ νδεγηψλ γηα ππνδνκέο πνδειάησλ, Ννέκβξηνο 2015», ήηνη ηα δχν αθξαία 
ηκήκαηα ζα έρνπλ χςνο 750 ριζη., ελψ ην ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ ζα είλαη 800ριζη. 
(εμσηεξηθή δηάζηαζε). Δπηπξνζζέησο ζην ηειείσκα ησλ δχν θαηαθφξπθσλ 
ζηεξηγκάησλ (πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ θακπχινπ ηκήκαηνο) ζα ππάξρνπλ ελζσκαησκέλεο 
θαη’ ειάρηζην δχν πεξηκεηξηθέο κεκβξάλεο – ισξίδεο πιάηνπο 100ριζη. θαη 
αληαλαθιαζηηθφηεηαο ηχπνπ ΗΗ, ρξψκαηνο αζεκί, κία ζε θάζε ζηέιερνο. 

Όιεο νη γσλίεο ηνπ πιαηζίνπ ζα είλαη θνπξκπαξηζηέο θαη δελ ζα θέξνπλ ζπγθνιιήζεηο. 
Σα πιαίζηα ζα θέξνπλ ηειείσκα ζε θάζε θαηαθφξπθν ηκήκα ζπγθνιινχκελε κεηαιιηθή 
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θιάληδα έδξαζεο δηαζηάζεσλ 150Υ150Υ6ριζη., κε ηέζζεξηο (4) νπέο δηακέηξνπ Μ12, 
ελψ ε ζηήξημε ηνπο ζα επηηπγράλεηαη  κε ηέζζεξηο (4) βίδεο Μ10 θαηάιιεινπ κήθνπο L 
θαη’ ειάρηζην 20εθ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α) ε πξνκήζεηα θαη ε εξγαζία δηακφξθσζεο (θνπξκπάξηζκα, ιείαλζε, ζπγθφιιεζε 
θ.ι.π.) ηνπ γαιβαληζκέλνπ ζηδεξνζσιήλα 

β) ε εξγαζία ηεο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο ζηελ απφρξσζε πνπ ζα ππνδείμεη ε ππεξεζία 

γ) ε εξγαζία ζηεξέσζεο ηνπ Π ζηελ ελδεδεηγκέλε ζέζε ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο 
αξκφδηαο Τπεξεζίαο θαη ηελ παξ. 8.5.1.1 ησλ νδεγηψλ 

δ) Σα πάζεο θχζεσο κηθξνυιηθά πνπ απαηηνχληαη (βίδεο Μ10, παμηκάδηα θ.ι.π.) 
 

 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ, θαη ηνπνζεηεκέλνπ κεηαιιηθνχ 
ζηεξίγκαηνο 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Πελήληα νθηώ 
     (Αξηζκεηηθά) :   58,00 

 

Α.Σ. 1.87 
 

N.80.08  Πξνθαηαζθεπαζκέλα εηδηθά ηεκάρηα θαζηζηηθώλ από ζθπξόδεκα  
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3215 
 
Γηα ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ έγρξσκσλ, εηδηθψλ ηεκαρίσλ 
θαζηζηηθψλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1339 (κε ζήκαλζε CE) (ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο 
θαη ηελ αληίζηνηρε αξρηηεθηνληθή ιεπηνκέξεηα), δηαζηάζεσλ 0,47Υ0,47Υ0,47~0,58κ. 
απφ έγρξσκν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 ρξψκαηνο γθξη, εξγνζηαζηαθήο 
παξαγσγήο, κε ηαπηφρξνλε δφλεζε θαη ζπκπίεζε, κε ιεία εκθαλή ηειηθή επηθάλεηα 
βάζεη θαηάιιεινπ κεηαιιφηππνπ ή πιαζηηθφηππνπ, απνθιεηνκέλεο ηεο παξαζθεπήο 
ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε απηνζρέδηνπο μπιφηππνπο. Οη αθκέο ησλ πιατλψλ 
πιεπξψλ ζα έρνπλ θάιηζα ηειεηψκαηα (απφηκεζε). Ζ παξαγσγή ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ 
θαζηζηηθψλ ζα βαζηζηεί ζε νκαιή θνθθνκεηξηθή θακπχιε θαηαλνκήο αδξαλψλ πιηθψλ 
(κέγηζηνο θφθθνο 8mm), ρακειφ ιφγν N/T (0.35-0.40), ηζηκέλην πςειήο αληνρήο (42,5 
R) θαη πξφζκηθηα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ρακειή πδαηνπεξαηφηεηα θαη πςειή 
εξγαζηκφηεηα. Όζνλ αθνξά ην έρξσκν ζθπξφδεκα απηφ ζα παξάγεηαη κε πξνζζήθε 
ρξσζηηθψλ κεηαιιηθψλ νμεηδίσλ. Οη ρξσζηηθέο ζα είλαη ζε κνξθή ζθφλεο ή πγξνχ κε 
δνζνινγία 4-5% θαηά βάξνο ηζηκέληνπ. Γηα λα δεκηνπξγεζεί νκνηφκνξθν κείγκα 
λσπνχ ζθπξνδέκαηνο, νη ρξσζηηθέο νπζίεο ζα αλακηγλχνληαη αξρηθά κε ηα αδξαλή γηα 
ηελ απνθπγή ζπζζσκαησκάησλ ρξσζηηθήο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα πξνζηίζεηαη ην λεξφ 
θαη ην ηζηκέλην ζχκθσλα πάληα κε ηελ ππνβιεζείζα απφ ηνλ αλάδνρν θαη εγθξηζείζα 
απφ ηελ ππεξεζία κειέηε ζχλζεζεο (άλεπ ηδηαίηεξεο ακνηβήο). Δπί ηεο ηειηθήο άλσ 
επηθάλεηαο ζα ηνπνζεηεζνχλ ηξία(3) ηεκάρηα μπιείαο IROKO ή ηζνδπλάκνπ δηαζηάζεσλ 
0,47Υ0,15Υ0,05 κ. ζηεξενχκελα ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηελ 
αληίζηνηρεαξρηηεθηνληθή ιεπηνκέξεηα) 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε ελζσκάησζεο 
ζχκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαζηζηηθψλ, ε εξγαζία 
ηνπνζέηεζεο ζηελ ελδεδεηγκέλε ζέζε, θαζψο θαη ε δαπάλε ζπλδπαζηηθήο 
ηνπνζέηεζεο πεξηζζνηέξσλ ηεκαρίσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνθχπηεη ε πξνβιεπφκελε 
δηάηαμε ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο ή βάζεη ησλ επηηφπνπ εληνιψλ ηεο επίβιεςεο.  
β. Ζ θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ, ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην θαη λεξνχ 
γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) 
θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ. Ζ κειέηε ζχλζεζεο ηνπ 
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ζθπξνδέκαηνο ζα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν αδαπάλσο ζηελ Τπεξεζία 
πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί. Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα, πξφζκηθηα πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, πξνθεηκέλνπ λα 
εμαζθαιίδεηαη ε ρακειή πδαηνπεξαηφηεηα θαη πςειή εξγαζηκφηεηα.  
γ. Ζ δαπάλε πξνκήζεηαο θαη ελζσκάησζεο θαηάιιεισλ ρξσζηηθψλ κεηαιιηθψλ 
νμεηδίσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ρξσκαηηθή απφδνζε ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 
κειέηεο θαη ηελ αληίζηνηρεαξρηηεθηνληθή ιεπηνκέξεηα). Οη ρξσζηηθέο ζα είλαη ζε κνξθή 
ζθφλεο ή πγξνχ κε δνζνινγία 4-5% θαηά βάξνο ηζηκέληνπ. Γηα λα δεκηνπξγεζεί 
νκνηφκνξθν κείγκα λσπνχ ζθπξνδέκαηνο, νη ρξσζηηθέο νπζίεο ζα αλακηγλχνληαη 
αξρηθά κε ηα αδξαλή γηα ηελ απνθπγή ζπζζσκαησκάησλ ρξσζηηθήο θαη ζηελ ζπλέρεηα 
ζα πξνζηίζεηαη ην λεξφ θαη ην ηζηκέλην ζχκθσλα πάληα κε ηελ ππνβιεζείζα ζρεηηθή 
κειέηε ζχλζεζεο ηεο παξαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. Αλεγκέλε ζηελ ηηκή είλαη θαη νη ηπρφλ 
δνθηκέο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ρξσκαηηθή απφδνζε ζχκθσλα κε ηελ 
αξρηηεθηνληθή κειέηε θαη ηηο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο.  
δ. Ζ δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ 
ζηάζκεο ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε ηα 
θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ 
ηειεηψκαηνο. 
ε. Ζ δαπάλε πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο δνκηθνχ νπιηζκνχΦ10/10 
ζη.   Ζ δαπάλε δηακφξθσζεο θαιηζνγσληψλ, εγθνπψλ, ζθνηηψλ, ζε φιεο ηηο αθκέο ησλ 
ζθπξνδεηνχκελσλ επηθαλεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-
05-00-00 "Καινχπηα εκθαλνχο (αλεπέλδπηνπ) έγρπηνπ ζθπξνδέκαηνο", κε ρξήζε 
μχιηλσλ ή πιαζηηθψλ περίζθσλ δηαηνκήο έσο 75x75 mm, νη νπνίνη ζηεξεψλνληαη 
ζηνπο μπινηχπνπο. Πεξηιακβάλεηαη ε απνθαηάζηαζε ηνπηθψλ θζνξψλ πνπ είλαη 
δπλαηφλ λα πξνθιεζνχλ θαηά ηελ αθαίξεζε ηνπ μπινηχπνπ, κε ρξήζε ηζηκεληνθνλίαο ή 
επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-3. 
δ.    Ζ δαπάλε ησλ πάζεο θχζεσο μπινηχπσλ επηπέδσλ, θακπχισλ (κνλήο ή δηπιήο 
θακππιφηεηαο) ή θεθιηκέλσλ εκθαλψλ επηθαλεηψλ ζθπξνδεκάησλ, κε θφληξα πιαθέ 
ηχπνπ ΒΔΣΟFORM ή κεηαιιφηππσλ ή πιαζηηθψλ μπινηχπσλ πιαληζκέλεο ζαλίδεο ζε 
αξίζηε θαηάζηαζε (θαηλνχξγηα μπιεία ή μπιεία κε ιηγφηεξεο απφ πέληε ρξήζεηο), γηα ηελ 
επίηεπμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 01-05-00-00 "Καινχπηα εκθαλνχο (αλεπέλδπηνπ) έγρπηνπ ζθπξνδέκαηνο".  
πκπεξηιακβάλεηαη ε επάιεηςε ησλ μπινηχπσλ κε θαηάιιειν αληηθνιιεηηθφ πιηθφ, ε 
ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ παξεκβιεκάησλ ζηα δεζίκαηα ηνπ μπιφηππνπ θαη ε πδαην-
ζηεγήο ζθξάγηζε ησλ αξκψλ ηνπ μπιφηππνπ.  
ε.  Ζ δαπάλε πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο επί ηεο άλσ ζθπξνδεηνχκελεο ηξηψλ (3) 
ηεκαρίσλ μπιείαο IROKO ή ηζνδπλάκνπ δηαζηάζεσλ 0,47Υ0,15Υ0,05 κ. ζηεξενχκελα 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ιεπηνκέξεηα) κεηά ησλ 
απαηηνπκέλσλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ. Οη μχιηλεο επηθάλεηεο ζα έρνπλ ππνζηεί πιήξε 
επεμεξγαζία (ξνθάληζκα, πιάληζκα, ηξίςηκν) θαη δηακφξθσζε ησλ αθκψλ θαη ησλ 
άθξσλ ηνπο. 
ζ. Ο εκπνηηζκφο κε κπθεηνθηφλα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ μχινπ έλαληη πξνζβνιήο απφ 
κηθξννξγαληζκνχο (παξάζηηα, κχθεηεο, θ.ι.π.), ε πξνζηαηεπηηθή επάιεηςε κε 
πδξναπνζεηηθφ ιάδη πξνζηαζίαο (deckoil) πνπ πεξηέρεη εηδηθά θίιηξα απνξξφθηζεο ηεο 
ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο. 
Σέινο αλεγκέλα ζηελ παξνχζα ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε άιιε δαπάλε εξγαζίαο 
θαη πιηθψλ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα 
κε ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
Σηκή αλά ηεκάρην πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θαζηζηηθνχ. 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δθαηόλ εμήληα 
     (Αξηζκεηηθά) :   160,00 

 

Α.Σ. 1.88 
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N.80.09 Πξνθαηαζθεπαζκέλν θαζηζηηθό από ζθπξόδεκα δηαζηάζεσλ 2,00Υ0,50κ.  

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3215 
 
Γηα ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ έγρξσκσλ θαζηζηηθψλ θαηά ΔΛΟΣ 
ΔΝ 1339 (κε ζήκαλζε CE) (ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηελ 
αληίζηνηρεαξρηηεθηνληθή ιεπηνκέξεηα), δηαζηάζεσλ 2,00Υ0,50Υ0,45~0,56κ, απφ 
έγρξσκν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 ρξψκαηνο γθξη, εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο, 
κε ηαπηφρξνλε δφλεζε θαη ζπκπίεζε, κε ιεία εκθαλή ηειηθή επηθάλεηα βάζεη 
θαηάιιεινπ κεηαιιφηππνπ ή πιαζηηθφηππνπ, απνθιεηνκέλεο ηεο παξαζθεπήο ηνπο επί 
ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε απηνζρέδηνπο μπιφηππνπο.Οη αθκέο ησλ πιατλψλ πιεπξψλ ζα 
έρνπλ θάιηζα ηειεηψκαηα ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρεαξρηηεθηνληθή ιεπηνκέξεηα. Ζ 
παξαγσγή ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαζηζηηθψλ ζα βαζηζηεί ζε νκαιή θνθθνκεηξηθή 
θακπχιε θαηαλνκήο αδξαλψλ πιηθψλ (κέγηζηνο θφθθνο 8mm), ρακειφ ιφγν N/T (0.35-
0.40), ηζηκέλην πςειήο αληνρήο (42,5 R) θαη πξφζκηθηα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη 
ε ρακειή πδαηνπεξαηφηεηα θαη πςειή εξγαζηκφηεηα. Όζνλ αθνξά ην έρξσκν 
ζθπξφδεκα απηφ ζα παξάγεηαη κε πξνζζήθε ρξσζηηθψλ κεηαιιηθψλ νμεηδίσλ. Οη 
ρξσζηηθέο ζα είλαη ζε κνξθή ζθφλεο ή πγξνχ κε δνζνινγία 4-5% θαηά βάξνο 
ηζηκέληνπ. Γηα λα δεκηνπξγεζεί νκνηφκνξθν κείγκα λσπνχ ζθπξνδέκαηνο, νη ρξσζηηθέο 
νπζίεο ζα αλακηγλχνληαη αξρηθά κε ηα αδξαλή γηα ηελ απνθπγή ζπζζσκαησκάησλ 
ρξσζηηθήο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα πξνζηίζεηαη ην λεξφ θαη ην ηζηκέλην ζχκθσλα πάληα 
κε ηελ ππνβιεζείζα απφ ηνλ αλάδνρν θαη εγθξηζείζα απφ ηελ ππεξεζία κειέηε 
ζχλζεζεο (άλεπ ηδηαίηεξεο ακνηβήο). 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε ελζσκάησζεο 
ζχκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαζηζηηθψλ, ε εξγαζία 
ηνπνζέηεζεο ζηελ ελδεδεηγκέλε ζέζε, θαζψο θαη ε δαπάλε ζπλδπαζηηθήο 
ηνπνζέηεζεο πεξηζζνηέξσλ ηεκαρίσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνθχπηεη ε πξνβιεπφκελε 
δηάηαμε ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο ή βάζεη ησλ επηηφπνπ εληνιψλ ηεο επίβιεςεο.  
β. Ζ θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ, ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην θαη λεξνχ 
γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) 
θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ. Ζ κειέηε ζχλζεζεο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο ζα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν αδαπάλσο ζηελ Τπεξεζία 
πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί. Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα, πξφζκηθηα πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, πξνθεηκέλνπ λα 
εμαζθαιίδεηαη ε ρακειή πδαηνπεξαηφηεηα θαη πςειή εξγαζηκφηεηα.  
γ. Ζ δαπάλε πξνκήζεηαο θαη ελζσκάησζεο θαηάιιεισλ ρξσζηηθψλ κεηαιιηθψλ 
νμεηδίσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ρξσκαηηθή απφδνζε ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 
κειέηεο θαη ηελ αληίζηνηρεαξρηηεθηνληθή ιεπηνκέξεηα). Οη ρξσζηηθέο ζα είλαη ζε κνξθή 
ζθφλεο ή πγξνχ κε δνζνινγία 4-5% θαηά βάξνο ηζηκέληνπ. Γηα λα δεκηνπξγεζεί 
νκνηφκνξθν κείγκα λσπνχ ζθπξνδέκαηνο, νη ρξσζηηθέο νπζίεο ζα αλακηγλχνληαη 
αξρηθά κε ηα αδξαλή γηα ηελ απνθπγή ζπζζσκαησκάησλ ρξσζηηθήο θαη ζηελ ζπλέρεηα 
ζα πξνζηίζεηαη ην λεξφ θαη ην ηζηκέλην ζχκθσλα πάληα κε ηελ ππνβιεζείζα ζρεηηθή 
κειέηε ζχλζεζεο ηεο παξαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. Αλεγκέλε ζηελ ηηκή είλαη θαη νη ηπρφλ 
δνθηκέο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ρξσκαηηθή απφδνζε ζχκθσλα κε ηελ 
αξρηηεθηνληθή κειέηε θαη ηηο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο.  
δ. Ζ δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ 
ζηάζκεο ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε ηα 
θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ 
ηειεηψκαηνο. 
ε. Ζ δαπάλε πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο δνκηθνχ νπιηζκνχΦ10/10 
ζη.   Ζ δαπάλε δηακφξθσζεο θαιηζνγσληψλ, εγθνπψλ, ζθνηηψλ, ζε φιεο ηηο αθκέο ησλ 
ζθπξνδεηνχκελσλ επηθαλεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-
05-00-00 "Καινχπηα εκθαλνχο (αλεπέλδπηνπ) έγρπηνπ ζθπξνδέκαηνο", κε ρξήζε 
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μχιηλσλ ή πιαζηηθψλ περίζθσλ δηαηνκήο έσο 75x75 mm, νη νπνίνη ζηεξεψλνληαη 
ζηνπο μπινηχπνπο. Πεξηιακβάλεηαη ε απνθαηάζηαζε ηνπηθψλ θζνξψλ πνπ είλαη 
δπλαηφλ λα πξνθιεζνχλ θαηά ηελ αθαίξεζε ηνπ μπινηχπνπ, κε ρξήζε ηζηκεληνθνλίαο ή 
επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-3. 
δ.    Ζ δαπάλε ησλ πάζεο θχζεσο μπινηχπσλ επηπέδσλ, θακπχισλ (κνλήο ή δηπιήο 
θακππιφηεηαο) ή θεθιηκέλσλ εκθαλψλ επηθαλεηψλ ζθπξνδεκάησλ, κε θφληξα πιαθέ 
ηχπνπ ΒΔΣΟFORM ή κεηαιιφηππσλ ή πιαζηηθψλ μπινηχπσλ πιαληζκέλεο ζαλίδεο ζε 
αξίζηε θαηάζηαζε (θαηλνχξγηα μπιεία ή μπιεία κε ιηγφηεξεο απφ πέληε ρξήζεηο), γηα ηελ 
επίηεπμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 01-05-00-00 "Καινχπηα εκθαλνχο (αλεπέλδπηνπ) έγρπηνπ ζθπξνδέκαηνο".  
πκπεξηιακβάλεηαη ε επάιεηςε ησλ μπινηχπσλ κε θαηάιιειν αληηθνιιεηηθφ πιηθφ, ε 
ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ παξεκβιεκάησλ ζηα δεζίκαηα ηνπ μπιφηππνπ θαη ε πδαην-
ζηεγήο ζθξάγηζε ησλ αξκψλ ηνπ μπιφηππνπ.  
Σέινο αλεγκέλα ζηελ παξνχζα ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε άιιε δαπάλε εξγαζίαο 
θαη πιηθψλ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα 
κε ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
Σηκή αλά ηεκάρην πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θαζηζηηθνχ. 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Πεληαθόζηα  
     (Αξηζκεηηθά) :   500,00 
 

Α.Σ. 1.89 
 

N.80.10 Παξαδνζηαθά θαζηζηηθά 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5104 
 
Παξαδνζηαθά θαζηζηηθά κε ζθειεηφ θαηαζθεπαζµέλν απφ εηδηθφ ρπηνζίδεξν 
ductileironGGG50, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα ηεο κειέηεο. Σα μχια ζα είλαη 
απφ pitchpine ή Oregonpine ή θεξαζηά, βαµµέλα µε πδαηνδηάιπηαρξψµαηα θαη βεξλίθηα 
εμαηξεηηθήο αληνρήο θαη µε ηνμηθήο ρεµηθήο ζχλζεζεο, µε δηαδηθαζία εµπνηηζµνχ, βάζεη 
δηεζλψλ πξνηχπσλ DIN. Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψµαηα ησλ μχισλ ζα είλαη 
πδαηνδηαιπηάρξψµαηα θεξηνχ, εηδηθά µειεηεµέλα γηα ηηο θιηµαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο 
ρψξαο µαο, απνιχησο αθίλδπλα πξνο ηνπο ρξήζηεο θαη θηιηθά ζην πεξηβάιινλ, ρσξίο 
πεξηέρνπλ µφιπβδν, ρξψµην, θάδµην ή άιια βαξέα µέηαιια. 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε ζπζθεπαζία θαη απνζπζθεπαζία ησλ επηκέξνπο 
ζηνηρείσλ ησλ θαζηζηηθψλ, ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη θχιαμή ηνπο ζην εξγνηάμην, ε 
ζπλαξκνιφγεζε θαη ζηεξέσζε ή πάθησζή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
πξνκεζεπηή θαη ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο, ηα πάζεο θχζεσο πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο θαζψο θαη ε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ 
θαζηζηηθψλ απφ θζνξέο θαη ξχπαλζε θαηά ηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ άιισλ εξγαζηψλ 
ηνπ έξγνπ. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Γηαθόζηα πελήληα  
     (Αξηζκεηηθά) :   250,00 
 

Α.Σ. 1.90 
 

N.80.14 Μεηαιιηθόο θάδνο 1100 ιίηξσλ κε πιαζηηθό θαπάθη 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5619 

 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθνχ θάδνπ 1100 ιίηξσλ κε πιαζηηθφ θαπάθη 
ρξψκαηνο πξάζηλν (γηα θάδνπο απνξξηκκάησλ) ή κπιε (γηα θάδνπο αλαθχθισζεο). Οη 
θάδνη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ εηδηθήο πνηφηεηαο ραιπβδνειάζκαηα, πάρνπο 
ηνπιάρηζηνλ 1,3 ριζη., κε πξφζζεηε ζεξκή επηςεπδαξγχξσζε θαηά ΔΝ ISO 1461 κεηά 
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ηελ πιήξε ζπγθφιιεζε θαη ελζσκάησζε φισλ ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ζε ζεξκφ 
κπάλην εγγπεκέλεο θαζαξφηεηαο ςεπδαξγχξνπ ηνπιάρηζηνλ 98%. Σν πάρνο 
γαιβαλίζκαηνο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν ησλ πελήληα πέληε (55) κηθξψλ ζε 
νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ θάδνπ. Σν θαπάθη (ζηέγαζηξν) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ 
πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην κε ηελ κέζνδν INJECTION γηα ζπλνρή ζρήκαηνο, θξάηεκα 
θαηαζθεπήο θαη ιφγνπο ππξαζθάιεηαο πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 4 ριζη., αλαιφγνπ 
ρξψκαηνο (πξάζηλν ή κπιε) αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπ. Αλαιπηηθφηεξα νη θάδνη ζα 
πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνη κε ηελ επηζπλαπηφκελε ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο.    

Οη πξνο ηνπνζέηεζε θάδνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο 
πνηφηεηαο ηεο δηεζλνχο ζεηξάο ISO 9001/2008, ISO 14001, πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο 
θαη ειέγρνπ ηεο Δ.Δ. σο πξνο ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο ΔΝ 840 (π.ρ. GS) θαζψο 
θαη ηελ Δπξσπατθή νδεγία 2000/14 ΔΝ 3744 πεξί απνθπγήο ζνξχβνπ θαηά ηελ 
εθθέλσζε καδί κε ηηο ζρεηηθέο πξνο ηνχην κεηξήζεηο, ζήκα αζθάιεηαο CE απφ 
πηζηνπνηεκέλε δεκφζηα αξρή, θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο πξνο ηελ 
νδεγία ΔΝ 287 γηα ηνπο ζπγθνιιεηέο ησλ κεηαιιηθψλ θάδσλ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πξνηεηλφκελεο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη 
αλαθχθισζεο ζηα ζρέδηα αλάπιαζεο ηεο κειέηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη ε 
νξηζηηθνπνίεζε ηνπο σο πξνο ηελ αθξηβή ζέζε, ην πιήζνο αλά ζέζε θαη ην είδνο ησλ 
θάδσλ ζα γίλεη θαηφπηλ ησλ ζρεηηθψλ ππνδείμεσο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο θαηά ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη πξν ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζεηήζεσο ησλ θάδσλ ν Αλάδνρνο ζα 
πξνζθνκίζεη ηα θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά (πξνζπέθηνπο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο, 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά θ.ι.π.), πξνθεηκέλνπ λα ειερζεί θαη  
εγθξηζεί απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ε θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ είδνπο. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Σξηαθόζηα  
     (Αξηζκεηηθά) :   300,00 
 

Πάηξα, 18/04/2018 Πάηξα, 18/04/2018 Πάηξα, 18/04/2018 

 ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 
Ζ πληαμαζα Ζ Πξντζηακέλε Σκήκαηνο 

Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ 
Ζ Γηεπζχληξηα 

Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ 
   

Μαξία Εέξβα 
Πνιηηηθφο  Μερ/θφο 

Μαξία Εέξβα 
Πνιηηηθφο Μερ/θφο 

Διέλε Αιεμνπνχινπ 
Αγξνλ. Σνπνγξ. Μεραληθφο 

 



   

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ                               
ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ  
Γ/ΝΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ- Ζ/Μ                                           
ΣΜΖΜΑ Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ 
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ΠΟΓΖΛΑΣΟΓΡΟΜΩΝ)  
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11.824.000,00 € (κε Φ.Π.Α) 
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ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
 
 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη 
απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε 
Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

1. Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο 
πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα 
εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ 
πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε 
Γεκνπξάηεζεο. 

Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ 
απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο 
νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  πξνθχπηεη ην 
πξνυπνινγηδφκελν άκεζν θφζηνο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επί κέξνπο 
εξγαζηψλ ή ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. ηηο ηηκέο 
κνλάδνο απηέο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, 
έμνδα εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ., πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ 
απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  

1.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη 
βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, 
θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο 
θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 
θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε 
κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

 Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, 
ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ 
Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο 
θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 
(ΦΔΚ 1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ 
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο 
αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 Ωο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα δηαρείξηζή 
ηνπο. 

1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 
(ζην Η.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο 
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θ.ιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 
ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, 
αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ 
έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη 
ηδηαηηέξσο) θ.ιπ., ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ 
νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, επηζηεκνληθνχ 
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πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζηαηψλ κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ 
πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.4 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ 
εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε 
ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο 
εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.5 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 
ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ 
παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θιπ, 
ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε 
θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ 
απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη 
θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ 
πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Έξγν, θαζψο θαη ε 
απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ 
ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θ.ιπ. θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν 
πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη 
ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  

Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ 
εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

(α)  Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην 
Γεκφζην 

(β)  Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, 
αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

1.6 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα 
κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, 

1.7 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο 
θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ 
κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο 
πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα 
πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θ.ιπ., θαζψο θαη νη 
δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο 
αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο 
θ.ιπ.) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

1.8 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο 
θχζεσο ‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε 
κεραλεκάησλ, εξγαζία θ.ιπ.) 

1.9 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο ηνπ έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο 
νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ 
απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, 
βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη 
επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη 
πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ 
ηνπ Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην 
Έξγν.  
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Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 
δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

1.10 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε 
ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ 
πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ 
επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  

  Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ  

1.11 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ 
θαη πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα 
Ο.Κ.Ω. θ.ιπ.),  

(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 
ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ),  

(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο 
γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Ζ, ΓΔΤΑx θ.ιπ.),  

(δ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,  

(ε)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ 
(ηνπνγξαθηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο 
ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα 
σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε 
άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,  

(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 
έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη 
ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θ.ιπ.). 

1.12 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο 
ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 

(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη 
απαξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο  

(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή 
θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ 
ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή 
ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε 
ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε 
ηεο θπθινθνξίαο θ.ιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ 
πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ 
πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο. 

1.13 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, 
αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, 
εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ 
επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη 
γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ 
εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ 
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ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο 
νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]),  

1.14 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη 
ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο 
κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε 
εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, 
πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

 1.15 Ζ δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί 
δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε. 

1.16 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ 
εληνπηδνκέλσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο 
θνίηεο πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο 
θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη 
ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο 
αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.18 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ 
πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.19 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα 
δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε 
νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ 
ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ 
θαη πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, 
δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ιπ.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ 
δηαηήξεζή ηνπο. 

1.20 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. 
πνπ δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο 
εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά 
ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο 
ηνπ Έξγνπ. 

1.21 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο 
γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θ.ιπ.) πνπ 
νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ 
ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.22 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο 
δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο 
ηνπ Αλαδφρνπ θαη απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ 
θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή 
έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη 
νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή 
αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, 
εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε 
ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, 
ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

1.23 Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ 
εθαξκνγή αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, 
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δεκηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη 
απφζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

1.24 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, 
ηερληθψλ έξγσλ θ.ιπ., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ 
αγσγψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.25 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα 
εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο 
ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θ.ιπ. 

1.26 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο 
Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.27 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, 
άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θ.ιπ.), ηα 
νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 

(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη 
κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή 
άιιεο εξγαζίεο. 

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ 
(Γ.Δ.) θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο νη 
νπνίεο δελ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο αιιά αθνξνχλ ζπλνιηθά ην 
θφζηνο ηνπ έξγνπ φπσο, θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο 
ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, 
πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο 
θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε: 

(α)  ηαζεξά έμνδα, δειαδή άπαμ αλαιακβαλφκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία 
πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Δμαζθάιηζεο θαη δηαξξχζκηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε θχξησλ θαη 
βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ π.ρ.  γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο. 

(2) Αλέγεξζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή 
άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(3) Πεξίθξαμεο ή/θαη δηαηάμεσλ επηηήξεζεο εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ 
εθηέιεζεο εξγαζηψλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(4) Δμνπιηζκνχ  θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε 
δηαζθάιηζε ιεηηνπξγηθήο εηνηκφηεηαο, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 
ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ 
επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

(5) Απνκάθξπλζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ 
πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά 
ηξφπν απνδεθηφ  θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 

(6) Κηλεηνπνίεζεο (εηζθφκηζεο ζην εξγνηάμην) ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γεληθήο 
ρξήζεο (π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ), φπσο πξνβιέπεηαη ζην 
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ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη απνθηλεηνπνίεζεο κε ην πέξαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
ρξφλνπ απαζρφιεζεο. 

(7) Οη δαπάλεο επηζθφπεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο 
ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην άκεζν θφζηνο. 

(8) Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο ησλ ΑΤ/ΦΑΤ (ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο/Φάθεινο 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

(9) Γηα θφξνπο. 

(10) Γηα εγγπεηηθέο. 

(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 

(12) Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ. 

(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

(14) Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο (π.ρ. εμεχξεζεο ρψξσλ γξαθείσλ θαη ινηπψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, απαηηήζεσο γηα κειέηεο πνπ κπνξεί 
λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη απαίηεζε 
ηζρπξήο λνκηθήο ππνζηήξημεο, απαηηήζεηο γηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ κε ιεθζείζεο 
ππφςε αθξαίεο επηηφπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηφκελεο απφ αζθάιηζε). 

(β)  Υξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Υξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ 
(πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ θαζαξψλ ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιέςεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ) 

(2) Πξνζσπηθνχ γεληθήο επηζηαζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν (ζε πεξίπησζε κε 
κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο 
απαζρφιεζεο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ζην έξγν). Αλεγκέλεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη 
δαπάλεο γηα πξνβιεπφκελεο λφκηκεο απνδεκηψζεηο. Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ 
θαη νη επηζηάηεο, κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, ηερληθά, 
αζθαιηηθά) δελ πεξηιακβάλνληαη. 

(3) Ννκηθήο ππνζηήξημεο  

(4) Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc  κεηάθιεζε 

(5) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ π.ρ. 
ρξήζε απηνθηλήησλ 

(6) Λεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο 
πξνζσπηθνχ  

(7) Μεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο 
εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε πξνο 
απηνχο 

(8) πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

(9) Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 

(10) Σν αλαινγνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο 
επηρείξεζεο, θφζηνο  έδξαο επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο 

  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ 
Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

  Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
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παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά φκσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ 
πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν 
παξάδεηγκα: 

(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ 
απφ ζθπξφδεκα, PVC θ.ιπ. 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο 
αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα 
αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη 
αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο 
κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 

     DN / DM  

  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

   DM:  Ζ ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην 
παξφλ Σηκνιφγην. 

Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε 
ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 

(2) Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή αλαιφγνπ 

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο 
πιάθαο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο 
ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην 
ιφγν:  

     DN / 12 

 φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

(3) ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο 
ηαηλίαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο 
ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην 
ιφγν:  

     ΒN / 240  

 φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 

Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

Όπνπ ζηα επηκέξνπο άξζξα ππάξρεη αλαθνξά ζε ΔΣΔΠ ησλ νπνίσλ έρεη αξζεί κε 
απφθαζε ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή, ε ζρεηηθή αλαθνξά κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη κε 
αλαθνξά ζε ΠΔΣΔΠ ή άιιν πξφηππν πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ζηνπο 
γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο. 

 

 

 
Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Τηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] 
παξαπιέπξωο ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΕΥΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ 
δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ηωλ, θαηά πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ. 
 
Η Δεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ 
έξγνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
 
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ωο άλω δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ θαζνξίδνληαη νη 
αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m

3
.km 
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ε αζηηθέο πεξηνρέο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,28   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Δθηόο πόιεσο   

 · νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,20   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19   

 · νδνί θαθήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,25   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

 · εξγνηαμηαθέο νδνί   

 - απφζηαζε < 3 km 0,22   

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20   

Πξόζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε αλακνλή 
θνξηνεθθόξησζεο (αζθαιηηθά, εθζθαθέο 
ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο 
εθζθαθέο) 

0,03 

 
 
Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] ηωλ 
άξζξωλ ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε θπβηθά 
κέηξα (m

3
), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.  

 
Σε θακκία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε 
άιιε πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνύκελα m

3
 θάζε 

εξγαζίαο, όπωο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 
 

Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην (ΝΕΤ 
ΟΔΟ), πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεωο ηωλ άξζξωλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη 
αλαζεωξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδόκελν θωδηθό αλαζεώξεζεο (δελ 
πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεώξεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ). 
 

Γηα ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο ιήθζεθε ε ηηκαξηζκηθή Γ’ ηξηκ. 2012 
          
        Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ ηηκή 

ησλ άξζξσλ πνπ αθνξνχλ εθζθαθέο θαη θαζαηξέζεηο, ιήθζεθε σο απφζηαζε 
κεηαθνξάο 25Km (ηδηψηεο ππνδνρέαο, ζπκπξάηησλ κε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα 
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο)  γηα ιήμε θαη δηαρείξηζε πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη 
θαζαηξέζεσλ ζηε ζέζε Αγ. ηέθαλνο (Άλσ Γηδαραίηθα) Β.Η.Π.Δ. Πάηξαο κε ηηκή 
κνλάδνο:  

        α) γηα ηα πξψηα 4Km =0,28€/m3 (ζε αζηηθέο πεξηνρέο) θαη   
        β) γηα ηα ππφινηπα 21Km = 0,19€m3 (Δθηφο πφιεσο δηα κέζνπ νδψλ θαιήο   
            βαηφηεηαο) 
        γ) επηβάξπλζε ιφγσ αλακνλήο 0,03€/m3. 
 
        ύλνιν δαπάλεο θαζαξήο κεηαθνξάο πξντόλησλ εθζθαθώλ & 

θαζαηξέζεσλ:  5,14€/m3. 
 
         Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ ηηκή 

ησλ άξζξσλ πνπ αθνξνχλ επηρψζεηο θαη εξγαζηψλ νδνζηξσζίαο, ιήθζεθε σο 
απφζηαζε κεηαθνξάο 40Km (Άξαμνο Αραταο) κε ηηκή κνλάδνο:   

         α) γηα ηα πξψηα 5Km =0,21€/m3 (ζε αζηηθέο πεξηνρέο) θαη  
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         β) γηα ηα ππφινηπα 35Km = 0,19€m3 (Δθηφο πφιεσο δηα κέζνπ νδψλ θαιήο    
             βαηφηεηαο). 
         γ) επηβάξπλζε ιφγσ αλακνλήο 0,03€/m3. 
 
 
        ύλνιν δαπάλεο θαζαξήο κεηαθνξάο πξντόλησλ επηρώζεσλ & 

εξγαζηώλ νδνζηξσζίαο: 7,73€/m3. 
 
         Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ ηηκή 

ησλ άξζξσλ πνπ αθνξνχλ εξγαζίεο αζθαιηηθψλ, ιήθζεθε σο απφζηαζε 
κεηαθνξάο 25Km (ΒΗ.ΠΔ. Αραταο) κε ηηκή κνλάδνο:   

         α) γηα ηα πξψηα 4Km =0,28€/m3 (ζε αζηηθέο πεξηνρέο) θαη  
         β) γηα ηα ππφινηπα 21Km = 0,19€m3 (Δθηφο πφιεσο δηα κέζνπ νδψλ θαιήο  
             βαηφηεηαο). 
         γ) επηβάξπλζε ιφγσ αλακνλήο 0,03€/m3. 
          
         ύλνιν δαπάλεο θαζαξήο κεηαθνξάο αζθαιηηθώλ πιηθώλ: 5,14€/m3. 
 
        Οη ηηκέο ησλ άξζξσλ νδνπνηταο ειήθζεζαλ απφ ηνλ ηνλ Πίλαθα Σηκψλ 

Δξγαζηψλ Έξγσλ Οδνπνηίαο γηα έξγα 5.000.000 έσο 10.000.000€ ηνπ 
Καλνληζκνχ Πεξηγξαθηθψλ Σηκνινγίσλ Δξγαζηψλ γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο 
έξγσλ πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. ΓΝγ/oηθ.35577/ΦΝ 466 απφθαζε (ΦΔΚ Β’ 
1746/19-05-2017) ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ. 
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ΣΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

ΕΡΓΑ  ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

 
 

ΟΜΑΓΑ Α: ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ 
 

Α.Σ. 2.1 
Α-2   ΓΔΝΗΚΔ ΔΚΚΑΦΔ Δ ΔΓΑΦΟ ΓΑΗΧΓΔ-ΖΜΗΒΡΑΥΧΓΔ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-1123Α) 
 

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

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

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

- γηα ηε δεκηνπξγία αλαβαζκψλ πξνο αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ, 

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

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

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

- γηα ηε δεκηνπξγία ζηνκίσλ ζεξάγγσλ θαη Cut and Cover  

 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

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

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

 ε δηαινγή, θχιαμε, θνξηνεθθφξησζε ζε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν θαη ε κεηαθνξά ησλ 
πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ ζην έξγν (π.ρ. 
θαηαζθεπή επηρσκάησλ) ή γηα απφξξηςε ησλ αθαηάιιεισλ ή πιενλαδφλησλ ζε επηηξεπφκελεο 
ηειηθέο ή πξνζσξηλέο ζέζεηο 

 ε ελαπφζεζε ζε ηειηθέο ή ελδηάκεζεο ζέζεηο, ε επαλαθφξησζε απφ ηηο ζέζεηο ησλ 
πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη ε εθθφξησζε ζε ηειηθέο ζέζεηο, θαζψο θαη ε δηάζηξσζε θαη 
δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ απφζεζεο ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο 

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

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

 ε ζπκπχθλσζε ηεο ζθάθεο ησλ νξπγκάησλ θάησ απφ ηε "ζηξψζε έδξαζεο νδνζηξψκαηνο" 
κέρξη ηνπ βάζνπο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο Φέξνπζαο Ηθαλφηεηαο Έδξαζεο 
(Φ.Η.Δ), φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ κειέηε, ζε βαζκφ ζπκπχθλσζεο πνπ λα αληηζηνηρεί ζε μεξά 
θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 90% ηεο ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη 



  

 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  ΗΣΟΡΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΑΣΡΑ - ΓΗΑΓΡΟΜΖ 2 (ΚΑΣΧ ΠΟΛΖ) ΚΑΗ ΓΗΑΓΡΟΜΖ 3 
(ΓΗΚΣΤΟ ΠΟΓΖΛΑΣΟΓΡΟΜΧΝ)      .0     ζει. 13 

εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor Modified θαηά ΔΛΟΣ EN 
13286-2).  

 νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

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

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηηκή είλαη γεληθήο εθαξκνγήο αλεμάξηεηα απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζε κηα 
ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή άιινπο 
ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο.  
 
Ζ απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ, ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε ηζηκέλην, 
πιαθνζηξψζεσλ, δαπέδσλ απφ ζθπξφδεκα, θξαζπεδνξείζξσλ θαη ζηεξεψλ έδξαζεο θαη 
εγθηβσηηζκνχ ηνπο, θαζψο θαη πάζεο θχζεσο θαηαζθεπψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ φγθνπ ησλ 
γεληθψλ εθζθαθψλ, επηκεηξψληαη θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 
παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη κέρξη ηα φξηα εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ 
ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νπδεκία 
απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν γηα ηηο επί πιένλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε κειέηε 
εθζθαθέο εθηφο εάλ έρεη δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηελ Τπεξεζία. 

 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 

 
ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Πέληε θαη εβδνκήληα έμη ιεπηά  
 Αξηζκεηηθά:   5,76                     [0,62+5,14] 
 

Α.Σ. 2.2 
Α-2.1  ΑΠΟΞΖΛΧΖ ΑΦΑΛΣΟΣΑΠΖΣΧΝ ΚΑΗ ΣΡΧΔΧΝ ΟΓΟΣΡΧΗΑ 

ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗΜΔΝΣΟ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΟΡΗΟΤ ΣΧΝ ΓΔΝΗΚΧΝ 
ΔΚΚΑΦΧΝ   

 
Απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ θαη ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε ζπκπχθλσζε ή 
κε ηζηκέλην, εληφο ηνπ νξίνπ ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ, κε ρξήζε  πξνσζεηή γαηψλ, θνξησηή ή 
εθζθαθέα, κε ηελ θφξησζε επί απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά πξνο αλαθχθισζε ή νξηζηηθή 
απφζεζε ζε ρψξνπο θαζνξηδφκελνπο απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ θαη ηελ 
λεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξντφληα ησλ απνμειψζεσλ απηψλ είλαη αθαηάιιεια γηα ηελ θαηαζθεπή 
επηρσκάησλ, ελψ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο επηβάιιεηαη ε αλαθχθισζή ηνπο. 

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν 

 
ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Δμη θαη πελήληα ηέζζεξα ιεπηά 
 Αξηζκεηηθά:    6,54                 [1,40+5,14] 

 
Α-3   ΓΔΝΗΚΔ ΔΚΚΑΦΔ Δ ΔΓΑΦΟ ΒΡΑΥΧΓΔ  

 
Γεληθέο εθζθαθέο, βξαρσδψλ εδαθψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ γξαληηηθψλ θαη θξνθαινπαγψλ, 
αλεμαξηήησο βάζνπο, χςνπο θαη θιίζεσο πξαλψλ, ζε λέν έξγν ή γηα επέθηαζε ή ζπκπιήξσζε 
ππάξρνληνο, αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ησλ δπζρεξεηψλ πξνζπέιαζεο, κε νπνηνδήπνηε 
εθζθαπηηθφ κέζν, κε ή ρσξίο θαλνληθή ή πεξηνξηζκέλε ρξήζε εθξεθηηθψλ (κεηά απφ έγθξηζε ηεο 
Τπεξεζίαο θαη κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ πεξηνξηζκψλ ή θαη 
απαγφξεπζεο ρξήζεο εθξεθηηθψλ ιφγσ γεηηλίαζεο κε θηίζκαηα, ππιψλεο  θαη ππνζηαζκνχο ηεο 
ΓΔΖ, εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Ω., ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ), κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 02-02-01-00.  
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Με ην άξζξν απηφ ηηκνινγνχληαη επίζεο νη αθφινπζεο βξαρψδεηο εθζθαθέο:  
 
 αλνηρηψλ ηάθξσλ γηα ην ηκήκα ηνπο πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m, κε ηελ κφξθσζε ησλ 

πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπο, 

 γηα ηε δεκηνπξγία αλαβαζκψλ πξνο αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ  

 ηξηγσληθψλ ηάθξσλ κε ηελ κφξθσζε ησλ πξαλψλ, φηαλ απηέο δηακνξθψλνληαη ζπγρξφλσο κε 
ηηο γεληθέο εθζθαθέο ηεο νδνχ 

 ηερληθψλ Cut & Cover 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε φξπμε κε νπνηνδήπνηε κέζν ή θαη ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο,  

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

 ε δηάλνημε δηαηξεκάησλ γφκσζεο, 

 ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε, ππξνδφηεζε εθξεθηηθψλ πιψλ κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο 
εξγαζίεο γηα αζθαιή έθξεμε θαη φια ηα απαηηνχκελα πιηθά (εθξεθηηθέο χιεο, ζξπαιίδεο, 
ππξνθξνηεηέο, επηβξαδπληέο θ.ι.π.) 

 ε δηαινγή, θχιαμε, θνξηνεθθφξησζε ζε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν θαη ε κεηαθνξά ησλ 
πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζην έξγν (π.ρ. θαηαζθεπή 
επηρσκάησλ) ή γηα απφξξηςε ησλ πιενλαδφλησλ ζε επηηξεπφκελεο ηειηθέο, 

 ε ελαπφζεζε ζε ηειηθέο ή ελδηάκεζεο ζέζεηο, ε επαλαθφξησζε απφ ηηο ζέζεηο πξνζσξηλψλ 
απνζέζεσλ θαη ε εθθφξησζε ζε ηειηθέο ζέζεηο, θαζψο θαη ε δηάζηξσζε θαη δηακφξθσζε ησλ 
απνζέζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ  

 ε θαζαίξεζε θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο δψλεο ησλ γεληθψλ 
εθζθαθψλ.  

 ε ηπρφλ απαηηνχκελε αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ εθζθαθήο θαζψο θαη ε εθζάκλσζε, θνπή, 
εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε δέλδξσλ, αλεμαξηήησο πεξηκέηξνπ, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  

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

 ε πξνζθφκηζε, ε απνθφκηζε θαη νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο ηνπ απηηνπκέλνπ κεραληθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

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

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

 

Υξήζε εθξεθηηθψλ επηηξέπεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ιεθζεί νη απαξαίηεηεο εγθξίζεηο γηα 
ηε ρξήζε ησλ εθξεθηηθψλ θαη δελ απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπο απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο 
ηνπ έξγνπ. 

 

Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη κέρξη ηα φξηα εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ 
ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε 
γεληθψλ εθζθαθψλ γαηψλ-εκηβξάρνπ, νπδεκία απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν γηα ηηο επί 
πιένλ εθζθαθέο εθηφο εάλ έρεη δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηελ Τπεξεζία. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν  
 

Α.Σ. 2.3 
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 Α-3.3  Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο βξαρώδεο ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθώλ 
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-1133Α) 

 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Γώδεθα  θαη είθνζη ηέζζεξα ιεπηά 
 Αξηζκεηηθά:   12,24                [7,10+5,14] 

 

Α.Σ. 2.4 
 Α-4  ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΣΑΦΡΧΝ 

 
 Α-4.1   Γηάλνημε ηάθξνπ ζε έδαθνο γαηώδεο - εκηβξαρώδεο 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-1212) 
 

Γηάλνημε ηάθξνπ ηξηγσληθήο δηαηνκήο, πνπ θαηαζθεπάδεηαη κεκνλσκέλα θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο 
γεληθέο εθζθαθέο ηεο νδνχ, ή ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο, θαη γηα ηα ηκήκαηά ηεο πιάηνπο 
κηθξφηεξνπ ή ίζνπ ησλ 5,00 m, ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 
απνμήισζεο αζθαιηνηαπήησλ, ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο, πιαθνζηξψζεσλ, θαζαίξεζεο 
ζπξκαηνθηβσηίσλ, καλδξφηνηρσλ θιπ, πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ εχξνπο ηεο ηάθξνπ, κεηά ηεο 
κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα 
κε ηελ ΔΣΔΠ 08-01-01-00. 

 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε εθζθαθή κε νηαδήπνηε κεραληθά κέζα,  

 ε δηαινγή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, ε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπο κε ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε, είηε γηα πξνζσξηλή απφζεζε είηε γηα απφξξηςε, ζε πεξίπησζε πνπ 
θξηζνχλ αθαηάιιεια ή πιενλάδνληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηπρφλ ελαπφζεζεο ή ησλ 
ελδηακέζσλ θνξηνεθθνξηψζεσλ.  

 ε κφξθσζε ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο ηάθξνπ. 

 

Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη εληφο ησλ νξίσλ εθζθαθήο ησλ 
εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ, ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν  

 
ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Δμη θαη πελήληα ελλέα ιεπηά  

Αξηζκεηηθά:    6,59                 [1,45+5,14] 
 
 

Α.Σ. 2.5 
Α-4.4   Γηάλνημε ηάθξνπ κε εξγαιεία ρεηξόο ζε έδαθνο πάζεο θύζεσο 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟIK-2113) 
 

Γηάλνημε κε εξγαιεία ρεηξφο ηάθξνπ ηξηγσληθήο ή ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο, κεκνλσκέλα θαη 
αλεμάξηεηα απφ ηηο γεληθέο εθζθαθέο ηεο νδνχ, πιάηνπο έσο 3.00 m, ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο, 
ζηνπο πφδεο ησλ επηρσκάησλ ζε νπνηνπδήπνηε ζηάζκε απφ ηηο πξνζπειάζεηο (ζηέςε 
επηρψκαηνο θ.ιπ.), κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Δθηέιεζε 
εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-01-01-00. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε εθζθαθή κε εξγαιεία ρεηξφο,  

 ε θνξηνεθθφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε, είηε γηα πξνζσξηλή απφζεζε είηε γηα απφξξηςε  

 ε κφξθσζε ησλ πξαλψλ ηεο ηάθξνπ. 
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Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη εληφο ησλ νξίσλ εθζθαθήο ησλ 
εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ. 

 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 

 
ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Γώδεθα θαη εμήληα ιεπηά  
 Αξηζκεηηθά:    12,60 

 
ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ 

 
 Α-5   ΚΑΘΑΗΡΔΖ ΚΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔ ΦΔΡΟΝΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟ ΟΠΛΗΜΔΝΟ 

ΚΤΡΟΓΔΜΑ  
  

Καηεδάθηζε θηηζκάησλ κνλφξνθσλ ή πνιπφξνθσλ κε θέξνληα ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα (πιάθεο, δνθνί, ηνηρία θ.ι.π.) ή κε θέξνπζα ηνηρνπνηία απφ νπηνπιηζνδνκή ή ιηζνδνκή 
θαη πιάθεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, κεηά ησλ θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη ηεο κεηαθνξάο ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε πξνο απφξξηςε, ησλ πξντφλησλ θαηεδάθηζεο, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη 
θαη θάζε είδνπο εγθαηαιειεηκκέλνο εμνπιηζκφο, είηε βξίζθεηαη εληφο ησλ θηηζκάησλ είηε σο 
πξνζάξηεκα απηψλ. 

 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνζθφκηζε-απνθφκηζε θαη ρξήζε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ   

 ε απνζχλζεζε θαη ν ηεκαρηζκφο πιαθψλ, δνθψλ, ηνηρίσλ θαη ππνζηπισκάησλ απφ νπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα, ιηζνδνκψλ θαη νπηνπιηλζνδνκψλ, ζηεγψλ, ζεκειίσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, 
ηνπ θηίζκαηνο θαη νπνησλδήπνηε άιισλ ζπκπιεξσκαηηθψλ θαηαζθεπψλ, φπσο εμσηεξηθψλ 
θιηκάθσλ θαζψο θαη θάζε είδνπο εγθαηαιειεηκκέλνπ εμνπιηζκνχ είηε βξίζθεηαη εληφο ησλ 
θηηζκάησλ είηε σο πξνζάξηεκα απηψλ θ.ιπ., 

 ε επαλεπίρσζε θαη ζπκπχθλσζε ησλ νξπγκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ησλ 
θαηεδαθίζεσλ, 

 νη θνξηνεθθνξηψζεηο, ε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ θαηεδάθηζεο θαη ε απφξξηςή ηνπο ζε 
ρψξνπο επηηξεπφκελνπο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε ζηαιία απηνθηλήησλ, κεραλεκάησλ θιπ, 

 ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα θάζε είδνπο πιηθά κέρξη ηε ζηάζκε ηνπ θπζηθνχ ή 
δηακνξθσκέλνπ εδάθνπο, 

 ε ιήςε  κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.  

 

Δπηκέηξεζε κε βάζε ηνλ εμσηεξηθφ φγθν ηνπ θηίζκαηνο πξηλ ηελ θαηεδάθηζε, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ 
ην πεξίγξακκά ηνπ, ρσξίο ηνλ ππνινγηζκφ πξνβφισλ θαη αηζξίσλ, θαη κε χςνο ηελ απφζηαζε ηεο 
άλσ επηθάλεηαο ηεο νξνθήο απφ ην θπζηθφ ή δηακνξθσκέλν έδαθνο θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα 
κε ηελ ΔΣΔΠ 02-01-01-00. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν  
 

Α.Σ. 2.6 
Α-5.1   Γηα ύςνο έσο θαη 4,0 m. 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΗΚ-2227) 
 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Δίθνζη έλα θαη νγδόληα ηέζζεξα ιεπηά 
 Αξηζκεηηθά:    21,84            [16,70+5,14] 

 

Α.Σ. 2.7 
Α-5.2  Γηα ην ύςνο πέξαλ ησλ 4,0 m. 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΗΚ-2227)  
 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Δίθνζη νθηώ θαη ελελήληα ηέζζεξα ιεπηά  
 Αξηζκεηηθά:    28,94           [23,80+5,14] 
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Α.Σ. 2.8 
Α-6  ΚΑΘΑΗΡΔΖ ΚΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΟΠΣΟΠΛΗΝΘΟΓΟΜΔ θ.ι.π.  

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΗΚ-2221)  
 

Καηεδάθηζε θηηζκάησλ, θεξακνζθεπψλ θιπ, απφ νπηνπιηλζνδνκέο, ιηζνδνκέο ή άιια δνκηθά 
πιηθά, ρσξίο θέξνληα ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κεηά ησλ θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη ηεο 
κεηαθνξάο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε πξνο απφξξηςε, ησλ πξντφλησλ θαηεδάθηζεο, ζηα νπνία 
πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε είδνπο εγθαηαιειεηκκέλνο εμνπιηζκφο, είηε βξίζθεηαη εληφο ησλ θηηζκάησλ 
είηε σο πξνζάξηεκα απηψλ. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνζθφκηζε-απνθφκηζε θαη ρξήζε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ   

 ε απνζχλζεζε ζεκειίσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαζψο θαη θάζε είδνπο εγθαηαιειεηκκέλνπ 
εμνπιηζκνχ είηε βξίζθεηαη εληφο ησλ θηηζκάησλ είηε σο πξνζάξηεκα απηψλ θ.ι.π., 

 ε επαλεπίρσζε θαη ζπκπχθλσζε ησλ νξπγκάησλ πνπ ζα δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ησλ 
θαηεδαθίζεσλ,  

 νη θνξηνεθθνξηψζεηο, ε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ θαηεδάθηζεο θαη ε απφξξηςή ηνπο ζε 
ρψξνπο επηηξεπφκελνπο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε ζηαιία απηνθηλήησλ-κεραλεκάησλ θιπ, 

 ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα θάζε είδνπο πιηθά κέρξη ηε ζηάζκε ηνπ θπζηθνχ ή 
δηακνξθσκέλνπ εδάθνπο, 

 ε ιήςε  κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.  

 

Δπηκέηξεζε βάζεη ηνπ φγθνπ ηνπ θηίζκαηνο πξηλ ηελ θαηεδάθηζε, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ην 
πεξίγξακκά ηνπ, ρσξίο ηνλ ππνινγηζκφ πξνβφισλ θαη αηζξίσλ, θαη κε χςνο ηελ απφζηαζε ηεο άλσ 
επηθάλεηαο ηεο νξνθήο απφ ην θπζηθφ ή δηακνξθσκέλν έδαθνο θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ 
ΔΣΔΠ 02-01-01-00. 

 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν πιήξσο θαηεδαθηδφκελνπ θηίζκαηνο, κεηά ηεο κεηαθνξάο ζε νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε. 

 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Γέθα έμη θαη πελήληα ηέζζεξα ιεπηά  
 Αξηζκεηηθά:    16,54                 [11,40+5,14] 

 

Α.Σ. 2.9 
Α-7  ΚΑΘΑΗΡΔΖ ΚΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΗΓΖΡΟΚΑΣΑΚΔΤΔ  

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΗΚ-2275) 
 

Καηεδάθηζε θηηζκάησλ απφ ζηδεξνθαηαζθεπέο, απνηεινχκελεο απφ δηθηπψκαηα ραιχβδηλσλ 
δηαηνκψλ θαη θαηαθφξπθα θέξνληα ζηνηρεία απφ ράιπβα ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, απφ ηνηρνπνηία 
κε πάλει, ή νπηνιηλζνδνκέο, ή άιια δνκηθά πιηθά, απφ επηζηέγαζε κε θπκαηνεηδή ιακαξίλα, ή 
θεξακίδηα θαη απφ δάπεδν κε ζθπξφδεκα ή άιια πιηθά, κεηά ησλ θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη ηεο 
κεηαθνξάο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε πξνο απφξξηςε ησλ πξντφλησλ θαηεδάθηζεο, ζηα νπνία 
πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε είδνπο εγθαηαιειεηκκέλνο εμνπιηζκφο, είηε βξίζθεηαη εληφο ησλ θηηζκάησλ 
είηε σο πξνζάξηεκα απηψλ. 

 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνζθφκηζε-απνθφκηζε θαη ρξήζε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ   

 ε απνζχλζεζε ησλ κεηαιιηθψλ δηθηπσκάησλ θαη φισλ ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο 
φπσο δαπέδσλ ζεκειίσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαζψο θαη θάζε είδνπο 
εγθαηαιειεηκκέλνπ εμνπιηζκνχ είηε βξίζθεηαη εληφο ησλ θηηζκάησλ είηε σο πξνζάξηεκα απηψλ 
θ.ι.π.,  

 ν δηαρσξηζκφο ησλ δηακήθσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηα ινηπά πξντφληα θαηεδάθηζεο,  
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 ε επαλεπίρσζε θαη ζπκπχθλσζε ησλ νξπγκάησλ πνπ ζα δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ησλ 
θαηεδαθίζεσλ,  

 νη θνξηνεθθνξηψζεηο, ε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ θαηεδάθηζεο θαη ε απφξξηςή ηνπο ζε 
ρψξνπο επηηξεπφκελνπο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε ζηαιία απηνθηλήησλ-κεραλεκάησλ θιπ, 

 ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα θάζε είδνπο πιηθά κέρξη ηε ζηάζκε ηνπ θπζηθνχ ή 
δηακνξθσκέλνπ εδάθνπο, 

 ε ιήςε  κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.  
 

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζε πξαγκαηηθφ φγθν θηίζκαηνο πξηλ ηελ θαηεδάθηζε, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ 
ην πεξίγξακκά ηνπ, ρσξίο ηνλ ππνινγηζκφ πξνβφισλ θαη αηζξίσλ, θαη κε χςνο ηελ απφζηαζε ηεο 
θάησ επηθάλεηαο ηεο νξνθήο απφ ην θπζηθφ ή δηακνξθσκέλν έδαθνο θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα 
κε ηελ ΔΣΔΠ 02-01-01-00. 
 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν  
 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Γέθα ηξία θαη είθνζη ηέζζεξα ιεπηά  
 Αξηζκεηηθά:    13,24                [8,10+5,14] 

 
Α.Σ. 2.10 
Α-12  ΚΑΘΑΗΡΔΖ ΟΠΛΗΜΔΝΧΝ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΧΝ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΗΚ-2227) 
 

Καζαίξεζε θνξέσλ, δνθψλ, πιαθψλ, βάζξσλ, πηεξπγνηνίρσλ, ηερληθψλ έξγσλ θαη ηνίρσλ απφ 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κε ή ρσξίο ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
 
Πεξηιακβάλεηαη ε θαζαίξεζε ησλ ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ε ζπγθέληξσζε, 
απνθνκηδή θαη απφζεζε φισλ ησλ πξντφλησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ αξρηθά ζε πξνζσξηλέο ζέζεηο 
θαη κεηά ζε ρψξνπο επηηξεπφκελνπο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Ζ 
θαζαίξεζε ζα γίλεη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε, λα είλαη 
δπλαηή ε έληαμε ηνπ δηαηεξνχκελνπ ηκήκαηνο ηεο θαηαζθεπήο ζηελ πξνγξακκαηηδφκελε λέα. 
 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε δαπάλε ηπρφλ πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο, 

 ε ζηαιία ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ  

 ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πξντφληα θαζαίξεζεο. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηηκή είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ ζέζε θαη ζηάζκε πνπ γίλνληαη νη εξγαζίεο ζε 
ζρέζε κε ηελ νδφ, θαη φηη ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα απνθεπρζεί ε 
απφθξαμε ηπρφλ ππαξρφλησλ ηερληθψλ θαη ηάθξσλ ηεο νδνχ ζηελ πεξηνρή εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ. Καηά ηα ινηπά νη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΔΣΔΠ 15-02-
01-01. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν θαζαίξεζεο νπιηζκέλσλ ζθπξνδεκάησλ πνπ κεηξάηαη ζε φγθν πξηλ απφ ηελ 
θαζαίξεζε. 

 
ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Δίθνζη νθηώ θαη είθνζη ηέζζεξα ιεπηά  
 Αξηζκεηηθά:    28,24                [23,10+5,14] 

 
  

Α.Σ. 2.11 
Ν.Α-12.01  ΚΑΘΑΗΡΔΖ ΑΟΠΛΧΝ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΧΝ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΗΚ-2227) 
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Γηα ηελ θαζαίξεζε άνπισλ ζθπξνδεκάησλ θνξέσλ, δνθψλ, πιαθψλ, βάζξσλ, πηεξπγνηνίρσλ, 
ηνίρσλ, θξαζπέδσλ, ξείζξσλ, πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ θηι. πνπ εθηειείηαη κε ή ρσξίο ηε βνήζεηα 
κεραληθψλ κέζσλ χζηεξα απφ εηδηθή έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηεο κεηαθνξάο ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
ηελ εξγαζία πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο ηεο θαζαίξεζεο κε ή ρσξίο ηε βνήζεηα 
κεραληθψλ κέζσλ, ηεο ζπγθέληξσζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη ηεο απνθνκηδήο ζε 
νπνηαδήπνηε ζέζε ηεο επηινγήο ηνπ Αλαδφρνπ, πξνο απφζεζε ή άιιε ρξήζε ζε πεξηνρέο 
επηηξεπφκελεο απφ ηηο Αξρέο θαη χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
δαπάλεο απφζεζεο. 
Ζ θαηεδάθηζε ζα γίλεη κε άθξα πξνζνρή ψζηε αθελφο αλάινγα κε ηε κειέηε ή θαη ηηο εληνιέο ηεο 
Τπεξεζίαο, λα είλαη δπλαηή ε ζπκπιήξσζε ηνπ ππάξρνληνο έξγνπ κε λέν ηκήκα απηνχ, αθεηέξνπ 
δε λα κελ ππνζηνχλ δεκηέο θαη βιάβεο ζηα πθηζηάκελα θξεάηηα ΟΚΩ ηα ππνζηπιψκαηα ησλ 
θηηξίσλ εληφο ησλ ζηνψλ θαη νη καξκάξηλεο βαζκίδεο εηζφδνπ θηηξίσλ θαη ελ γέλεη ηα πάζεο θχζεσο 
αληηθείκελα πνπ παξακέλνπλ κε ηελ αξρηηεθηνληθή πξφηαζε. ηε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη ε ηπρφλ 
πξνζσξηλή ελαπφζεζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο, ε ζηαιία ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ν 
πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πξντφληα θαζαίξεζεο. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηηκή είλαη αλεμάξηεηε απφ ηε ζέζε, πνπ γίλνληαη νη εξγαζίεο (καθξηά ή θνληά, 
πςειά ή ρακειά ζε ζρέζε κε ηελ ππάξρνπζα νδφ ή πεδνδξφκην νδνχ θιπ.) θαη φηη ν Αλάδνρνο ζα 
ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα απνθεπρζεί ε απφθξαμε ππάξρνληνο θαη δηαηεξνχκελνπ 
νρεηνχ. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν θαζαίξεζεο άνπισλ ζθπξνδεκάησλ πνπ κεηξάηαη ζε φγθν πξηλ απφ ηελ 
θαζαίξεζε, κεηά ηεο κεηαθνξάο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζε ρψξν εγθεθξηκέλν απφ ηελ 
Τπεξεζία. 
 
ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Γέθα έμη θαη εμήληα ελλέα ιεπηά   
 Αξηζκεηηθά:    16,69                [11,55+5,14] 

 
 

ΟΜΑΓΑ B: ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ 
 

Α.Σ. 2.12 
Β-1  ΔΚΚΑΦΖ ΘΔΜΔΛΗΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ & ΣΑΦΡΧΝ 

ΠΛΑΣΟΤ έσο 5,00 m  
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2151) 

 
Δθζθαθή νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 5,0 m, νπνηνπδήπνηε βάζνπο. γηα ηελ ζεκειίσζε ηερληθψλ 
έξγσλ (ηνίρσλ, βάζξσλ, θξεαηίσλ θιπ), θαη ηελ θαηαζθεπή αγσγψλ θαη νρεηψλ (απνρέηεπζεο, 
απνζηξάγγηζεο, Ο.Κ.Ω.,θιπ.), ζε θάζε είδνπο έδαθνο (γαηνεκηβξαρψδεο ή βξαρψδεο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ γξαληηηθψλ θαη θξνθαινπαγψλ πεηξσκάησλ), κε νπνηνλδήπνηε 
εμνπιηζκν, κε ή ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ΔΣΔΠ 02-04-
00-00 "Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ". 
 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

 Οη απαηηνχκελεο αληιήζεηο θαη ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ 
λεξψλ, εθηφο άλ ξεηά θαζνξίδεηαη ζηελ κειέηε ε ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ 

 Οη θάζε είδνπο απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο παξεηψλ (κε νξηδφληηεο μπινδεχμεηο ή θαηαθφξπθεο 
αληηζηεξίμεηο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα θιπ), εθηφο άλ ξεηά θαζνξίδεηαη ζηελ κειέηε ε ηδηαίηεξε 
επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ 

 Ζ θνπή, εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε δέλδξσλ νπνηαζδήπνηε πεξηκέηξνπ ζηελ ζέζε ηνπ 
νξχγκαηνο 

 Ζ κφξθσζε ηνπ ππζκέλα θαη ηκήκαηνο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 
δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ηε ρξήζε πιεπξηθψλ μπινηχπσλ (π.ρ. ζεκέιηα ηερληθψλ 
έξγσλ, πεξηβιήκαηα αγσγψλ θιπ) 

 Ζ ζπκπχθλσζε ηνπ ππζκέλα ηνχ νξχγκαηνο 
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 Ζ δηακφξθσζε ησλ απαηηνπκέλσλ δαπέδσλ εξγαζίαο γηα ηελ εθζθαθή ή απνθνκηδή ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθψλ 

 Ζ δηαινγή, ε θνξηνεθθφξησζε θαη ε κεηαθνξά ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 Ζ απφζεζε παξά ην ζθάκκα, εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ, ησλ θαηαιιήισλ απφ ηα πξντφληα 
εθζθαθήο γηα ηελ επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ηνπ ζθάκκαηνο κεηά ηελ θαηαζθεπή 
ηνπ ηερληθνχ έξγνπ, νρεηνχ ή αγσγνχ  

 Ζ επαλφξζσζε ηπρφλ δεκηψλ ζε γεηηνληθέο θαηαζθεπέο ή νδνζηξψκαηα ιφγσ θαηαπηψζεσλ 
ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο. 

 Ζ απνμήισζε νδνζηξψκαηνο, θξαζπεδνξείζξσλ, πιαθνζηξψζεσλ θαη αφπισλ 
ηζηκεληνζηξψζεσλ ζηελ ζέζε ηνπ νξχγκαηνο 

 Οη απαηηνχκελεο γεθπξψζεηο ηνπ νξχγκαηνο γηα ηελ δηέιεπζε πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ παξφδησλ ηδηνθηεζηψλ (ιακαξίλεο θαηάιιεινπ πάρνπο ή άιιεο δηαηάμεηο 
γεθχξσζεο) 

 Ζ επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ζθάκκαηνο κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ. 

 
Ζ θνπή ππάξρνληνο αζθαιηηθνχ ηάπεηα κε αζθαιηνθφθηε θαη ε θαζαίξεζε ηπρφλ ππαξρνπζψλ 
θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζηελ δψλε ηνπ νξχγκαηνο πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε βάζε 
ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 
Σν παξφλ άξζξν εθζθαθψλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ εθαξκφδεηαη ζε νξχγκαηα 
επηθαλείαο έσο 100 m2, ή ζε επηκήθε νξχγκαηα πιάηνπο έσο 5,00 m αλεμάξηεηα απφ ηελ 
επηθάλεηα θάηνςεο. Οη κεγαιχηεξεο εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ θαηαηάζζνληαη ζην ζχλνιφ 
ηνπο ζηηο γεληθέο εθζθαθέο θαη πιεξψλνληαη κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 
Γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ εθζθαθψλ ζεκειίσλ σο αθεηεξία κέηξεζεο ηνπ βάζνπο ιακβάλεηαη ε 
ζηάζκε ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ (φηαλ πξνβιέπνληαη) θαη νη ζεσξεηηθέο γξακκέο πνπ θαζνξίδνληαη 
ζηελ κειέηε (πιάηνο ππζκέλα, θιίζεηο παξεηψλ, βαζκίδξεο θαζ’ χςνο)/ 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 

 
ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Οθηώ θαη εμήληα ηέζζεξα ιεπηά  

 Αξηζκεηηθά:    8,64                 [3,50+5,14] 
 

Α.Σ. 2.13 
Β-2  ΠΡΟΘΔΣΖ ΣΗΜΖ ΔΚΚΑΦΧΝ ΛΟΓΧ ΓΤΥΔΡΔΗΧΝ ΑΠΟ ΓΗΔΡΥΟΜΔΝΑ 

ΤΠΟΓΔΗΑ ΓΗΚΣΤΑ Ο.Κ.Χ.  
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΤΓΡ-6087) 

 
Πξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ 
αγσγνχο Δηαηξεηψλ/Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο, ππνζηεξηδφκελνπο, αληηζηεξη-δφκελνπο ή κή, 
κέζα ζην φξπγκα, ζε νπνηαδήπνηε δηεχζπλζε, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ΔΣΔΠ 02-08-00-
00 "Αληηκεηψπηζε δηθηχσλ ΟΚΩ ζπλαλησκέλσλ θαηά ηηο εθζθαθέο". 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε δαπάλε ησλ κηθξνυιηθψλ, 

 ε θζνξά ηεο μπιείαο,  

 νη εξγαζίεο ππνζηήξημεο ή αληηζηήξημεο ησλ αγσγψλ, 

 ε κεησκέλε απφδνζε ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ε αλάγθε ρεηξσλαθηηθήο ππνβνήζεζεο 
ιφγσ ηεο ελ γέλεη δπζρέξεηαο ηεο εθζθαθήο.  
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Ζ πξφζζεηε απηή ηηκή εθαξκφδεηαη θαη θαηά ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ ηνκψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ 
δηθηχσλ ΟΚΩ θαζψο θαη ζε εθζθαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή εγθάξζησλ πξνο ηελ νδφ αγσγψλ θαη 
νρεηψλ ππφ θπθινθνξία (φρη εξγνηαμηαθή).  
 
Ζ πξφζζεηε απηή ηηκή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ πεξίπησζε ελαεξίσλ δηθηχσλ ΟΚΩ (π.ρ. θαιψδηα 
ΓΔΖ) αλεμάξηεηα απφ ηηο νπνηεζδήπνηε δπζρέξεηεο πνπ κπνξεί λα αλαθχςνπλ εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ 
ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
 
Δπηκέηξεζε ζε πξαγκαηηθφ φγθν δπζρεξψλ θαηά ηα αλσηέξσ εθζθαθψλ. 
 
Πξφζζεηε ηηκή αλά θπβηθφ κέηξν εθζθαθήο ζε θάζε είδνπο έδαθνο  

 
ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Γύν θαη ζαξάληα ιεπηά  

 Αξηζκεηηθά:    2,40 
 

Α.Σ. 2.14 
Β-4  ΔΠΗΥΧΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΧΓΖ ΤΛΗΚΑ Δ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΑ ΚΑΗ ΘΔΔΗ 

ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 
 

 Ν.Β-4.1   Δπηρώκαηα θάησ από ηα πεδνδξόκηα  
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-3121.Β) 

 
Kαηαζθεπή επηρψκαηνο απφ δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ ζηηο ζέζεηο δηακφξθσζεο 
πεδνδξνκίσλ, κεηαμχ ηεο επηθάλεηαο ηεο "ζηξψζεο έδξαζεο νδνζηξψκαηνο" θαη ηεο ζηάζκεο 
έδξαζεο ησλ ηζηκεληνπιαθψλ ή άιιεο ηειηθήο ζηξψζεο πεδνδξνκίσλ, κε βαζκφ ζπκπχθλσζεο 
ηνπιάρηζηνλ 90% ηεο ππθλφηεηαο, πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε 
δνθηκή Proctor (Proctor modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2).  

Δθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 02-07-01-00 "Καηαζθεπή επηρσκάησλ". 
 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο, θαη ε κεηαθνξά ηνπο 
επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ,  

 ε δηακφξθσζε θαη ζπκπχθλσζε ηεο ηειηθήο ζθάθεο (πξηλ ηελ επίρσζε) είηε κε κεραληθά κέζα 
είηε κε ηα ρέξηα  

 ε δηάζηξσζε, κφξθσζε, δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε ηνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ κε κεραληθφ 
εμνπιηζκφ θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ, θαηά ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ζηνλ σο άλσ βαζκφ 
ζπκπχθλσζεο 

 
Ζ επηκέηξεζε γίλεηαη επί ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ έηνηκεο θαηαζθεπήο κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ 
δηαηνκψλ. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε 
δηαζηάζεηο, αθαηξνπκέλσλ ησλ εκπνδίσλ εληφο ηεο πεξηνρήο επηρψζεσο (ζέζεηο δέληξσλ, θάδσλ, 
θξεάηηα, ζθαινπάηηα, εζνρέο θαη πξνεμνρέο θηηξίσλ θ.ι.π.)   

 
ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Γέθα ηέζζεξα θαη  ζαξάληα ηξία ιεπηά  

 Αξηζκεηηθά:    14,43            [6,70+7,73]             
 
 

Α.Σ. 2.15 
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Ν.Β-4.1.1   Πξόζζεηε απνδεκίσζε γηα επηρώκαηα θάησ από ηα πεδνδξόκηα εληόο 

ζηνώλ ιόγσ δπζθνιίαο θαη ζηελόηεηαο  ρώξνπ εξγαζίαο 
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-3121.Β) 

 
Πξφζζεηε απνδεκίσζε γηα επηρψκαηα θάησ απφ ηα πεδνδξφκηα εληφο ζηνψλ κε ρξήζε κεραληθψλ 
κέζσλ ή κε ηα ρέξηα ιφγσ δπζθνιίαο θαη ζηελφηεηαο ρψξνπ εξγαζίαο, ήηνη ιφγσ χπαξμεο ησλ 
ππνζηπισκάησλ ησλ θηηξίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ χπαξμε πιεζψξα θξεαηίσλ ΟΚΩ. ηε ηηκή ηεο 
πξνζζέηνπ αλά 1κ3 απνδεκίσζεο θαιχπηνληαη νη δαπάλεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην 
αληίζηνηρν ζπκβαηηθφ άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ ήηνη ε ελαζρφιεζε – εξγαζία ''κηθξψλ'' κεραλεκάησλ 
θνξησηψλ κεηαθνξάο – δηαλνκήο πιηθνχ, νδνζηξσηήξσλ δηαθφξσλ θαηά πεξίπησζε ηχπσλ γηα 
ηελ ζπκπχθλσζε ηνπ πιηθνχ, αλάινγα κε ηνλ δηαζέζηκν ρψξην εξγαζίαο, ε δπζρέξεηα ιφγσ ηεο 
χπαξμεο ησλ ππνζηπισκάησλ, ησλ θξεαηίσλ ΟΚΩ, ησλ βαζκίδσλ ησλ θηηξίσλ, ηνπ παξακέλνληνο 
αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη θάζε πθηζηάκελνπ ζην ρψξν εξγαζίαο εκπνδίνπ, ηα νπνία αθελφο 
πξνθαινχλ ππναπαζρφιεζε ησλ κεραληθψλ κέζσλ θαη θαη’ επέθηαζε κείσζε ηεο απφδνζή ηνπο, 
αθεηέξνπ δε, θαζηζηνχλ αλαγθαία – ππνρξεσηηθή ηε πξαγκαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο επίρσζεο κε 
ηελ δηα ρεηξψλ εθηειεζή ηεο ελ κέξεη ή ζην ζχλνιφ ηεο. Οκνίσο πεξηιακβάλεηαη θάζε επηβάξπλζε 
θφζηνπο πνπ πξνθαιείηαη ζην ζπκβαηηθφ άξζξν Α.Σ.- 2.14 απφ ηελ ζπνξαδηθή, ζηα ελδηάκεζα 
θελά, απφζεζε ηνπ πιηθνχ, ηελ δηαζπνξά ηνπ, ηελ δηάζηξσζή ηνπ θαη δηακφξθσζή ηνπ είηε κε 
κεραληθά κέζα είηε δηα ρεηξψλ ηελ ελ γέλεη ππναπαζρφιεζε κεραληθψλ κέζσλ θαη εξγαηνηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ.  

Δπηκέηξεζε σο πνζφηεηα ηνπ ζπκβαηηθνχ άξζξνπ Α.Σ.- 2.14 επί ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ έηνηκεο 
θαηαζθεπήο κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε 
δηαζηάζεηο, αθαηξνπκέλσλ ησλ εκπνδίσλ εληφο ηεο πεξηνρήο επηρψζεσο (ζέζεηο δέληξσλ, θάδσλ, 
θξεάηηα, ζθαινπάηηα, εζνρέο θαη πξνεμνρέο θηηξίσλ θ.ι.π.).   

 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:    Γύν  

              Αξηζκεηηθά:   2,00                   
 
Β-29:  ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ 

 
Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ ζθπξφδεκα 
πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε ζξαπζηά αδξαλή 
ιαηνκείνπ θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θφθθνπ, ηζηκέλην θαηάιιειεο 
θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζφηεηαο, σο θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία ξεπζηνπνηεηηθά, 
ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξφζκηθηα. 
  
ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη: 
 

 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ 
παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε 
ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο,  

 ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ πάζεο 
θχζεσο απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ (επηπέδσλ, θακπχισλ ή 
ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), θαζψο θαη εηδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη θαηά 
πεξίπησζε (ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, πξνψζεζεο, πξνβνιν-δφκεζεο, αλαξξηρφκελνη 
ζηδεξφηππνη θιπ),  

 ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, άληιεζε, 
αλχςσζε, θαηαβηβαζκφ, αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνζ ζθπξνδέκαηνο 

 ε δηακφξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηχπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνψζεζε θαη 
πξνβνινδφκεζε θαζψο  

 ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ησλ ζσκάησλ δηακφξθσζεο θηβσηηνκφξθσλ, θπιηλδξηθψλ ή άιιεο 
κνξθήο θελψλ,  
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 ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ.  

 ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.) κέρξη ηε 
ζθιήξπλζή ηνπ,  

Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο: 
 

 νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο,  

 νη δαπάλεο ησλ κειεηψλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζφδνπ, ησλ βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 
ησλ πάζεο θχζεσο ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο κεζφδνπο 
πξνβνινδφκεζεο, πξνψζεζεο θαη πξνσζνπκέλσλ απηνθεξνκέλσλ δνθψλ),  

 ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ,  

 νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα γεθπξψλ 
δηαζηάζεσλ 4,50 x 10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο  

 ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθπξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, 
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ηχπν ηνπ επηθαλεηαθνχ 
ηειεηψκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο θαηαζθεπήο, πνπ 
εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο αδξαλψλ, πξνζζήθε θαηαιιήισλ 
πξνζκίθησλ θιπ). 

 
Ζ επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε πξαγκαηηθνχο 
φγθνπο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε 
πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελψλ δηέιεπζεο αγσγψλ, ησλ γξακκηθψλ 
ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο κέρξη 5 cm, αθαηξνπκέλσλ 
φκσο ησλ θελψλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 
 
Ζ επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα γίλεηαη κε βάζε 
ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρφλ επηπιένλ φγθνο πνπ 
δηαζηξψζεθε ιφγσ έιιεηςεο μπινηχπσλ. 
Όπνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην χςνο απφ ην έδαθνο, λνείηαη ην χςνο ηνπ θάησ 
πέικαηνο ηνπ θνξέα απφ ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη φρη ηελ ηπρφλ δηακνξθνχκελε κεηά 
απφ εθζθαθή.  
 
Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη 
δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο απηψλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο 
(ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, 
δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 
 
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε αθνξά ηνλ 
θάζε ηχπν θαηαζθεπήο: 
 

01-01-01-00:  Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  

01-01-02-00:  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-03-00:  πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 

01-03-00-00: Ηθξηψκαηα 

01-04-00-00: Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 

01-05-00-00: Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε 
επηρξηζκάησλ 
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Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ 
ηελ κειέηε δηαζηάζεηο, αθαηξνπκέλσλ ησλ εκπνδίσλ εληφο ηεο πεξηνρήο επηρψζεσο (ζέζεηο 
δέληξσλ, θάδσλ, θξεάηηα, ζθαινπάηηα, εζνρέο θαη πξνεμνρέο θηηξίσλ θ.ι.π.) : 

 

Α.Σ. 2.16 
Β-29.2  ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ C12/15 

 
Ν. Β-29.2.2  Κνηηνζηξώζεηο, πεξηβιήκαηα αγσγώλ, εμνκαιπληηθέο ζηξώζεηο θιπ από 

ζθπξόδεκα C12/15 
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2531) 

 

Κνηηνζηξψζεηο ηερληθψλ έξγσλ, εμνκαιπληηθέο ζηξψζεηο, ζηξψζεηο κφξθσζεο θιίζεσλ, ζηξψζεηο 
έδξαζεο πιηθψλ επίζηξσζεο πεδνδξνκίσλ, πεξηβιήκαηα θαη βάζεηο έδξαζεο ζσιελσηψλ νρεηψλ 
θαη αγσγψλ (ηζηκεληνζσιήλσλ απνρέηεπζεο, ηλνηζηκεληνζσιήλσλ, ζηδεξνζσιήλσλ θάζε είδνπο 
θιπ), ζηξψζεηο θζνξάο ζην εζσηεξηθφ νρεηψλ, επέλδπζε θνίηεο ξεκάησλ θιπ. κε ρξήζε 
ζθπξνδέκαηνο C12/15  
 
ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Δβδνκήληα νθηώ θαη δέθα ιεπηά  
 Αξηζκεηηθά:    78,10 
 

Α.Σ. 2.17 
Ν. Β-29.2.2.1  Πξόζζεηε απνδεκίσζε γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα C12/15 γηα 

θνηηνζηξώζεηο, πεξηβιήκαηα αγσγώλ, εμνκαιπληηθέο ζηξώζεηο θιπ 
εληόο ζηνώλ ιόγσ δπζθνιίαο θαη ζηελόηεηαο  ρώξνπ εξγαζίαο 
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2531) 

 
Πξφζζεηε απνδεκίσζε άνπινπ ζθπξνδέκαηνο C12/15 ρξεζηκνπνηνχκελν δηα ηελ θαηαζθεπή 
ππνβάζεσλ πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ απνθιεηζηηθά εληφο ζηνψλ, πέξαλ ηεο θαηαβαινκέλεο 
κε ην ζπκβαηηθφ άξζξν Α.Σ.-2.16, ιφγσ δπζθνιίαο θαη ζηελφηεηαο ρψξνπ εξγαζίαο, ήηνη ιφγσ 
χπαξμεο ησλ ππνζηπισκάησλ ησλ θηηξίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ χπαξμε πιεζψξαο θξεαηίσλ 
ΟΚΩ. ηε ηηκή ηεο πξνζζέηνπ αλά 1κ3 απνδεκίσζεο θαιχπηνληαη νη δαπάλεο πνπ δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζην αληίζηνηρν ζπκβαηηθφ άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ. Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο 
θαζπζηεξήζεσο - ζηαιίεο πξνζσπηθνχ θαη βαξέιαο (ελ κέζσ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ) ιφγσ 
δηαδνρηθψλ πξνζεγγίζεσλ αλάκεζα ζηα ππνζηπιψκαηα ησλ θηηξίσλ πνπ βξίζθνληαη επί ησλ 
ζηνψλ, ε δπζρέξεηα ιφγσ ηεο χπαξμεο ησλ θξεαηίσλ ΟΚΩ, ησλ βαζκίδσλ ησλ θηηξίσλ, ηνπ 
παξακέλνληνο αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη θάζε πθηζηάκελνπ ζην ρψξν εξγαζίαο εκπνδίνπ, ηα νπνία 
αθελφο πξνθαινχλ ππναπαζρφιεζε ησλ κεραληθψλ κέζσλ θαη θαη’ επέθηαζε κείσζε ηεο 
απφδνζή ηνπο, νη δαπάλεο απμεκέλεο εξγαζίαο γηα ''ηξάβεγκα'' θαη δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, 
νη απμεκέλεο δαπάλεο γηα πχθλσζε νδεγψλ θαη γεληθά νη απμεκέλεο δαπάλεο ιφγσ κεησκέλεο 
απνδφζεσο κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ, νη πάζεο θχζεσο πιάγηεο κεηαθνξέο κε κηθξήο 
απφδνζεο κεραλήκαηα, κε ηα ρέξηα ή κε κνλφηξνρν. 

 

Δπηκέηξεζε σο πνζφηεηα ηνπ ζπκβαηηθνχ άξζξνπ Α.Σ.-2.16 επί έηνηκεο θαηαζθεπήο. 

 
ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Οθηώ  
 Αξηζκεηηθά:    8,00 
 
 

Α.Σ. 2.18 
Β-29.3  ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ C16/20  

 
Ν.Β-29.3.1  Καηαζθεπή ξείζξσλ, ηξαπεδνεηδώλ ηάθξσλ, ζηξώζεσλ πξνζηαζίαο 

ζηεγάλσζεο γεθπξώλ θιπ κε ζθπξόδεκα C16/20 
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2532) 

 

Καηαζθεπή θξαζπέδσλ, ξείζξσλ, επελδεδπκέλσλ ηξαπεδνεηδψλ θαη ηξηγσληθψλ ηάθξσλ, 
θνηηνζηξψζεσλ, ζηξψζεηο έδξαζεο πιηθψλ επίζηξσζεο νδνζηξσκάησλ,  επελδχζεσλ θνίηεο 
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ξεκάησλ, ηνίρσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία "ιεπηνηνίρσλ", ζηξψζεσλ πξνζηαζίαο 
ζηεγάλσζεο γεθπξψλ θ.ι.π. κε ζθπξφδεκα C16/20 άνπιν ή ειαθξψο νπιηζκέλν. 

 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Ογδόληα έλα θαη ελελήληα ιεπηά  
 Αξηζκεηηθά:    81,90 
 

 

Α.Σ. 2.19 
Β-29.3.4  Μηθξνθαηαζθεπέο (θξεάηηα, νξζνγσληθέο ηάθξνη θιπ) κε ζθπξόδεκα 

C16/20  
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2532) 

 

Καηαζθεπή θαιπκκάησλ, ππζκέλα θαη ηνηρσκάησλ θξεαηίσλ, θαλαιηψλ απνζηξάγγηζεο θαη 
νξζνγσληθψλ ηάθξσλ κε ζθπξφδεκα C16/20 άνπιν ή θαη νπιηζκέλν. 
 

ην άξζξν απηφ ππάγνληαη θαη νη επελδχζεηο πξαλψλ ζηηο πεξηνρέο ησλ αθξνβάζξσλ γεθπξψλ, νη 
νπνίεο θαηαζθεπάδνληαη είηε κε επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζε θαη δηακφξθσζε ηεο εκθαλνχο επηθάλεηαο 
ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, είηε κε πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία απφ ζθπξφδεκα.  
  

ηελ πεξίπησζε επέλδπζεο πξαλψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία, ε επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε 
βάζε ηελ επηθάλεηα απηψλ θαη ην πάρνο ηνπο, πξνζαπμεκέλν θαηά 0,10 m. Ζ πξνζαχμεζε απηή 
ηνπ πάρνπο θαιχπηεη πιήξσο ηηο πξφζζεηεο εξγαζίεο δφκεζεο, έδξαζεο θαη ζηεξέσζεο ησλ 
πξνρχησλ ζηνηρείσλ (αμία πιηθψλ, εξγαζία, ρξήζε κεραλεκάησλ, θαηαζθεπή θαη απνμήισζε 
ηθξησκάησλ θιπ) ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, νη νπνίεο εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ δελ 
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα. 
 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Δθαηόλ δεθα 
 Αξηζκεηηθά:    110,00 

 
 
Β-30  ΥΑΛΤΒΓΗΝΟ ΟΠΛΗΜΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΧΝ 

 
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο πάζεο θχζεσο 
θαηαζθεπψλ, κνξθήο δηαηνκψλ θαη θαηεγνξίαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, δηακφξθσζή ηνπ ζχκθσλα 
κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 
"Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ" 
 
Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο 
επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 
 
Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα, αλά θαηεγνξία νπιηζκνχ 
(ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ Οπιηζκνχ.  
 
Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη 
κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ 
ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ.  
 
Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο 
δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε 
ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ 
ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ 
παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ 
ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 
 
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ 
ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν 
πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 
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Ολνκ.  
δηάκεηξνο 

(mm) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 
δηαηνκή  
(mm

2
) 

Ολνκ.  
κάδα/ 
κέηξν  
(kg/m) 

Ράβδνη 
Κνπινύξεο θαη 

επζπγξακκηζκέλα 
πξντόληα 

Ζιεθηξν-
ζπγθνιιεκέλα 
πιέγκαηα θαη 
δηθηπώκαηα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 
ηηο επηκεηξνχκελεο κνλάδεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη 
ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 

 Ζ ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη φρη 
ελαιιάμ, κε ζχξκα πάρνπο αλάινγα κε ηε δηάκεηξν θαη ηε ζέζε ηνπ νπιηζκνχ ή κε 
ειεθηξνζπγθφιιεζε ζηελ πεξίπησζε εγρχησλ παζζάισλ.  

 Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.  

 Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 
πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ κειέηε πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, θαζψο θαη αξκνθιεηδψλ 
(θαηά ISO 15835-2),. 

 Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν 
εξγαζίαο.  

 Ζ ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ 
ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

 Ζ απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν ζηδεξνχ νπιηζκνχ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 
 

Α.Σ. 2.20 
Β-30.3  Υαιύβδηλν δνκηθό πιέγκα B500C 

(Aλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΤΓΡ-7018) 
 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Δλα 
 Αξηζκεηηθά:    1,00 

 

Α.Σ. 2.21 
Β-48  ΓΑΛΒΑΝΗΜΔΝΑ ΗΓΖΡΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2672) 
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Καηαζθεπή πιαηζίσλ, θαιπκκάησλ, εζραξψλ, αγθπξψζεσλ θαη ινηπψλ απιψλ ζηδεξψλ 
εμαξηεκάησλ θξεαηίσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, απφ κνξθνράιπβα θαηεγνξίαο S235J θαηά ΔΛΟΣ 
ΔΝ 10025, γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ θαηά ΔΛΟΣ EN ISO 1641. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 

 ε πξνκήζεηα ησλ απαηηνπκέλσλ δηαηνκψλ κνξθνράιπβα θαη ε δηακφξθσζή ηνπο ζχκθσλα κε 
ηα ζρέδηα (θνπέο, ινμνηκήζεηο, δηαηξήζεηο, ζπγθνιιήζεηο θιπ) ζε εγθαηάζηαζε εμνπιηζκέλε κε 
ηηο απαηηνχκελεο εξγαιεηνκεραλέο 

 ην ζεξκφ γαιβάληζκα ηεο έηνηκεο θαηαζθεπήο  

 ηα απαηηνχκελα εμαξηήκαηα ιεηηνπξγίαο θαη ζηεξέσζεο (ζηξνθείο, πεξηθφριηα θιπ), φια 
γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ 

 ε κεηαθνξά ησλ εηνίκσλ γαιβαληζκέλσλ ζηνηρείσλ ζηελ ζέζε εγθαηάζηαζεο 

 ε δηάλνημε νπψλ ζε ππάξρνληα ζηνηρεία απφ ζθπξφδεκα γηα ηελ πάθησζε ησλ γαιβαληζκέλσλ 
ζηνηρείσλ 

 ε παξαζθεπή θαη εθαξκνγή ηζηκεληνθνλίαο γηα ηελ έδξαζε θαη πάθησζε ησλ ζηνηρείσλ 

 ε ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ γαιβαληζκέλσλ ζηνηρείσλ ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε 
ζέζεηο θαη ζηάζκεο 

 
Με ην παξφλ άξζξν ηηκνινγνχληαη θαη νη νπιηζκνί ζχλδεζεο ησλ πιαθψλ ή θνξέσλ πξφζβαζεο κε 
ηα αθξφβαζξα. 
  
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν γαιβαληζκέλσλ ζηδεξψλ εμαξηεκάησλ πιήξσο ηνπνζεηεκέλσλ. 

 
ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Γύν θαη ηξηάληα ιεπηά 
 Αξηζκεηηθά:   2,30 

 

Α.Σ. 2.22 
Ν.Β-51.1  Πξόρπηα θξάζπεδα από ζθπξόδεκα δηαζηάζεσλ 15Υ30Υ100 κε ηελ βάζε 

έδξαζεο 
                             (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2921) 

 

Σνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25, δηαηνκήο 
πιάηνπο 0,15 m θαη χςνπο 0,30 m, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο, κε απφηκεζε 
ηεο εμσηεξηθήο αθκήο θαηά 2,5εθ., επζπγξάκκσλ ή θακπχισλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1340, πξνο 
θαηαζθεπή λεζίδσλ αζθαιείαο, πεδνδξνκίσλ, θφκβσλ θ.ι.π., ηα νπνία ζα παξαζθεπάδνληαη ζε 
βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε κε δφλεζε θαη ζπκπίεζε, απνθιεηνκέλεο ηεο παξαζθεπήο ηνπο επί 
ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε απηνζρέδηνπο μπιφηππνπο.  
 
Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-02-01-00 ‘’Κξάζπεδα, ξείζξα θαη ηάθξνη νκβξίσλ 
θαηαζηξψκαηνο νδψλ επελδεδπκέλεο κε ζθπξφδεκα’’. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:  

 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θξαζπέδσλ θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηεο βάζεο έδξαζεο, ζχκθσλα κε ζρέδην 
ιεπηνκέξεηαο ηεο κειέηεο,  

 ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επζπγξακκία ή θακπχιε ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο απφ ηα ζρέδηα 
νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά, κε ρξήζε ηεκαρίσλ κήθνπο φρη κηθξφηεξνπ ησλ 0,50 m, κε ιεία 
επηθάλεηα, ε ζηεξέσζε ησλ θξαζπέδσλ κε θαηαζθεπή πίζσ απφ απηά κε ζηεξεφ ζθπξνδέκαηνο 
C16/20 ζηα 2/3 ηνπ χςνπο ηνπο, ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο, ην νπνίν ζα δηακνξθψλεηαη κε βάζε 
16εθ. θαη ζηέςε 8εθ. θαη’ ειάρηζην, ν εγθηβσηηζκφο ηνπο θαη ε αξκνιφγεζή ηνπο κε ηζηκεληνθνλία 
αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m3 άκκνπ. 

 Ζ δαπάλε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζε επζπγξακκία ή θακπχιε ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο απφ 
ηα ζρέδηα νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά γηα ηελ δηακφξθσζε ζέζεσλ θάδσλ απνξξηκκάησλ, 
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ησλ ξακπψλ ΑΜΔΑ θαη ησλ ξακπψλ θαηά κήθνο ησλ πεδνδξνκίσλ γηα εμππεξέηεζε ησλ 
ζέζεσλ parking, κε ρξήζε ηεκαρίσλ φρη κηθξφηεξσλ ησλ 0,50κ. 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξαζπέδνπ κε ηελ βάζε έδξαζήο ηνπ. 
 

 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Γέθα νθηώ θαη είθνζη 
 Αξηζκεηηθά:   18,20 

 

Α.Σ. 2.23 
Ν.Β-51.2  Πξόρπηα θξάζπεδα από ζθπξόδεκα δηαζηάζεσλ 6Υ23Υ100 κε ηελ βάζε 

έδξαζεο 
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2921) 

 

Σνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ θήπνπ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20, 
δηαηνκήο πιάηνπο 0,06 m θαη χςνπο 0,20 έσο 0,25 m, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο 
κειέηεο, κε θνίιε ή ίζηα ηελ ζηέςε ηνπ, επζπγξάκκσλ ή θακπχισλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1340, ηα νπνία 
ζα παξαζθεπάδνληαη ζε βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε κε δφλεζε θαη ζπκπίεζε, απνθιεηνκέλεο ηεο 
παξαζθεπήο ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε απηνζρέδηνπο μπιφηππνπο.  
 
Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-02-01-00 ‘’Κξάζπεδα, ξείζξα θαη ηάθξνη νκβξίσλ 
θαηαζηξψκαηνο νδψλ επελδεδπκέλεο κε ζθπξφδεκα’’. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:  

 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θξαζπέδσλ θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηεο βάζεο έδξαζεο,  

 ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επζπγξακκία ή θακπχιε ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο απφ ηα ζρέδηα 
νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά, κε ρξήζε ηεκαρίσλ κήθνπο φρη κηθξφηεξνπ ησλ 0,50 m, κε ιεία 
επηθάλεηα, ε ζηεξέσζε ησλ θξαζπέδσλ κε θαηαζθεπή πίζσ απφ απηά κε ζηεξεφ ζθπξνδέκαηνο 
C16/20 ζηα 2/3 ηνπ χςνπο ηνπο, ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο, ην νπνίν ζα δηακνξθψλεηαη κε βάζε 
16εθ. θαη ζηέςε 8εθ. θαη’ ειάρηζην, ν εγθηβσηηζκφο ηνπο θαη ε αξκνιφγεζή ηνπο κε ηζηκεληνθνλία 
αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m3 άκκνπ. 

 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξαζπέδνπ κε ηελ βάζε έδξαζήο ηνπ. 
 
 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Δληεθα θαη πελήληα  
 Αξηζκεηηθά:   11,50 

 

 
 
 

Α.Σ. 2.24 
Ν.Β-51.4  Γηπιό πξόρπην θξάζπεδν από ζθπξόδεκα δηαζηάζεσλ εθάζηνπ 

15Υ30Υ100 κε ηελ βάζε έδξαζεο 
                             (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2921) 

 

Σνπνζέηεζε δηπιψλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25, 
δηαηνκήο πιάηνπο 0,15 m θαη χςνπο 0,30 m, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο, κε 
απφηκεζε ηεο εμσηεξηθήο αθκήο θαηά 2,5εθ., επζπγξάκκσλ ή θακπχισλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1340, 
πξνο θαηαζθεπή λεζίδσλ πνδειαηφδξνκσλ, θφκβσλ θ.ι.π., ηα νπνία ζα παξαζθεπάδνληαη ζε 
βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε κε δφλεζε θαη ζπκπίεζε, απνθιεηνκέλεο ηεο παξαζθεπήο ηνπο επί 
ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε απηνζρέδηνπο μπιφηππνπο.  
 
Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-02-01-00 ‘’Κξάζπεδα, ξείζξα θαη ηάθξνη νκβξίσλ 
θαηαζηξψκαηνο νδψλ επελδεδπκέλεο κε ζθπξφδεκα’’. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:  
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 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θξαζπέδσλ θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηεο βάζεο έδξαζεο, ζχκθσλα κε ζρέδην 
ιεπηνκέξεηαο ηεο κειέηεο,  

 ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επζπγξακκία ή θακπχιε ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο απφ ηα ζρέδηα 
νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά, κε ρξήζε ηεκαρίσλ κήθνπο φρη κηθξφηεξνπ ησλ 0,50 m, κε ιεία 
επηθάλεηα, ε ζηεξέσζε ησλ θξαζπέδσλ κε θαηαζθεπή πίζσ απφ απηά κε ζηεξεφ ζθπξνδέκαηνο 
C16/20 ζηα 2/3 ηνπ χςνπο ηνπο, ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο, ην νπνίν ζα δηακνξθψλεηαη κε βάζε 
16εθ. θαη ζηέςε 8εθ. θαη’ ειάρηζην, ν εγθηβσηηζκφο ηνπο θαη ε αξκνιφγεζή ηνπο κε ηζηκεληνθνλία 
αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m3 άκκνπ. 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ δηπινχ θξαζπέδνπ κε ηελ βάζε έδξαζήο ηνπ. 
 

 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Δίθνζη δύν  θαη νγδόληα  
 Αξηζκεηηθά:   22,80 
 

Α.Σ. 2.25 
Ν.Β-53  Πξόρπηα εηδηθά ηεκάρηα ζπιινγήο νκβξίσλ 
                            (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2921) 

 
Γηα ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ έγρξσκσλ ή κε, θνίισλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ γηα ηε 
ζπιινγή ησλ νκβξίσλ πδάησλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1338 (κε ζήκαλζε CE) (ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 
κειέηεο θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ιεπηνκέξεηα, είηε ζηελ ζέζε ηνπ ξείζξνπ είηε ζε νπνηαδήπνηε άιιε 
ζέζε επί ηνπ δξφκνπ ή πεδνδξφκνπ (άμνλαο θ.ι.π.) ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία, πιάηνπο 40cm 
θαη πάρνπο 8 έσο 9εθ ζηνλ άμνλα θαη 11 έσο 12εθ. ζηηο δχν εμσηεξηθέο παξεηέο απφ ηλνπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C 25/30, θαη κέγηζηεο πςνκεηξηθήο δηαθνξάο 2,5cm ζηνλ άμνλα ηνπ 
νδεγνχ, ηα νπνία ζα παξαζθεπάδνληαη ζην εξγνζηάζην κε ηαπηφρξνλε δφλεζε θαη ζπκπίεζε, κε 
ιεία εκθαλή ηειηθή επηθάλεηα, απνθιεηνκέλεο ηεο παξαζθεπήο ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε 
απηνζρέδηνπο μπιφηππνπο. Ζ παξαγσγή ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζα βαζηζηεί ζε νκαιή θνθθνκεηξηθή 
θακπχιε θαηαλνκήο αζβεζηνιηζηθψλ αδξαλψλ πιηθψλ (κέγηζηνο θφθθνο 8mm), ρακειφ ιφγν N/T 
(0.35-0.40), ηζηκέλην πςειήο αληνρήο (42,5 R) θαη πξφζκηθηα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε 
ρακειή πδαηνπεξαηφηεηα. Όζνλ αθνξά ην έρξσκν ζθπξφδεκα απηφ ζα παξάγεηαη κε πξνζζήθε 
ρξσζηηθψλ κεηαιιηθψλ νμεηδίσλ. Οη ρξσζηηθέο ζα είλαη ζε κνξθή ζθφλεο ή πγξνχ κε δνζνινγία 4-
5% θαηά βάξνο ηζηκέληνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη πςειφηεξεο δνζνινγίεο δελ βαζαίλνπλ ην ρξψκα θαη 
κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν Αλάδνρνο ζα 
πξέπεη λα ππνβάιιεη ζρεηηθή κειέηε ζχλζεζεο ηεο παξαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο πξνθεηκέλνπ λα 
εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη φισλ ησλ 
απαηηνχκελσλ πιηθψλ πιελ ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηεο βάζεο έδξαζεο, ε δαπάλε ησλ απαηηνχκελσλ 
πξνζζέησλ θαη πξνζκίθησλ, ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη ελζσκάησζεο ρξσζηηθψλ κεηαιιηθψλ 
νμεηδίσλ βάζεη ηεο πεξηερφκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 
ρξσκαηηθή απφδνζε ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ιεπηνκέξεηα, ε 
δαπάλε γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επζπγξακκία ή θακπχιε ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο απφ ηα 
ζρέδηα νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά, κε ρξήζε ηεκαρίσλ κήθνπο φρη κηθξφηεξνπ ησλ 0,40 κ. κε 
ιεία εκθαλή επηθάλεηα, ε δαπάλε ηέιεηαο ζηεξέσζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ κε 
ηζρπξή ηζηκεληνθνλία επί βάζεο απφ ειαθξψο νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C12/15 (δνκηθφ πιέγκα 
Σ196), δηαζηάζεσλ 0,50Υ0,10κ, ε δαπάλε αξκνινγήκαηνο κε ηζηκεληνθνλία αλαινγίαο 650 ργξ 
ηζηκέληνπ αλά κ3 άκκνπ ηδίνπ ρξψκαηνο θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε εξγαζίαο θαη πιηθψλ, πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνπο ινηπνχο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο. 
Δπηπξνζζέησο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ίλεο ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 1-3% ηνπ ζπλνιηθνχ 
φγθνπ. Οη ίλεο ζα έρνπλ δηάζηαζε ιίγσλ εθαηνζηψλ θαη δηακέηξνπ πνπ είλαη ζπλήζσο θιάζκα 
ρηιηνζηνχ θαη ζα δηαζθνξπίδνληαη ζηε κάδα ηνπ πιηθνχ θαηά ηελ αλάκημε ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο θαη ζα είλαη απφ ράιπβα, πνιππξνππιέλην ή γπαιί.  
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη πξν ηεο ηνπνζεηήζεσο ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ ν Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη δείγκα 
ζηελ Δπίβιεςε γηα έγθξηζε. 
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Σηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ ρσξίο ηε βάζε έδξαζήο ηνπ. 

 

ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:   Δίθνζη επηά 
                    Αξηζκεηηθά:   27,00 
 

 

Α.Σ. 2.26 
Ν.Β-53.1  Πξόζζεηε ηηκή δηακόξθσζεο θαλαιηνύ ζπιινγήο νκβξίσλ 
                             (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2921) 
 
Πξφζζεηε ηηκή γηα ηελ επηκειεκέλε δηακφξθσζε αλνηρηνπ θαλαιηνχ κε έγρξσκνπο ςπρξνχο 
θπβφιηζνπο (κε αθκέο ρσξίο κπηδνπηάξηζκα), πιάηνπο 40cm γηα ηε ζπιινγή ησλ νκβξίσλ πδάησλ, 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ιεπηνκέξεηα, είηε ζηελ ζέζε ηνπ παιηνχ 
ξείζξνπ ζε λένπο πεδφδξνκνπο είηε ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε επί ηνπ δξφκνπ ή πεδνδξφκνπ 
ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία.  
ηελ πξφζζεηε ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο θαζπζηεξήζεσο ιφγσ πξνζεθηηθήο 
ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο γηα ηελ επηκειεκέλε θνιπκβεηή ηνπνζέηεζε ησλ θπβνιίζσλ, ην 
αξκνιφγεκα κε ηζηκεληνθνλία, ηελ δηακφξθσζε ησλ θιίζεσλ γηα ηελ απνξξνή ησλ πδάησλ.  
 
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ αλνηθηνχ θαλαιηνχ ζπιινγήο νκβξίσλ ρσξίο ηε 
βάζε έδξαζήο ηνπ. 

 

ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:   Γύν θαη είθνζη ιεπηά 
                    Αξηζκεηηθά:    2,20 

 

 

Α.Σ. 2.27 
Ν.Β-54.1  Απνμήισζε, κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία πέηξηλσλ ή καξκάξηλσλ 

θξαζπέδσλ  

                         (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν  ΤΓΡ 6808) 
 

Απνμήισζε θξαζπέδσλ πεδνδξνκίσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ ή δηα ρεηξψλ κεηά πξνζνρήο 
γηα απνθπγή θζνξψλ, κε ηελ θφξησζε επί απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε, ήηνη απφ ηνλ ηφπν ηνπ  έξγνπ ζηνλ ηφπν εξγαζηεξίνπ εληφο εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ ή 
νπνηνδήπνηε άιινπ ρψξνπ (ηδησηηθφ εξγαζηήξην). 
Ζ εξγαζία ζα εθηειείηαη κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα θαη πξνζνρή πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ην 
πνζνζηφ ζξαπνκέλσλ πέηξηλσλ ή καξκάξηλσλ θξαζπέδσλ θαηά ηελ απνμήισζε.  
ηελ εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε θαζαίξεζεο – απνκάθξπλζεο κεηά πξνζνρήο ηεο ηπρφλ εθ 
ζθπξνδέκαηνο ή άιινπ ζπλδεηηθνχ πιηθνχ ππάξρνπζαο βάζεο έδξαζεο θαη πιηθνχ εγθηβσηηζκνχ 
ηνπ θξαζπεδφξεηζξνπ, νη απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, νη απαηηνχκελεο ζπζθεπαζίεο, νη 
θνξηνεθθνξηψζεηο  κεηά πξνζνρήο γηα ηελ απνθπγή ζξαχζεο θαη νη πάζεο θχζεσο κεηαθνξέο 
απφ ηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ πξνο ηνλ ρψξν επεμεξγαζίαο θαη αθνινχζσο κεηά ηελ επεμεξγαζία ζηελ 
ζέζε ελζσκάησζεο ζηελ ίδηα ή ζε άιιε ζέζε ηνπ έξγνπ πιελ ηεο δαπάλεο ηνπνζέηεζεο ε νπνία 
ακείβεηαη ηδηαηηέξσο απφ άιιν ζπκβαηηθφ άξζξν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν 
αλάδνρνο ζα θαηαβάιεη ηδηαίηεξε κέξηκλα θαη ζα ιάβεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα γηα ηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ηεο φριεζεο ησλ πεξηνίθσλ ζηνλ ρψξν επεμεξγαζίαο απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο 
επεμεξγαζίαο ησλ πέηξηλσλ θξαζπέδσλ φζνλ αθνξά ηελ εθπεκπφκελε ζθφλε θαη ζφξπβν. 
Δπηπιένλ πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο εθζθαθέο ζεκειίσλ 
πξαγκαηνπνηνχκελεο είηε κε ηα ρέξηα είηε κε κεραληθά κέζα (κηθξήο ή θαλνληθήο δπλακηθφηεηαο), ε 
δηακφξθσζε & ζπκπχθλσζε  ηεο ηειηθήο ζηάζκεο θάησζελ ηνπ θξαζπεδνξείζξνπ, ε δηακφξθσζε 
ησλ πιατλψλ παξεηψλ ζηηο απαηηνχκελεο βάζεη ηεο κειέηεο δηαζηάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
ζηξψζεο ππφβαζεο ηνπ εθ λένπ ηνπνζεηεζέληνο θξαζπεδφξεηζξνπ. 
Σέινο πεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία επεμεξγαζίαο ηνπ θξαζπέδνπ, ήηνη ε θνπή ηεο πιεπξάο  ηνπ 
απνμεισζέληνο θξαζπέδνπ (ήηνη ε πιεπξά ηνπ θξαζπέδνπ πξνο ην πεδνδξφκην θαη’ ειάρηζην 
10εθ.) πξνθεηκέλνπ λα πξνθχπηεη ηππνπνηεκέλε νξαηή δηαηνκή 15Υ30 εθ., ειεχζεξνπ κήθνπο 
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(κεγαιπηέξνπ ηνπ 0,60κ.), κε εηδηθή κέξηκλα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πιάηνπο ησλ 15εθ. θαη θαη’ 
επέθηαζε ηεο νπηηθήο νκνηνκνξθίαο ησλ ηνπνζεηεκέλσλ θξαζπέδσλ. εκεηψλεηαη φηη κε ηελ ίδηα 
ηηκή πιεξψλεηαη θαη ε απνθάιπςε θαη απνμήισζε θξαζπέδσλ πνπ έρνπλ επηθαιπθζεί κε 
κεηαγελέζηεξεο απνθαηαζηάζεηο. 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) 
 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:   Σξηάληα ηξία 
                    Αξηζκεηηθά:   33,00 
 

 

Α.Σ. 2.28 
Ν.Β-54.2  Απνμήισζε πξόρπησλ θξαζπέδσλ  

                         (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν  ΤΓΡ 6808) 
 

Απνμήισζε θξαζπέδσλ πεδνδξνκίσλ κε ρξήζε αεξνζθπξψλ, κε ηελ θφξησζε επί απηνθηλήηνπ 
θαη ηελ κεηαθνξά πξνο απφξξηςε ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
Ζ εξγαζία ζα εθηειείηαη ρσξίο ηδηαίηεξε επηκέιεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε αθέξαησλ ηκεκάησλ 
θξαζπέδσλ. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε θαζαίξεζεο & απνκάθξπλζεο ηεο ηπρφλ εθ ζθπξνδέκαηνο ή 
άιινπ ζπλδεηηθνχ πιηθνχ ππάξρνπζαο βάζεο έδξαζεο θαη πιηθψλ εγθηβσηηζκνχ ηνπ 
θξαζπεδφξεηζξνπ, νη απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο θαη θνξηνεθθνξηψζεηο θαζψο θαη ε 
κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη θαζαίξεζεο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
Οη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο εθζθαθέο ζεκειίσλ πξαγκαηνπνηνχκελεο είηε κε ηα ρέξηα είηε κε 
κεραληθά κέζα (κηθξήο ή θαλνληθήο δπλακηθφηεηαο), ε δηακφξθσζε & ζπκπχθλσζε  ηεο ηειηθήο 
ζηάζκε θάησζελ ηνπ θξαζπεδφξεηζξνπ, ε δηακφξθσζε ησλ πιατλψλ παξεηψλ ζηηο απαηηνχκελεο 
βάζεη ηεο κειέηεο δηαζηάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηξψζεο ππφβαζεο ηνπ εθ λένπ 
ηνπνζεηεζέληνο θξαζπέδνπ. 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) 
 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:   Σξία επξώ θαη είθνζη ιεπηά 

                    Αξηζκεηηθά:      3,20 
 

Α.Σ. 2.29 
Ν.Β-66.8  Φξεάηηα ζπιινγήο νκβξίσλ 

      (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2548) 
 
Φξεάηηα ζπιινγήο νκβξίσλ πδάησλ θαηαζθεπαδφκελα ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πιήξεο θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ ζχλδεζεο ηνπ θξεαηίνπ κε ηνλ 
αγσγφ νκβξίσλ ή ηνλ παληνξξντθφ αγσγφ κέρξη κήθνπο 10,00κ απηνχ θαη ζε νπνηνδήπνηε βάζνο 
θαη αλ επξίζθεηαη. Γελ ζπκπεξηιακβαλεηαη ε ζχλδεζε ηνπ θξεαηίνπ κε ην δίθηπν νκβξίσλ ε νπνία 
ακείβεηαη μερσξηζηά. 
Πεξηιακβάλεηαη ε  πξνκήζεηα φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ  (πιελ ηεο 
ρπηνζηδεξάο εζράξαο κεηά ηνπ πιαηζίνπ ηεο), ε κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ φισλ ησλ πιηθψλ 
(αλεμαξηήησο απφζηαζεο), νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κηθξνκεηαθίλεζεηο ηνπο, νη πιάγηεο 
κεηαθνξέο, ε θαζαίξεζε ή θνπή ηνπ νδνζηξψκαηνο, oη εθζθαθέο ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο θαη γηα 
νπνηνδήπνηε πιάηνο θαη βάζνο νξχγκαηνο, ε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 
εθζθαθήο γηα απφξξηςε, νη ζηαιίεο  θαη θαζπζηεξήζεηο ελ γέλεη, νη μπιφηππνη θάζε είδνπο, ην 
ζθπξφδεκα θαη ν νπιηζκφο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα, ε ηπρφλ θαζαίξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
εγθηβσηηζκνχ ηνπ απνδέθηε, ε έθξηςε ηνπ πιηθνχ επίρσζεο ζηφ φξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη 
ρεηξσλαθηηθά (φπνπ απαηηείηαη), ε επίρσζε ησλ νξπγκαησλ  κε  ζξαπζηφ πιηθφ ζχκθσλα κε ηελ 
ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ'', ε ζπκπχθλσζε κε δνλεηηθνχο 
ζπκππθλσηέο δηαζηάζεσλ αλαιφγσλ ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο, νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί 
βαζκφο ζπκπχθλσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 95% 
ηεο ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor 
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Modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2) θαη ε πιήξεο  επαλαθνξά ηνπ νδνζηξψκαηνο φπσο αθξηβψο 
πξνβιέπεηαη ζηελ κειέηε. 
πκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κηθξνκεηαθνξέο ηνπο, ε πξνκήζεηα θαη 
κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε θαη νη δαπάλεο πιήξνπο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο, πάθησζεο, ε πξνζαξκνγή ηεο 
ζηέςεο ηνπο ζηελ θιίζε ή επίθιηζε ηεο νδνχ,  θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε ε νπνία απαηηείηαη γηα 
ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην παξφλ άξζξν,  
αλεμαξηήησο ησλ κέζσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ (ρέξηα, κεραληθά κέζα ή ζπλδπαζκφο απηψλ). 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε παξνχζα ηηκή εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνίαλ γηα 
νπνηνλδήπνηε ιφγν ππάξμεη ε αλάγθε αιιαγήο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ θξεαηίνπ θαη ζπλεπψο θαη ηνπ 
ζρεηηθνχ ζρεδίνπ ηεο κειέηεο. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ 
 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:   Γηαθόζηα πέληε θαη ηξηάληα έμη ιεπηά  

                    Αξηζκεηηθά:      205,36         
 

Α.Σ. 2.30 
Ν.Β-82.1  Γηακόξθσζε δηαβάζεσλ αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζε πεδνδξόκηα θαη 

λεζίδεο 

      (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2922) 
 

Πιήξεο δηακφξθσζε γσλίαο ζε πθηζηάκελα πεδνδξφκηα ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο 
αξρηηεθηνληθέο ιεπηνκέξεηεο. ηελ παξνχζα ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη πξαγκαηνπνηεζείζεο εξγαζίεο 
επί ηεο νξηνζεηεζείζαο επηθάλεηαο (ηεηαξηεκφξην) φπσο απηφ πεξηέρεηαη κεηαμχ ηνπ νξίνπ 
πεδνδξνκίνπ θαη νδνζηξψκαηνο θαη ηεο γσλίαο ηνπ πεδνδξνκίνπ πνπ ζρεκαηίδεηαη σο ζπκβνιή 
ησλ νηθνδνκηθψλ γξακκψλ θαη πεξηθιείεηαη απφ ηα θηιέηα καξκάξνπ. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε απνμήισζε ηεο ππάξρνπζαο πιαθφζηξσζεο δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νπνηνπδήπνηε 
πάρνπο (ηζηκέληνπ, καξκάξνπ, ηχπνπ Μάιηαο, πνξζειάλεο, κσζατθνχ, θεξακηθψλ, ζρηζηνιίζνπ, 
θιπ) κε ην θνλίακα ζηξψζεσο απηψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην εδάθνο, ε θαζαίξεζε 
ηπρφλ ππάξρνληνο άνπινπ ή νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, ε θαζαίξεζε ησλ ξείζξσλ θαη ε βάζε 
έδξαζεο ηνπ θξαζπεξφξεηζξνπ απφ ζθπξφδεκα, ε εθζθαθή ησλ αλσηέξσ φγθσλ κε κεραληθά 
κέζα ή κε ηα ρέξηα έσο ηελ ηειηθή ζέζε ηεο ζθάθεο ηεο ππφ δηακφξθσζεο γσλίαο - δηάβαζεο 
ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ κειέηε ππνβηβαζκέλε ζηάζκε, ε θνξηνεθθφξησζε 
ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη απφξξηςε ζε 
αδεηνδνηεκέλν ρψξν. 

 ε πιήξεο αλαθαηαζθεπή ηνπο, πιηθά θαη εξγαζία: θαηαζθεπή επηρψκαηνο θάησ απφ ηα 
πεδνδξφκηα,  ειαθξψο νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C12/15 κε δνκηθφ πιέγκα Σ92, ηνπνζέηεζε  
νπνηνλδήπνηε δηαζηάζεσλ θαη ηχπνπ πιάθεο ΑΜΔΑ (ηζηκέληνπ ή καξκάξνπ)(ζηελ πεξίπησζε 
πνπ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ επηζηξψλνληαη πιάθεο ΑΜΔΑ, βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 
θίλεζε ΑΜΔΑ, ηνπνζέηζε νπνηνλδήπνηε δηαζηάζεσλ θαη ηχπνπ θπβφιηζσλ  ηζηκέληνπ ή πέηξαο 
θαη ζε νπνηνδήπνηε αξρηηεθηνληθφ κνηίβν, ην θνλίακα έδξαζεο θαη ην πιηθφ αξκνιφγεζεο. 

 ε δαπάλε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ είηε επζπγξάκκνπ είηε ζε θακπχιε επί ηφπνπ ρπηνχ κεηαβιεηνχ 
χςνπο θξάζπεδν εθ ζθπξνδέκαηνο C20/25 ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο απφ ηα ζρέδηα 
νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά κε ιεία επεμεξγαζκέλε επηθάλεηα θαη απφηκεζε πξνο ηελ 
πιεπξά ηνπ δξφκνπ κεηά ηνπ απαηηνχκελνπ ίζηνπ ή θακπχινπ μπιφηππνπ ή κεηαιιφηππνπ, γηα 
ηελ πξνζαξκνγή κε ηελ αζθαιηνζηξσκέλε επηθάλεηα ηνπ δξφκνπ πξνο εμαζθάιηζε ηεο θίλεζεο 
απφ θαη πξνο ηελ νδφ ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ή θαξνηζάθηα παηδηψλ, κεηαθνξά ησλ 
πιηθψλ επί ηφπνπ, εθηέιεζε εξγαζηψλ, θαζαξηζκφο ρψξνπ εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαη 
ζπγθέληξσζε θαη απνθνκηδή πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη πξντφλησλ απνμήισζεο), ζχκθσλα κε 
ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ κειέηε ππνβηβαζκέλε ζηάζκε, κε δηάηαμε, ηχπν θαη κνξθή πιαθψλ 
απφιπηα πξνζαξκνζκέλε πξνο ηελ πθηζηάκελε πιαθφζηξσζε. 
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ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο θξαζπέδνπ απφ κάξκαξν είηε λένπ είηε επεμεξγαζκέλνπ ε ηηκή ηεο 
επεμεξγαζίαο θαη ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ θξαζπέδσλ ακείβεηαη ηδηαηέξσο κε άιιν ζπκβαηηθφ 
άξζξν. 

 ε δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ ξείζξνπ απφ ζθπξφδεκα C16/20 θαη ηεο εληαίαο βάζεο έδξαζεο 
(ξείζξν & θξάζπεδν) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο εθζθαθήο ηνπ απαηηνχκελνπ μπινηχπνπ ίζηνπ ή 
θακπχινπ, ηεο επηκειεκέλεο επεμεξγαζίαο ηελ νξαηήο άλσ φςεο ηνπ ξείζξνπ φηαλ ην 
ζθπξφδεκα είλαη λσπφ.   

 ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αλαθιαζηηθψλ ηαηληψλ πξνζηαζίαο ζηελ πεξίκεηξν ηεο 
πιαθφζηξσζεο κέρξη ηελ ζθιήξπλζε ηνπ θνληάκαηνο έδξαζεο 

 θάζε δαπάλε εξγαζίαο θαη πιηθψλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο 
εξγαζίαο 

ηελ παξνχζα ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη ε πξνζαξκνγή ηεο θαηά κήθνπο θιίζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ 
απφ ηελ ζηάζκε +0,15κ. (ζε ζρέζε κε ην νδφζηξσκα ηεο νδνχ) ζην +0,00κ. πνπ είλαη ην πςφκεηξν 
ηεο γσλίαο ησλ πεδνδξνκίσλ. 
Tηκή θαη’ απνθνπήλ (ηεκ), πιήξνπο δηακνξθψζεσο γσλίαο πεδνδξνκίνπ 

 

ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:   Γηαθόζηα πελήληα πέληε   
                    Αξηζκεηηθά:      255,00      

    

Α.Σ. 2.31 
Ν.Β-86  Πξνζαξκνγή ζηάζκεο θαη επίθιηζεο πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ επί 

αλαθαηαζθεπαδνκέλνπ πεδνδξνκίνπ  

      (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2548) 
 
Απνμήισζε είηε πιαηζίνπ έδξαζεο θαιχκκαηνο πθηζηακέλνπ θξεαηίνπ κε πξνζνρή ψζηε λα κελ 
πξνζθιεζνχλ δεκηέο, πξνζαξκνγή ηεο ζηάζκεο ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ θξεαηίνπ κε απνμήισζε ή 
εθαξκνγή ζηξψζεσο ηζρπξνχ ηζηκεληνθνληακάηνο, πάθησζε ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο ζηελ 
απαηηνχκελε ζηάζκε (ζηάζκε θαη επίθιηζε) κε αθξίβεηα ± 5 mm θαη επηκειήο αξκνιφγεζε κε ηελ 
πεξηβάιινπζα λέα πιαθφζηξσζε. Οη ηζηκεληνθνλίεο ηειηθήο δηακφξθσζεο γχξσ απφ ην πιαίζην 
έδξαζεο ζα παξαζθεπάδνληαη κε άκκν ζαιάζζεο γηα ηελ απνθπγή ξεγκαηψζεσλ, ή, ελαιιαθηηθά, 
ζα εθαξκφδνληαη επνμεηδηθά θνληάκαηα.  
ηελ ελ ιφγσ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνζαξκνγή ζηάζκεο θαη επίθιηζεο πθηζηάκελεο ζράξαο 
επξηζθφκελεο επί ηνπ πεδνδξνκίνπ κε επηθάλεηα έσο 1,00m2.  
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ζε εξγαζία θαη πιηθά γηα ηελ επηζθεπή ηνπ θξεαηίνπ, 
ήηνη δηακφξθσζε κε ηζρπξή ηζηκεληνθνλίακα ηνπ ππζκέλα έδξαζεο, δφκεζε πιεπξηθψλ 
επηθαλεηψλ κε νπηνπιηλζνδνκή πάρνπο 1/4 πιίλζνπ θαη ηζηκεληνθνληάκαηνο 400 ργξ. ηζηκέληνπ, 
εμαγσγή θαη απνθνκηδή ησλ αρξήζησλ πιηθψλ. 
ηελ ηηκή δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θαιχκκαηνο θαη ηνπ πιαηζίνπ έδξαζήο ηνπ. 
Σπρφλ απαηηνχκελα λέα ρπηνζηδεξά θαιχκκαηα, ζα επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ηα νηθεία 
άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ.  
Με ην παξφλ άξζξν ηηκνινγείηαη ε εξγαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηα πθηζηάκελα πεδνδξφκηα ή 
εληφο ησλ νξίσλ πξψελ πεδνδξνκίσλ πνπ κε ηελ παξνχζα κειέηε κεηαηξέπνληαη ζε πεδφδξνκνη ή 
δξφκνη ήπηαο θπθινθνξίαο. 
Σηκή αλά ηεκάρην πιήξσο απνπεξαησκέλεο εξγαζίαο (ηεκ), γηα θξεάηηα ή ζράξεο εληφο 
πεδνδξνκίνπ επηθάλεηαο θαιχκκαηνο έσο 0,50 m2 & 1,00m2 αληίζηνηρα. Γηα κεγαιχηεξα θξεάηηα ή 
ζράξεο ε ηηκή ζα αλαπξνζαξκφδεηαη κε πνιιαπιαζηαζκφ επί ηνλ ζπληειεζηή Δ / 0,50 & Δ/1,00, 
φπνπ Δ είλαη ε επηθάλεηα ηνπ θξεαηίνπ βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ θαιχκκαηνο θαη ηεο 
ζράξαο αληίζηνηρα. 
 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:   αξάληα πέληε   
                    Αξηζκεηηθά:     45,00         

 

Α.Σ. 2.32 
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Ν.Β-87  Πξνζαξκνγή ζηάζκεο θαη επίθιεζεο πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ, ζραξώλ 
πδξνζπιινγήο θ.ι.π. επί αλαθαηαζθεπαδνκέλνπ νδνζηξώκαηνο ή 
πεδόδξνκνπ  

      (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2548) 
 
Απνμήισζε είηε πιαηζίνπ έδξαζεο θαιχκκαηνο πθηζηακέλνπ θξεαηίνπ είηε ζραξψλ πδξνζπιινγήο 
κε πξνζνρή ψζηε λα κελ πξνζθιεζνχλ δεκηέο, πξνζαξκνγή ηεο ζηάζκεο ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ 
θξεαηίνπ κε απνμήισζε ή εθαξκνγή ζηξψζεσο ηζρπξνχ ηζηκεληνθνληακάηνο, πάθησζε ηνπ 
πιαηζίνπ έδξαζεο ζηελ απαηηνχκελε ζηάζκε κε αθξίβεηα ± 5 mm θαη επηκειήο αξκνιφγεζε κε ηελ 
πεξηβάιινπζα λέα πιαθφζηξσζε.  
ηελ ηηκή επίζεο πεξηιακβάλεηαη  

 ε πεξηκεηξηθή εθζθαθή ηνπ θαιχκκαηνο ή ηεο ζράξαο, ε απνμήισζε ζαζξψλ ή ζξαπζκέλσλ 
ζθπξνδεκάησλ ησλ ηνηρσκάησλ,  

 ε θαηαζθεπή μπινηχπνπ γηα ηελ ζθπξνδέηεζε ηεο απαηηνχκελεο πξνζζήθεο επί ησλ ηνηρίσλ, ε 
επηκήθπλζε ή θαζαίξεζε ηκήκαηνο ησλ ιαηκψλ ή πιάθαο ησλ θξεαηίσλ θαη ησλ ζραξψλ 
πδξνζπιινγήο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζην πςφκεηξν (ζηάζκε θαη επίθιηζε) ηνπ δξφκνπ ή ηνπ 
πεδφδξνκνπ,  

 ε επάιεηςε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο ηνπ παιαηνχ ζθπξνδέκαηνο κε επνμεηδηθή ζπγθνιιεηηθή 
ξεηίλε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηζρπξήο πξφζθπζεο κε ην λέν ζθπξφδεκα  

 ε πξνζσξηλή ζηεξέσζε ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο θξεαηίνπ ή ηεο ζράξαο ζηελ πξνβιεπφκελε 
ζηάζκε κε ρξήζε αλζεθηηθψλ ππνζεκάησλ θαη ε δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ηνπ λένπ 
ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C16/20 

 ε αθαίξεζε ηνπ μπινηχπνπ, ε ζπγθέληξσζε, θσηνεθθφξησζε, απνθφκηζε ησλ πξντφλησλ 
απνμήισζεο θαη ηπρφλ αρξήζησλ πιηθψλ θαζψο θαη ε κεηαθνξά πξνο απφξξηςε ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθήο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε  

 ε απνθφκηζε ε πιήξεο θαη ζσζηή επαλαηνπνζέηεζε ηνπ θαιχκκαηνο ή ηεο ζράξαο αληίζηνηρα, 
φπσο θαη θάζε πξφζζεηε εξγαζία γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο. 

ηελ ηηκή δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θαιχκκαηνο θαη ηνπ πιαηζίνπ έδξαζήο ηνπ. 
Σπρφλ απαηηνχκελα λέα ρπηνζηδεξά θαιχκκαηα, ζα επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ηα νηθεία 
άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ.  

Σηκή αλά ηεκάρην πιήξσο απνπεξαησκέλεο εξγαζίαο (ηεκ), γηα θξεάηηα επηθάλεηαο 
θαιχκκαηνο έσο 0,50 m2.. Γηα κεγαιχηεξα θξεάηηα ε ηηκή ζα αλαπξνζαξκφδεηαη κε 

πνιιαπιαζηαζκφ επί ηνλ ζπληειεζηή Δ / 0,50, φπνπ Δ είλαη ε επηθάλεηα ηνπ θξεαηίνπ βάζεη ησλ 
εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ θαιχκκαηνο. 

 
 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:   Δλελήληα  πέληε   
                    Αξηζκεηηθά:     95,00         
 

 
Β-92 ΑΓΚΤΡΧΔΗ ΝΔΧΝ ΡΑΒΓΧΝ ΟΠΛΗΜΟΤ ΔΝΣΟ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ 

ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΑΠΟ ΟΠΛΗΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ 

      (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΤΓΡ 7025) 
 
Αγθπξψζεηο λέσλ ξάβδσλ νπιηζκνχ εληφο πθηζηακέλσλ / δηαηεξνπκέλσλ ζηνηρείσλ/κειψλ 
θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (βιήηξα απφ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο). 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 

 Ζ δηάηξεζε νπήο κε δηάκεηξν κεγαιχηεξε απηήο ηνπ ζπλδέζκνπ γηα λα ππάξμεη ην 
απαξαίηεην δηάθελν γηα ηελ επνμεηδηθή θφιια ή θνλίακα. Δάλ δελ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά 
ζηελ κειέηε ε δηάκεηξνο ηεο νπήο ζα είλαη Dβιεηξ. + 4,0 mm. Γηα ηνπο δηαηκεηηθνχο 
ζπλδέζκνπο (βιήηξα) ην βάζνο ηεο νπήο ζα είλαη 10 x Dβιεηξ., εθηφο εάλ θαζνξίδεηαη 
δηαθνξεηηθά ζηελ κειέηε. 
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 Ζ εθηξάρπλζε ησλ παξεηψλ ηεο νπήο κε ζπξκαηφβνπξηζα εθηξάρπλζεο, θαηάιιειεο 
δηακέηξνπ ψζηε "λα βξίζθεη" ζηα ηνηρψκαηα ηεο νπήο. 

 Ζ πξνζσξηλή ζθξάγηζε πξνζηαζίαο ησλ νπψλ κέρξη λα ηνπνζεηεζνχλ νη ξάβδνη νπιηζκνχ. 

 Ο επηκειήο θαζαξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο νπήο ακέζσο πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ξάβδνπ 
νπιηζκνχ: 

- κε πεπηεζκέλν αέξα, αλ πξφθεηαη λα εθαξκνζζεί επνμεηδηθή ζπγθνιιεηηθή ξεηίλε 
- κε πιχζε κε λεξφ ππφ πίεζε, αλ πξφθεηηαη λα εθαξκνζζεί θνλίακα πάθησζεο. 

 Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ (ξεηίλεο ή θνληάκαηνο), ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο απηνχ θαη ε εηζαγσγή επαξθνχο πνζφηεηαο εληφο ηεο νπήο. 

 ηηο πεξηπηψζεηο ηνπνζέηεζεο βιήηξσλ θαηά ηελ νξηδφληηα έλλνηα ή ζε νξνθέο, γηα λα 
απνθεπρζεί ε εθξνή ηνπ ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θφιιεο ή θνληάκαηα 
πςεινχ ημψδνπο θαηάιιεια γηα εξγαζία πξνο ηα πάλσ (over head). Απαγνξεχεηαη λα 
επαιείθεηαη ην βιήηξν κε ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ηνπνζεηείηαη ζηελ νπή. 
Με ηνλ ηξφπν απηφ δελ δηαζθαιίδεηαη φηη ζα γεκίζεη πνιήξσο ην δηάθελν κεηαμχ ζπλδέζκνπ 
θαη παξεηψλ (άληπγνο) νπήο. 

 Ζ δηεμαγσγή πνηνηηθψλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ 

- νπηηθφο έιεγρνο γηα ηελ δηαπίζησζε φηη ηα βιήηξα ηνπνζεηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη φηη ην πξνεμέρνλ ηκήκα είλαη ηνπ πξνβιεπνκέλνπ κήθνπο 

- δνθηκή κε ην ρέξη ηεο αθακςίαο φισλ ησλ βιήηξσλ, κεηά απφ παξέιεπζε 29h εάλ 
εθαξκνζζεί επνμεηδηθφ ζπγθνιιεηηθφ ή 7 εκεξψλ εάλ έρεη εθαξκνζζεί θνλίακα 

- δνθηκή πιεπξηθήο κεηαηφπηζεο ζε πνζνζηφ 1% ησλ βιήηξσλ: κε πιεπξηθέο θξνχζεηο 
θάκπηνληαη ηα πξνεμέρνληα ηκήκαηα θαηά 45° θαη ειέγρεηαη εάλ αζηνρήζεη ην 
ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ (εάλ ε δνθηκή είλαη επηηπρήο ηα βιήηξα δελ επαλαθέξνληαη ζηελ 
αξρηθή ηνπο ζέζε). 

 
Δαλ δηαπηζησζνχλ κή ζπκκνξθψζεηο θαηά ηηο αλσηέξσ δνθηκέο, ζα απνθαζίζηαληαη κε 
δηνξζσηηθά κέηξα πνπ ζα θαζνξίζεη ε Τπεξεζία. Οζα βιήηξα αζηνρνχλ δελ ζα επηκεηξψληαη 
πξνο πιεξσκή. 
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη επίζεο ηα πάζεο θχζεσο ηθξηψκαηα πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη νη ηπρφλ πξνζσξηλέο/βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο γηα ηελ δηαθίλεζε 
πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 
 
Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αμία ηνπ ζηδήξνπ νπιηζκνχ πνηφηεηαο Β500C απφ ηνλ νπνίν ζα 
δηακνξθσζνχλ ηα βιήηξα. Σν βάξνο απηνχ ζα επηκεηξεζεί καδί κε ηνλ ινηπφ εμνπιηζκφ ησλ 
ζθπξνδεκάησλ (ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο πίλαθεο νπιηζκψλ). 
 
Σηκή αλά ηεκάρην βιήηξνπ ηνπνζεηεκέλνπ θαη απνδεθηνχ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ (ηεκ.). 

 
 

Α.Σ. 2.33 
Β-92.1 Bιήηξα από ξάβδνπο Φ10 mm 
 

ΔΤΡΧ  Οινγξάθσο:  Πέληε θαη δέθα ιεπηά  
  Αξηζκεηηθά:  5,10 
 
 

ΟΜΑΓΑ Γ: ΟΓΟΣΡΧΗΑ 

 
Α.Σ. 2.34 
 
 Γ-1  ΤΠΟΒΑΖ ΟΓΟΣΡΧΗΑ  
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 Γ-1.1  Τπόβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο 
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-3121.Β) 

 

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

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο, 

 ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 

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

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε θαηά δηαηνκέο πξηλ θαη κεηά ηελ 
θαηαζθεπή ηεο ζηξψζεσο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.  

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ζπκππθλσκέλεο ππφβαζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο  
 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Γέθα επηά θαη εβδνκήληα ηξία ιεπηά  
 Αξηζκεηηθά:    17,73                  [10,00+7,73] 
 

Α.Σ. 2.35 
Γ-1.2  Τπόβαζε νδνζηξσζίαο ζπκππθσκέλνπ πάρνπο 0,10 m  
 (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-3111.Β) 

 

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

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο,  

 ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

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

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ζηξψζεο ππφβαζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0.10 m  
 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Έλα θαη εβδνκήληα δύν ιεπηά 
 
 Αξηζκεηηθά:  1,72                    [0,95+0,77] 
 

 
 Γ-2  ΒΑΖ ΟΓΟΣΡΧΗΑ 

 
Α.Σ. 2.36 
Γ-2.2  Βάζε πάρνπο 0,10 m (ΠΣΠ Ο-155) 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-3211.Β) 
 

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

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο,  
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 ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

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

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ζηξψζεο βάζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0.10 m  
 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Έλα θαη νγδόληα δύν ιεπηά  
 Αξηζκεηηθά:    1,82                  [1,05+0,77] 

 

ΟΜΑΓΑ Γ: ΑΦΑΛΣΗΚΑ 

 

Α.Σ. 2.37 
Γ-1  ΣΟΜΖ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΟ ΜΔ ΑΦΑΛΣΟΚΟΠΣΖ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΗΚ-2269(α)) 
 

Σνκή νδνζηξψκαηνο απφ αζθαιηνζθπξφδεκα ή άνπιν ζθπξφδεκα άνπιν, νπνηνπδήπνηε πάρνπο, 
κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε, ψζηε λα απνθιείνληαη απνμειψζεηο έμσ απφ ηα πξνβιεπφκελα φξηα ηεο 
θνπήο θαη λα πξνθπιάζζεηαη ην παξακέλνλ νδφζηξσκα απφ θζνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
εξγαζηψλ. 

Ζ απνμήισζε ηνπ απνθνπηνκέλνπ ηκήκαηνο θαη ε απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο, 
ηηκνινγνχληαη σο ‘’Δθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο’’  

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν ηνκήο νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηνθφπηε. 
 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Ογδόληα έμη ιεπηά  
 Αξηζκεηηθά:    0,86 
 
 
 Γ-2  ΑΠΟΞΔΖ ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΟ (ΦΡΔΕΑΡΗΜΑ) 
 
Απφμεζε (θξεδάξηζκα) ζηξψζεσλ πθηζηακέλνπ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο κε ρξήζε απνμεζηηθνχ 
κεραλήκαηνο (θξέδαο), ζην πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε βάζνο, κε νκαιή θαη εληαίαο θιίζεο 
ηειηθή επηθάλεηα, θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-14-00 ‘’Απφμεζε (θξεδάξηζκα) 
αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο’’. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 

 Ζ πξνζθφκηζε, ιεηηνπξγία θαη απνθφκηζε ηνπ απνμεζηηθνχ κεραλήκαηνο 

 Ζ θφξησζε ησλ πξντφλησλ απφμεζεο επί απηνθηλήηνπ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο 
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε ζέζεηο νξηζηηθήο απφζεζεο ή αλαθχθισζεο 

 Ο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο απφμεζεο κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή 
ππνβνήζεζε 

 Οη ζηαιίεο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ  

 Οη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε εθαξκνγή πξνζσξηλήο 
εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο 

Σηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξσο ηειεησκέλεο εξγαζίαο εθζθαθήο - θξεδαξίζκαηνο 
πθηζηάκελνπ νδνζηξψκαηνο. 
 

Α.Σ. 2.38 
Γ-2.2  Απόμεζε αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο (θξεδάξηζκα) ζε βάζνο έσο 6 cm. 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-1132) 
 

ΔΤΡΧ  Οινγξάθσο: Έλα θαη ηξηάληα ιεπηά  
  Αξηζκεηηθά:     1,30 
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Α.Σ. 2.39 
Γ-2.3  Απόμεζε αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο (θξεδάξηζκα) ζε βάζνο έσο 8 cm. 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-1132) 
 

ΔΤΡΧ  Οινγξάθσο: Έλα θαη εμήληα ιεπηά  
  Αξηζκεηηθά:     1,60 

 
Α.Σ. 2.40 
Γ-3  ΑΦΑΛΣΗΚΖ ΠΡΟΔΠΑΛΔΗΦΖ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4110) 
 

Πξνεπάιεηςε αλαζθάιησηεο επηθάλεηαο κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-0 ή κε φμηλν 
αζθαιηηθφ γαιάθησκα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππαίζξηα 
θαη ππφγεηα έξγα, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-01 "Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε". 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 
παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, 
ελαπνζήθεπζε, θχιαμε θιπ.),  

 ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη 
ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε,  

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν 
δηαλνκέα αζθάιηνπ (Federal),  

 ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη),  

 ε ελδερφκελε δηάζηξσζε αδξαλνχο πιηθνχ επηθάιπςεο κε ηελ αμία παξαγσγήο ή 
πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απηνχ ζηνλ ηφπν δηάζηξσζεο. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο. 
 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Έλα θαη πέληε ιεπηά  
 Αξηζκεηηθά: 1,05 
 
Α.Σ. 2.41 
Γ-4  ΑΦΑΛΣΗΚΖ ΤΓΚΟΛΛΖΣΗΚΖ ΔΠΑΛΔΗΦΖ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4120) 
 

πγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο 
κεκβξαλψλ ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-5 ή θαζαξή 
άζθαιην ή αζθαιηηθφ γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή 
ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 
παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, 
ελαπνζήθεπζε, θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε 
κεραληθφ ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν 
δηαλνκέα αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε 
(φηαλ απαηηείηαη).  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο. 
 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: αξάληα ιεπηά  
 Αξηζκεηηθά: 0,40 
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Α.Σ. 2.42 
Γ-6  ΑΦΑΛΣΗΚΔ ΣΡΧΔΗ  ΜΔΣΑΒΛΖΣΟΤ ΠΑΥΟΤ 

ΔΠΗΜΔΣΡΟΤΜΔΝΔ ΚΑΣΑ ΒΑΡΟ 
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4421Β) 

 
Καηαζθεπή αζθαιηηθψλ απηζσηηθψλ ζηξψζεσλ θαη ζηξψζεσλ αιιαγήο επηθιίζεσλ, θαζψο θαη 
θαηαζθεπή ηαπεηηδίσλ θαη επνπιψζεηο ιάθθσλ ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ 
έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε 
εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 31,5 ή Α 40, ζχκθσλα κε ηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ 
αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο".  
 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 

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

 ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο  

 ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηφπνπ θαη ε δηάζηξσζή ηνπ   

 ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

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

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

 νη πξνεξγαζίεο ζε λέα ή παιαηά αζθαιηηθά νδνζηξψκαηα (φπσο π.ρ. δεκηνπξγία 
ηξηγσληθψλ εγθνπψλ θνληά ζε ξείζξα θαη θξεάηηα, ζθνχπηζκα, απνκάθξπλζε ησλ 
πξντφλησλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ απηέο ηηο εξγαζίεο θιπ.).  

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο αζθάιηνπ. Ζ ηπρφλ απαηηνχκελε αζθαιηηθή 
πξνεπάιιεηςε ή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε, ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα. 
 
Δπηκέηξεζε κε βάζε δπγνιφγηα πξνζθνκηδνκέλνπ πξνο δηάζηξσζε αζθαιηνκίγκαηνο. 
 
Σηκή αλά ηφλν δηαζηξσζέληνο αζθαιηνκίγκαηνο.  

 
ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Δβδνκήληα θαη εμήληα ελλέα ιεπηά  

 Αξηζκεηηθά:    70,69         [68,50+2,19] 
 

 
Γ-8  ΑΦΑΛΣΗΚΔ ΣΡΧΔΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

 

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

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 

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

 ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο  

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

 ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

 ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ψηε λα 
πξνθχςεη ε πξνδηαγξαθφκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιφηεηα 
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 ε πιήξεο ζπκπχθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελψζεσλ γηα 
ηελ εμάιεηςε ησλ επηθαλεηαθψλ ηρλψλ. 

ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο ελζσκαηνπκέλεο αζθάιηνπ 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, απνδεθηήο πνηφηεηαο θαη 
ραξαθηεξηζηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04, αλάινγα κε ην ζπκππθλσκέλν πάρνο ηεο 
θαη ηνλ ηχπν ηεο ρξεζηκνπνηνπκέλεο αζθάιηνπ, σο εμήο: 
 

Α.Σ. 2.43 
Γ-8.1  Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε 

ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ  
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4521Β) 

 

ΔΤΡΧ  Οινγξάθσο: Έμη θαη ελελήληα έμη ιεπηά  
  Αξηζκεηηθά:  6,96                 [6,70+0,26]     
 

Α.Σ. 2.44 
Ν.Γ-8.3  Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,04 m 

κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ 
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4521Β) 

 
 

ΔΤΡΧ  Οινγξάθσο: Έμη θαη  έμη ιεπηά  
  Αξηζκεηηθά:     6,06            [5,85+0,21]     

πγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο 
κεκβξαλψλ ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-5 ή θαζαξή 
άζθαιην ή αζθαιηηθφ γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή 
ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα. 

 
 

Α.Σ. 2.45 
Ν.Γ-8.4  Πξνζαύμεζε ηηκήο γηα έγρξσκε αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4521Β) 
 

Πξνζαχμεζε ηηκήο γηα έγρξσκε αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο ζε  πνδειαηφδξνκνπο, ζε 
ρξσκαηηθή απφδνζε πνπ πξνζνκνηάδεη ην «θφθθηλν θεξακηδί» φπσο πεξηγξάθεηαη «ηερληθέο 
νδεγίεο γηα ππνδνκέο πνδειάησλ» ηνπ ΤΠΟΜΔΓΗ – Γ/λζε Οδηθψλ Τπνδνκψλ φπνπ θαζνξίδεηαη 
σο επηζπκεηή απφρξσζε, ελδεηθηηθά, ε C10/M 80/Y 100/K 0, R 221/G 88/B 40, #dd5828, PMS 
173C, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηηο παιέηεο ρξσκαηηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζε εθηππψζεηο ή 
γξαθηθά (CYMKA θαη RGB). 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή δείγκαηνο πνπ 
λα εμαζθαιίδεη ηελ επηζπκεηή ρξσκαηηθή απφδνζε,  γηα έγθξηζε πξηλ ηελ ελζσκάησζε ζην έξγν. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,04 m κε 
ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ 
 
ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Σξία  θαη  είθνζη πέληε ιεπηά  

 Αξηζκεηηθά:     3,25             
 
 
 

ΟΜΑΓΑ E: ΖΜΑΝΖ - ΑΦΑΛΔΗΑ 

 

Α.Σ. 2.46 
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Ν.Δ-6.1 Κνισλάθηα ειαζηηθά επαλαθεξόκελα 45εθ. κε αλαθιαζηηθέο κεκβξάλεο  
                            ηύπνπ ΗΗ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΤΓΡ-6620.1) 
 
Tνπνζέηεζε πιαζηηθνχ θνισλαθίνπ αζηηθήο νδνχ απφ πξσηνγελέο πιηθφ (πνιπνπξεζάλε) ζε 
έλα εληαίν θνκκάηη (monoblock), πςειήο ειαζηηθφηεηαο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ επαλαθνξά ηνπ ζην 
αξρηθφ ζρήκα θαη ζέζε κεηά ηελ επαθή ηνπ κε θάπνην φρεκα.  
Σν ειαζηηθφ πιηθφ ζα είλαη πνξηνθαιί ρξψκαηνο, εηδηθά επεμεξγαζκέλν, ψζηε λα παξνπζηάδεη 
κεγάιε αληνρή ζην ρξφλν θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ο θνξκφο ζα είλαη Φ80ριζη. θαη ην ζπλνιηθφ 
χςνο ηνπ 45εθ., ζα θέξεη ελζσκαησκέλεο θαη’ ειάρηζην δχν πεξηκεηξηθέο κεκβξάλεο – ισξίδεο 
πιάηνπο 70ριζη. θαη αληαλαθιαζηηθφηεηαο ηχπνπ ΗΗ, ρξψκαηνο αζεκί, νη νπνίεο ζα είλαη 
ηνπνζεηεκέλεο πξεζζαξηζηά ζε εηδηθέο εγθνπέο ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο 
επαθήο κε φρεκα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε κεκβξάλε ζα ζπκκνξθψλεηαη απφιπηα ζηηο απαηηήζεηο 
θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-04-00 ‘’Οξηνδείθηεο νδνχ’‘. 
Ζ εληαία βάζε ηνπ ζα είλαη δηακέηξνπ 200ριζη. θαη ζα θέξεη ζην θάησ κέξνο ηεο θπθιηθά λεχξα 
γηα κεγαιχηεξε αληνρή θαη ηξεηο ηξχπεο θαηάιιειεο δηακέηξνπ. Ζ πάθησζή ηνπ ζην έδαθνο ζα 
γίλεηαη κε ηξεηο γαιβαληζκέλεο βίδεο κεηά ησλ απαηηνπκέλσλ βπζκάησλ, θαηάιιειεο δηαηνκήο 
θαη κήθνπο, νη νπνίεο ζα θσιηάδνπλ ζηηο εηδηθέο εζνρέο ηεο βάζεο, πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη 
δπλαηή ε ζηαζεξή ζηήξημε επί ηνπ εδάθνπο.  
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ησλ νιφζσκσλ θνισλαθίσλ,  

 ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο,  

 ε δηάλνημε ησλ θαηάιιεισλ νπψλ, ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ απαηηνχκελσλ βηδψλ θαη 
βπζκάησλ, ε ηνπνζέηεζε θαη ε θαηαθνξχθσζε ηνπ θνισλαθίνπ,  

 νη ελζσκαησκέλεο θαη’ ειάρηζην δχν πεξηκεηξηθέο κεκβξάλεο – ισξίδεο πιάηνπο 70ριζη. θαη 
αληαλαθιαζηηθφηεηαο ηχπνπ ΗΗ, ρξψκαηνο αζεκί, 

 θαη ε ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη πξν ηεο ηνπνζεηήζεσο ν Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη δείγκα ζηελ Δπίβιεςε 
γηα έγθξηζε. 
 
Σηκή αλά εγθαηεζηεκέλν πιαζηηθφ θνισλάθη. 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γέθα ηέζζεξα θαη πελήληα ιεπηά  

 Αξηζκεηηθά:    14,50 
 

 
Δ-8:  ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΔ ΠΗΝΑΚΗΓΔ ΟΓΗΚΖ ΖΜΑΝΖ 
 
Δ-8.2  Πιεπξηθέο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο, πιήξσο 

αληαλαθιαζηηθέο, κε ππόβαζξν ηύπνπ 2 θαηά ΔΛΟΣ EN 12899-1 
 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιεπξηθψλ πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ, πιήξσο αληαλα-θιαζηηθψλ, 
κε αλαθιαζηηθφ ππφβαζξν ηχπνπ 2, θαηαζθεπαζκέλσλ ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 
12899-1, ηηο ΟΜΟΔ-ΚΑ, ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-06-00 ‘’Πηλαθίδεο ζηαζεξνχ 
πεξηερνκέλνπ (ΠΠ)’’ 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
  

 ε θαηαζθεπή ηεο πηλαθίδαο απφ επίπεδν θχιιν θξάκαηνο αινπκηλίνπ ηχπνπ AlMg2 
ειαρίζηνπ πάρνπο 3mm, ε εκπξφζζηα φςε ηνπ νπνίνπ θαιχπηεηαη πιήξσο απφ 
αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε ηχπνπ 2 θαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1 θαη θέξεη αλαγξαθέο θαη 
ζχκβνια, απφ αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε (ν ηχπνο ηεο νπνίνο θαζνξίδεηαη ζηελ ζπλέρεηα), ε 
δε πίζσ φςε έρεη ρξψκα θαηφ (γθξη) θαη θέξεη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο πηλαθίδαο, ην φλνκα 
ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηεο. 
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 ε θαηαζθεπή πιαηζίνπ απφ κνξθνδνθνχο θξάκαηνο αινπκηλίνπ γηα ηελ ελίζρπζε θαη 
αλάξηεζε ηεο πηλαθίδαο ζην θνξέα ζηήξημεο ρσξίο δηάηξεζε ηεο επηθάλεηαο ηεο 

 ηα πάζεο θχζεσο εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο ηεο πηλαθίδαο, φια γαιβαληζκέλα 
ελ ζεξκψ θαηά ΔΝ ISO 1461. 

 ε κεηαθνξά ησλ πηλαθίδσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ζηεξέσζεο ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, 
θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλσλ γηα ηελ απνθπγή ραξάμεσλ θιπ θζνξψλ 

 ε ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηεο πηλαθίδαο επί ηνπ θνξέα ζηήξημεο  

 ε πξνζσξηλή θάιπςε ηεο πηλαθίδαο κε αδηαθαλέο πιαζηηθφ θχιιν θαη ε αθαίξεζε απηνχ 
(φηαλ απαηηείηαη) 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ηνπνζεηεκέλεο πιεπξηθήο πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο. 
  

Α.Σ. 2.47 
Δ-8.2.2  Πιεπξηθέο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο κε αλαγξαθέο θαη ζύκβνια από 

αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε ηύπνπ 2 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1  

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΗΚ-6541) 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Δθαηόλ δέθα πέληε  
 Αξηζκεηηθά:   115,00 
 

Α.Σ. 2.48 
Ν.Δ-8.4  Γηαθαλήο πξνζηαηεπηηθή κεκβξάλε πηλαθίδσλ ζήκαλζεο (anti-graffiti)  

      (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΗΚ-6541) 
 

Πξνκήζεηα δηαθαλνχο πξνζηαηεπηηθήο κεκβξάλεο πηλαθίδσλ ζήκαλζεο (anti-graffiti) θαη ηελ 
εθαξκνγή ηεο κε δηάθαλε θφιια ή απηνθφιιεηα, ρσξίο εμνγθψκαηα ή ζπαζίκαηα, ζε πθηζηάκελεο ή 
λέεο πηλαθίδεο κε κεκβξάλεο αληαλαθιαζηηθφηεηαο ηχπνπ Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ, έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγεί ζαλ 
πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα έλαληη ξχπσλ (ρξψκαηα, βεξλίθηα ζπξέη, αλεμίηεινη καξθαδφξνη, 
απηνθφιιεηα θ.ι.π.), νη νπνίνη δχλαηαη λα απνκαθξχλνληαη εχθνια θαη γξήγνξα κε ηε ρξήζε 
θαηάιιεισλ δηαιπηηθψλ, ρσξίο λα αιινηψλεηαη ν ρξσκαηηζκφο ησλ επηθαλεηψλ θαη λα κεηψλεηαη ε 
αληαλαθιαζηηθφηεηα ησλ κεβξαλψλ ζήκαλζεο, δηαηεξψληαο ηελ ίδηα εκθάληζε κέξα θαη λχρηα θαη 
γεληθψο ρσξίο λα επηθέξεηαη νπνηαδήπνηε βιάβε ζηελ επηθάλεηα πνπ εθαξκφδνληαη. Ο 
θαηαζθεπαζηήο ηεο πξνζηαηεπηηθήο κεκβξάλεο ζα παξέρεη γξαπηή εγγχεζε φηη κε ηελ εθαξκνγή 
ηεο πξνζηαηεπηηθήο κεκβξάλεο δηαηεξείηαη ν αξρηθφο ρξσκαηηζκφο θαη δελ κεηψλεηαη ε 
αληαλαθιαζηηθφηεηα ηεο κεκβξάλεο ζήκαλζεο ηεο πηλαθίδαο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηεο ελψ ζα 
δεζκεχεηαη γηα ηνλ ρξφλν εγγχεζεο. 

 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν επηθάλεηαο δηαθαλνχο πξνζηαηεπηηθήο κεκβξάλεο πηλαθίδσλ 
ζήκαλζεο (anti-graffiti) ηνπνζεηεκέλεο ζε πθηζηάκελεο εγθαηαζηεκέλεο ή λέεο πηλαθίδεο. 

 
ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Δίθνζη πέληε  
 Αξηζκεηηθά:   25,00 

 
 

Δ-9  ΠΗΝΑΚΗΓΔ ΡΤΘΜΗΣΗΚΔ ΚΑΗ ΔΝΓΔΗΞΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΘΔΔΧΝ  
 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ξπζκηζηηθψλ ή έλδεημεο επηθηλδχλσλ ζέζεσλ κε 
αληαλαθιαζηηθφ ππφβαζξν απφ κεκβξάλε ηχπνπ ΗΗ, θαηαζθεπαζκέλσλ ζχκθσλα κε ην Πξφηππν 
ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1, ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-06-00 ‘’Πηλαθίδεο ζηαζεξνχ πεξηερνκέλνπ 
(ΠΠ)’’ 
 

ηηο ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο πηλαθίδαο θαη ησλ γαιβαληζκέλσλ εμαξηεκάησλ ζηήξημήο ηεο,  

 ε πξνζθφκηζή ηεο ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο 
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  θαη ε ζηεξέσζή ηεο επί ηνπ ηζηνχ. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην πηλαθίδαο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο σο εμήο: 

 
Α.Σ. 2.49 
Δ-9.1  Πηλαθίδεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ, ηξηγσληθέο, πιεπξάο 0,90 m 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΗΚ-6541) 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: αξάληα έμη θαη εβδνκήληα ιεπηά 
 Αξηζκεηηθά:    46,70 
 

Α.Σ. 2.50 
Δ-9.3  Πηλαθίδεο ξπζκηζηηθέο κηθξνύ κεγέζνπο  

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΗΚ-6541) 
 

Με ην παξφλ άξζξν ηηκνινγνχληαη ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο ησλ αθνινχζσλ 
δηαζηάζεσλ: 

 

α. ηξηγσληθέο (Ρ-1)  πιεπξάο 0,60 m  
β. νθηαγσληθέο (Ρ-2)  εγγεγξακκέλεο ζε ηεηξάγσλν πιεπξάο 0,60 m 
γ. ηεηξαγσληθέο (Ρ-3, Ρ-4)  πιεπξάο 0,40 m 
δ. ηεηξαγσληθέο (Ρ-6)  πιεπξάο 0,45 m 
ε. θπθιηθέο  δηακέηξνπ 0,45 m 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Σξηάληα  
 Αξηζκεηηθά:    30,00 

 
  

 Δ-10  ΣΤΛΟΗ ΠΗΝΑΚΗΓΧΝ 
 

Α.Σ. 2.51 
Δ-10.1  ηύινο πηλαθίδσλ από γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα DN 40 mm (1 ½ ‘’) 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2653) 
 

ηχινο ζηήξημεο πηλαθίδσλ απφ ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλν κε ξαθή, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10255, 
απφ ράιπβα S195T, θιάζεσο L (πξάζηλε εηηθέηηα), νλνκ. δηακέηξνπ DN 40 mm (ζπεηξψκαηνο: 
thread size R = 1 ½’’, dεμ = 48,3 mm, πάρνπο ηνηρψκαηνο 3,2 mm), κήθνπο θαη' ειάρηζηνλ 2,50 m, 
ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-04-07-00 ‘’Γηαηάμεηο ζηήξημεο πηλαθίδσλ θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο’’. 

 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 

 ε πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ ζηχινπ κε ζηεθάλε ζηέςεο γηα ηελ 
ζηεξέσζε ηεο πηλαθίδαο, εκηθπθιηθή ή ζρήκαηνο ‘’Π’’ (αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο πηλαθίδαο) θαη 
νπή ζην θάησ άθξν γηα ηελ δηέιεπζε ραιχβδηλεο γαιβαληζκέλεο ξάβδνπ Φ 12 mm κήθνπο 30 
cm, γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζηχινπ έλαληη ζπζηξνθήο (πεξηιακβάλεηαη) 

 ε δηάλνημε νπήο πάθησζεο ηνπ ζηχινπ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο, βάζνπο 50 cm θαη 
δηακέηξνπ 30 cm 

 ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζηχινπ εληφο ηεο νπήο, ε πξνζσξηλή ζηήξημε γηα λα παξεκέλεη 
θαηαθφξπθνο θαη ε πιήξσζε ηεο νπήο κε ζθπξφδεκα C12/15 (εξγαζία θαη πιηθά) 

Σηκή αλά ηεκάρην γαιβαληζκέλνπ ζηχινπ DN 40 mm (1 ½ ‘’). 
 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Δίθνζη επηά θαη δέθα ιεπηά  
 Αξηζκεηηθά:   27,10 
 

Α.Σ. 2.52 
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 Ν.Δ-10.3  ηεξίγκαηα γηα επίηνηρε ή επί θσηεηλώλ ζεκαηνδνηώλ ζηήξημε 
πηλαθίδσλ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2653) 

ηεξίγκαηα γηα επίηνηρε ή επί θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ ζηήξημε πηλαθίδσλ. Αλαιπηηθφηεξα ζηελ 

ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά θαη ε ηνπνζέηεζε βάζεο εμ’ νινθιήξνπ 

γαιβαληδέ, γηα επίηνηρε ζηήξημε πηλαθίδσλ δηαζηάζεσλ 30εθΥ45εθ κε ιάκα 6Υ60, ήηνη ζηδεξφο 

ηζηφο ζηήξημεο πηλαθίδσλ απφ ιάκα γαιβαληζκέλε, κήθνπο θαη' ειάρηζηνλ 30εθ. επί ηνπ ηνίρνπ 

κε δχν νπέο ζηηο άθξεο δηαηνκήο 10mm θαη θνιιεκέλε ιάκα γαιβαληδέ ζε θάζεηε ζέζε κήθνπο 

45εθ. κε δχν νπέο 9mm (2εθ απφ ηελ άθξε ε κηα νπή θαη 37εθ απφ ηελ άθξε ε επφκελε νπή). 

Οκνίσο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά θαη ε ηνπνζέηεζε δαθηχιηνπ (θνιιηέο) 

γαιβαληζκέλνπ θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη δηακέηξνπ γηα ηελ ζηήξημε ησλ πηλαθίδσλ επί ησλ 

θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ, ηζηκεληνθνισλψλ θ.ι.π., θαζψο θαη θάζε άιινπ απαηηνχκελνπ 

ζηεξίγκαηνο αλάινγα κε ηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο εθάζηεο πηλαθίδαο ζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηελ 

ΔΣΔΠ 05-04-07-00 ‘’Γηαηάμεηο ζηήξημεο πηλαθίδσλ θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο’’. 

Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα ησλ κηθξνυιηθψλ (θνριίεο, βίδεο, πεξηθφριηα , 
ξνδέιεο θ.ι.π. ), ραιχβδηλα ή απφ θξάµα αινπµηλίνπ, αθφκα θαη αλ απηά δελ αλαθέξνληαη ξεηά, 
νη δαπάλεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ηνπο θαη ε εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο. Σα ραιχβδηλα 
εμαξηήµαηα, νη θνριίεο, ηα πεξηθφριηα θαη νη ξνδέιεο ζα είλαη γαιβαληζµέλα θαηά EN ISO 1461. 
Οη θνιηέδεο ζα έρνπλ φιεο ζπείξσµα ζε φιν ην µήθνο ηνπο γηα ηελ νξζή ηνπνζέηεζεο ζηνπο 
ζηχινπο, ελψ νη Βίδεο ζα είλαη Ν8Υ20mm 

Σηκή αλά πιήξνπο ηεκαρίνπ ζηεξίγκαηνο κεηά ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ 

 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:   Οθηώ θαη πελήληα ιεπηά 

Αξηζκεηηθά:   8,50 
 
 
Δ-17  ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΖ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΟ  

 
Γηαγξάκκηζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, λέα ή αλαδηαγξάκκηζε, νπνηνπδήπνηε ζρήκαηνο, 
κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ (δηακήθεο, εγθάξζηα εηδηθά γξάκκαηα ή ζχκβνια), κε αληαλαθιαζηηθφ 
πιηθφ πιηθφ πςειήο νπηζζαλάθιαζεο, κε γπάιηλα ζθαηξίδηα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1424, ζπλνδεπφκελν 
κε πηζηνπνηεηηθφ επηδφζεσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1436, δνθηκψλ πεδίνπ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1824 θαη 
θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1871, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ζήκαλζεο ηεο νδνχ θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 05-04-02-00 ‘’Οξηδφληηα ζήκαλζε νδψλ’’ 

 

ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 

 ε πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ δηαγξάκκηζεο, ε πξνζθφκηζή ηνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε 
πξνζσξηλή απνζήθεπζε (αλ απαηηείηαη) 

 ε δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ πξνζσπηθνχ, κέζσλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ θαη ηελ ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηά ηνπο 

 ν θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο απφ θάζε είδνπο ραιαξά πιηθά κε ρξήζε κεραληθνχ 
ζάξσζξνπ ή απνξξνθεηηθήο ζθνχπαο ή/θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε 

 ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ δηαγξάκκηζε (ζηίμε-πηθεηάξηζκα)  

 ε εθαξκνγή ηεο δηαγξάκκηζεο κε δηαγξακκηζηηθφ κεράλεκα, θαηάιιειν γηα ηνλ ηχπν ηνπ 
ρξεζηκνπνηνπκέλνπ πιηθνχ  

 ε δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ  

 ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λσπήο δηαγξάκκηζεο απφ ηελ θπθινθνξία κέρξη ηελ 
πιήξε ζηεξενπνίεζή ηνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα ε άξζε ηνπο 

Σηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν έηνηκεο δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο 
 

Α.Σ. 2.53 
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Δ-17.2  Γηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο κε ζεξκνπιαζηηθά ή ςπρξνπιαζηηθά πιηθό  

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΗΚ-7788) 
 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: Γέθα επηά θαη δέθα έπηά 
 Αξηζκεηηθά:    17,10 
 

Α.Σ. 2.54 
Ν. Δ-17.3 Γηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο κε απηνθόιιεηε ζεξκνπιαζηηθή ή 

ςπρξνπιαζηηθή ηαηλία ηαηλία πςειήο αληνρήο θαη αληαλαθιαζηηθόηεηαο 
κόληκεο δηαγξάκκηζεο - ζήκαλζεο 

 (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΗΚ-7788) 
 
Γηα ηελ πιήξε κφληκε δηαγξάκκηζε (είηε αξρηθή είηε αλαδηαγξάκκηζε) αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο 
νπνηαζδήπνηε πνηφηεηαο πθήο θαη ειηθίαο, κε πιηθφ πςειήο αληνρήο θαη αληαλαθιαζηηθφηεηαο, 
κε ειάρηζηε εγγχεζε κεγαιχηεξε ησλ 3.500.000 δηειεχζεσλ ή ειάρηζηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο 48 
κήλεο, πνπ εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή 308-75 "ήκαλζηο νδψλ-Πξνδηαγξαθαί 
δηαγξακκίζεσλ νδνζηξσκάησλ" θαη ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ.  
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ: 

 ε πξνκήζεηα φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ιεπθήο ή έγρξσκεο 
αληαλαθιαζηηθήο δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο απφ απηνθφιιεηε ζεξκνπιαζηηθή ή 
ςπρξνπιαζηηθή ηαηλία – ζήκαλζεο πνδειαηφδξνκνπ ή νδνζηξψκαηνο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκβφισλ – ζηακπψλ (βέιε, πνδειάηεο, stop θ.ι.π.) ε 
κεηαθνξά φισλ ησλ παξαπάλσ πιηθψλ δηαγξάκκηζεο απφ ηνλ ηφπν πξνκήζεηάο ηνπο ζηνλ 
ηφπν ελζσκάησζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνξηνεθθνξηψζεσλ ηνπ ρακέλνπ ρξφλνπ 
θαη ηεο ζηαιίαο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο 

 ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε φισλ ησλ παξαπάλσ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 

 ν θαζαξηζκφο θαη ηελ αθχγξαλζε ηνπ νδνζηξψκαηνο, φπνπ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί ε 
δηαγξάκκηζε, απφ θάζε είδνπο μέλα θαη ραιαξά πιηθά κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ (ζάξσζξνπ 
ή απνξξνθεηηθήο ζθνχπαο θ.ι.π.) ζε αζηηθέο ή εκηαζηηθέο πεξηνρέο ή ρεηξσλαθηηθά 

 ε πξνεηνηκαζία δηαγξάκκηζεο ή ζπκβφισλ θαη ε πξνεξγαζία ησλ πιηθψλ δηαγξάκκηζεο ή 
ζπκβφισλ 

 ε θαηαζθεπή δηαγξάκκηζεο (λέα δηαγξάκκηζε ή αλαδηαγξάκκηζε) ή ζπκβφισλ νπνηνπδήπνηε 
είδνπο, κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ (δηακήθεο, εγθάξζηα εηδηθά γξάκκαηα ή ζχκβνια) κε 
εθαξκνγή ηεο απηνθφιιεηεο ζεξκνπιαζηηθήο ή ςπρξνπιαζηηθήο ηαηλίαο 

 ε δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ δηαγξάκκηζεο 

 ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λέαο δηαγξάκκηζεο απφ ηελ θπθινθνξία απφ ηε 
ρξνληθή ζηηγκή ηεο δηάζηξσζεο ησλ πιηθψλ κέρξη ηελ πιήξε ζηεξενπνίεζή ηνπο θαζψο 
επίζεο θαη άξζε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο 

Ο ηξφπνο ζήκαλζεο ησλ πνδειαηφδξνκσλ (δηαγξάκκηζε, ζχκβνια πνδειάηνπ, θαηεπζπληήξην 
βέινο θ.ι.π.) ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξφζθαηα εθδνζείζεο «ηερληθέο νδεγίεο γηα 
ππνδνκέο πνδειάησλ» ηνπ ΤΠΟΜΔΓΗ – Γ/λζε Οδηθψλ Τπνδνκψλ θαη εηδηθφηεξα θεθ. 9. παξ. 2 
«νξηδφληηα ζήκαλζε», παξ. 3.6 «ζήκαλζε» θ.ι.π..  

Ζ δηαγξάκκηζε θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο πξέπεη λα έρεη ειάρηζην πάρνο πκέλα 1,0-1,2mm γηα ηα 
ζεξκνπιαζηηθά θαη ςπρξνπιαζηηθά πιηθά θαη δελ επηηξέπεηαη λα απνθιίλεη πεξηζζφηεξν απφ 
±0,05mm απφ ην πξνβιεπφκελν απφ ην εξγνζηάζην παξαγσγήο ηνπ πιηθνχ δηαγξάκκηζεο. Ο 
ρξφλνο ζηεξενπνίεζεο δελ επηηξέπεηαη λα μεπεξλά ηα 20min (γηα ζρεηηθή πγξαζία αηκφζθαηξαο 
έσο 80% θαη ζεξκνθξαζία άλσ ησλ 10νC). 
O αλάδνρνο ζα πξέπεη λα κεξηκλεί γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ πιηθψλ δηαγξάκκηζεο ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, ελψ ζηελ ζπζθεπαζία ηνπο ζα αλαγξάθεηαη ν βαζκφο 
ρεκηθήο επηθηλδπλφηεηαο, ε κέζνδνο αλάκεημεο θαη νη επηηξεπφκελεο ζεξκνθξαζίεο εθαξκνγήο.   
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Θα απνηειείηαη απφ εμσηεξηθφ ζηξψκα πνιπνπξεζάλεο ζην νπνίν εγθισβίδνληαη νη 
πξνδηεγεγξακκέλεο πνζφηεηεο παινζθαηξηδίσλ, ή/θαη θεξακηθψλ ζθαηξηδίσλ αιιά θαη αδξαλψλ 
θεξακηθψλ θφθθσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο αληηνιηζζεξφηεηάο ηνπο.  
Ζ απηνθφιιεηε ηαηλία ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηα ζρεηηθά Δπξσπατθά 
πξφηππα ελψ ζα πξέπεη νη ειάρηζηεο ηηκέο θσηεηλφηεηαο ζε δηάρπην θσηηζκφ πεξηβάιινληνο, 
αληαλαθιαζηηθφηεηαο θαη αληηνιηζζεξφηεηαο λα πιεξνχλ θαη’ ειάρηζην ηηο απαηηήζεηο αλά 
θαηεγνξία νδνχ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα πηζηνπνηνχληαη ζηα πξνζθνκηδφκελα απφ ηνλ αλάδνρν 
πηζηνπνηεηηθά θαη λα δηαηεξνχληαη θαζ’  φιν ηνλ ρξφλν εγγχεζεο (πίλαθαο 1, ζει. 4/7, 
ΠΔΣΔΠ:05-04-02-00). Σν εξγνζηάζην παξαγσγήο ησλ πιηθψλ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη ζχζηεκα 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηά ΔΝ ISO 9000:2000-12.  
Σα παινζθαηξίδηα πνπ ζα είλαη δηάζπαξηα ζηελ επηθάλεηα ηνπο εμαζθαιίδνληαο εμαηξεηηθή 
αληαλάθιαζε κε ηηκή θαη’ ειάρηζην ίζε κε 700mcd/lux/m2 ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΑSTM 
D4061, γηα ηελ εμαζθάιηζε άλεηεο θαη αζθαινχο νδήγεζεο, ηδηαίηεξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
λχρηαο. H αξρηθή αληηνιηζζεξφηεηα ζα πξέπεη λα έρεη κέζε ηηκή >45BPN (ΑSTM E303) θαη ελ 
γέλεη ην πιηθφ λα θαιχπηεη φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηνπ Δπξσπατθνχ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 1436. 

 
Δπηπιένλ ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πάζεο θχζεσο εξγαζίεο πξνθεηκέλνπ ε απηνθφιιεηε 
ζεξκνπιαζηηθή ή ςπρξνπιαζηηθή ηαηλία λα θφβεηαη ζε φια ηα ζχκβνια, γξακκέο, βέιε, νρήκαηα, 
παξαζηάζεηο ΑΜΔΑ, γξάκκαηα, αξηζκνχο θ.ι.π. θαη ζε νπνηνδήπνηε ρξψκα, ζχκθσλα κε ηηο 
εληνιέο ηεο ππεξεζίαο.  

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη πξν ηεο ηνπνζεηήζεσο ν Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη δείγκα ζηελ Δπίβιεςε 
γηα έγθξηζε. 

 
Σηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν έηνηκεο δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο ή πνδειαηφδξνκνπ  

 
ΔΤΡΧ           Οινγξάθσο:   Δλελήληα 

     Αξηζκεηηθά:   90,00 
 

Α.Σ. 2.55 
Ν.Δ-21.1  Πηλαθίδεο νλνκαηνζεζίαο 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΗΚ-6541) 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ νλνκαηνζεζίαο κε αλαγξαθή ηεο νλνκαζίαο ηεο νδνχ 
ζηελ ειιεληθή θαη ιαηηληθή γιψζζα, δηαζηάζεσλ ηνπιαρηζηνλ  0,30*0,50κ.,  θαηαζθεπαζκέλεο 
απφ επίπεδν θχιιν αινπκηλίνπ ηχπνπ AIMg2, αλνδησµέλεο ή ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο, πάρνπο 
1,0 ριζη. ε θάζε γσλία ηεο πηλαθίδαο ζα ππάξρνπλ νπέο δηακέηξνπ 3ριζη. γηα ηελ ηνπνζέηεζή 
ηνπο. Ζ εκπξφζζηα φςε ηεο πηλαθίδαο ζα θαιχπηεηαη πιήξσο απφ εηδηθή αληαλαθιαζηηθή 
κεκβξάλε πςειήο αληαλαθιαζηηθφηεηαο ηχπνπ Η (ρξψκαηνο κπιε), ελψ νη αλαγξαθέο ζα είλαη 
απφ αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε αληαλαθιαζηηθφηεηαο ηχπνπ ΗI (ιέμε «ΟΓΟ», φλνκα νδνχ 
ρξψκαηνο ιεπθνχ). Ζ αλαγξαθή ηεο νλνµαζίαο ηεο νδνχ ζηε Λαηηληθή γιψζζα ζα είλαη απφ 
αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε αληαλαθιαζηηθφηεηαο ηχπνπ ΗI. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο απνμήισζεο ηεο παιηάο πηλαθίδαο, ε ζπζζψξεπζε, ε 
θνξηνεθθφξησζε θαη ε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ πξνο απφξξηςε ή αλαθχθισζε ή ζε απνζήθε 
ηνπ Γήκνπ, ε πξνκήζεηα θαη ε πιήξεο ηνπνζέηεζε ηεο πηλαθίδαο, ε πξνκήζεηα ησλ κηθξνυιηθψλ 
(βίδσκα κε ξνδέια θαη θνριίεο αινπκηλίνπ, θφιια ζηεξέσζεο ζε ζθπξφδεκα, πέηξα ή κάξκαξα 
θ.ι.π.), αθφκα θαη αλ απηά δελ αλαθέξνληαη ξεηά, νη δαπάλεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ηνπο θαη ε 
εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο. 

 
 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
 
 

ΔΤΡΧ           Οινγξάθσο:   Δλλέα θαη  πελήληα ιεπηά 
 Αξηζκεηηθά:   9,50 
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Α.Σ. 2.56 
 

Ν.Δ-21.2  Πηλαθίδεο αξηζκνζεζίαο 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΗΚ-6541) 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ αξηζκνζεζίαο δηαζηάζεσλ 0,15*0,12κ. θαηαζθεπαζκέλεο 
απφ επίπεδν θχιιν αινπκηλίνπ ηχπνπ AIMg2, αλνδησµέλεο ή ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο, πάρνπο 
1,0 ριζη., βακκέλεο κε ρξψκα κπιε θνχξλνπ πςειήο αληνρήο νη νπνίεο ζα θέξνπλ πεξίγξακκα. 
Οη αξηζκνί «απφ – έσο» ηεο αξίζκεζεο ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ ζα είλαη ρξψκαηνο ιεπθνχ 
ηππσκέλν κε ηελ κέζνδν ηεο κεηαμσηππίαο. ε θάζε γσλία ηεο πηλαθίδαο ζα ππάξρνπλ νπέο 
δηακέηξνπ 3ριζη. γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο. Ζ εκπξφζζηα φςε ηεο πηλαθίδαο ζα θαιχπηεηαη 
πιήξσο απφ εηδηθή αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε πςειήο αληαλαθιαζηηθφηεηαο ηχπνπ ΗΗ, ελψ νη 
αλαγξαθέο ζα είλαη απφ αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε αληαλαθιαζηηθφηεηαο ηχπνπ ΗI. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο απνμήισζεο ηεο παιηάο πηλαθίδαο, ε ζπζζψξεπζε, ε 
θνξηνεθθφξησζε θαη ε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ πξνο απφξξηςε ή αλαθχθισζε ή ζε απνζήθε 
ηνπ Γήκνπ, ε πξνκήζεηα θαη ε πιήξεο ηνπνζέηεζε ηεο πηλαθίδαο, ε πξνκήζεηα ησλ κηθξνυιηθψλ 
(βίδσκα κε ξνδέια θαη θνριίεο αινπκηλίνπ, θφιια ζηεξέσζεο ζε κπεηφλ, πέηξα ή κάξκαξα 
θ.ι.π.), αθφκα θαη αλ απηά δελ αλαθέξνληαη ξεηά, νη δαπάλεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ηνπο θαη ε 
εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο. 
 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
 

ΔΤΡΧ           Οινγξάθσο:   Σξία 
 Αξηζκεηηθά:      3,00 

 

 

  
Πάηξα, 18/04/2018 Πάηξα, 18/04/2018 Πάηξα, 18/04/2018 

 ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 
Ζ πληαμαζα Ζ Πξντζηακέλε Σκήκαηνο 

Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ 
Ζ Γηεπζχληξηα 

Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ 
  

 
 

 

Μαξία Εέξβα 
Πνιηηηθφο  Μερ/θφο  

Μαξία Εέξβα 
Πνιηηηθφο Μερ/θφο  

Διέλε Αιεμνπνχινπ 
Αγξνλ. Σνπνγξ. Μεραληθφο 

 
 



  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ 
ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ  
Γ/ΝΗ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ- Η/Μ  
ΣΜΗΜΑ Η/Μ 

ΔΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΣΙΚΗ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ 
ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΑΣΡΑ - ΓΙΑΓΡΟΜΗ 
2(ΚΑΣΩ ΠΟΛΗ) ΚΑΙ ΓΙΑΓΡΟΜΗ 3 
(ΓΙΚΣΤΟ ΠΟΓΗΛΑΣΟΓΡΟΜΩΝ) 

   
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: 

 
ΔΠΑ 2014-2020 

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

 
11.824.000,00 € (κε Φ.Π.Α) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ  

ΟΓΟΦΩΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  

ΔΡΓΑΙΩΝ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε 

Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

1. Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ 

εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Έξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ απφδνζε 

ησλ κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ 

δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ 

παξφληνο. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  πξνθχπηεη ην 

πξνυπνινγηδφκελν άκεζν θφζηνο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επί κέξνπο 

εξγαζηψλ ή ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. ηηο ηηκέο 

κνλάδνο απηέο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα 

εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ., πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα 

ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  

1.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη 

βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, 

θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο 

θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη 

ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά 

πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

 Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε 

θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ 

Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη 

θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 

1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο 

αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 Ωο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ρψξνπ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα δηαρείξηζή ηνπο. 

1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 

(ζην Ι.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 

ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, 

αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θ.ιπ.), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ 

πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) 



  

θ.ιπ., ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ νδεγψλ θαη 

ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη 

ησλ επηζηαηψλ κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.4 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ 

εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε 

ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο 

εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.5 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ 

παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θ.ιπ., 

ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή 

ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ 

θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο 

θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο 

ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ 

θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε 

βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  

Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ 

εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

(α)  Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην 

Γεκφζην 

(β)  Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, 

αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

1.6 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά 

κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, 

1.7 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο 

θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ 

κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο 

πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα 

πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θ.ιπ., θαζψο θαη νη 

δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο 

αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θ.ιπ.) 

θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

1.8 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο 

θχζεσο ‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 

δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε 

κεραλεκάησλ, εξγαζία θ.ιπ.) 

1.9 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο ηνπ έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ 

απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ 



  

θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη 

κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο 

ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε 

απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.  

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 

δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

1.10 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε 

ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ 

πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ 

επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  

  Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ  

1.11 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη 

πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Ο.Κ.Ω. 

θ.ιπ.),  

(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ),  

(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα 

απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, ΓΔΤΑx θ.ιπ.),  

(δ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,  

(ε)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, 

εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα 

είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,  

(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ 

γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη 

ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 

1.12 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο 

ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 

(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην 

απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο  

(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία 

πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ 

απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο 

εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηνπ 

εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη 

ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο 

θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη 



  

ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο 

ζήκαλζεο. 

1.13 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, 

αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, 

εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ 

επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα 

ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή 

πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο 

αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ 

αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα 

Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]),  

1.14 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην 

ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο 

κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε 

εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, 

πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

 1.15 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε. 

1.16 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ εληνπηδνκέλσλ 

κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο θνίηεο 

πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή 

ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα 

θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ 

πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.18 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ 

πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.19 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα δηάθνξα 

ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά 

ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη 

πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ 

εξγαζίαο θ.ιπ.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 

1.20 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. πνπ 

δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ 

απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν 

αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. 

1.21 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα 

θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θ.ιπ.) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε 

ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη 

γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.22 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο 

δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ηνπ 



  

Αλαδφρνπ θαη απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ 

Έξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ 

νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο 

ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 

(θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή 

νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ησλ 

ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο 

φξνπο. 

1.23 Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή 

αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, δεκηνπξγία νπψλ 

αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο ησλ πξντφλησλ 

πνπ παξάγνληαη σο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

1.24 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, 

ηερληθψλ έξγσλ θ.ιπ., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, 

εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.25 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ 

απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη 

αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θ.ιπ. 

1.26 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, 

ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε 

πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.27 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, 

απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θ.ιπ.), ηα νπνία 

επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 

(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη 

κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή 

άιιεο εξγαζίεο. 

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) 

θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο νη νπνίεο 

δελ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο αιιά αθνξνχλ ζπλνιηθά ην θφζηνο ηνπ 

έξγνπ φπσο, θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, 

ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ 

επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην 

πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε: 

(α)  ηαζεξά έμνδα, δειαδή άπαμ αλαιακβαλφκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Δμαζθάιηζεο θαη δηαξξχζκηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε θχξησλ θαη 
βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ π.ρ.  γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο. 



  

(2) Αλέγεξζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή 
άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(3) Πεξίθξαμεο ή/θαη δηαηάμεσλ επηηήξεζεο εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ 
εθηέιεζεο εξγαζηψλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(4) Δμνπιηζκνχ  θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε 
ιεηηνπξγηθήο εηνηκφηεηαο, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο 
ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

(5) Απνκάθξπλζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ 
πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν 
απνδεθηφ  θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 

(6) Κηλεηνπνίεζεο (εηζθφκηζεο ζην εξγνηάμην) ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γεληθήο 
ρξήζεο (π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ), φπσο πξνβιέπεηαη ζην 
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη απνθηλεηνπνίεζεο κε ην πέξαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
ρξφλνπ απαζρφιεζεο. 

(7) Οη δαπάλεο επηζθφπεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο 
ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην άκεζν θφζηνο. 

(8) Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο ησλ ΑΤ/ΦΑΤ (ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο/Φάθεινο 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

(9) Γηα θφξνπο. 

(10) Γηα εγγπεηηθέο. 

(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 

(12) Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ. 

(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

(14) Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο (π.ρ. εμεχξεζεο ρψξσλ γξαθείσλ θαη ινηπψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, απαηηήζεσο γηα κειέηεο πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη απαίηεζε 
ηζρπξήο λνκηθήο ππνζηήξημεο, απαηηήζεηο γηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ κε ιεθζείζεο 
ππφςε αθξαίεο επηηφπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηφκελεο απφ αζθάιηζε). 

(β)  Υξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, 

ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Υξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ (πεξηιακβάλεη 
ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ θαζαξψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ 
εγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ) 

(2) Πξνζσπηθνχ γεληθήο επηζηαζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν (ζε πεξίπησζε κε κφληκεο θαη 
απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο απαζρφιεζεο θαη ε 
δηαζεζηκφηεηα ζην έξγν). Αλεγκέλεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα 
πξνβιεπφκελεο λφκηκεο απνδεκηψζεηο. Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη νη επηζηάηεο, 
κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, ηερληθά, αζθαιηηθά) δελ 
πεξηιακβάλνληαη. 

(3) Ννκηθήο ππνζηήξημεο  

(4) Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc  κεηάθιεζε 

(5) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ π.ρ. ρξήζε 
απηνθηλήησλ 

(6) Λεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο 
πξνζσπηθνχ  



  

(7) Μεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο 

(8) πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

(9) Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 

(10) Σν αλαινγνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, 
θφζηνο  έδξαο επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο 

  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ 

Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

  Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, 

απνδεθηά φκσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη 

δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ 

κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ 

ζθπξφδεκα, PVC θ.ιπ. 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο αλαθεξφκελεο 

ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ 

θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 

     DN / DM  

  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

   DM:  Η ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ 

Σηκνιφγην. 

Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε 

ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 

(2) Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή αλαιφγνπ 

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο πιάθαο 

ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην 

ιφγν:  

     DN / 12 

 φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

(3) ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο ηαηλίαο 

ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο 

ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     ΒN / 240  

 φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 

Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ. 



  

Όπνπ ζηα επηκέξνπο άξζξα ππάξρεη αλαθνξά ζε ΔΣΔΠ ησλ νπνίσλ έρεη αξζεί κε απφθαζε ε 

ππνρξεσηηθή εθαξκνγή, ε ζρεηηθή αλαθνξά κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη κε αλαθνξά ζε ΠΔΣΔΠ 

ή άιιν πξφηππν πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ 

παξφληνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

XΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ 

Α.Σ. – 2.57 
ΟΙΚ 22.20.02 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-2237 

Καζαίξεζε πιαθνζηξώζεσλ δαπέδσλ παληόο ηύπνπ θαη νηνπδήπνηε πάρνπο, κε 
πξνζνρή, γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθώλ ζε πνζνζηό > 50%   

Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νπνηνπδήπνηε πάρνπο 
(ηζηκέληνπ, καξκάξνπ, ηχπνπ Μάιηαο, πνξζειάλεο, κσζατθνχ, θεξακηθψλ, ζρηζηνιίζνπ, 
θιπ), κε ην θνλίακα ζηξψζεσο απηψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην εδάθνο, κε ηελ 
ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσο πξνο θφξησζε. πκπεξηιακβάλεηαη ν 
θαζαξηζκφο ησλ αθεξαίσλ ρξεζίκσλ πιαθψλ απφ ην θνλίακα, ε κεηαθνξά ηνπο ζε 
απφζηαζε έσο 40 m θαη ε απφζεζή ηνπο ζε θαλνληθά ζρήκαηα. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γέθα  
 Αξηζκεηηθά: 10,00  

 

Α.Σ. – 2.58 
ΝΟΙΚ 73.11 & 73.16.01 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: 25% ΟΙΚ-7313. & 85% ΟΙΚ-7317 

Δπηζηξώζεηο κε πιηθά πιαθνζηξώζεσλ δαπέδνπ παληόο ηύπνπ 

Δπηζηξψζεηο πεδνδξνκίσλ θαη πεδφδξνκσλ κε πιηθά πιαθνζηξψζεσλ δαπέδνπ παληφο 
ηχπνπ (πιάθεο θαξίζηνπ, καιηεδφπιαθεο, θπβφιηζνη απφ γξαλίηε, ηζηκεληνθπβφιηζνη, 
πιάθεο πεδνδξνκίνπ, πιάθεο & θπβφιηζνη απφ κάξκαξν θ.ι.π.), πνπ έρνπλ δηαηεξεζεί 
αθέξαηα θαηά ηελ απνμήισζή ηνπο (ζε πνζνζηφ >50%) θαη ζπκπιήξσζε κε λέα ηδίνπ 
ηχπνπ κε ηα πξναλαθεξφκελα, επί θαηάιιεινπ ππνζηξψκαηνο (ηζηκεληνθνλίακα, άκκν 
θιπ). Σν αξρηηεθηνληθφ κνηίβν ησλ πιαθψλ ζα πξέπεη λα είλαη ίδην κε ην πθηζηάκελν.  

ε πεξίπησζε πνπ ε πιαθφζηξσζε αθνξά κλεκεία (π.ρ. πιαηεία Αγ. Γεσξγίνπ) ε 
έγθξηζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ πιαθφζηξσζεο ζα γίλνληαη θαη 
απφ ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά πιαθνζηξψζεσλ θαη ππνζηξσκάησλ ηνπο επί 
ηφπνπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο ησλ πιαθνζηξψζεσλ (κε ηηο λέεο & ηηο 
αθέξαηεο απνμεισκέλεο πιάθεο ηνπ άξζξνπ  ΟΙΚ 22.20.02), ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη 
ηηο ΔΣΔΠ 03-07-03-00 "Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο" ή ΔΛΟΣ ΔΝ 1338, αλάινγα κε 
ην είδνο ηεο πιαθφζηξσζεο.   

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Σξηάληα 
 Αξηζκεηηθά: 30,00 

Α.Σ. – 2.59 
Ν/ΑΣΗΔ9302.1.1(60.20.50.30) 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-2123 

Καηαζθεπή δηάβαζεο θαισδίσλ θάησ από νδόζηξσκα (κε εγθηβσηηζκό ζε 
κπεηό)  

Πιήξεο θαηαζθεπή δηάβαζεο θαισδίσλ θάησ απφ νδφζηξσκα, ρσξίο ηελ πξνκήζεηα θαη 
ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ δηέιεπζεο ησλ θαισδίσλ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 
ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 



  

α. Η επζχγξακκε θαη ζπλερήο ηνκή ηνπ νδνζηξψκαηνο απφ αζθαιηνζθπξφδεκα, άνπιν 
ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα απνθιεηζηηθά κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε. 

β. Η θαζαίξεζε ηνπ απνθνπηφκελνπ ηκήκαηνο θαζψο θαη ε πεξαηηέξσ εθζθαθή ψζηε ε 
ηάθξνο λα έρεη βάζνο ηνπιάρηζηνλ 70 cm, κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη ζε νπνηνδήπνηε 
έδαθνο, ε ζπιινγή ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο θαη εθζθαθήο θαη ε απνθνκηδή ηνπο πξνο 
νξηζηηθή απφζεζε ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

γ.  Η πιήξσζε κε άκκν, ή άιιν θαηάιιειν δηαβαζκηζκέλν πιηθφ θαη ε ζπκπχθλσζε ησλ 
ζηξψζεσλ έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιελψζεσλ. 

δ. Η πιήξσζε ηνπ νξχγκαηνο κε ζθπξφδεκα C 12/15, κέρξη ζηάζκεο -0,10 m ππφ ηελ 
εξπζξά ηεο νδνχ θαη ζηελ ζπλέρεηα ε δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζεξκνχ 
αζθαιηνζθπξνδέκαηνο γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο (κε ηελ ζρεηηθή 
αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε). 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη ηπρφλ δπζρέξεηεο πνπ ζα αλαθχςνπλ απφ 
ππάξρνληα ππφγεηα δίθηπα ΟΚΩ. 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζσιελψζεηο. 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-02-01-00 Γεληθέο εθζθαθέο νδνπνηίαο θαη πδξαπιηθψλ έξγσλ 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-02-08-00-00 Αληηκεηψπηζε δηθηχσλ ΟΚΩ θαηά ηηο εθζθαθέο 

Σηκή αλά κέηξν (m)  

 ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Σξηάληα 
 Αξηζκεηηθά: 30,00 € 

 

Α.Σ. – 2.60 
Ν/ΑΣΗΔ9302.1.2 (60.20.50.30/40) 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-2123 

Καηαζθεπή δηάβαζεο θαισδίσλ θάησ από ρώκα (κε εγθηβσηηζκό ζε κπεηό) 

Πιήξεο θαηαζθεπή δηάβαζεο ζσιήλσλ θάησ απφ ρψκα θιπ, ρσξίο ηελ πξνκήζεηα θαη 
ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ δηέιεπζεο ησλ θαισδίσλ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 
ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

α.  Η επζχγξακκε θαη ζπλερήο ηνκή κε εθζθαθή ράλδαθα ψζηε ε ηάθξνο λα έρεη βάζνο 
ηνπιάρηζηνλ 70 cm απφ ηελ ηειηθή ζηάζκε ηνπ ρψκαηνο, κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη ζε 
νπνηνδήπνηε έδαθνο, ε ζπιινγή ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο θαη εθζθαθήο θαη ε 
απνθνκηδή ηνπο πξνο νξηζηηθή απφζεζε ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

β.  Η πιήξσζε κε άκκν, ή άιιν θαηάιιειν δηαβαζκηζκέλν πιηθφ θαη ε ζπκπχθλσζε ησλ 
ζηξψζεσλ έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιελψζεσλ. 

γ. Η πιήξσζε ηεο ηνκήο, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ, κε ζθπξφδεκα C 12/15, 
κέρξη ηεο απαξαίηεηεο ζηάζκεο ψζηε λα αθνινπζήζεη ε δηάζηξσζε κε ην ρψκα. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη ηπρφλ δπζρέξεηεο πνπ ζα αλαθχςνπλ απφ 
ππάξρνληα ππφγεηα δίθηπα ΟΚΩ. 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζσιελψζεηο. 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-02-02-01-00 Γεληθέο εθζθαθέο νδνπνηίαο θαη πδξαπιηθψλ έξγσλ 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-02-08-00-00 Αληηκεηψπηζε δηθηχσλ ΟΚΩ θαηά ηηο εθζθαθέο 

Σηκή αλά κέηξν (m)  

 ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δίθνζη πέληε 



  

 Αξηζκεηηθά: 25,00 € 
 

Α.Σ. – 2.61 
Ν/ΑΣΗΔ9302.1.3 (60.20.50.40) 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-2123 

Καηαζθεπή δηάβαζεο θαισδίσλ θάησ από πεδνδξόκην ή πεδόδξνκν  

Πιήξεο θαηαζθεπή δηάβαζεο θαισδίσλ θάησ απφ πεδνδξφκηα, πεδφδξνκνπο, πιαηείεο, 
παξθηλγθ, θαηά κήθνο φξην δξφκσλ πεδνδξνκίσλ (επί ηνπ δξφκνπ) θιπ, ρσξίο ηελ 
πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ δηέιεπζεο ησλ θαισδίσλ, ζχκθσλα κε ηα 
ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

α.  Η επζχγξακκε θαη ζπλερήο ηνκή κε εθζθαθή ράλδαθα, ψζηε ε ηάθξνο λα έρεη βάζνο 
ηνπιάρηζηνλ 70 cm απφ ηελ ηειηθή ζηάζκε πιαθφζηξσζεο, κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη ζε 
νπνηνδήπνηε έδαθνο, ε ζπιινγή ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο θαη εθζθαθήο θαη ε 
απνθνκηδή ηνπο πξνο νξηζηηθή απφζεζε ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

β.  Η πιήξσζε κε άκκν, ή άιιν θαηάιιειν δηαβαζκηζκέλν πιηθφ θαη ε ζπκπχθλσζε ησλ 
ζηξψζεσλ έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιελψζεσλ, κέρξη ηεο απαξαίηεηεο 
ζηάζκεο ψζηε λα αθνινπζήζεη ε δηάζηξσζε κε ην εθάζηνηε πιηθφ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη ηπρφλ δπζρέξεηεο πνπ ζα αλαθχςνπλ απφ 
ππάξρνληα ππφγεηα δίθηπα ΟΚΩ. 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζσιελψζεηο. 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-02-02-01-00 Γεληθέο εθζθαθέο νδνπνηίαο θαη πδξαπιηθψλ έξγσλ 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-02-08-00-00 Αληηκεηψπηζε δηθηχσλ ΟΚΩ θαηά ηηο εθζθαθέο 

Σηκή αλά κέηξν (m)  

 ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γεθαπέληε 
 Αξηζκεηηθά: 15,00 € 

  



  

ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ 
 

Α.Σ. – 2.62 
Ν/ΑΣΗΔ 8043.5 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8 

σιήλαο πνιππξνππιελίνπ Φ75 

σιήλαο πνιππξνππιελίνπ  (χδξεπζεο) δηακέηξνπ Φ75 mm (10 bar 1εο γεληάο θαηά 
DIN8077/88), πιήξεο, ηνπνζεηεκέλνο ζε ράλδαθα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζε 
είδνπο εηδηθψλ ηεκαρίσλ φπσο θαη ησλ πιηθψλ ζπλδέζεσο θαη ηεο εξγαζίαο δνθηκψλ 
πηέζεσο θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, πιελ ρσκαηνπξγηθψλ. 

Σηκή αλά κέηξν (m)  

 ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γεθαεπηά θαη πελήληα 
 Αξηζκεηηθά: 17,50 € 

 

Α.Σ. – 2.63 
Ν/ΑΣΗΔ 8101.2 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 11 

Βαιβίδα νξεηράιθηλε ζθαηξηθή ¾ ins 

Βαιβίδα δηαθνπήο (δηαθφπηεο) νξεηράιθηλε ζθαηξηθή κε ηα κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο θαη 
ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο δηακέηξνπ 3/4 ins. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  

 ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γεθαπέληε 
 Αξηζκεηηθά: 15,00 € 

 

Α.Σ. – 2.64 
Ν/ΑΣΗΔ 8101.6 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 11 

Βαιβίδα νξεηράιθηλε ζθαηξηθή 2 ins 

Βαιβίδα δηαθνπήο (δηαθφπηεο) νξεηράιθηλε ζθαηξηθή κε ηα κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο θαη 
ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο δηακέηξνπ 2 ins. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  

 ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Σξηάληα νθηώ θαη εβδνκήληα 
 Αξηζκεηηθά: 38,70 € 

 

Α.Σ. – 2.65 
Ν/ΑΣΗΔ 8203 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 12 

Ππξνζβεζηηθόο θξνπλόο πεδνδξνκίνπ 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ελφο ππξνζβεζηηθνχ θξνπλνχ 
πεδνδξνκίνπ κε είζνδν 3’’ θαη εμφδνπο 2 Υ 21/2’’  ηχπνπ storz (κε ηνπο 
εκηηαρπζπλδέζκνπο θαη ηηο ηάπεο) κε ελζσκαησκέλν ζχζηεκα ξχζκηζεο ξνήο ηνπ λεξνχ 
επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε φιεο ηηο εξγαζίεο θαη πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
θαη ζηεξέσζε ηνπ ζην δίθηπν, ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα.  

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαηνχκελεο ρσκαηνπξγηθέο θαη πδξαπιηθέο 
εξγαζίεο κε ηα αληίζηνηρα πιηθά (ζέιια πδξνιεςίαο, αγσγφο PE, ειεθηξνκνχθεο, εηδηθά 
ηεκάρηα, δηθιείδα αγθχξσζεο, ακκνράιηθν θιπ.) γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, 
εθηφο ηνπ θξεαηίνπ θαη ηνπ ρπηνζηδεξνχ θαιχκκαηνο, ηα νπνία πιεξψλνληαη μερσξηζηά 
θαη γεληθά φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, ησλ δνθηκψλ θαη γεληθά 
παξαδνηέν ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 



  

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ EN 14384 Τπέξγεηα ππξνζβεζηηθά πδξνζηφκηα 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  

 ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δμαθόζηα ηξηάληα ηέζζεξα 
 Αξηζκεηηθά: 634,00 € 

 

Α.Σ. – 2.66 
Ν/ΑΣΗΔ 9307.1.2 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 1 50%, ΗΛΜ 10 50% 

Φξεάηην επηζθέςεσο ύδξεπζεο/απνρέηεπζεο κε θαπάθη B125 40Υ40 cm 

Καηαζθεπή θξεαηίνπ επηζθέςεσο χδξεπζεο/απνρέηεπζεο εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 

30Υ30Υ60 cm, απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25, κε ηνηρψκαηα θαη πάην πάρνπο 10 

cm ή ηζνδχλακνπ. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο 

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

 ε δηακφξθσζε ησλ νπψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ζσιελψζεσλ 
χδξεπζεο/απνρέηεπζεο 

 ην ζηεγαλφ ρπηνζηδεξφ θάιπκκα, θιάζεσο B125 θαηά ΔΝ 124 εδξαδφκελν ζε 
κεηαιιηθφ πιαίζην κέζσ ειαζηηθνχ παξεκβχζκαηνο, κε δηάηαμε καλδάισζεο κε ρξήζε 
εηδηθνχ εξγαιείνπ θαη αληηζθσξηαθή πξνζηαζία (δηπιή ζηξψζε rust primer ςεπδαξγχξνπ 
θαη δηπιή ζηξψζε επνμεηδηθήο βαθήο) 

 ε επηζήκαλζε ηνπ θξεαηίνπ κε αλάγιπθε ζήκαλζε θαηφπηλ ππφδεημεο ηεο ππεξεζίαο 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ TΠ 04-04-05-01 Φξεάηηα δηθηχσλ απνρέηεπζεο εθηφο θηηξίνπ (αλνηθηήο ξνήο)  

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  

 ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δλελήληα πέληε 
 Αξηζκεηηθά: 95,00 € 

 
  



  

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΑ 

Α.Σ. – 2.67 
Ν/ΑΣΗΔ 9307.1.2 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 1 50%, ΗΛΜ 10 50% 

Φξεάηην δηαθιάδσζεο ππόγεησλ θαισδίσλ κε θαπάθη Β125 40Υ40 cm 

Καηαζθεπή θξεαηίνπ δηαθιάδσζεο ππφγεησλ θαισδίσλ εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 

30Υ30Υ60 cm, απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25, κε ηνηρψκαηα θαη πάην πάρνπο 10 

cm ή ηζνδχλακνπ. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο 

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

 ε δηακφξθσζε ησλ νπψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ζσιελψζεσλ δηέιεπζεο ησλ 
θαισδίσλ  

 ην ζηεγαλφ ρπηνζηδεξφ θάιπκκα, θιάζεσο B125 θαηά ΔΝ 124 εδξαδφκελν ζε 
κεηαιιηθφ πιαίζην κέζσ ειαζηηθνχ παξεκβχζκαηνο, κε δηάηαμε καλδάισζεο κε ρξήζε 
εηδηθνχ εξγαιείνπ θαη αληηζθσξηαθή πξνζηαζία (δηπιή ζηξψζε rust primer ςεπδαξγχξνπ 
θαη δηπιή ζηξψζε επνμεηδηθήο βαθήο) 

 ε επηζήκαλζε ηνπ θξεαηίνπ κε αλάγιπθε ζήκαλζε θαηφπηλ ππφδεημεο ηεο ππεξεζίαο 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)   

 ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δλελήληα πέληε 
 Αξηζκεηηθά: 95,00 € 

 

Α.Σ. – 2.68 
Ν/ΑΣΗΔ 9307.1.3 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 1 50%, ΗΛΜ 10 50% 

Φξεάηην δηαθιάδσζεο ππόγεησλ θαισδίσλ κε θαπάθη B125 50Υ50 cm 

Καηαζθεπή θξεαηίνπ δηαθιάδσζεο ππφγεησλ θαισδίσλ εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 

40Υ40Υ60 cm, απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25, κε ηνηρψκαηα θαη πάην πάρνπο 10 

cm ή ηζνδχλακνπ. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο 

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

 ε δηακφξθσζε ησλ νπψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ζσιελψζεσλ δηέιεπζεο ησλ 
θαισδίσλ  

 ην ζηεγαλφ ρπηνζηδεξφ θάιπκκα, θιάζεσο B125 θαηά ΔΝ 124 εδξαδφκελν ζε 
κεηαιιηθφ πιαίζην κέζσ ειαζηηθνχ παξεκβχζκαηνο, κε δηάηαμε καλδάισζεο κε ρξήζε 
εηδηθνχ εξγαιείνπ θαη αληηζθσξηαθή πξνζηαζία (δηπιή ζηξψζε rust primer ςεπδαξγχξνπ 
θαη δηπιή ζηξψζε επνμεηδηθήο βαθήο) 

 ε επηζήκαλζε ηνπ θξεαηίνπ κε αλάγιπθε ζήκαλζε θαηφπηλ ππφδεημεο ηεο ππεξεζίαο 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  

 ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δθαηόλ δέθα έμη  
 Αξηζκεηηθά: 116,00 € 

 



  

Α.Σ. – 2.69 
Ν/ΑΣΗΔ 9307.2.2 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 1 50%, ΗΛΜ 10 50% 

Φξεάηην δηαθιάδσζεο ππόγεησλ θαισδίσλ κε θαπάθη C250 40Υ40 cm 

Καηαζθεπή θξεαηίνπ δηαθιάδσζεο ππφγεησλ θαισδίσλ εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 

30Υ30Υ60 cm, απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25, κε ηνηρψκαηα θαη πάην πάρνπο 10 

cm ή ηζνδχλακνπ. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο 

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

 ε δηακφξθσζε ησλ νπψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ζσιελψζεσλ δηέιεπζεο ησλ 
θαισδίσλ  

 ην ζηεγαλφ ρπηνζηδεξφ θάιπκκα, θιάζεσο B125 θαηά ΔΝ 124 εδξαδφκελν ζε 
κεηαιιηθφ πιαίζην κέζσ ειαζηηθνχ παξεκβχζκαηνο, κε δηάηαμε καλδάισζεο κε ρξήζε 
εηδηθνχ εξγαιείνπ θαη αληηζθσξηαθή πξνζηαζία (δηπιή ζηξψζε rust primer ςεπδαξγχξνπ 
θαη δηπιή ζηξψζε επνμεηδηθήο βαθήο) 

 ε επηζήκαλζε ηνπ θξεαηίνπ κε αλάγιπθε ζήκαλζε θαηφπηλ ππφδεημεο ηεο ππεξεζίαο 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  

 ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δθαηόλ έμη 
 Αξηζκεηηθά: 106,00 € 

 

Α.Σ. – 2.70 
Ν/ΑΣΗΔ 9307.2.3 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 1 50%, ΗΛΜ 10 50% 

Φξεάηην δηαθιάδσζεο ππόγεησλ θαισδίσλ κε θαπάθη C250 50Υ50 cm 

Καηαζθεπή θξεαηίνπ δηαθιάδσζεο ππφγεησλ θαισδίσλ εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 

30Υ30Υ60 cm, απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25, κε ηνηρψκαηα θαη πάην πάρνπο 10 

cm ή ηζνδχλακνπ. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο 

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

 ε δηακφξθσζε ησλ νπψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ζσιελψζεσλ δηέιεπζεο ησλ 
θαισδίσλ  

 ην ζηεγαλφ ρπηνζηδεξφ θάιπκκα, θιάζεσο B125 θαηά ΔΝ 124 εδξαδφκελν ζε 
κεηαιιηθφ πιαίζην κέζσ ειαζηηθνχ παξεκβχζκαηνο, κε δηάηαμε καλδάισζεο κε ρξήζε 
εηδηθνχ εξγαιείνπ θαη αληηζθσξηαθή πξνζηαζία (δηπιή ζηξψζε rust primer ςεπδαξγχξνπ 
θαη δηπιή ζηξψζε επνμεηδηθήο βαθήο) 

 ε επηζήκαλζε ηνπ θξεαηίνπ κε αλάγιπθε ζήκαλζε θαηφπηλ ππφδεημεο ηεο ππεξεζίαο 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  

 ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δθαηόλ ζαξάληα 
 Αξηζκεηηθά: 140,00 € 

 

Α.Σ. – 2.71 



  

Ν/ΑΣΗΔ 9315.1.1 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8 

σιήλαο από πνιπαηζπιέλην (HDPE) Φ40 κεζαίσλ πξνδηαγξαθώλ 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζσιήλσλ πξνζηαζίαο 
ππνγείσλ θαισδίσλ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 40 mm, απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο 
ππθλφηεηαο (HDPE), δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, θαηεγνξίαο θαη’ ειάρηζηνλ L450, κε 
ελζσκαησκέλν νδεγφ, παξαδηδνκέλσλ ζε θνπινχξα ή επζχγξακκα ηκήκαηα. Σν 
ζχζηεκα ζσιήλσλ (ζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα) ζα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ΔΛΟΣ EN 
61386-24 «πζηήκαηα ζσιελψζεσλ γηα δηαρείξηζε θαισδίσλ».  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ 
ζσιήλσλ, ε εθηχιημε θαη ε επζπγξάκκηζε δίπια ζην φξπγκα ηνπνζέηεζεο, ε θνπή ζηα 
κήθε πνπ απαηηνχληαη, ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (κνχθεο), ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθήο 
ηαηλίαο επηζήκαλζεο ηεο ζσιελνγξακκήο, ε πξφζδεζε ησλ ζσιήλσλ ζε δέζκεο (φηαλ 
πξνβιέπεηαη) θαη ε ηνπνζέηεζε θαη ζπλαξκνγή ηνπ ζσιήλα ζηα θξεάηηα έιμεο θαη 
ζχλδεζεο θαισδίσλ πνπ παξεκβάιινληαη.  

Η εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ 
ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 

Σηκή αλά κέηξν (m)  

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Σέζζεξα θαη ζαξάληα 
 Αξηζκεηηθά: 4,40  

 

Α.Σ. – 2.72 
Ν/ΑΣΗΔ 9315.1.2 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8 

σιήλαο από πνιπαηζπιέλην (HDPE) Φ90 κεζαίσλ πξνδηαγξαθώλ 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζσιήλσλ πξνζηαζίαο 
ππνγείσλ θαισδίσλ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 90 mm, απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο 
ππθλφηεηαο (HDPE), δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, θαηεγνξίαο θαη’ ειάρηζηνλ L450, κε 
ελζσκαησκέλν νδεγφ, παξαδηδνκέλσλ ζε θνπινχξα ή επζχγξακκα ηκήκαηα. Σν 
ζχζηεκα ζσιήλσλ (ζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα) ζα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ΔΛΟΣ EN 
61386-24 «πζηήκαηα ζσιελψζεσλ γηα δηαρείξηζε θαισδίσλ».  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ 
ζσιήλσλ, ε εθηχιημε θαη ε επζπγξάκκηζε δίπια ζην φξπγκα ηνπνζέηεζεο, ε θνπή ζηα 
κήθε πνπ απαηηνχληαη, ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (κνχθεο), ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθήο 
ηαηλίαο επηζήκαλζεο ηεο ζσιελνγξακκήο, ε πξφζδεζε ησλ ζσιήλσλ ζε δέζκεο (φηαλ 
πξνβιέπεηαη) θαη ε ηνπνζέηεζε θαη ζπλαξκνγή ηνπ ζσιήλα ζηα θξεάηηα έιμεο θαη 
ζχλδεζεο θαισδίσλ πνπ παξεκβάιινληαη.  

Η εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ 
ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 

Σηκή αλά κέηξν (m)  

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Πέληε θαη ζαξάληα 
 Αξηζκεηηθά: 5,40  

 

Α.Σ. – 2.73 



  

Ν/ΑΣΗΔ 9315.2.1 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8 

σιήλαο από πνιπαηζπιέλην (HDPE) Φ40 πςειώλ πξνδηαγξαθώλ 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζσιήλσλ πξνζηαζίαο 
ππνγείσλ θαισδίσλ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 40 mm, απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο 
ππθλφηεηαο (HDPE), δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, θαηεγνξίαο θαη’ ειάρηζηνλ Ν750, κε 
ελζσκαησκέλν νδεγφ, παξαδηδνκέλσλ ζε θνπινχξα ή επζχγξακκα ηκήκαηα. Σν 
ζχζηεκα ζσιήλσλ (ζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα) ζα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ΔΛΟΣ EN 
61386-24 «πζηήκαηα ζσιελψζεσλ γηα δηαρείξηζε θαισδίσλ».  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ 
ζσιήλσλ, ε εθηχιημε θαη ε επζπγξάκκηζε δίπια ζην φξπγκα ηνπνζέηεζεο, ε θνπή ζηα 
κήθε πνπ απαηηνχληαη, ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (κνχθεο), ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθήο 
ηαηλίαο επηζήκαλζεο ηεο ζσιελνγξακκήο, ε πξφζδεζε ησλ ζσιήλσλ ζε δέζκεο (φηαλ 
πξνβιέπεηαη) θαη ε ηνπνζέηεζε θαη ζπλαξκνγή ηνπ ζσιήλα ζηα θξεάηηα έιμεο θαη 
ζχλδεζεο θαισδίσλ πνπ παξεκβάιινληαη.  

Η εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ 
ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 

Σηκή αλά κέηξν (m)  

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Σέζζεξα θαη εβδνκήληα 
 Αξηζκεηηθά: 4,70 

 

Α.Σ. – 2.74 
Ν/ΑΣΗΔ 9315.2.2 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8 

σιήλαο από πνιπαηζπιέλην (HDPE) Φ90 πςειώλ πξνδηαγξαθώλ 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζσιήλσλ πξνζηαζίαο 
ππνγείσλ θαισδίσλ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 90 mm, απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο 
ππθλφηεηαο (HDPE), δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, θαηεγνξίαο θαη’ ειάρηζηνλ Ν750, κε 
ελζσκαησκέλν νδεγφ, παξαδηδνκέλσλ ζε θνπινχξα ή επζχγξακκα ηκήκαηα. Σν 
ζχζηεκα ζσιήλσλ (ζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα) ζα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ΔΛΟΣ EN 
61386-24 «πζηήκαηα ζσιελψζεσλ γηα δηαρείξηζε θαισδίσλ».  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ 
ζσιήλσλ, ε εθηχιημε θαη ε επζπγξάκκηζε δίπια ζην φξπγκα ηνπνζέηεζεο, ε θνπή ζηα 
κήθε πνπ απαηηνχληαη, ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (κνχθεο), ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθήο 
ηαηλίαο επηζήκαλζεο ηεο ζσιελνγξακκήο, ε πξφζδεζε ησλ ζσιήλσλ ζε δέζκεο (φηαλ 
πξνβιέπεηαη) θαη ε ηνπνζέηεζε θαη ζπλαξκνγή ηνπ ζσιήλα ζηα θξεάηηα έιμεο θαη 
ζχλδεζεο θαισδίσλ πνπ παξεκβάιινληαη.  

Η εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ 
ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 

Σηκή αλά κέηξν (m)  

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Έμη θαη ηξηάληα 
 Αξηζκεηηθά: 6,30 

 

Α.Σ. – 2.75 



  

Ν/ΑΣΗΔ 9315.3 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8 

σιήλαο από πνιπβηλπιηνρισξίδην (PVC) Φ32 βαξέσο ηύπνπ 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζσιήλσλ πξνζηαζίαο 
θαισδίσλ εμσηεξηθνχ ρψξνπ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 32 mm, απφ 
πνιπβηλπιηνρισξίδην (PVC), θαηεγνξίαο θαη’ ειάρηζηνλ Ν1250, κε ελζσκαησκέλν 
νδεγφ, παξαδηδνκέλσλ ζε θνπινχξα. Σν ζχζηεκα ζσιήλσλ (ζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα) 
ζα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ΔΛΟΣ EN 61386-22 «πζηήκαηα ζσιελψζεσλ γηα 
δηαρείξηζε θαισδίσλ».  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ 
ζσιήλσλ, ε εθηχιημε θαη ε επζπγξάκκηζε δίπια ζηηο θιίκαθεο ηνπνζέηεζεο, ε θνπή ζηα 
κήθε πνπ απαηηνχληαη, ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (κνχθεο), ε επηηνίρηα ηνπνζέηεζε  
ησλ ζσιήλσλ θαη ε ηνπνζέηεζε θαη ζπλαξκνγή ηνπ ζσιήλα ζηα θξεάηηα έιμεο θαη 
ζχλδεζεο θαισδίσλ πνπ παξεκβάιινληαη.  

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 

Σηκή αλά κέηξν (m)  

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Πέληε 
 Αξηζκεηηθά: 5,00 

Α.Σ. – 2.76 
Ν/ΑΣΗΔ 9316.3 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 5 

ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο 1 ins 

ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο 1 ins γηα ηελ δηέιεπζε θαισδίσλ θιπ δειαδή πξνκήζεηα 
κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ελφο κέηξνπ ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλνπ βαξέσο ηχπνπ, 
καδί κε ηνλ απαηηνχκελν νδεγφ απφ γαιβαληζκέλν ζχξκα 5 mm2 γηα ηελ θαηαζθεπή 
ππνγείνπ δηθηχνπ δηειεχζεσο ειεθηξηθψλ θαισδίσλ θαη πιαζηηθφ πιέγκα ζήκαλζεο, ζε 
νπνηαδήπνηε ζέζε κε ηα εηδηθά ηεκάρηα θαη κηθξνυιηθά (ζηεξίγκαηα θιπ) πνπ 
απαηηνχληαη.  

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 

 Σηκή αλά κέηξν (m)  

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γεθαηέζζεξα θαη εβδνκήληα ηξία 
 Αξηζκεηηθά: 14,73 € 

 

Α.Σ. – 2.77 
Ν/ΑΣΗΔ 9335.2 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 104 

Yπόγεηα ζηεγαλή δηαθιάδσζε θαισδίσλ 

Τπφγεηα ζηεγαλή δηαθιάδσζε θαισδίσλ πιήξεο, δειαδή πιηθά θαη εξγαζία εθηέιεζεο. 
Η δηαθιάδσζε πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ζηεγαλνχ πιαζηηθνχ θνπηηνχ δηαθιάδσζεο 
100mm x 100mm x 50mm, πεξίπνπ, κε ζπζηξνθή ησλ δηαθιαδηδφκελσλ αγσγψλ. Η 
ειεθηξηθή κφλσζε ησλ αγσγψλ κεηαμχ ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε κνλσηηθνχ 
ζεξκνπιαζηηθνχ. Η ζηεγαλφηεηα ηεο δηαθιάδσζεο δηαζθαιίδεηαη κε ηε πιήξσζε ηνπ 
θνπηηνχ κε επνμηθή ξεηίλε δχν ζπζηαηηθψλ θαηάιιειε γηα ηελ ρξήζε απηή. 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 

 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δίθνζη 



  

 Αξηζκεηηθά: 20,00 € 
 

Α.Σ. – 2.78 
Ν/ΑΣΗΔ 9337.1.1 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 102 

Καιώδηo J1VV-R (ΝΤΤ) 2X1,5 mm2 

Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε (ζε ζσιήλα) θαισδίνπ δηαηνκήο 2 x 
1,5 mm², κε ράιθηλνπο αγσγνχο θαη κφλσζε απφ πνιπβηλπινρισξίδην (PVC), 
νλνκαζηηθήο ηάζεο 600 / 1000 V ηχπνπ J1VV-R (πνιχθισλνο αγσγφο), 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηθξνυιηθψλ ζηήξημεο, ζχλδεζεο θαη ζήκαλζεο (εηδηθά 
ζηεξίγκαηα, αθξνδέθηεο, κνχθεο, θαζζηηεξνθφιιεζε, θιπ.) θαζψο θαη ησλ κεηξήζεσλ 
θαη ειέγρσλ. 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 

Σηκή αλά κέηξν (m)  

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Έμη θαη δέθα έμη 
 Αξηζκεηηθά: 6,16 € 

 

Α.Σ. – 2.79 
Ν/ΑΣΗΔ 9337.2.1 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 102 

Καιώδηo J1VV-U (ΝΤΤ) 3X2,5 mm2 

Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε (ζε ζσιήλα) θαισδίνπ δηαηνκήο 3 x 
2,5 mm², κε ράιθηλνπο αγσγνχο θαη κφλσζε απφ πνιπβηλπινρισξίδην (PVC), 
νλνκαζηηθήο ηάζεο 600 / 1000 V ηχπνπ J1VV-U (κνλφθισλνο αγσγφο), 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηθξνυιηθψλ ζηήξημεο, ζχλδεζεο θαη ζήκαλζεο (εηδηθά 
ζηεξίγκαηα, αθξνδέθηεο, κνχθεο, θαζζηηεξνθφιιεζε, θιπ.) θαζψο θαη ησλ κεηξήζεσλ 
θαη ειέγρσλ. 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 

Σηκή αλά κέηξν (m)  

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Έμη θαη ζαξάληα έμη 
 Αξηζκεηηθά: 6,46 € 

 

Α.Σ. – 2.80 
Ν/ΑΣΗΔ 9337.4.1 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 102 

Καιώδηo J1VV-U (ΝΤΤ) 5X2,5 mm2 

Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε (ζε ζσιήλα) θαισδίνπ δηαηνκήο 5 x 
2,5 mm², κε ράιθηλνπο αγσγνχο θαη κφλσζε απφ πνιπβηλπινρισξίδην (PVC), 
νλνκαζηηθήο ηάζεο 600 / 1000 V ηχπνπ J1VV-U (κνλφθισλνο αγσγφο), 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ ζηήξημεο, ζχλδεζεο θαη ζήκαλζεο (εηδηθά ζηεξίγκαηα, 
αθξνδέθηεο, κνχθεο, θαζζηηεξνθφιιεζε, θιπ.) θαζψο θαη ησλ κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ. 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 

Σηκή αλά κέηξν (m) 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δπηά θαη επηά 
 Αξηζκεηηθά: 7,07 € 

 

Α.Σ. – 2.81 



  

Ν/ΑΣΗΔ 9337.4.3 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 102 

Καιώδηo J1VV-U (ΝΤΤ) 5X6 mm2 

Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε (ζε ζσιήλα) θαισδίνπ δηαηνκήο 5 x 
6 mm², κε ράιθηλνπο αγσγνχο θαη κφλσζε απφ πνιπβηλπινρισξίδην (PVC), 
νλνκαζηηθήο ηάζεο 600 / 1000 V ηχπνπ J1VV-U (κνλφθισλνο αγσγφο), 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ ζηήξημεο, ζχλδεζεο θαη ζήκαλζεο (εηδηθά ζηεξίγκαηα, 
αθξνδέθηεο, κνχθεο, θαζζηηεξνθφιιεζε, θιπ.) θαζψο θαη ησλ κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ. 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 

Σηκή αλά κέηξν (m) 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γέθα θαη ελελήληα πέληε 
 Αξηζκεηηθά: 10,95 € 

 

Α.Σ. – 2.82 
Ν/ΑΣΗΔ 9337.4.4 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 102 

Καιώδηo J1VV-U (ΝΤΤ) 5X10 mm2 

Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε (ζε ζσιήλα) θαισδίνπ δηαηνκήο 5 x 
10 mm², κε ράιθηλνπο αγσγνχο θαη κφλσζε απφ πνιπβηλπινρισξίδην (PVC), 
νλνκαζηηθήο ηάζεο 600 / 1000 V ηχπνπ J1VV-U (κνλφθισλνο αγσγφο), 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ ζηήξημεο, ζχλδεζεο θαη ζήκαλζεο (εηδηθά ζηεξίγκαηα, 
αθξνδέθηεο, κνχθεο, θαζζηηεξνθφιιεζε, θιπ.) θαζψο θαη ησλ κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ. 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 

Σηκή αλά κέηξν (m) 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γέθαηξία θαη πέληε 
 Αξηζκεηηθά: 13,05 € 

 

Α.Σ. – 2.83 
Ν/ΑΣΗΔ 9340.3 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 45 

Αγσγόο γπκλόο ράιθηλνο, πνιύθισλνο δηαηνκήο 25 mm2 

Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε γπκλνχ πνιχθισλνπ ράιθηλνπ 

αγσγνχ δηαηνκήο 25mm2, γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφγεηνπ δηθηχνπ γεηψζεσο κε ηα 

αθξνθηβψηηα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνπο ηζηνχο πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 

κηθξνυιηθψλ, θαζψο θαη ησλ κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ. 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-02-00 Αλσδνκή νδνθσηηζκνχ 

 Σηκή αλά κέηξν (m)  

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Έμη θαη ζαξάληα έμη 
 Αξηζκεηηθά: 6,46 € 

 

Α.Σ. – 2.84 
Ν/ΑΣΗΔ 9342 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 5 

Ηιεθηξόδην γεηώζεσο 



  

Ηιεθηξφδην γεηψζεσο ηχπνπ ξάβδνπ Φ17mm κήθνπο 1,5m θαηαζθεπαζκέλν απφ 
ράιπβα θαη ειεθηξνιπηηθά επηραιθσκέλν ειάρηζηνπ πάρνπο 250κm, ηνπνζεηεκέλν 
εληφο θξεαηίνπ, ζπλνδεπφκελν απφ πεξηιαίκην γεηψζεσο απφ θξάκα ραιθνχ 
θαηάιιειεο δηαηνκήο γηα ηε ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ γείσζεο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε 
πξνκήζεηα, ε πξνζθφκηζε, ε εγθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, καδί κε φια ηα κηθξνυιηθά θαη ηελ 
εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο θαη ζπλδέζεσο. Όια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζα είλαη 
πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN50164. 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 

 Σηκή αλά κέηξν (m)  

 ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δίθνζη πέληε θαη δέθα 
 Αξηζκεηηθά: 25,10 € 

 

Α.Σ. – 2.85 
Ν/ΑΣΗΔ 9350 (60.10.80.02) 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 52 

Πίιιαξ νδνθσηηζκνύ νθηώ αλαρσξήζεσλ 

ηεγαλά κεηαιιηθά θηβψηηα ειεθηξνδφηεζεο ηζηψλ νδνθσηηζκνχ (πίιιαξ), βαζκνχ 
πξνζηαζίαο ΙΡ55 γηα ηνπνζέηεζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν, κε ηελ βάζε έδξαζήο ηνπο απφ 
ζθπξφδεκα. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

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

 ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνχ νξχγκαηνο ηεο βάζεο έδξαζεο ηνπ πίιιαξ 

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

 Οη ράιθηλνη αγσγνί γείσζεο  θαη ε πιάθα γείσζεο. 

 Οη αθξνδέθηεο ησλ αγσγψλ γείσζεο. 

 ε ζηεγαλή δηαλνκή εληφο ηνπ πίιιαξ κε ηα φξγαλα δηαθνπήο θαη πξνζηαζίαο ησλ 
θπθισκάησλ θσηηζκνχ, απνηεινχκελε απνηεινχκελε απφ πίλαθα πξνζηαζίαο ΙΡ 44 
θαηαζθεπαζκέλν απφ βακκέλε ιακαξίλα ή άθαπζην ζεξκνπιαζηηθφ, επαξθψλ 
δηαζηάζεσλ ψζηε λα ρσξνχλ άλεηα φια ηα φξγαλα, ν νπνίνο ζα θέξεη νπέο κε ηνπο 
θαηάιιεινπο ζηππηνζιήπηεο γηα ηελ είζνδν ηνπ θαισδίνπ παξνρήο, ηνπ θαισδίνπ 
ηειερεηξηζκνχ θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ έμνδν ησλ θαισδίσλ πξνο ην δίθηπν. 

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

 ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηηο 
ζπλδέζεηο θαη ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο 



  

 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 

 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γύν ρηιηάδεο επηαθόζηα πελήληα 
 Αξηζκεηηθά: 2.750,00 € 

 

Α.Σ. – 2.86 
Ν/ΑΣΗΔ 9351.1 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 53 

Κόκβνο Δπηθνηλσλίαο (Gateway) γηα ελζύξκαηε επηθνηλσλία PLC (κέζσ γξακκώλ 
ηξνθνδνζίαο) κε ηνπο ειεγθηέο θσηηζηηθώλ θαη ππνζηήξημε GPRS 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο Κφκβνπ Δπηθνηλσλίαο (Gateway) γηα ελζχξκαηε 
επηθνηλσλία PLC (κέζσ ησλ γξακκψλ ηξνθνδνζίαο) κε ηνπο ειεγθηέο θσηηζηηθψλ θαη 
ππνζηήξημε GPRS/Internet γηα ηελ επηθνηλσλία κε ην Κεληξηθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο,  
θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ θφκβνπ θαη φισλ ησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ 
(π.ρ θίιηξσλ) πνπ απαηηνχληαη, θαζψο θαη ε εγθαηάζηαζή θαη παξάδνζή ηνπ ζε πιήξε 
θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 

 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γύν ρηιηάδεο πεληαθόζηα επξώ  
 Αξηζκεηηθά: 2.500,00 € 

 

Α.Σ. – 2.87 
Ν/ΑΣΗΔ 9351.2 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 53 

Διεγθηήο Φσηηζηηθνύ κε επηθνηλσλία κέζσ γξακκώλ ηξνθνδνζίαο - PLC 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο Διεγθηή Φσηηζηηθνχ κε δπλαηφηεηα ελζχξκαηεο 
επηθνηλσλίαο PLC (κέζσ ησλ γξακκψλ ηξνθνδνζίαο) κε ηνλ Κφκβν Δπηθνηλσλίαο γηα 
ηελ ζχλδεζε κε ην Κεληξηθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο, θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ ειεγθηή θαη φισλ ησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ 
(π.ρ θίιηξσλ) πνπ απαηηνχληαη, θαζψο θαη ε εγθαηάζηαζή θαη παξάδνζή ηνπ ζε πιήξε 
θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 

 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δθαηόλ εμήληα επξώ  
 Αξηζκεηηθά: 160,00 € 

 

Α.Σ. – 2.88 
ΝΔΟ-ΑΣΗΔ 9321.1.1.5-1.2  
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 101  50%, ΗΛΜ 103  50% 

Δπίζηπιν θσηηζηηθό LED (1) ύςνπο ~8,5 m κε δηπιό βξαρίνλα (θσηηζηηθό, ηζηόο κε 
βξαρίνλεο θαη βάζε), αζύκκεηξεο θαηαλνκήο (1), θσηεηλήο ξνήο ≥7.500 lm (5) θαη 
≥2.600 lm (2) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο θαη πιήξε 
εγθαηάζηαζε επίζηπινπ παξαδνζηαθνχ θσηηζηηθνχ πςειήο αηζζεηηθήο εκθάληζεο 



  

χςνπο ~8,5 m, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ φπσο θαίλεηαη ζηα επηζπλαπηφκελα ζρέδηα θαη 
ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, απφρξσζεο ζθνχξν 
γθξη κεηαιιηθφ καη θαη θαηφπηλ ππνβνιήο δείγκαηνο θαη εγθξίζεσο απφ ηελ ππεξεζία. 

Σν επίζηπιν θσηηζηηθφ απνηειείηαη απφ: 

 To θσηηζηηθό ζώκα θξεκαζηό LED θαηαζθεπαζκέλν απφ πξεζζν-ρπηεπκέλν 
αινπκίλην. Σν άλσ πιαίζην είλαη θπθιηθφ θαη δηαζέηεη ζπείξσκα γηα ηε ζχλδεζή ηνπ. Σν 
θάησ πιαίζην αλνηγνθιείλεη γηα ηελ πξφζβαζε ζην ρψξν ησλ νξγάλσλ θαη ηνπ νπηηθνχ 
ζπζηήκαηνο θαη απνηειείηαη απφ δχν δαθηπιίνπο. Γηαζέηεη απηφκαην απνδεχθηε θαηά ην 
άλνηγκα θαη ειεθηξνληθφ ηξνθνδνηηθφ κε ιεηηνπξγίεο απηνειέγρνπ.  

Σν νπηηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ κηα κνλάδα κε LEDs ηειεπηαίαο γεληάο κε 
δηαζιαζηηθoχο θαθνχο απφ πνιπθαξβνληθφ (PC) πιηθφ αλζεθηηθφ ζε αθηίλεο UV. Δίλαη 
θαηάιιειν γηα θσηηζκφ νδηθνχ θαη κεηθηνχ ηχπνπ θσηηδφκελσλ επηθαλεηψλ. Η θσηεηλή ξνή 
ηνπ θσηηζηηθνχ είλαη ≥7.500 lm, ε ηειηθή ηζρχο ηνπ (κε απψιεηεο driver) ≤79W, ε 
ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο είλαη 3.000 K θαη ε θαηαλνκή θσηηζκνχ ηνπ είλαη αζχκκεηξε. 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα θέξεη πηζηνπνίεζε ENEC, CE θαη ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα EN 
60598-1, EN 60598-2-3, EN 62031, EN 55015 EMC, EN 61547 EMC θαη EN 62471. 

 To παξαδνζηαθό θσηηζηηθό ζώκα θξεκαζηό LED αλεζηξακκέλνπ θφινπξνπ 
θψλνπ θαηαζθεπαζκέλν απφ πξεζζν-ρπηεπκέλν αινπκίλην. Σν άλσ πιαίζην είλαη 
θπθιηθφ θαη δηαζέηεη ζπείξσκα γηα ηε ζχλδεζή ηνπ. Σν θάησ πιαίζην αλνηγνθιείλεη γηα ηελ 
πξφζβαζε ζην ρψξν ησλ νξγάλσλ θαη ηνπ νπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη απνηειείηαη απφ δχν 
δαθηπιίνπο θαη ηξεηο νξζνζηάηεο πνπ ζπγθιίλνπλ (θάησ) ζε κηθξφ ηξίπνδν ηκήκα. Σν 
πεξίβιεκα (θέιπθνο) είλαη απφ πνιπκεζπινκεζαθξπιηθφ (PMMA) ή πνιπθαξβνληθφ 
εκηδηαθαλέο πιηθφ αλζεθηηθφ ζε αθηίλεο UV. Γηαζέηεη απηφκαην απνδεχθηε θαηά ην 
άλνηγκα θαη ειεθηξνληθφ ηξνθνδνηηθφ κε ιεηηνπξγίεο απηνειέγρνπ.  

Σν νπηηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ κηα κνλάδα κε LEDs ηειεπηαίαο γεληάο κε 
δηαζιαζηηθoχο θαθνχο απφ πνιπθαξβνληθφ (PC) πιηθφ αλζεθηηθφ ζε αθηίλεο UV. Δίλαη 
θαηάιιειν γηα θσηηζκφ νδηθνχ θαη κεηθηνχ ηχπνπ θσηηδφκελσλ επηθαλεηψλ. Η θσηεηλή 
ξνή ηνπ θσηηζηηθνχ είλαη ≥2.600 lm, ε ηειηθή ηζρχο ηνπ (κε απψιεηεο driver) ≤39W, ε 
ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο είλαη 3.000 K θαη ε θαηαλνκή θσηηζκνχ ηνπ είλαη αζχκκεηξε. 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα θέξεη πηζηνπνίεζε ENEC, CE θαη ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα 
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62031, EN 55015 EMC, EN 61547 EMC θαη EN 62471. 

 Σνλ ηζηό ύςνπο 8,5m κε δηπιό βξαρίνλα πξνβνιήο ~75cm & ~95cm (ζε δηαθ. 
ύςνο) θπθιηθήο δηαηνκήο απφ ραιπβδνζσιήλα γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ (ηξία ή ηέζζεξα 
ηεκάρηα θαηάιιεια ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο), εθνδηαζκέλν κε αληηδηαβξσηηθή 
ζεξκνζπξηθλνχκελε κεκβξάλε θαη αθξνδέθηε γείσζεο, θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζε 
βάζε ζεκειίσζεο 1mX1mΥ1m απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. ην θάησ άθξν θέξεη βάζε 
απφ ρπηνζίδεξν θαη ζην πάλσ κέξνο θέξεη δχν βξαρίνλεο ζε δηαθνξεηηθά χςε 
θαηαζθεπαζκέλνπο απφ ράιπβα γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ 
γηα ηε ζχλδεζε ησλ θσηηζηηθψλ. 

Ο ηζηφο ζα θέξεη πηζηνπνίεζε CE, θαη ζπκκφξθσζε κε ην πξφηππν ΔΝ 40-5.  

Ο θχθινο επεμεξγαζίαο βαθήο γηα ηα ηκήκαηα & ζηνηρεία αινπκηλίνπ (απφ 
ρχηεπζε-πξεζζνρχηεπζε) ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη γηα ηα ραιχβδηλα γαιβαληζκέλα 
θαη ηα ρπηνζηδεξά ηκήκαηα ηνπ ηζηνχ ζα πηζηνπνηείηαη κε ηελ πξνζθφκηζε 
πηζηνπνηεηηθψλ απφ αλεμάξηεηνπο θνξείο αληνρήο ζε QUV (ΔΝ ISO 11507 ηεζη) θαη 
αληνρήο ζηε ζθνπξηά (ΔΝ ISO 9227 ηεζη) ή ηζνδχλακα. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα: 
-ηα θαιψδηα ηξνθνδφηεζεο, απφ ην αθξνθηβψηην έσο ην θσηηζηηθφ ζψκα, ηχπνπ ΝΤΜ 
δηαηνκήο 3Υ2,5 mm2, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηθξνυιηθψλ ζηήξημεο-πξνζηαζίαο 
ησλ θαισδίσλ, 
-ην θφζηνο γηα ηελ εθζθαθή θαη ηελ δεκηνπξγία ηεο βάζεο απφ ζθπξφδεκα C20/25 γηα 
ηνλ εγθηβσηηζκφ ηνπ ηζηνχ, θαζψο θαη ε δαπάλε ησλ αλαγθαίσλ δαπέδσλ εξγαζίαο πνπ 
ρξεηάδνληαη γηα ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ, αλάινγα κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα 



  

εθζθαθήο, ησλ θάζε θχζεσο θνξηνεθθνξηψζεσλ, ηνπηθψλ κεηαθηλήζεσλ (νξηδφληησλ ή 
θαηαθνξχθσλ) θαη κεηαθνξψλ γηα ηελ νξηζηηθή απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ πνπ 
πεξηζζεχνπλ ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνληαη απφ ηελ αζηπλνκία ή πξνζσξηλή απφζεζε 
απηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ πξνο επαλεπίρσζε ησλ εθζθαθέλησλ ραλδάθσλ, 
θαζψο θαη  ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, 
-ην πιήξεο αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ, 
-ηνλ αγσγφ γείσζεο δηαηνκήο θαηάιιειεο γηα ηε δηαηνκή ησλ αγσγψλ ηξνθνδφηεζεο 
απφ ην αθξνθηβψηην κέρξη ην θξεάηην ηνπ ηζηνχ, 
-ηνλ πιαζηηθφ ζπηξάι ζσιήλα απφ πνιπαηζπιέλην Φ48 6atm, απφ ην θξεάηην έσο ην 
αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απφ 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο θιπ. φισλ ησλ 
απαηηνχκελσλ πιηθψλ, θαισδίσλ θαη κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, ε 
δαπάλε ηεο εξγαζίαο εγθαηάζηαζεο φισλ ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, ε δαπάλε 
ηνπνζέηεζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ζηε βάζε, ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ε επίβιεςε, 
θαηαθνξχθσζεο θαη ζχλδεζεο ησλ ηζηψλ κεηαμχ ησλ θαη πξνο ηηο  ηξνθνδνηηθέο 
γξακκέο, ε δαπάλε ηνπνζέηεζεο θαη ζχλδεζεο ηνπ θσηηζηηθνχ πξνο ηελ ηξνθνδνηηθή 
γξακκή, ε δαπάλε ηεο γείσζεο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, ησλ δνθηκψλ, ησλ ειέγρσλ θαη 
ξπζκίζεσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθνχ θαη εξγαζίαο γηα ηελ έγθαηξε θαη 
έληερλε εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ παξάδνζή ηεο ζε πιήξε θαη θαλνληθή 
ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-02-00 Αλσδνκή νδνθσηηζκνχ 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Έμη ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα είθνζη έμη 
 Αξηζκεηηθά: 6.426,00 € 

 

Α.Σ. – 2.89 
ΝΔΟ-ΑΣΗΔ 9321.3.1.3 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 101  50%, ΗΛΜ 103  50% 

Δπίζηπιν παξαδνζηαθό θσηηζηηθό LED (3) ύςνπο ~6,3 m κε κνλό βξαρίνλα 
(θσηηζηηθό, ηζηόο κε βξαρίνλα θαη βάζε), αζύκκεηξεο θαηαλνκήο (1), θσηεηλήο 
ξνήο ≥3.800 lm (3) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο θαη πιήξε 
εγθαηάζηαζε επίζηπινπ παξαδνζηαθνχ θσηηζηηθνχ πςειήο αηζζεηηθήο εκθάληζεο 
χςνπο ~6,3 m, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ φπσο θαίλεηαη ζηα επηζπλαπηφκελα ζρέδηα θαη 
ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, απφρξσζεο ζθνχξν 
γθξη κεηαιιηθφ καη θαη θαηφπηλ ππνβνιήο δείγκαηνο θαη εγθξίζεσο απφ ηελ ππεξεζία. 

Σν επίζηπιν παξαδνζηαθφ θσηηζηηθφ απνηειείηαη απφ: 

 To παξαδνζηαθό θσηηζηηθό ζώκα θξεκαζηό LED αλεζηξακκέλνπ θφινπξνπ 
θψλνπ θαηαζθεπαζκέλν απφ πξεζζν-ρπηεπκέλν αινπκίλην. Σν άλσ πιαίζην είλαη 
θπθιηθφ θαη δηαζέηεη ζπείξσκα γηα ηε ζχλδεζή ηνπ. Σν θάησ πιαίζην αλνηγνθιείλεη γηα ηελ 
πξφζβαζε ζην ρψξν ησλ νξγάλσλ θαη ηνπ νπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη απνηειείηαη απφ δχν 
δαθηπιίνπο θαη ηξεηο νξζνζηάηεο πνπ ζπγθιίλνπλ (θάησ) ζε κηθξφ ηξίπνδν ηκήκα. Σν 
πεξίβιεκα (θέιπθνο) είλαη απφ πνιπκεζπινκεζαθξπιηθφ (PMMA) ή πνιπθαξβνληθφ 
εκηδηαθαλέο πιηθφ αλζεθηηθφ ζε αθηίλεο UV. Γηαζέηεη απηφκαην απνδεχθηε θαηά ην 
άλνηγκα θαη ειεθηξνληθφ ηξνθνδνηηθφ κε ιεηηνπξγίεο απηνειέγρνπ.  

Σν νπηηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ κηα κνλάδα κε LEDs ηειεπηαίαο γεληάο κε 
δηαζιαζηηθoχο θαθνχο απφ πνιπθαξβνληθφ (PC) πιηθφ αλζεθηηθφ ζε αθηίλεο UV. Δίλαη 
θαηάιιειν γηα θσηηζκφ νδηθνχ θαη κεηθηνχ ηχπνπ θσηηδφκελσλ επηθαλεηψλ. Η θσηεηλή ξνή 
ηνπ θσηηζηηθνχ είλαη ≥3.800 lm, ε ηειηθή ηζρχο ηνπ (κε απψιεηεο driver) ≤53W, ε 
ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο είλαη 3.000 K θαη ε θαηαλνκή θσηηζκνχ ηνπ είλαη αζχκκεηξε. 



  

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα θέξεη πηζηνπνίεζε ENEC, CE θαη ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα 
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62031, EN 55015 EMC, EN 61547 EMC θαη EN 62471. 

 Σνλ ηζηό ζπλνιηθνύ ύςνπο ~6,3m κε κνλό βξαρίνλα πξνβνιήο ~0,75m θπθιηθήο 
δηαηνκήο απφ ραιπβδνζσιήλα γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ (δχν ή ηξία ηεκάρηα θαηάιιεια 
ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο), εθνδηαζκέλν κε αληηδηαβξσηηθή ζεξκνζπξηθλνχκελε 
κεκβξάλε θαη αθξνδέθηε γείσζεο, θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζε βάζε ζεκειίσζεο 
80cmΥ80cmΥ80cm απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. ην θάησ άθξν θέξεη βάζε απφ 
ρπηνζίδεξν θαη ζην πάλσ κέξνο θέξεη δηπιφ βξαρίνλα θαηαζθεπαζκέλν απφ ράιπβα 
γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα ηε ζχλδεζε ηνπ θσηηζηηθνχ.  

Ο ηζηφο ζα θέξεη πηζηνπνίεζε CE, θαη ζπκκφξθσζε κε ην πξφηππν ΔΝ 40-5.  

Ο θχθινο επεμεξγαζίαο βαθήο γηα φια ηα ηκήκαηα ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη ηνπ 
ηζηνχ ζα πηζηνπνηείηαη κε ηελ πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ απφ αλεμάξηεηνπο θνξείο 
αληνρήο ζε QUV (ΔΝ ISO 11507 ηεζη) θαη αληνρήο ζηε ζθνπξηά (ΔΝ ISO 9227 ηεζη) ή 
ηζνδχλακα. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα: 
-ηα θαιψδηα ηξνθνδφηεζεο, απφ ην αθξνθηβψηην έσο ην θσηηζηηθφ ζψκα, ηχπνπ ΝΤΜ 
δηαηνκήο 3Υ2,5 mm2, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηθξνυιηθψλ ζηήξημεο-πξνζηαζίαο 
ησλ θαισδίσλ, 
-ην θφζηνο γηα ηελ εθζθαθή θαη ηελ δεκηνπξγία ηεο βάζεο απφ ζθπξφδεκα C20/25 γηα 
ηνλ εγθηβσηηζκφ ηνπ ηζηνχ, θαζψο θαη ε δαπάλε ησλ αλαγθαίσλ δαπέδσλ εξγαζίαο πνπ 
ρξεηάδνληαη γηα ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ, αλάινγα κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, ησλ θάζε θχζεσο θνξηνεθθνξηψζεσλ, ηνπηθψλ κεηαθηλήζεσλ (νξηδφληησλ ή 
θαηαθνξχθσλ) θαη κεηαθνξψλ γηα ηελ νξηζηηθή απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ πνπ 
πεξηζζεχνπλ ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνληαη απφ ηελ αζηπλνκία ή πξνζσξηλή απφζεζε 
απηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ πξνο επαλεπίρσζε ησλ εθζθαθέλησλ ραλδάθσλ, 
θαζψο θαη  ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, 
-ην πιήξεο αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ, 
-ηνλ αγσγφ γείσζεο δηαηνκήο θαηάιιειεο γηα ηε δηαηνκή ησλ αγσγψλ ηξνθνδφηεζεο 
απφ ην αθξνθηβψηην κέρξη ην θξεάηην ηνπ ηζηνχ, 
-ηνλ πιαζηηθφ ζπηξάι ζσιήλα απφ πνιπαηζπιέλην Φ48 6atm, απφ ην θξεάηην έσο ην 
αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απφ 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο θιπ. φισλ ησλ 
απαηηνχκελσλ πιηθψλ, θαισδίσλ θαη κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, ε 
δαπάλε ηεο εξγαζίαο εγθαηάζηαζεο φισλ ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, ε δαπάλε 
ηνπνζέηεζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ζηε βάζε, ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ε επίβιεςε, 
θαηαθνξχθσζεο θαη ζχλδεζεο ησλ ηζηψλ κεηαμχ ησλ θαη πξνο ηηο  ηξνθνδνηηθέο 
γξακκέο, ε δαπάλε ηνπνζέηεζεο θαη ζχλδεζεο ηνπ θσηηζηηθνχ πξνο ηελ ηξνθνδνηηθή 
γξακκή, ε δαπάλε ηεο γείσζεο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, ησλ δνθηκψλ, ησλ ειέγρσλ θαη 
ξπζκίζεσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθνχ θαη εξγαζίαο γηα ηελ έγθαηξε θαη 
έληερλε εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ παξάδνζή ηεο ζε πιήξε θαη θαλνληθή 
ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-02-00 Αλσδνκή νδνθσηηζκνχ 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  

 ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Σξεηο ρηιηάδεο επηαθόζηα ζαξάληα επηά 
 Αξηζκεηηθά: 3.747,00 € 

 

Α.Σ. – 2.90 
ΝΔΟ-ΑΣΗΔ 9321.4.1.1  
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 101  50%, ΗΛΜ 103  50% 



  

Δπίζηπιν παξαδνζηαθό θσηηζηηθό LED (4) ύςνπο ~6,3 m κε δηπιό βξαρίνλα 
(θσηηζηηθό, ηζηόο κε βξαρίνλα θαη βάζε), αζύκκεηξεο θαηαλνκήο (1), θσηεηλήο 
ξνήο θσηηζηηθνύ ≥2.000 lm (εηο δηπινύλ) (1) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο θαη πιήξε 
εγθαηάζηαζε επίζηπινπ παξαδνζηαθνχ θσηηζηηθνχ πςειήο αηζζεηηθήο εκθάληζεο 
χςνπο ~6,3 m, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ φπσο θαίλεηαη ζηα επηζπλαπηφκελα ζρέδηα θαη 
ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, απφρξσζεο ζθνχξν 
γθξη κεηαιιηθφ καη θαη θαηφπηλ ππνβνιήο δείγκαηνο θαη εγθξίζεσο απφ ηελ ππεξεζία. 

Σν επίζηπιν παξαδνζηαθφ θσηηζηηθφ απνηειείηαη απφ: 

 To παξαδνζηαθό θσηηζηηθό ζώκα LED (εηο δηπινχλ) θξεκαζηφ αλεζηξακκέλνπ 
θφινπξνπ θψλνπ θαηαζθεπαζκέλν απφ πξεζζν-ρπηεπκέλν αινπκίλην. Σν άλσ πιαίζην 
είλαη θπθιηθφ θαη δηαζέηεη ζπείξσκα γηα ηε ζχλδεζή ηνπ. Σν θάησ πιαίζην αλνηγνθιείλεη 
γηα ηελ πξφζβαζε ζην ρψξν ησλ νξγάλσλ θαη ηνπ νπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη απνηειείηαη 
απφ δχν δαθηπιίνπο θαη ηξεηο νξζνζηάηεο πνπ ζπγθιίλνπλ (θάησ) ζε κηθξφ ηξίπνδν 
ηκήκα. Σν πεξίβιεκα (θέιπθνο) είλαη απφ πνιπκεζπινκεζαθξπιηθφ (PMMA) ή 
πνιπθαξβνληθφ εκηδηαθαλέο πιηθφ αλζεθηηθφ ζε αθηίλεο UV. Γηαζέηεη απηφκαην 
απνδεχθηε θαηά ην άλνηγκα θαη ειεθηξνληθφ ηξνθνδνηηθφ κε ιεηηνπξγίεο απηνειέγρνπ.  

Σν νπηηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ κηα κνλάδα κε LEDs ηειεπηαίαο γεληάο κε 
δηαζιαζηηθoχο θαθνχο απφ πνιπθαξβνληθφ (PC) πιηθφ αλζεθηηθφ ζε αθηίλεο UV. Δίλαη 
θαηάιιειν γηα θσηηζκφ νδηθνχ θαη κεηθηνχ ηχπνπ θσηηδφκελσλ επηθαλεηψλ. Η θσηεηλή ξνή 
ηνπ θσηηζηηθνχ είλαη ≥2.000 lm, ε ηειηθή ηζρχο ηνπ (κε απψιεηεο driver) ≤27W, ε 
ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο είλαη 3.000 K θαη ε θαηαλνκή θσηηζκνχ ηνπ είλαη αζχκκεηξε. 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα θέξεη πηζηνπνίεζε ENEC, CE θαη ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα 
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62031, EN 55015 EMC, EN 61547 EMC θαη EN 62471. 

 Σνλ ηζηό ζπλνιηθνύ ύςνπο ~6,3m κε δηπιό βξαρίνλα πξνβνιήο ~0,75m 
θπθιηθήο δηαηνκήο απφ ραιπβδνζσιήλα γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ (δχν ή ηξία ηεκάρηα 
θαηάιιεια ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο), εθνδηαζκέλν κε αληηδηαβξσηηθή 
ζεξκνζπξηθλνχκελε κεκβξάλε θαη αθξνδέθηε γείσζεο, θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζε 
βάζε ζεκειίσζεο 80cmΥ80cmΥ80cm απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. ην θάησ άθξν θέξεη 
βάζε απφ ρπηνζίδεξν θαη ζην πάλσ κέξνο θέξεη δηπιφ βξαρίνλα θαηαζθεπαζκέλν απφ 
ράιπβα γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα ηε ζχλδεζε ηνπ 
θσηηζηηθνχ.  

Ο ηζηφο ζα θέξεη πηζηνπνίεζε CE, θαη ζπκκφξθσζε κε ην πξφηππν ΔΝ 40-5.  

Ο θχθινο επεμεξγαζίαο βαθήο γηα ηα ηκήκαηα & ζηνηρεία αινπκηλίνπ (απφ 
ρχηεπζε-πξεζζνρχηεπζε) ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη γηα ηα ραιχβδηλα γαιβαληζκέλα 
θαη ηα ρπηνζηδεξά ηκήκαηα ηνπ ηζηνχ ζα πηζηνπνηείηαη κε ηελ πξνζθφκηζε 
πηζηνπνηεηηθψλ απφ αλεμάξηεηνπο θνξείο αληνρήο ζε QUV (ΔΝ ISO 11507 ηεζη) θαη 
αληνρήο ζηε ζθνπξηά (ΔΝ ISO 9227 ηεζη) ή ηζνδχλακα. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα: 
-ηα θαιψδηα ηξνθνδφηεζεο, απφ ην αθξνθηβψηην έσο ην θσηηζηηθφ ζψκα, ηχπνπ ΝΤΜ 
δηαηνκήο 3Υ2,5 mm2, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηθξνυιηθψλ ζηήξημεο-πξνζηαζίαο 
ησλ θαισδίσλ, 
-ην θφζηνο γηα ηελ εθζθαθή θαη ηελ δεκηνπξγία ηεο βάζεο απφ ζθπξφδεκα C20/25 γηα 
ηνλ εγθηβσηηζκφ ηνπ ηζηνχ, θαζψο θαη ε δαπάλε ησλ αλαγθαίσλ δαπέδσλ εξγαζίαο πνπ 
ρξεηάδνληαη γηα ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ, αλάινγα κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, ησλ θάζε θχζεσο θνξηνεθθνξηψζεσλ, ηνπηθψλ κεηαθηλήζεσλ (νξηδφληησλ ή 
θαηαθφξπθσλ) θαη κεηαθνξψλ γηα ηελ νξηζηηθή απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ πνπ 
πεξηζζεχνπλ ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνληαη απφ ηελ αζηπλνκία ή πξνζσξηλή απφζεζε 
απηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ πξνο επαλεπίρσζε ησλ εθζθαθέλησλ ραλδάθσλ, 
θαζψο θαη  ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, 
-ην πιήξεο αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ (πνιιαπιφ), 
-ηνλ αγσγφ γείσζεο δηαηνκήο θαηάιιειεο γηα ηε δηαηνκή ησλ αγσγψλ ηξνθνδφηεζεο 
απφ ην αθξνθηβψηην κέρξη ην θξεάηην ηνπ ηζηνχ, 



  

-ηνλ πιαζηηθφ ζπηξάι ζσιήλα απφ πνιπαηζπιέλην Φ48 6atm, απφ ην θξεάηην έσο ην 
αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απφ 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο θιπ. φισλ ησλ 
απαηηνχκελσλ πιηθψλ, θαισδίσλ θαη κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, ε 
δαπάλε ηεο εξγαζίαο εγθαηάζηαζεο φισλ ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, ε δαπάλε 
ηνπνζέηεζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ζηε βάζε, ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ε επίβιεςε, 
θαηαθνξχθσζεο θαη ζχλδεζεο ησλ ηζηψλ κεηαμχ ησλ θαη πξνο ηηο  ηξνθνδνηηθέο 
γξακκέο, ε δαπάλε ηνπνζέηεζεο θαη ζχλδεζεο ηνπ θσηηζηηθνχ πξνο ηελ ηξνθνδνηηθή 
γξακκή, ε δαπάλε ηεο γείσζεο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, ησλ δνθηκψλ, ησλ ειέγρσλ θαη 
ξπζκίζεσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθνχ θαη εξγαζίαο γηα ηελ έγθαηξε θαη 
έληερλε εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ παξάδνζή ηεο ζε πιήξε θαη θαλνληθή 
ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-02-00 Αλσδνκή νδνθσηηζκνχ 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

 ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Πέληε ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα είθνζη δύν 
 Αξηζκεηηθά: 5.422,00 € 

 

Α.Σ. – 2.91 
ΝΔΟ-ΑΣΗΔ 9321.4.1.2 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 101  50%, ΗΛΜ 103  50% 

Δπίζηπιν παξαδνζηαθό θσηηζηηθό LED (4) ύςνπο ~6,3 m κε δηπιό βξαρίνλα 
(θσηηζηηθό, ηζηόο κε βξαρίνλα θαη βάζε), αζύκκεηξεο θαηαλνκήο (1), θσηεηλήο 
ξνήο θσηηζηηθνύ ≥2.600 lm (εηο δηπινύλ) (2) 

Η θσηεηλή ξνή ηνπ θσηηζηηθνχ είλαη ≥2.600 lm θαη ε ηειηθή ηζρχο ηνπ (κε απψιεηεο driver) 
≤39W. Καηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ην άξζξν ΝΔΟ-ΑΣΗΔ 9321.4.1.1. 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-02-00 Αλσδνκή νδνθσηηζκνχ 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Πέληε ρηιηάδεο πεληαθόζηα είθνζη ηέζζεξα 
 Αξηζκεηηθά: 5.524,00 € 

 

Α.Σ. – 2.92 
ΝΔΟ-ΑΣΗΔ 9321.4.2.2 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 101  50%, ΗΛΜ 103  50% 

Δπίζηπιν παξαδνζηαθό θσηηζηηθό LED (4) ύςνπο ~6,3 m κε δηπιό βξαρίνλα 
(θσηηζηηθό, ηζηόο κε βξαρίνλα θαη βάζε), ζπκκεηξηθήο θαηαλνκήο (2), θσηεηλήο 
ξνήο θσηηζηηθνύ ≥2.800 lm (2) 

Η θσηεηλή ξνή ηνπ θσηηζηηθνχ είλαη ≥2.800 lm, ε ηειηθή ηζρχο ηνπ (κε απψιεηεο driver) 
≤39W θαη ε θαηαλνκή θσηηζκνχ ηνπ είλαη ζπκκεηξηθή. Καηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ην 
άξζξν ΝΔΟ-ΑΣΗΔ 9321.4.1.1. 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-02-00 Αλσδνκή νδνθσηηζκνχ 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Πέληε ρηιηάδεο πεληαθόζηα είθνζη ηέζζεξα 
 Αξηζκεηηθά: 5.524,00 € 



  

 

Α.Σ. – 2.93 
ΝΔΟ-ΑΣΗΔ 9321.5.1.1  
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 101  50%, ΗΛΜ 103  50% 

Δπίζηπιν παξαδνζηαθό θσηηζηηθό LED (5) ύςνπο ~6,3 m κε ηξηπιό βξαρίνλα 
(θσηηζηηθό, ηζηόο κε βξαρίνλα θαη βάζε), αζύκκεηξεο θαηαλνκήο (1), θσηεηλήο 
ξνήο ≥2.000 lm (εηο ηξηπινύλ) (1) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο θαη πιήξε 
εγθαηάζηαζε επίζηπινπ παξαδνζηαθνχ θσηηζηηθνχ πςειήο αηζζεηηθήο εκθάληζεο 
χςνπο ~6,3 m, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ φπσο θαίλεηαη ζηα επηζπλαπηφκελα ζρέδηα θαη 
ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, απφρξσζεο ζθνχξν 
γθξη κεηαιιηθφ καη θαη θαηφπηλ ππνβνιήο δείγκαηνο θαη εγθξίζεσο απφ ηελ ππεξεζία. 

Σν επίζηπιν παξαδνζηαθφ θσηηζηηθφ απνηειείηαη απφ: 

 To παξαδνζηαθό θσηηζηηθό ζώκα LED (εηο ηξηπινχλ) θξεκαζηφ αλεζηξακκέλνπ 
θφινπξνπ θψλνπ θαηαζθεπαζκέλν απφ πξεζζν-ρπηεπκέλν αινπκίλην. Σν άλσ πιαίζην 
είλαη θπθιηθφ θαη δηαζέηεη ζπείξσκα γηα ηε ζχλδεζή ηνπ. Σν θάησ πιαίζην αλνηγνθιείλεη 
γηα ηελ πξφζβαζε ζην ρψξν ησλ νξγάλσλ θαη ηνπ νπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη απνηειείηαη 
απφ δχν δαθηπιίνπο θαη ηξεηο νξζνζηάηεο πνπ ζπγθιίλνπλ (θάησ) ζε κηθξφ ηξίπνδν 
ηκήκα. Σν πεξίβιεκα (θέιπθνο) είλαη απφ πνιπκεζπινκεζαθξπιηθφ (PMMA) ή 
πνιπθαξβνληθφ εκηδηαθαλέο πιηθφ αλζεθηηθφ ζε αθηίλεο UV. Γηαζέηεη απηφκαην 
απνδεχθηε θαηά ην άλνηγκα θαη ειεθηξνληθφ ηξνθνδνηηθφ κε ιεηηνπξγίεο απηνειέγρνπ.  

Σν νπηηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ κηα κνλάδα κε LEDs ηειεπηαίαο γεληάο κε 
δηαζιαζηηθoχο θαθνχο απφ πνιπθαξβνληθφ (PC) πιηθφ αλζεθηηθφ ζε αθηίλεο UV. Δίλαη 
θαηάιιειν γηα θσηηζκφ νδηθνχ θαη κεηθηνχ ηχπνπ θσηηδφκελσλ επηθαλεηψλ. Η θσηεηλή ξνή 
ηνπ θσηηζηηθνχ είλαη ≥2.000 lm, ε ηειηθή ηζρχο ηνπ (κε απψιεηεο driver) ≤27W, ε 
ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο είλαη 3.000 K θαη ε θαηαλνκή θσηηζκνχ ηνπ είλαη αζχκκεηξε. 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα θέξεη πηζηνπνίεζε ENEC, CE θαη ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα 
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62031, EN 55015 EMC, EN 61547 EMC θαη EN 62471. 

 Σνλ ηζηό ζπλνιηθνύ ύςνπο ~6,3m κε ηξηπιό βξαρίνλα πξνβνιήο ~0,75m 
θπθιηθήο δηαηνκήο απφ ραιπβδνζσιήλα γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ (δχν ή ηξία ηεκάρηα 
θαηάιιεια ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο), εθνδηαζκέλν κε αληηδηαβξσηηθή 
ζεξκνζπξηθλνχκελε κεκβξάλε θαη αθξνδέθηε γείσζεο, θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζε 
βάζε ζεκειίσζεο 80cmΥ80cmΥ80cm απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. ην θάησ άθξν θέξεη 
βάζε απφ ρπηνζίδεξν θαη ζην πάλσ κέξνο θέξεη δηπιφ βξαρίνλα θαηαζθεπαζκέλν απφ 
ράιπβα γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα ηε ζχλδεζε ηνπ 
θσηηζηηθνχ.  

Ο ηζηφο ζα θέξεη πηζηνπνίεζε CE, θαη ζπκκφξθσζε κε ην πξφηππν ΔΝ 40-5.  

Ο θχθινο επεμεξγαζίαο βαθήο γηα ηα ηκήκαηα & ζηνηρεία αινπκηλίνπ (απφ 
ρχηεπζε-πξεζζνρχηεπζε) ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη γηα ηα ραιχβδηλα γαιβαληζκέλα 
θαη ηα ρπηνζηδεξά ηκήκαηα ηνπ ηζηνχ ζα πηζηνπνηείηαη κε ηελ πξνζθφκηζε 
πηζηνπνηεηηθψλ απφ αλεμάξηεηνπο θνξείο αληνρήο ζε QUV (ΔΝ ISO 11507 ηεζη) θαη 
αληνρήο ζηε ζθνπξηά (ΔΝ ISO 9227 ηεζη) ή ηζνδχλακα. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα: 
-ηα θαιψδηα ηξνθνδφηεζεο, απφ ην αθξνθηβψηην έσο ην θσηηζηηθφ ζψκα, ηχπνπ ΝΤΜ 
δηαηνκήο 3Υ2,5 mm2, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηθξνυιηθψλ ζηήξημεο-πξνζηαζίαο 
ησλ θαισδίσλ, 
-ην θφζηνο γηα ηελ εθζθαθή θαη ηελ δεκηνπξγία ηεο βάζεο απφ ζθπξφδεκα C20/25 γηα 
ηνλ εγθηβσηηζκφ ηνπ ηζηνχ, θαζψο θαη ε δαπάλε ησλ αλαγθαίσλ δαπέδσλ εξγαζίαο πνπ 
ρξεηάδνληαη γηα ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ, αλάινγα κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, ησλ θάζε θχζεσο θνξηνεθθνξηψζεσλ, ηνπηθψλ κεηαθηλήζεσλ (νξηδφληησλ ή 
θαηαθφξπθσλ) θαη κεηαθνξψλ γηα ηελ νξηζηηθή απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ πνπ 
πεξηζζεχνπλ ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνληαη απφ ηελ αζηπλνκία ή πξνζσξηλή απφζεζε 



  

απηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ πξνο επαλεπίρσζε ησλ εθζθαθέλησλ ραλδάθσλ, 
θαζψο θαη  ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, 
-ην πιήξεο αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ (πνιιαπιφ), 
-ηνλ αγσγφ γείσζεο δηαηνκήο θαηάιιειεο γηα ηε δηαηνκή ησλ αγσγψλ ηξνθνδφηεζεο 
απφ ην αθξνθηβψηην κέρξη ην θξεάηην ηνπ ηζηνχ, 
-ηνλ πιαζηηθφ ζπηξάι ζσιήλα απφ πνιπαηζπιέλην Φ48 6atm, απφ ην θξεάηην έσο ην 
αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απφ 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο θιπ. φισλ ησλ 
απαηηνχκελσλ πιηθψλ, θαισδίσλ θαη κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, ε 
δαπάλε ηεο εξγαζίαο εγθαηάζηαζεο φισλ ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, ε δαπάλε 
ηνπνζέηεζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ζηε βάζε, ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ε επίβιεςε, 
θαηαθνξχθσζεο θαη ζχλδεζεο ησλ ηζηψλ κεηαμχ ησλ θαη πξνο ηηο  ηξνθνδνηηθέο 
γξακκέο, ε δαπάλε ηνπνζέηεζεο θαη ζχλδεζεο ηνπ θσηηζηηθνχ πξνο ηελ ηξνθνδνηηθή 
γξακκή, ε δαπάλε ηεο γείσζεο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, ησλ δνθηκψλ, ησλ ειέγρσλ θαη 
ξπζκίζεσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθνχ θαη εξγαζίαο γηα ηελ έγθαηξε θαη 
έληερλε εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ παξάδνζή ηεο ζε πιήξε θαη θαλνληθή 
ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-02-00 Αλσδνκή νδνθσηηζκνχ 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

 ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δπηά ρηιηάδεο ηξηαθόζηα δεθαελληά 
 Αξηζκεηηθά: 7.319,00 € 

 

Α.Σ. – 2.94 
ΝΔΟ-ΑΣΗΔ 9321.6.1.1 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 101  50%, ΗΛΜ 103  50% 

Δπίζηπιν παξαδνζηαθό θσηηζηηθό LED (6) ύςνπο ~4,2 m (θσηηζηηθό, ηζηόο θαη 
βάζε), αζύκκεηξεο θαηαλνκήο (1), θσηεηλήο ξνήο ≥2.000 lm (1) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο θαη πιήξε 
εγθαηάζηαζε επίζηπινπ παξαδνζηαθνχ θσηηζηηθνχ πςειήο αηζζεηηθήο εκθάληζεο 
χςνπο ~4,2 m, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ φπσο θαίλεηαη ζηα επηζπλαπηφκελα ζρέδηα θαη 
ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, απφρξσζεο ζθνχξν 
γθξη κεηαιιηθφ καη θαη θαηφπηλ ππνβνιήο δείγκαηνο θαη εγθξίζεσο απφ ηελ ππεξεζία. 

Σν επίζηπιν παξαδνζηαθφ θσηηζηηθφ απνηειείηαη απφ: 

 To παξαδνζηαθό θσηηζηηθό ζώκα θνξπθήο LED αλεζηξακκέλνπ θφινπξνπ 
θψλνπ θαηαζθεπαζκέλν απφ πξεζζν-ρπηεπκέλν αινπκίλην. Σν άλσ πιαίζην είλαη 
θπθιηθφ θαη αλνηγνθιείλεη γηα ηελ πξφζβαζε ζην ρψξν ησλ νξγάλσλ θαη ηνπ νπηηθνχ 
ζπζηήκαηνο. Σν θάησ πιαίζην απνηειείηαη απφ δχν δαθηπιίνπο θαη ηξεηο νξζνζηάηεο πνπ 
ζπγθιίλνπλ (θάησ) ζε κηθξφ ηξίπνδν ηκήκα κε νπή ζην κέζν, γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ 
θσηηζηηθνχ ζψκαηνο επί ηνπ ηζηνχ. Σν πεξίβιεκα (θέιπθνο) είλαη απφ 
πνιπκεζπινκεζαθξπιηθφ (PMMA) ή πνιπθαξβνληθφ εκηδηαθαλέο πιηθφ αλζεθηηθφ ζε 
αθηίλεο UV. Γηαζέηεη απηφκαην απνδεχθηε θαηά ην άλνηγκα θαη ειεθηξνληθφ ηξνθνδνηηθφ 
κε ιεηηνπξγίεο απηνειέγρνπ.  

Σν νπηηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ κία κνλάδα κε LEDs ηειεπηαίαο γεληάο κε 
δηαζιαζηηθoχο θαθνχο απφ πνιπθαξβνληθφ (PC) πιηθφ αλζεθηηθφ ζε αθηίλεο UV. Δίλαη 
θαηάιιειν γηα θσηηζκφ νδηθνχ θαη κεηθηνχ ηχπνπ θσηηδφκελσλ επηθαλεηψλ. Η θσηεηλή ξνή 
ηνπ θσηηζηηθνχ είλαη ≥2.000 lm, ε ηειηθή ηζρχο ηνπ (κε απψιεηεο driver) ≤27W, ε 
ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο είλαη 3.000 K θαη ε θαηαλνκή θσηηζκνχ ηνπ είλαη αζχκκεηξε. 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα θέξεη πηζηνπνίεζε ENEC, CE θαη ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα 
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62031, EN 55015 EMC, EN 61547 EMC θαη EN 62471. 



  

 Σνλ ηζηό ύςνπο ~3,3m θπθιηθήο δηαηνκήο απφ ραιπβδνζσιήλα (έλαλ ή δχν 
θαηάιιεια ζπλδεδεκέλνπο κεηαμχ ηνπο), εθνδηαζκέλν κε αληηδηαβξσηηθή 
ζεξκνζπξηθλνχκελε κεκβξάλε θαη αθξνδέθηε γείσζεο, θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζε 
βάζε ζεκειίσζεο 70Υ70Υ70 cm απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. ην θάησ άθξν θέξεη βάζε 
απφ ρπηνζίδεξν. 

Ο ηζηφο ζα θέξεη πηζηνπνίεζε CE, θαη ζπκκφξθσζε κε ην πξφηππν ΔΝ 40-5.  

Ο θχθινο επεμεξγαζίαο βαθήο γηα ηα ηκήκαηα & ζηνηρεία αινπκηλίνπ (απφ 
ρχηεπζε-πξεζζνρχηεπζε) ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη γηα ηα ραιχβδηλα γαιβαληζκέλα 
θαη ηα ρπηνζηδεξά ηκήκαηα ηνπ ηζηνχ ζα πηζηνπνηείηαη κε ηελ πξνζθφκηζε 
πηζηνπνηεηηθψλ απφ αλεμάξηεηνπο θνξείο αληνρήο ζε QUV (ΔΝ ISO 11507 ηεζη) θαη 
αληνρήο ζηε ζθνπξηά (ΔΝ ISO 9227 ηεζη) ή ηζνδχλακα. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα: 
-ηα θαιψδηα ηξνθνδφηεζεο, απφ ην αθξνθηβψηην έσο ην θσηηζηηθφ ζψκα, ηχπνπ ΝΤΜ 
δηαηνκήο 3Υ2,5 mm2, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηθξνυιηθψλ ζηήξημεο-πξνζηαζίαο 
ησλ θαισδίσλ, 
-ην θφζηνο γηα ηελ εθζθαθή θαη ηελ δεκηνπξγία ηεο βάζεο απφ ζθπξφδεκα C20/25 γηα 
ηνλ εγθηβσηηζκφ ηνπ ηζηνχ, θαζψο θαη ε δαπάλε ησλ αλαγθαίσλ δαπέδσλ εξγαζίαο πνπ 
ρξεηάδνληαη γηα ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ, αλάινγα κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, ησλ θάζε θχζεσο θνξηνεθθνξηψζεσλ, ηνπηθψλ κεηαθηλήζεσλ (νξηδφληησλ ή 
θαηαθφξπθσλ) θαη κεηαθνξψλ γηα ηελ νξηζηηθή απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ πνπ 
πεξηζζεχνπλ ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνληαη απφ ηελ αζηπλνκία ή πξνζσξηλή απφζεζε 
απηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ πξνο επαλεπίρσζε ησλ εθζθαθέλησλ ραλδάθσλ, 
θαζψο θαη  ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, 
-ην πιήξεο αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ, 
-ηνλ αγσγφ γείσζεο δηαηνκήο θαηάιιειεο γηα ηε δηαηνκή ησλ αγσγψλ ηξνθνδφηεζεο 
απφ ην αθξνθηβψηην κέρξη ην θξεάηην ηνπ ηζηνχ, 
-ηνλ πιαζηηθφ ζπηξάι ζσιήλα απφ πνιπαηζπιέλην Φ48 6atm, απφ ην θξεάηην έσο ην 
αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απφ 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο θιπ. φισλ ησλ 
απαηηνχκελσλ πιηθψλ, θαισδίσλ θαη κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, ε 
δαπάλε ηεο εξγαζίαο εγθαηάζηαζεο φισλ ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, ε δαπάλε 
ηνπνζέηεζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ζηε βάζε, ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ε επίβιεςε, 
θαηαθνξχθσζεο θαη ζχλδεζεο ησλ ηζηψλ κεηαμχ ησλ θαη πξνο ηηο  ηξνθνδνηηθέο 
γξακκέο, ε δαπάλε ηνπνζέηεζεο θαη ζχλδεζεο ηνπ θσηηζηηθνχ πξνο ηελ ηξνθνδνηηθή 
γξακκή, ε δαπάλε ηεο γείσζεο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, ησλ δνθηκψλ, ησλ ειέγρσλ θαη 
ξπζκίζεσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθνχ θαη εξγαζίαο γηα ηελ έγθαηξε θαη 
έληερλε εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ παξάδνζή ηεο ζε πιήξε θαη θαλνληθή 
ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-02-00 Αλσδνκή νδνθσηηζκνχ 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γύν ρηιηάδεο νθηαθόζηα εβδνκήληα έλα 
 Αξηζκεηηθά: 2.871,00 € 

 

Α.Σ. – 2.95 
ΝΔΟ-ΑΣΗΔ 9321.6.1.2 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 101  50%, ΗΛΜ 103  50% 

Δπίζηπιν παξαδνζηαθό θσηηζηηθό LED (6) ύςνπο ~4,2 m (θσηηζηηθό, ηζηόο θαη 
βάζε), αζύκκεηξεο θαηαλνκήο (1), θσηεηλήο ξνήο ≥2.600 lm (2) 

Η θσηεηλή ξνή ηνπ θσηηζηηθνχ είλαη ≥2.600 lm, ε ηειηθή ηζρχο ηνπ (κε απψιεηεο driver) 
≤39W. Καηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ην άξζξν ΝΔΟ-ΑΣΗΔ 9321.6.1.1. 



  

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-02-00 Αλσδνκή νδνθσηηζκνχ 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γύν ρηιηάδεο ελληαθόζηα είθνζη δύν επξώ  
 Αξηζκεηηθά: 2.922,00 € 
 

Α.Σ. – 2.96 
ΝΔΟ-ΑΣΗΔ 9321.6.2.1 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 101  50%, ΗΛΜ 103  50% 

Δπίζηπιν παξαδνζηαθό θσηηζηηθό LED (6) ύςνπο ~4,2 m (θσηηζηηθό, ηζηόο θαη 
βάζε), ζπκκεηξηθήο θαηαλνκήο (2), θσηεηλήο ξνήο ≥2.100 lm (1) 

Η θσηεηλή ξνή ηνπ θσηηζηηθνχ είλαη ≥2.100 lm, ε ηειηθή ηζρχο ηνπ (κε απψιεηεο driver) 
≤27W θαη ε θαηαλνκή θσηηζκνχ ηνπ είλαη ζπκκεηξηθή. Καηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ην 
άξζξν ΝΔΟ-ΑΣΗΔ 9321.6.1.1. 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-02-00 Αλσδνκή νδνθσηηζκνχ 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γύν ρηιηάδεο νθηαθόζηα εβδνκήληα έλα  
 Αξηζκεηηθά: 2.871,00 € 
 

Α.Σ. – 2.97 
ΝΔΟ-ΑΣΗΔ 9321.6.2.2 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 101  50%, ΗΛΜ 103  50% 

Δπίζηπιν παξαδνζηαθό θσηηζηηθό LED (6) ύςνπο ~4,2 m (θσηηζηηθό, ηζηόο θαη 
βάζε), ζπκκεηξηθήο θαηαλνκήο (2), θσηεηλήο ξνήο ≥2.800 lm (2) 

Η θσηεηλή ξνή ηνπ θσηηζηηθνχ είλαη ≥2.800 lm, ε ηειηθή ηζρχο ηνπ (κε απψιεηεο driver) 
≤39W θαη ε θαηαλνκή θσηηζκνχ ηνπ είλαη ζπκκεηξηθή. Καηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ην 
άξζξν ΝΔΟ-ΑΣΗΔ 9321.6.1.1. 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-02-00 Αλσδνκή νδνθσηηζκνχ 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γύν ρηιηάδεο ελληαθόζηα είθνζη δύν 
 Αξηζκεηηθά: 2.922,00 € 

 

Α.Σ. – 2.98 
ΝΔΟ-ΑΣΗΔ 9321.7.1.1 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 101  50%, ΗΛΜ 103  50% 

Δπίζηπιν παξαδνζηαθό θσηηζηηθό LED (7) ύςνπο ~2,9 m (θσηηζηηθό, ηζηόο θαη 
βάζε), αζύκκεηξεο θαηαλνκήο (1), θσηεηλήο ξνήο ≥2.000 lm (1) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο θαη πιήξε 
εγθαηάζηαζε επίζηπινπ παξαδνζηαθνχ θσηηζηηθνχ πςειήο αηζζεηηθήο εκθάληζεο 
χςνπο ~2,9 m, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ φπσο θαίλεηαη ζηα επηζπλαπηφκελα ζρέδηα θαη 
ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, απφρξσζεο ζθνχξν 
γθξη κεηαιιηθφ καη θαη θαηφπηλ ππνβνιήο δείγκαηνο θαη εγθξίζεσο απφ ηελ ππεξεζία. 

Σν επίζηπιν παξαδνζηαθφ θσηηζηηθφ απνηειείηαη απφ: 



  

 To παξαδνζηαθό θσηηζηηθό ζώκα θνξπθήο LED αλεζηξακκέλνπ θφινπξνπ 
θψλνπ θαηαζθεπαζκέλν απφ πξεζζν-ρπηεπκέλν αινπκίλην. Σν άλσ πιαίζην είλαη 
θπθιηθφ θαη αλνηγνθιείλεη γηα ηελ πξφζβαζε ζην ρψξν ησλ νξγάλσλ θαη ηνπ νπηηθνχ 
ζπζηήκαηνο. Σν θάησ πιαίζην απνηειείηαη απφ δχν δαθηπιίνπο θαη ηξεηο νξζνζηάηεο πνπ 
ζπγθιίλνπλ (θάησ) ζε κηθξφ ηξίπνδν ηκήκα κε νπή ζην κέζν, γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ 
θσηηζηηθνχ ζψκαηνο επί ηνπ ηζηνχ. Σν πεξίβιεκα (θέιπθνο) είλαη απφ 
πνιπκεζπινκεζαθξπιηθφ (PMMA) ή πνιπθαξβνληθφ εκηδηαθαλέο πιηθφ αλζεθηηθφ ζε 
αθηίλεο UV. Γηαζέηεη απηφκαην απνδεχθηε θαηά ην άλνηγκα θαη ειεθηξνληθφ ηξνθνδνηηθφ 
κε ιεηηνπξγίεο απηνειέγρνπ.  

Σν νπηηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ κία κνλάδα κε LEDs ηειεπηαίαο γεληάο κε 
δηαζιαζηηθoχο θαθνχο απφ πνιπθαξβνληθφ (PC) πιηθφ αλζεθηηθφ ζε αθηίλεο UV. Δίλαη 
θαηάιιειν γηα θσηηζκφ νδηθνχ θαη κεηθηνχ ηχπνπ θσηηδφκελσλ επηθαλεηψλ. Η θσηεηλή ξνή 
ηνπ θσηηζηηθνχ είλαη ≥2.000 lm, ε ηειηθή ηζρχο ηνπ (κε απψιεηεο driver) ≤27W, ε 
ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο είλαη 3.000 K θαη ε θαηαλνκή θσηηζκνχ ηνπ είλαη αζχκκεηξε. 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα θέξεη πηζηνπνίεζε ENEC, CE θαη ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα 
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62031, EN 55015 EMC, EN 61547 EMC θαη EN 62471. 

 Σνλ ηζηό ύςνπο ~2m θπθιηθήο δηαηνκήο απφ ραιπβδνζσιήλα (έλαλ ή δχν 
θαηάιιεια ζπλδεδεκέλνπο κεηαμχ ηνπο), εθνδηαζκέλν κε αγθχξηα θαη αθξνδέθηε 
γείσζεο, θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζε βάζξν απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. ην θάησ 
άθξν θέξεη βάζε απφ ρπηνζίδεξν. 

Ο ηζηφο ζα θέξεη πηζηνπνίεζε CE, θαη ζπκκφξθσζε κε ην πξφηππν ΔΝ 40-5.  

Ο θχθινο επεμεξγαζίαο βαθήο γηα ηα ηκήκαηα & ζηνηρεία αινπκηλίνπ (απφ 
ρχηεπζε-πξεζζνρχηεπζε) ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη γηα ηα ραιχβδηλα γαιβαληζκέλα 
θαη ηα ρπηνζηδεξά ηκήκαηα ηνπ ηζηνχ ζα πηζηνπνηείηαη κε ηελ πξνζθφκηζε 
πηζηνπνηεηηθψλ απφ αλεμάξηεηνπο θνξείο αληνρήο ζε QUV (ΔΝ ISO 11507 ηεζη) θαη 
αληνρήο ζηε ζθνπξηά (ΔΝ ISO 9227 ηεζη) ή ηζνδχλακα. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα: 
-ηα θαιψδηα ηξνθνδφηεζεο, απφ ην αθξνθηβψηην έσο ην θσηηζηηθφ ζψκα, ηχπνπ ΝΤΜ 
δηαηνκήο 3Υ2,5 mm2, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηθξνυιηθψλ ζηήξημεο-πξνζηαζίαο 
ησλ θαισδίσλ, 
-ην πιήξεο αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ, 
-ηνλ αγσγφ γείσζεο δηαηνκήο θαηάιιειεο γηα ηε δηαηνκή ησλ αγσγψλ ηξνθνδφηεζεο 
απφ ην αθξνθηβψηην κέρξη ην θξεάηην ηνπ ηζηνχ, 
-ηνλ πιαζηηθφ ζπηξάι ζσιήλα απφ πνιπαηζπιέλην Φ48 6atm, απφ ην θξεάηην έσο ην 
αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απφ 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο θιπ. φισλ ησλ 
απαηηνχκελσλ πιηθψλ, θαισδίσλ θαη κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, ε 
δαπάλε ηεο εξγαζίαο εγθαηάζηαζεο φισλ ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, ε δαπάλε 
ηνπνζέηεζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ζηε βάζε, ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ε επίβιεςε, 
θαηαθνξχθσζεο θαη ζχλδεζεο ησλ ηζηψλ κεηαμχ ησλ θαη πξνο ηηο  ηξνθνδνηηθέο 
γξακκέο, ε δαπάλε ηνπνζέηεζεο θαη ζχλδεζεο ηνπ θσηηζηηθνχ πξνο ηελ ηξνθνδνηηθή 
γξακκή, ε δαπάλε ηεο γείσζεο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, ησλ δνθηκψλ, ησλ ειέγρσλ θαη 
ξπζκίζεσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθνχ θαη εξγαζίαο γηα ηελ έγθαηξε θαη 
έληερλε εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ παξάδνζή ηεο ζε πιήξε θαη θαλνληθή 
ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-02-00 Αλσδνκή νδνθσηηζκνχ 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γύν ρηιηάδεο δηαθόζηα εμήληα 
 Αξηζκεηηθά: 2.260,00 € 



  

 

Α.Σ. – 2.99 
ΝΔΟ-ΑΣΗΔ 9321.7.2.1 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 101  50%, ΗΛΜ 103  50% 

Δπίζηπιν παξαδνζηαθό θσηηζηηθό LED (7) ύςνπο ~2,9 m (θσηηζηηθό, ηζηόο θαη 
βάζε), ζπκκεηξηθήο θαηαλνκήο (2), θσηεηλήο ξνήο ≥2.100 lm (1) 

Η θσηεηλή ξνή ηνπ θσηηζηηθνχ είλαη ≥2.100 lm, ε ηειηθή ηζρχο ηνπ (κε απψιεηεο driver) 
≤27W θαη ε θαηαλνκή θσηηζκνχ ηνπ είλαη ζπκκεηξηθή. Καηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ην 
άξζξν ΝΔΟ-ΑΣΗΔ 9321.7.1.1. 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-02-00 Αλσδνκή νδνθσηηζκνχ 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γύν ρηιηάδεο δηαθόζηα εμήληα 
 Αξηζκεηηθά: 2.260,00 € 

 

Α.Σ. – 2.100 
 ΝΔΟ-ΑΣΗΔ 9327.8.1.1 

Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 103 

Δπίηνηρν παξαδνζηαθό θσηηζηηθό LED (8) (θσηηζηηθό, επίηνηρνο βξαρίνλαο),  
αζύκκεηξεο θαηαλνκήο (1), θσηεηλήο ξνήο ≥2.000 lm (1) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο θαη πιήξε 
εγθαηάζηαζε επίηνηρνπ παξαδνζηαθνχ θσηηζηηθνχ πςειήο αηζζεηηθήο εκθάληζεο, 
ελδεηθηηθνχ ηχπνπ φπσο θαίλεηαη ζηα επηζπλαπηφκελα ζρέδηα θαη ζχκθσλα κε ηηο 
αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, απφρξσζεο ζθνχξν γθξη κεηαιιηθφ καη 
θαη θαηφπηλ ππνβνιήο δείγκαηνο θαη εγθξίζεσο απφ ηελ ππεξεζία. 

Σν επίηνηρν παξαδνζηαθφ θσηηζηηθφ απνηειείηαη απφ: 

 To παξαδνζηαθό θσηηζηηθό ζώκα θξεκαζηό LED αλεζηξακκέλνπ θφινπξνπ 
θψλνπ θαηαζθεπαζκέλν απφ πξεζζν-ρπηεπκέλν αινπκίλην. Σν άλσ πιαίζην είλαη 
θπθιηθφ θαη δηαζέηεη ζπείξσκα γηα ηε ζχλδεζή ηνπ. Σν θάησ πιαίζην αλνηγνθιείλεη γηα ηελ 
πξφζβαζε ζην ρψξν ησλ νξγάλσλ θαη ηνπ νπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη απνηειείηαη απφ δχν 
δαθηπιίνπο θαη ηξεηο νξζνζηάηεο πνπ ζπγθιίλνπλ (θάησ) ζε κηθξφ ηξίπνδν ηκήκα. Σν 
πεξίβιεκα (θέιπθνο) είλαη απφ πνιπκεζπινκεζαθξπιηθφ (PMMA) ή πνιπθαξβνληθφ 
εκηδηαθαλέο πιηθφ αλζεθηηθφ ζε αθηίλεο UV. Γηαζέηεη απηφκαην απνδεχθηε θαηά ην 
άλνηγκα θαη ειεθηξνληθφ ηξνθνδνηηθφ κε ιεηηνπξγίεο απηνειέγρνπ.  

Σν νπηηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ κηα κνλάδα κε LEDs ηειεπηαίαο γεληάο κε 
δηαζιαζηηθoχο θαθνχο απφ πνιπθαξβνληθφ (PC) πιηθφ αλζεθηηθφ ζε αθηίλεο UV. Δίλαη 
θαηάιιειν γηα θσηηζκφ νδηθνχ θαη κεηθηνχ ηχπνπ θσηηδφκελσλ επηθαλεηψλ. Η θσηεηλή ξνή 
ηνπ θσηηζηηθνχ είλαη ≥2.000 lm, ε ηειηθή ηζρχο ηνπ (κε απψιεηεο driver) ≤27W, ε 
ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο είλαη 3.000 K θαη ε θαηαλνκή θσηηζκνχ ηνπ είλαη αζχκκεηξε. 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα θέξεη πηζηνπνίεζε ENEC, CE θαη ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα 
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62031, EN 55015 EMC, EN 61547 EMC θαη EN 62471. 

 Σνλ επίηνηρν βξαρίνλα κε πξνβνιή ~79cm απφ ράιπβα γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ 
πνπ απνηειείηαη απφ έλα θακπχιν ζσιήλα θαη δχν βάζεηο ζηήξημεο ζε ηνίρν κε ηνλ 
θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα ηε ζχλδεζε ησλ θσηηζηηθψλ.  

Ο θχθινο επεμεξγαζίαο βαθήο γηα ηα ηκήκαηα & ζηνηρεία αινπκηλίνπ (απφ 
ρχηεπζε-πξεζζνρχηεπζε) ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη γηα ηα ραιχβδηλα γαιβαληζκέλα 
θαη ηα ρπηνζηδεξά ηκήκαηα ηνπ ηζηνχ ζα πηζηνπνηείηαη κε ηελ πξνζθφκηζε 
πηζηνπνηεηηθψλ απφ αλεμάξηεηνπο θνξείο αληνρήο ζε QUV (ΔΝ ISO 11507 ηεζη) θαη 
αληνρήο ζηε ζθνπξηά (ΔΝ ISO 9227 ηεζη) ή ηζνδχλακα. 



  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα: 
-ηα θαιψδηα ηξνθνδφηεζεο, απφ ην αθξνθηβψηην εληφο θξεαηίνπ έσο ην θσηηζηηθφ ζψκα, 
ηχπνπ ΝΤY δηαηνκήο 3Υ2,5 mm2, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηθξνυιηθψλ ζηήξημεο ησλ 
θαισδίσλ, 
-ην θφζηνο ηνπ γαιβαληζκέλνπ ζηδεξνζσιήλα βαξέσο ηχπνπ 1’’, απφ ην πεδνδξφκην 
κέρξη χςνπο 2 κέηξσλ, 
-ην πιήξεο ζηεγαλφ θνπηί δηαθιάδσζεο επί ηνπ θξεαηίνπ επίζθεςεο ηνπ θσηηζηηθνχ 
ζψκαηνο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απφ 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο θιπ. φισλ ησλ 
απαηηνχκελσλ πιηθψλ, θαισδίσλ θαη κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, ε 
δαπάλε ηεο εξγαζίαο εγθαηάζηαζεο φισλ ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, ε δαπάλε 
ηνπνζέηεζεο επί ηνπ ηνίρνπ, ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ε επίβιεςε, ζχλδεζεο ησλ 
θσηηζηηθψλ κεηαμχ ησλ θαη πξνο ηηο  ηξνθνδνηηθέο γξακκέο, ε δαπάλε ηνπνζέηεζεο θαη 
ζχλδεζεο ηνπ θσηηζηηθνχ πξνο ηελ ηξνθνδνηηθή γξακκή, ε δαπάλε ηεο γείσζεο ηνπ 
ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, ησλ δνθηκψλ, ησλ ειέγρσλ θαη ξπζκίζεσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε 
δαπάλε πιηθνχ θαη εξγαζίαο γηα ηελ έγθαηξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ 
παξάδνζή ηεο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη 
ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
 ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 
 ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-02-00 Αλσδνκή νδνθσηηζκνχ 

ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-01-09-02 ηήξημε ζηεζαίσλ αζθαιείαο θαη ηζηψλ νδνθσηηζκνχ επί 
γεθπξψλ ή ηνίρσλ 

 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γύν ρηιηάδεο ζαξάληα επηά 
 Αξηζκεηηθά: 2.047,00 € 

 

Α.Σ. – 2.101 
 ΝΔΟ-ΑΣΗΔ 9327.8.1.2 
 Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 103 

Δπίηνηρν παξαδνζηαθό θσηηζηηθό LED (8) (θσηηζηηθό, επίηνηρνο βξαρίνλαο), 
αζύκκεηξεο θαηαλνκήο (1), θσηεηλήο ξνήο ≥2.600 lm (2) 

Η θσηεηλή ξνή ηνπ θσηηζηηθνχ είλαη ≥2.600 lm θαη ε ηειηθή ηζρχο ηνπ (κε απψιεηεο driver) 
≤39W. Καηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ην άξζξν ΝΔΟ-ΑΣΗΔ 9321.8.1.1. 

 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 

 ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-02-00 Αλσδνκή νδνθσηηζκνχ 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-01-09-02 ηήξημε ζηεζαίσλ αζθαιείαο θαη ηζηψλ νδνθσηηζκνχ επί 
γεθπξψλ ή ηνίρσλ 

 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γύν ρηιηάδεο ελελήληα νθηώ 
 Αξηζκεηηθά: 2.098,00 € 

 

Α.Σ. – 2.102 
 ΝΔΟ-ΑΣΗΔ 9334.9.3.1 

Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 103 

Κξεκαζηό ζε αιπζίδα παξαδνζηαθό θσηηζηηθό LED (9) (θσηηζηηθό, αιπζίδα), 
ζπκκεηξηθήο θαηαλνκήο (3), θσηεηλήο ξνήο ≥2.500 lm (1) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο θαη πιήξε 
εγθαηάζηαζε θξεκαζηνχ ζε αιπζίδα παξαδνζηαθνχ θσηηζηηθνχ πςειήο αηζζεηηθήο 
εκθάληζεο, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ φπσο θαίλεηαη ζηα επηζπλαπηφκελα ζρέδηα θαη ζχκθσλα 



  

κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, απφρξσζεο ζθνχξν γθξη 
κεηαιιηθφ καη θαη θαηφπηλ ππνβνιήο δείγκαηνο θαη εγθξίζεσο απφ ηελ ππεξεζία. 

Σν θξεκαζηφ ζε αιπζίδα παξαδνζηαθφ θσηηζηηθφ απνηειείηαη απφ: 

 To παξαδνζηαθό θσηηζηηθό ζώκα θξεκαζηό LED (κηθξώλ δηαζηάζεσλ) 
αλεζηξακκέλνπ θφινπξνπ θψλνπ θαηαζθεπαζκέλν απφ πξεζζν-ρπηεπκέλν αινπκίλην. 
Σν άλσ πιαίζην είλαη θπθιηθφ θαη δηαζέηεη ζπείξσκα γηα ηε ζχλδεζή ηνπ. Σν θάησ 
πιαίζην αλνηγνθιείλεη γηα ηελ πξφζβαζε ζην ρψξν ησλ νξγάλσλ θαη ηνπ νπηηθνχ 
ζπζηήκαηνο θαη απνηειείηαη απφ δχν δαθηπιίνπο θαη ηξεηο νξζνζηάηεο πνπ ζπγθιίλνπλ 
(θάησ) ζε κηθξφ ηξίπνδν ηκήκα. Σν πεξίβιεκα (θέιπθνο) είλαη απφ 
πνιπκεζπινκεζαθξπιηθφ (PMMA) ή πνιπθαξβνληθφ εκηδηαθαλέο πιηθφ αλζεθηηθφ ζε 
αθηίλεο UV. Γηαζέηεη απηφκαην απνδεχθηε θαηά ην άλνηγκα θαη ειεθηξνληθφ ηξνθνδνηηθφ 
κε ιεηηνπξγίεο απηνειέγρνπ.  

Σν νπηηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ κηα κνλάδα κε LEDs ηειεπηαίαο γεληάο κε 
δηαζιαζηηθoχο θαθνχο απφ πνιπθαξβνληθφ (PC) πιηθφ αλζεθηηθφ ζε αθηίλεο UV. Δίλαη 
θαηάιιειν γηα θσηηζκφ νδηθνχ θαη κεηθηνχ ηχπνπ θσηηδφκελσλ επηθαλεηψλ. Η θσηεηλή 
ξνή ηνπ θσηηζηηθνχ είλαη ≥2.500 lm, ε ηειηθή ηζρχο ηνπ (κε απψιεηεο driver) ≤33W, ε 
ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο είλαη 3.000 K θαη ε θαηαλνκή θσηηζκνχ ηνπ είλαη ζπκκεηξηθή.  

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα θέξεη πηζηνπνίεζε ENEC, CE θαη ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα 
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62031, EN 55015 EMC, EN 61547 EMC θαη EN 62471. 

 Σελ αιπζίδα αλάξηεζεο ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ράιπβα κε 
ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα ηε ζχλδεζε ηνπ θσηηζηηθνχ.  

Ο θχθινο επεμεξγαζίαο βαθήο γηα ηα ηκήκαηα & ζηνηρεία αινπκηλίνπ (απφ 
ρχηεπζε-πξεζζνρχηεπζε) ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη γηα ηα ραιχβδηλα γαιβαληζκέλα 
θαη ηα ρπηνζηδεξά ηκήκαηα ηνπ ηζηνχ ζα πηζηνπνηείηαη κε ηελ πξνζθφκηζε 
πηζηνπνηεηηθψλ απφ αλεμάξηεηνπο θνξείο αληνρήο ζε QUV (ΔΝ ISO 11507 ηεζη) θαη 
αληνρήο ζηε ζθνπξηά (ΔΝ ISO 9227 ηεζη) ή ηζνδχλακα. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα: 
-ηα θαιψδηα ηξνθνδφηεζεο, απφ ην αθξνθηβψηην εληφο θξεαηίνπ έσο ην θσηηζηηθφ ζψκα, 
ηχπνπ ΝΤΜ δηαηνκήο 3Υ2,5 mm2, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηθξνυιηθψλ ζηήξημεο 
ησλ θαισδίσλ, 
-ην πιήξεο ζηεγαλφ θνπηί δηαθιάδσζεο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απφ 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο θιπ. φισλ ησλ 
απαηηνχκελσλ πιηθψλ, θαισδίσλ θαη κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, ε 
δαπάλε ηεο εξγαζίαο εγθαηάζηαζεο φισλ ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, ε δαπάλε 
ηνπνζέηεζεο επί ηεο νξνθήο, ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ε επίβιεςε, ζχλδεζεο ησλ 
θσηηζηηθψλ κεηαμχ ησλ θαη πξνο ηηο  ηξνθνδνηηθέο γξακκέο, ε δαπάλε ηνπνζέηεζεο θαη 
ζχλδεζεο ηνπ θσηηζηηθνχ πξνο ηελ ηξνθνδνηηθή γξακκή, ε δαπάλε ηεο γείσζεο ηνπ 
ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, ησλ δνθηκψλ, ησλ ειέγρσλ θαη ξπζκίζεσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε 
δαπάλε πιηθνχ θαη εξγαζίαο γηα ηελ έγθαηξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ 
παξάδνζή ηεο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη 
ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
 ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 
 ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-02-00 Αλσδνκή νδνθσηηζκνχ 

ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-01-09-02 ηήξημε ζηεζαίσλ αζθαιείαο θαη ηζηψλ νδνθσηηζκνχ επί 
γεθπξψλ ή ηνίρσλ 

 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Υίιηα ηεηξαθόζηα ηξηάληα επηά 
 Αξηζκεηηθά: 1.437,00 € 

 

Α.Σ. – 2.103 



  

Ν/ΑΣΗΔ 9375.10.1 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 103 

Πξνβνιέαο LED ελδνδαπέδηαο ηνπνζέηεζεο (θσηηζηηθό θαη βάζε) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο θαη πιήξε 
εγθαηάζηαζε πξνβνιέα ελδνδαπέδηαο ηνπνζέηεζεο ρακειήο δέζκεο, ελδεηθηηθνχ 
ηχπνπ φπσο θαίλεηαη ζηα επηζπλαπηφκελα ζρέδηα θαη ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαηφπηλ ππνβνιήο δείγκαηνο θαη εγθξίζεσο απφ ηελ 
ππεξεζία. 

Ο πξνβνιέαο είλαη ζηεγαλφο θαηαζθεπαζκέλνο απφ ρπηφ αινπκίλην θαη βακκέλνο ψζηε 
λα είλαη εμαηξεηηθήο αληνρήο ζηε δηάβξσζε. Γηαζέηεη θαηάιιειν θπηίν γηα ηνλ 
εγθηβσηηζκφ ηνπ ζε ηζηκεληέληα βάζε, έρεη θάιπκκα απφ δηαθαλέο ππξίκαρν γπαιί θαη 
πεξηκεηξηθή «θνξλίδα» απφ αλνμείδσην αηζάιη. Φέξεη ζπκκεηξηθφ αληαπγαζηήξα απφ 
αινπκίλην, ν νπνίνο επηδέρεηαη θιίζε θαη ελζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθφ (LED driver). Η 
νλνκαζηηθή θσηεηλή απφδνζε ησλ LED είλαη κεγαιχηεξε ησλ 1600lm θαη ε ζεξκνθξαζία 
ρξψκαηνο ησλ LED είλαη 4.000Κ ±10%. 

Σν θσηηζηηθφ ζα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ CE θαη θαη ζπκκφξθσζε κε ην πξφηππα ΔΝ 
60598-1, ΔΝ 60598-2-13, ΔΝ 61000-3-2, ΔΝ 61000-3-3, ΔΝ 55015, ΔΝ 61547 θαη ΔΝ 
62471.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα: 
-ηελ εθζθαθή θαη ηε δεκηνπξγία ηεο βάζεο εγθηβσηηζκoχ ηνπ πξνβνιέα απφ ζθπξφδεκα 
C20/25 πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 10cm, θαζψο θαη ηα αλαγθαία δάπεδα εξγαζίαο, πνπ 
ρξεηάδνληαη γηα ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ αλάινγα κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, ησλ θάζε θχζεσο θνξηνεθθνξηψζεσλ, ηνπθψλ κεηαθηλήζεσλ (νξηδφληησλ ή 
θαηαθνξχθσλ) θαη κεηαθνξψλ γηα ηελ νξηζηηθή απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ πνπ 
πεξηζζεχνπλ ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνληαη απφ ηελ αζηπλνκία ή πξνζσξηλή απφζεζε 
απηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ πξνο επαλεπίρσζε ησλ  εθζθαθέλησλ 
ραλδάθσλ, θαζψο θαη  ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, 
-ηνλ ζηεγαλφ ηαρπζχλδεζκν, 
-ηα θαιψδηα ηξνθνδφηεζεο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ηχπνπ ΝΤΤ δηαηνκήο 3Υ2,5 m2, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηθξνυιηθψλ ζηήξημεο-πξνζηαζίαο ησλ θαισδίσλ, απφ ην 
θξεάηην ή ην πξνεγνχκελν θσηηζηηθφ, 
- ηνλ πιαζηηθφ ηνλ ζσιήλα απφ πνιπαηζπιέλην (HDPE) Φ40 πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, 
απφ ην θξεάηην έσο ην θσηηζηηθφ ή ην  πξνεγνχκελν θσηηζηηθφ (εγθηβσηηζκέλν ζε 
κπεηφ εθφζνλ ε εγθαηάζηαζε γίλεηαη ζε ρψκα), 
-ηελ εθζθαθή γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απφ 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο θιπ. φισλ ησλ 
απαηηνχκελσλ πιηθψλ, θαισδίσλ θαη κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, ε 
δαπάλε ηεο εξγαζίαο εγθαηάζηαζεο φισλ ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, ε δαπάλε 
ηνπνζέηεζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ζηε βάζε, ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ε επίβιεςε, 
ζχλδεζεο ησλ πξνβνιέσλ κεηαμχ ησλ θαη πξνο ηηο  ηξνθνδνηηθέο γξακκέο, ε δαπάλε 
ηνπνζέηεζεο θαη ζχλδεζεο ηνπ πξνβνιέα πξνο ηελ ηξνθνδνηηθή γξακκή, ε δαπάλε ηεο 
γείσζεο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, ησλ δνθηκψλ, ησλ ειέγρσλ θαη ξπζκίζεσλ, θαζψο θαη 
θάζε άιιε δαπάλε πιηθνχ θαη εξγαζίαο γηα ηελ έγθαηξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο 
θαηαζθεπήο θαη ηελ παξάδνζή ηεο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα 
εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο.  

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-02-00 Αλσδνκή νδνθσηηζκνχ 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Σεηξαθόζηα ζαξάληα ελλέα 
 Αξηζκεηηθά: 449,00 € 

 



  

Α.Σ. – 2.104 
Ν/ΑΣΗΔ 9377.10 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 103 

Γξακκηθό ζύζηεκα θσηηζκνύ (ηαηλία LED) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο θαη πιήξε 
εγθαηάζηαζε γξακκηθνχ ζπζηήκαηνο (ηαηλία led), ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηηο 
αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαηφπηλ ππνβνιήο δείγκαηνο θαη 
εγθξίζεσο απφ ηελ ππεξεζία. 

Σν θσηηζηηθφ ζα έρεη ηε κνξθή εχθακπηεο γαιαθηεξήο ηαηλίαο. Θα είλαη εθνδηαζκέλν κε 
"ιακπηήξα" αλά κέηξν απφδνζεο ηνπιάρηζηνλ 380lm, ζεξκνθξαζίαο 4.000Κ θαη ζα έρεη 
δείθηε ζηεγαλφηεηαο IP68. 

Δπηπξφζζεηα, ζα θέξεη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλά 10-15κ αλάινγν ζηεγαλφ IP67 
ηξνθνδνηηθφ 24VDC 60WATT-240W. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη γεληθά ε εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε 
ηνπνζέηεζε ηνπ γξακκηθνχ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ κε φια ηα απαξαίηεηα ζηεξίγκαηα  
θαη ηα ηεξκαηηθά θαιχκκαηα, φπσο επίζεο θαη ε δαπάλε γηα: 
-ηα θαιψδηα ηξνθνδφηεζεο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ηχπνπ ΝΤΤ δηαηνκήο 3Υ2,5 m2, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηθξνυιηθψλ ζηήξημεο-πξνζηαζίαο ησλ θαισδίσλ, απφ ην 
θξεάηην, 
- ηνλ πιαζηηθφ ζσιήλα απφ PVC βαξέσο ηχπνπ , απφ ην θξεάηην έσο ην θσηηζηηθφ 
(εγθηβσηηζκέλν ζε κπεηφ εθφζνλ ε εγθαηάζηαζε γίλεηαη ζε ρψκα), 
-ηελ εθζθαθή γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απφ 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο θιπ. φισλ ησλ 
απαηηνχκελσλ πιηθψλ, θαισδίσλ θαη κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, ε 
δαπάλε ηεο εξγαζίαο εγθαηάζηαζεο φισλ ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, ε δαπάλε 
ηνπνζέηεζεο, ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ε επίβιεςε, ζχλδεζεο ηεο ηαηλίαο led  
κεηαμχ ησλ θαη πξνο ηηο ηξνθνδνηηθέο γξακκέο, ε δαπάλε ηνπνζέηεζεο θαη ζχλδεζεο 
ηεο ηαηλίαο led πξνο ηελ ηξνθνδνηηθή γξακκή, ε δαπάλε ηεο γείσζεο ηνπ ειεθηξηθνχ 
δηθηχνπ, ησλ δνθηκψλ, ησλ ειέγρσλ θαη ξπζκίζεσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθνχ 
θαη εξγαζίαο γηα ηελ έγθαηξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ παξάδνζή ηεο 
ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη ηα ινηπά ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο. 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-02-00 Αλσδνκή νδνθσηηζκνχ 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  

 ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δλελήληα νθηώ 
 Αξηζκεηηθά: 98,00 € 

 

Α.Σ. – 2.105 
Ν/ΑΣΗΔ 9390 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 50 

Ρεπκαηνδόηεο ζηεγαλόο 5Υ32Α 

Ρεπκαηνδφηεο ζηεγαλφο 5Υ32Α, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε θαη εγθαηάζηαζε  
ελφο ξεπκαηνδφηε έηνηκνπ γηα ιεηηνπξγία κε φια ηα απαηηνχκελα κηθξνπιηθά. 

 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 

 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Σξηάληα έλα 



  

 Αξηζκεηηθά: 31,00 € 
 

Α.Σ. – 2.106 
Ν/ΑΣΗΔ 9405 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 100 

Δμαγσγή θαη απνκάθξπλζε θαηαζηξαθέληνο ηζηκεληνηζηνύ νπνηνπδήπνηε 
ύςνπο, θαηόπηλ απνζύλδεζεο ηεο ηξνθνδνηήζεσο κε ειεθηξηθό ξεύκα. 

Δμαγσγή θαη απνκάθξπλζε θαηαζηξαθέληνο ηζηκεληνηζηνχ νπνηνπδήπνηε χςνπο, 
δειαδή ειεθηξηθή απνζχλδεζή ηνπ, απνκφλσζε ησλ αθηθλνπκέλσλ ειεθηξνθφξσλ 
θαισδίσλ ηνπ, απνζχλδεζε απφ ηα φξγαλα αθήο ιεηηνπξγίαο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνλ 
πίλαθα δηαλνκήο θαη εξγαζία εμαγσγήο ηνπ κε ηελ απαηηνχκελε ηερληθή θαη πξνζνρή, 
ψζηε λα κελ θαηαζηξαθεί ε βάζε ηνπ θαη ηα ππάξρνληα επάλσ ζε απηφλ ρξήζηκα 
εμαξηήκαηα θαη απνκάθξπλζή ηνπ.  

Πεξηζπιινγή ησλ ρξήζηκσλ πιηθψλ, δειαδή ηνπ βξαρίνλα ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, ηνπ 
αθξνθηβσηίνπ ησλ πελίσλ, ππθλσηψλ θιπ. θαη κεηαθνξά θαη απνκάθξπλζε ησλ 
άρξεζησλ πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαζαίξεζε. 

 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 

 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δλελήληα δύν 
 Αξηζκεηηθά: 92,00 € 

 
Α.Σ. – 2.107 
Ν/ΑΣΗΔ 9406 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 101 

Δθηνπνζέηεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε ζηδεξνηζηνύ κηθξνύ κήθνπο 

Δθηνπνζέηεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε ζηδεξηζηνχ κηθξνχ κήθνπο, δειαδή ειεθηξηθή 
απνζχλδεζή ηνπ, απνκφλσζε ησλ αθηθλνπκέλσλ ειεθηξνθφξσλ θαισδίσλ ηνπ, 
απνζχλδεζε απφ ηα φξγαλα αθήο ιεηηνπξγίαο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνλ πίλαθα 
δηαλνκήο θαη εξγαζία γηα ηελ εθηνπνζέηεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε ζηδεξντζηνχ κηθξνχ 
κήθνπο καδί κε ην θσηηζηηθφ ζψκα θαη ηα ππφινηπα εμαξηήκαηα θαη παξάδνζή ηνπ ζε 
θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο. 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 

 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γηαθόζηα 
 Αξηζκεηηθά: 200,00 € 

 

Α.Σ. – 2.108 
Ν/ΑΣΗΔ 9413 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 52 

Δθηνπνζέηεζε πίιιαξ 

Δθηνπνζέηεζε πίιιαξ, δειαδή ειεθηξηθή απνζχλδεζή ηνπ πίλαθα δηαλνκήο εληφο ηνπ, 
απνζχλδεζή ησλ αθηθλνχκελσλ ειεθηξνθφξσλ θαισδίσλ ηνπ απφ ηα φξγαλα αθήο θαη 
ιεηηνπξγίαο, απνθφιιεζή ηνπ απφ ηε βάζε ηνπ θαη κεηαθνξά ηνπ ζηηο απνζήθεο ηεο 
Τπεξεζίαο, θαζαίξεζε ηεο βάζεσο ηνπνζεηήζεσο θαη ζηεξίμεσο θαη απφξξηςε ησλ 
πξντφλησλ πνπ πιενλάδνπλ θαη γεληθά θάζε εξγαζία γηα ηελ πιήξε απνμήισζε ηνπ 
πίιιαξ κε αζθάιεηα. 

 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΠΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 



  

 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Πελήληα πέληε 
 Αξηζκεηηθά: 55,00 € 

 

Α.Σ. – 2.109 
Ν/ΑΣΗΔ 9416 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 101 

Απνμήισζε επίζηπινπ ή επίηνηρνπ θσηηζηηθνύ 

Απνμήισζε επίζηπινπ θσηηζηηθνχ, δειαδή ειεθηξηθή απνζχλδεζή ηνπ, απνκφλσζε 
ησλ αθηθλνπκέλσλ ειεθηξνθφξσλ θαισδίσλ ηνπ, απνζχλδεζε απφ ηα φξγαλα αθήο 
ιεηηνπξγίαο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνλ πίλαθα δηαλνκήο θαη απνθφιιεζε απφ ηε βάζε 
ηνπ.  

ε πεξίπησζε πνπ ην θσηηζηηθφ είλαη θαηεζηξακκέλν απνξξίπηεηαη, ελψ ζε πεξίπησζε 
πνπ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε κεηαθέξεηαη ζηηο απνζήθεο ηεο Τπεξεζίαο γηα κειινληηθή 
ρξήζε ή δξνκνινγείηαη ε απνθαηάζηαζή ηνπ. Η αμηνιφγεζε γηα ηελ απφξξηςε ή ηελ θαηά 
πεξίπησζε κεηαθνξά γίλεηαη θαζ’ ππφδεημε ηεο Τπεξεζίαο. ηελ ηηκή πεξ 

Πεξηιακβάλεηαη θαη ε θαζαίξεζε ηεο βάζεσο ηνπνζεηήζεσο θαη ζηεξίμεσο θαζψο θαη ε 
απφξξηςε ησλ πξντφλησλ πνπ πιενλάδνπλ καδί κε ηα θσηηζηηθά ή ηκεκάησλ απηψλ πνπ 
αμηνινγήζεθαλ σο θαηεζηξακκέλα ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνληαη απφ ηελ αζηπλνκία. 

 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 

 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Πελήληα πέληε 
 Αξηζκεηηθά: 55,00 € 

 
     Πάηξα     / 11 /2017          Πάηξα   18 /04 /2019               Πάηξα  18 /04 /2019 

Η Σςντάκτπια Ο Πποϊστάμενορ 
Τμήματορ Η/Μ 

Η Δ/ντπια 
 

 
 

Μισαλοπούλος Δήμητπα 
Ηλεκ/γορ Μησ/κορ 

 
 

Μαςπόκοταρ Ιωάννηρ 
Ηλεκ/γορ Μησ/κορ ΤΕ 

 
 

Αλεξοπούλος Ελένη 
Αγπονόμορ-Τοπογπάυορ Μησανικόρ 

 
 
 

ΓΙΑΚΟΜΗΣΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 
 

Α.Σ. – 2.110 
ΝΟΙΚ 32.05.04 & 78.90 & 76.25 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: 20%ΟΙΚ 3214 & 30%ΟΙΚ 7231 & 50%ΟΙΚ 7609.2 

Αξρηηεθηνληθό θσηεηλό θαλάιη δαπέδνπ 

Πιήξεο θαηαζθεπή θσηεηλνχ θαλαιηνχ δαπέδνπ, βάζνπο 0,20 m θαη θπκαηλφκελνπ 
πιάηνπο 0,30-1,50 m ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ΛΑ5-«Κξήλεο απφ έγρξσκν 
ζθπξφδεκα» θαη θαηφςεσλ, απνηεινχκελνπ: 

 απφ θαλάιη νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο  C16/20, πάρνπο 10cm, ζχκθσλα κε ηνλ 
Καλνληζκφο ηερλνινγίαο ζθπξνδέκαηνο 

 απφ ζηξαληδαξηζηή αλνμείδσηε ιακαξίλα πνηφηεηαο AISI, πάρνπο 2mm, πνπ ζα 
ελζσκαησζεί ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ παξαπάλσ θαλαιηνχ γηα ηελ επέλδπζή 
ηνπ, κε ελζσκαησκέλεο εμνρέο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο βάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζα 
θνιιεζεί θαη ν παινπίλαθαο, 



  

 απφ δηπιφ παινπίλαθαο αζθαιείαο (security) , πάρνπο  10mm ν θαζέλαο θαη κε 
αληηνιίζζεζε ζηελ επάλσ επηθάλεηά ηνπ, κε κεκβξάλε ελδηάκεζα ρξψκαηνο ζαιαζζί 
ηεο αξεζθείαο ηεο Τπεξεζίαο. ηελ έλσζε ηνπ παινπίλαθα  κε ηηο ιάκεο 
ηνπνζεηείηαη εηδηθή γφκα γηα ηελ ζηεγαλνπνίεζή ηνπ. Η ηειηθή επηθάλεηα ηνπ 
παινπίλαθα απνηειείηαη απφ ηκήκαηα κήθνπο 1-1,5m πνπ εθαξκφδνπλ αεξνζηεγψο 
κεηαμχ ηνπο κε εηδηθή θφια, εμαζθαιίδνληαο θαηά κήθνο ηεο θαηαζθεπήο νκνηνκνξθία 
ρσξίο εκθαλείο αξκνχο θαη βίδεο. 

Δληφο ηνπ θαλαιηνχ ηνπνζεηείηαη ηαηλία led ε νπνία δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ 
άξζξν. 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 

ΔΣΔΠ 01-04-00-00 «Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα» 
ΔΣΔΠ 01-02-01-00 «Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο» 
ΔΣΔΠ 03-08-07-01 «Μνλνί θαη πνιιαπινί ελ επαθή παινπίλαθεο» 

Σηκή αλά κέηξν (m)  

 ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γηαθόζηα πελήληα επξώ 
                  Αξηζκεηηθά: 250,00 € 
 
 
    Πάηξα, 18 / 04 /2019          Πάηξα, 18 / 04 /2019          Πάηξα , 18 / 04 /2019           

Η Σςντάκτπια Ο Πποϊστάμενορ 
Τμήματορ Η/Μ 

Η Δ/ντπια 
 

 
 
 

Αντωνοπούλος Φανή 
Απσιτέκτων Μησ/κορ 

 
 
 

Μαςπόκοταρ Ιωάννηρ 
Ηλεκ/γορ Μησ/κορ ΤΕ 

 
 
 

Αλεξοπούλος Ελένη 
Αγπονόμορ-Τοπογπάυορ Μησανικόρ 

 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΑΣΡΑ - ΓΙΑΓΡΟΜΗ 2 (ΚΑΣΩ ΠΟΛΗ) ΚΑΙ ΓΙΑΓΡΟΜΗ 3 

(ΓΙΚΣΤΟ ΠΟΓΗΛΑΣΟΓΡΟΜΩΝ)                                                                                                                  1 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ 
ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ  
Γ/ΝΗ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ- Η/Μ 
ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ 

ΔΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 ΗΣΟΡΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΑΣΡΑ - ΓΗΑΓΡΟΜΖ 2 

(ΚΑΣΩ ΠΟΛΖ) ΚΑΗ ΓΗΑΓΡΟΜΖ 3 (ΓΗΚΣΤΟ 

ΠΟΓΖΛΑΣΟΓΡΟΜΩΝ)  
 

  
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: 

 
ΔΠΑ 2014-2020 

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

 
11.824.000,00€ (κε Φ.Π.Α) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΙΩΝ  
ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΑΣΡΑ - ΓΙΑΓΡΟΜΗ 2 (ΚΑΣΩ ΠΟΛΗ) ΚΑΙ ΓΙΑΓΡΟΜΗ 3 

(ΓΙΚΣΤΟ ΠΟΓΗΛΑΣΟΓΡΟΜΩΝ)                                                                                                                  2 

 

 
 
 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη 
απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε 
Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

1. Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ 
εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ απφδνζε 
ησλ κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ 
δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ 
παξφληνο. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  πξνθχπηεη ην 
πξνυπνινγηδφκελν άκεζν θφζηνο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επί κέξνπο 
εξγαζηψλ ή ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. ηηο ηηκέο 
κνλάδνο απηέο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα 
εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ., πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ 
ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  

1.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη 
βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, 
θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο 
θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη 
ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά 
πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

 Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε 
θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ 
Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο 
θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 
1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ 
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο 
αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 Ωο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα δηαρείξηζή 
ηνπο. 

1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 
(ζην Η.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο 
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 
ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, 
αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θ.ιπ.), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ 
έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη 
ηδηαηηέξσο) θ.ιπ., ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ 
νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, επηζηεκνληθνχ 
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πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζηαηψλ κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ 
απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.4 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ 
εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε 
ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο 
εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.5 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 
ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ 
παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θ.ιπ., 
ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή 
ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ 
απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη 
θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ 
πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, 
ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ 
ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 
Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  

Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ 
εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

(α)  Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην 
Γεκφζην 

(β)  Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, 
αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

1.6 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά 
κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, 

1.7 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο 
θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ 
κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο 
πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα 
πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θ.ιπ., θαζψο θαη νη 
δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο 
αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θ.ιπ.) 
θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

1.8 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο 
θχζεσο ‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε 
κεραλεκάησλ, εξγαζία θ.ιπ.) 

1.9 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο ηνπ έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο 
νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ 
απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ 
θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, 
νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο 
ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε 
απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.  
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Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 
δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

1.10 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε 
ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ 
πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ 
επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  

  Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ  

1.11 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη 
πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Ο.Κ.Ω. 
θ.ιπ.),  

(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 
ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ),  

(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα 
απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Ζ, ΓΔΤΑx θ.ιπ.),  

(δ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,  

(ε)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, 
εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη 
ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο 
Σηκνινγίνπ  

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,  

(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ 
γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη 
ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 

1.12 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο 
ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 

(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην 
απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο  

(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή 
θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, 
φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ 
εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή 
ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε 
ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε 
ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ 
πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ 
πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο. 

1.13 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, 
αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, 
εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ 
επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη 
γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ 
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εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, 
νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη 
εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξίδνληαο 
ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]),  

1.14 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην 
ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο 
κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε 
εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, 
πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

1.15 Ζ δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί 
δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε. 

1.16 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ 
εληνπηδνκέλσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο θνίηεο 
πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή 
ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα 
θαηαζθεπαδφκελανζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ 
πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.18 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ 
πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.19 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα 
δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε 
νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη 
πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ 
εξγαζίαο θ.ιπ.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 

1.20 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. πνπ 
δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, 
Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, 
ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. 

1.21 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο 
γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ 
κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θ.ιπ.) πνπ νθείινληαη ζε κε 
ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ 
θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.22 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο 
δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ 
Έξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ 
νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο 
ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 
(θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, 
θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή 
δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο 
εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

1.23 Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ 
εθαξκνγή αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, 
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δεκηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο 
ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

1.24 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, 
ηερληθψλ έξγσλ θ.ιπ., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, 
εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.25 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα 
εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο 
ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θ.ιπ. 

1.26 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο 
Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.27 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο 
ησλ ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, 
απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θ.ιπ.), ηα νπνία 
επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 

(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη 
κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή 
άιιεο εξγαζίεο. 

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) 
θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο νη νπνίεο 
δελ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο αιιά αθνξνχλ ζπλνιηθά ην θφζηνο ηνπ 
έξγνπ φπσο, θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, 
ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ 
επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην 
πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 
εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε: 

(α)  ηαζεξά έμνδα, δειαδή άπαμ αλαιακβαλφκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία 
πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Δμαζθάιηζεο θαη δηαξξχζκηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε θχξησλ θαη 
βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ π.ρ.  γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο. 

(2) Αλέγεξζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή 
άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(3) Πεξίθξαμεο ή/θαη δηαηάμεσλ επηηήξεζεο εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ 
εθηέιεζεο εξγαζηψλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(4) Δμνπιηζκνχ  θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε 
ιεηηνπξγηθήο εηνηκφηεηαο, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο 
ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

(5) Απνκάθξπλζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ 
πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν 
απνδεθηφ  θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 
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(6) Κηλεηνπνίεζεο (εηζθφκηζεο ζην εξγνηάμην) ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γεληθήο 
ρξήζεο (π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ), φπσο πξνβιέπεηαη ζην 
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη απνθηλεηνπνίεζεο κε ην πέξαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
ρξφλνπ απαζρφιεζεο. 

(7) Οη δαπάλεο επηζθφπεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο 
ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην άκεζν θφζηνο. 

(8) Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο ησλ ΑΤ/ΦΑΤ (ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο/Φάθεινο 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

(9) Γηα θφξνπο. 

(10) Γηα εγγπεηηθέο. 

(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 

(12) Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ. 

(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

(14) Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο (π.ρ. εμεχξεζεο ρψξσλ γξαθείσλ θαη ινηπψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, απαηηήζεσο γηα κειέηεο πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη απαίηεζε 
ηζρπξήο λνκηθήο ππνζηήξημεο, απαηηήζεηο γηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ κε ιεθζείζεο 
ππφςε αθξαίεο επηηφπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηφκελεο απφ αζθάιηζε). 

(β)  Υξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, 
ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Υξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ (πεξηιακβάλεη 
ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ θαζαξψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ 
εγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ) 

(2) Πξνζσπηθνχ γεληθήο επηζηαζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν (ζε πεξίπησζε κε 
κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο 
απαζρφιεζεο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ζην έξγν). Αλεγκέλεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη 
δαπάλεο γηα πξνβιεπφκελεο λφκηκεο απνδεκηψζεηο. Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη 
νη επηζηάηεο, κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, ηερληθά, αζθαιηηθά) δελ 
πεξηιακβάλνληαη. 

(3) Ννκηθήο ππνζηήξημεο  

(4) Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc  κεηάθιεζε 

(5) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ π.ρ. ρξήζε 
απηνθηλήησλ 

(6) Λεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο 
πξνζσπηθνχ  

(7) Μεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο 

(8) πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

(9) Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 

(10) Σν αλαινγνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, 
θφζηνο  έδξαο επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο 

 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ 
Κχξην ηνπ Έξγνπ. 
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 Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, 
απνδεθηά φκσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη 
δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο 
Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ 
απφ ζθπξφδεκα, PVC θ.ιπ. 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο αλαθεξφκελεο 
ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ 
θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο 
ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ 
Σηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 

     DN / DM 

  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

   DM:  Ζ ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ 
Σηκνιφγην. 

Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε 
ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 

(2) Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή αλαιφγνπ 

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο πιάθαο 
ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο 
ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην 
ιφγν:  

     DN / 12 

 φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

(3) ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOILPVC 

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο ηαηλίαο 
ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο 
ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     ΒN / 240  

 φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 

Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

Όπνπ ζηα επηκέξνπο άξζξα ππάξρεη αλαθνξά ζε ΔΣΔΠ ησλ νπνίσλ έρεη αξζεί κε απφθαζε 
ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή, ε ζρεηηθή αλαθνξά κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη κε αλαθνξά ζε 
ΠΔΣΔΠ ή άιιν πξφηππν πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ζηνπο γεληθνχο φξνπο 
ηνπ παξφληνο. 
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Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Τηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] 
παξαπιεύξωο ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΕΥΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ 
δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ηωλ, θαηά πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ. 
 
Η Δεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ 
έξγνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
 
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ωο άλω δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ θαζνξίδνληαη νη 
αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m

3
.km 

 

ε αζηηθέο πεξηνρέο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,28 

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21 

Δθηόο πόιεωο   

 · νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,20 

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19 

 · νδνί θαθήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,25 

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21 

 · εξγνηαμηαθέο νδνί   

- απφζηαζε < 3 km 0,22 

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20 

Πξόζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε αλακνλή 
θνξηνεθθόξηωζεο (αζθαιηηθά, εθζθαθέο 
ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο 
εθζθαθέο) 

0,03 

 
 
Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] ηωλ 
άξζξωλ ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε θπβηθά 
κέηξα (m

3
), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.  

 
Σε θακία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε άιιε 
πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνύκελαm

3
 θάζε εξγαζίαο, 

όπωο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 
 

Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην, 
πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεωο ηωλ άξζξωλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη 
αλαζεωξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδόκελν θωδηθό αλαζεώξεζεο (δελ 
πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεώξεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ). 

 

 
 

 Γηα ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο ιήθζεθε ε ηηκαξηζκηθή Γ’ ηξηκ. 2012 
 
 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ ηηκή ησλ 

άξζξσλ πνπ αθνξνχλ εθζθαθέο θαη θαζαηξέζεηο, ιήθζεθε σο απφζηαζε κεηαθνξάο 
25Km (ηδηψηεο ππνδνρέαο, ζπκπξάηησλ κε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο 
δηαρείξηζεο)  γηα ιήμε θαη δηαρείξηζε πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσλ ζηε ζέζε 
Αγ. ηέθαλνο (Άλσ Γηδαραίηθα) Β.Η.Π.Δ. Πάηξαο κε ηηκή κνλάδνο: 
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        α) γηα ηα πξψηα 4Km =0,28€/m3 (ζε αζηηθέο πεξηνρέο) θαη   
        β) γηα ηα ππφινηπα 21Km = 0,19€m3 (Δθηφο πφιεσο δηα κέζνπ νδψλ θαιήο   
            βαηφηεηαο) 
        γ) επηβάξπλζε ιφγσ αλακνλήο 0,03€/m3. 
 
ύλνιν δαπάλεο θαζαξήο κεηαθνξάο πξνϊόληωλ εθζθαθώλ θαη  θαζαηξέζεωλ:  

5,14€/m3. 
 
         Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ ηηκή ησλ 

άξζξσλ πνπ αθνξνχλ επηρψζεηο θαη εξγαζηψλ νδνζηξσζίαο, ιήθζεθε σο απφζηαζε 
κεηαθνξάο 40Km (Άξαμνο Αραταο) κε ηηκή κνλάδνο:   

         α) γηα ηα πξψηα 5Km =0,21€/m3 (ζε αζηηθέο πεξηνρέο) θαη  
         β) γηα ηα ππφινηπα 35Km = 0,19€m3 (Δθηφο πφιεσο δηα κέζνπ νδψλ θαιήο  
βαηφηεηαο). 
γ) επηβάξπλζε ιφγσ αλακνλήο 0,03€/m3. 
 
 
ύλνιν δαπάλεο θαζαξήο κεηαθνξάο πξνϊόληωλ επηρώζεωλθαη  εξγαζηώλ 

νδνζηξωζίαο: 7,73€/m3. 
 
         Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ ηηκή ησλ 

άξζξσλ πνπ αθνξνχλ εξγαζίεο αζθαιηηθψλ, ιήθζεθε σο απφζηαζε κεηαθνξάο 25Km 
(ΒΗ.ΠΔ. Αραταο) κε ηηκή κνλάδνο:   

         α) γηα ηα πξψηα 4Km =0,28€/m3 (ζε αζηηθέο πεξηνρέο) θαη  
         β) γηα ηα ππφινηπα 21Km = 0,19€m3 (Δθηφο πφιεσο δηα κέζνπ νδψλ θαιήο  
βαηφηεηαο). 
γ) επηβάξπλζε ιφγσ αλακνλήο 0,03€/m3. 
 
         ύλνιν δαπάλεο θαζαξήο κεηαθνξάο αζθαιηηθώλ πιηθώλ: 5,14€/m3. 
 
Οη ηηκέο ησλ πδξαπιηθψλ άξζξσλ ειήθζεζαλ απφ ηνλ Πίλαθα Σηκψλ Δξγαζηψλ Τδξαπιηθψλ 

Έξγσλ γηα έξγα άλω ηωλ 5.000.000€ ηνπ Καλνληζκνχ Πεξηγξαθηθψλ Σηκνινγίσλ 
Δξγαζηψλ γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 
ΓΝγ/oηθ.35577/ΦΝ 466 απφθαζε (ΦΔΚ Β’ 1746/19-05-2017) ηνπ Τπνπξγείνπ 
Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ. 
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ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ΔΡΓΑ 

 

ΟΜΑΓΑ : ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ, ΗΜΑΝΗ – ΑΦΑΛΙΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ 
ΚΤΡΟΓΔΜΑθάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. 

 

Α.Σ. – 3.1 
1.02 Υξήζε ακθηπιεύξωλεξγνηαμηαθώλ ζηεζαίωλ νδνύ, ηύπνπ NewJersey, από 

ζθιεξό πιαζηηθό 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 108 

 

Μεληαία απνδεκίσζε ρξήζεο ακθίπιεπξνπ θνξεηνχ (εξγνηαμηαθνχ) ζηεζαίνπ αζθαιείαο  ηχπνπ New 
Jersey, θαηαζθεπαζκέλνπ απφ πνιπαηζπιέλην  (PE), ζε ρξψκα ελαιιάμ ιεπθφ-θφθθηλν, πιάηνπο 
βάζεο 0,40 m, πιάηνπο ζηέςεο 0,14 m, χςνπο 0,60 m, ηδίνπ βάξνπο 8-10 kg, κε θαηάιιεια 
δηακνξθνχκελε εμνρή θαη ππνδνρή εθαηέξσζελ (θαηά κήθνο), γηα ηελ εχθνιε ζπλαξκνιφγεζε θαη 
απνζπλαξκνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ. 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 

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

 ν εξκαηηζκφο ηνπο κε λεξφ ή άκκν 

 ε επηζεψξεζε, επζπγξάκκηζε ή ε αληηθαηάζηαζε ησλ ηεκαρίσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί θζνξέο 

Δπηκέηξεζε αλά κήλα παξακνλήο εθάζηνπ ζηνηρείνπ (ζπνλδχινπ) ζην έξγν, ζχκθσλα κε ηελ 
εγθεθξηκέλε δηάηαμε εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο θαη ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

 

Σηκή αλά κήλα ρξήζεο πιαζηηθνχ ζηνηρείνπ ζηεζαίνπ NewJersey (ή θιάζκα απηνχ). 
 

 
ΔΤΡΩ         Οινγξάθωο:   Σέζζεξα θαη  νγδόληα ιεπηά 

     Αξηζκεηηθά:   4,80 
 

Α.Σ. – 3.2 
1.05 Πξνζωξηλέο γεθπξώζεηο νξπγκάηωλ γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο θπθινθνξίαο 

ηωλ πεδώλ 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6301 

Μεληαία απνδεκίσζε ρξήζεο ζηνηρείσλ πξνζσξηλήο γεθχξσζεο ζθακκάησλ, ηάθξσλ ή ραλδάθσλ 
γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ πεδψλ, μχιηλσλ ή κεηαιιηθψλ επί ηφπνπ 
θαηαζθεπαδφκελσλ ή  πξνθαηαζθεπαζκέλσλ, κε αληηνιηζζεξφ δάπεδν θαη πιεπξηθφ θηγθιίδσκα 
αζθαιείαο. 

 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 

 ε πξνζθφκηζε, ζπλαξκνιφγεζε θαη ζηεξέσζε ησλ δηαβαζξψλ δηέιεπζεο πεδψλ ζηηο ζέζεηο ησλ 
νξπγκάησλ  

 ε κεηαθίλεζε θαη επαλαηνπνζέηεζή ηνπο κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ 

 ε επηζεψξεζή ηνπο θαη ε απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκηψλ 

Δπηκέηξεζε αλά κήλα παξακνλήο ζην έξγν ησλ δηαβαζξψλ, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν 
ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο εξγαζηψλ 
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Σηκή αλά κήλα ή θιάζκα απηνχ, παξακνλήο ζην έξγν ζηνηρείνπ δηαβάζξαο επηθαλείαο  ελφο 
ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ. 

 

 
ΔΤΡΩ         Οινγξάθωο:   Γέθα ελλέα 

Αξηζκεηηθά:   19,00 
 

Α.Σ. – 3.3 
10.18 Δθαξκνγήπδξνβνιήο κέζεο πηέζεωο επί επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο 
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο   ΤΓΡ 6370 
 

Τδξνβνιή επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κέζεο πίεζεο (150 - 200 bar) γηα ηνλ πιήξε θαζαξηζκφ ηνπο 
απφ ζθφλε, εμαλζήκαηα αιάησλ, παιηέο επηζηξψζεηο, επηθαλεηαθνχο ξχπνπο (αηζάιε, γθξάθηηη), 
ζαζξά πιηθά θ.ι.π., πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζζχλ λέεο πξνζηαηεπηηθέο επηζηξψζεηο. 

 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ιεηηνπξγία θαη απνκάθξπλζε  ηνπ 
εμνπιηζκνχ πδξνβνιήο (ζπκπηεζηήο, ζσιελψζεηο αθξνθχζηα, βπηία λεξνχ θιπ), ε ρξήζε 
ηθξησκάησλ γηα ηελ πξνζπέιαζε ζηηο ζέζεηο εθαξκνγήο, ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απφ 
εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ εθνδηακέλν κε πξνζηαηεπηηθέο ζηνιέο, ε αλάισζε λεξνχ θαη ε ιήςε 
κέηξσλ ζπιινγήο θαη δηάζεζεο ησλ απνλέξσλ ηεο πδξνβνιήο. 

 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) εξγαζίαο πιήξσο πεξαησκέλεο 

 

 
ΔΤΡΩ      Οινγξάθωο :   Γύν θαη ζαξάληα ιεπηά 
Αξηζκεηηθώο :   2,40 

 
 

Α.Σ. – 3.4 
10.19 Απνθαηάζηαζε ηνπηθώλ βιαβώλ ζηνηρείωλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα 

νθεηινκέλωλ ζηελ δηάβξωζε ηνπ νπιηζκνύ κε ρξήζε επηζθεπαζηηθώλ 
θνληακάηωλ θαη αλαζηνιέωλ δηάβξωζεο 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6370 
 

Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπηθψλ βιαβψλ ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο νθεηινκέλσλ 
ζηελ δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνχ ιφγσ ελαλζξάθσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ή δηείζδπζεο ρισξηφλησλ, 
νπνία άρεη σο απνηέιεζκα ηελ δηφγθσζε ηνπ νπιηζκνχ θαη ηελ απνιέπηζε ή απνθινίσζε ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο.  
 
Δθαξκνγή ησλ Αξρψλ θαη ησλ Μεζφδσλ Απνθαηάζηαζεο πνπ πξνβιέπνλαηη ζηελ ζεηξά 
Πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1504, κε ρξήζε πξντφλησλ πνπ θέξνπλ  ζήκαλζε CE, ρεκηθψο ζπκβαηψλ 
κεηαμχ ηνπο, εγθεθξηκέλσλ απφ ηελ Τπεξεζία, κεηά απφ ηεθκεξησκέλε κε ηερληθά ζηνηρεία 
πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ.  
ηεληηκήκνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 

 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ 
(πξναλακεκηγκέλσληλνπιηζκέλσλ επηζθεπαζηηθψλ θνληακάησλ θαηεγνξίαο R3 ή R4 θαηά ΔΛΟΣ 
ΔΝ 1504-3 γηα εθαξκνγή κε ην ρέξη, βειηησηηθψλ πξφζθπζεο, αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο θαηά ΔΛΟΣ 
ΔΝ 1504-7, πιηθψλ πξνζηαηεπηηθήο επάιεηςεο πςειήο δηαπλνήο θιπ), ζε ζθξαγηζκέλεο 
ζπζθεπαζίεο πνπ ζα αλαγξάθνπλ ηνλ ηχπν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ζα θέξνπλ ηελ 
ζήκαλζε CE 

 ε ρξήζε ηθξησκάησλ γηα ηελ πξνζπέιαζε ζηηο ζέζεηο ησλ επεκβάζεσλ 
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 ε ηνπηθή αθαίξεζε ηνπ ζαζξνχ ζθπξνδέκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο επέκβαζεο κε ρξήζε 
εξγαιείσλ πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιείσλ ή θαη εξγαιείσλ ρεηξφο, κέρξη ηελ πιήξε 
απνθάιπςε ησλ ξάβδσλ ηνπ δηαβξσκέλνπ νπιηζκνχ.  

 ν επηκειήο θαζαξηζκφο ησλ ξάβδσλ ηνπ νπιηζκνχ κε ζπξκαηφβνπξηζα 

 ε εθαξκνγή ξεπζηνχ αλαζηνιέα δηάβξσζεο επί ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ κε ξνιιφ ή πηλέιν 

 ε παξαζθεπή θαη εθαξκνγή ηνπ επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
πξνκεζεπηή γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηαηνκήο ηνπ ζηνηρείνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ αξρηθή ηεο   

 ε ηειηθή εμνκάιπλζε ηεο επηθαλείαο κεηά ηελ ζθιεξπλζε ηνπ επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο θαη ε 
εθαξκνγή πξνζηαηεπηηθήο επίζηξσζεο πςειήο δηαπλνήο, ζηινμαληθήο βάζεσο, κε ξνιιφήπηλέιιν. 

 

ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ηεο επηθαλείαο επέκβαζεο δελ πεξηιακβάλεηαη ηπρφλ απαηηνχκελε 
πδξνβνιή, ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηάηηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

 
Δπηκέηξεζε κε βάζε ηελ επηθάλεηα απνθαηάζηαζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πιάηνο θαη ην 
χςνο ηεο επέκβαζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε (νξζνγσληζκέλε επηθάλεηα). 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε επηθάλεηα ησλ επεκβάζεσλ ζα δηεπξχλεηαη ζηελ απαηηνχκελε έθηαζε, κεηά 
απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, εάλ θαηά ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ δηαπηζησζεί φηη ε δηάβξσζε ηνπ 
νπιηζκνχ  έρεη πξνρσξήζεη πέξαλ ηεο αξρηθψο πξνβιεθζείζαο έθηαζεο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ην παξφλ άξζξν δελ έρεη εθαξκνγήζε εθηεηακέλεο βιάβεο θαηαζθεπψλ 
απφ ζθπξφδεκα  

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) εξγαζίαο πιήξσο πεξαησκέλεο 
 

 
ΔΤΡΩ      Οινγξάθωο :   αξάληα ελλέα θαη  ζαξάληα ιεπηά 
Αξηζκεηηθώο :   49,40 

  

  

Α.Σ. – 3.5 
Ν. 10.33 Καζαξηζκόο επηθαλεηώλ από αλαγξαθέο (graffiti)  
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο   ΤΓΡ 6370 
 

Πιήξεο θαζαξηζκφο απφ αλαγξαθέο, αθίδεοθ.ι.π. ησλ νξαηψλ επηθαλεηψλ θαηαζθεπψλ απφ 
κάξκαξν, πιίλζνπο (ηνχβια), πνξψδεο επηθάλεηεο, ηζηµέλην, αµµφπεηξεο, αζβεζηφιηζν, πιαζηηθά, 
µεηαιιηθέο επηθάλεηεο, μχιν θιπ. κε ρξήζε ρεκηθνχ πγξνχ ή κεραληθφ θαζαξηζκφ ηεο επηθάλεηαο 
κε ηελ βνήζεηα απνξξππαληηθψλ..Σνρξεζηκνπνηεζέλρεµηθφ πγξφ ζα πξέπεη λα αλζεθηηθφ ζηελ 
θζνξά θαη ζηελ επίδξαζε ηεο UV αθηηλνβνιίαο, βηναπνηθνδνµήζηµν νξγαληθφ πξντνλ, θηιηθφ πξνο 
ην πεξηβάιινλ ρσξίο ρισξηνµέλνπο πδξνγνλάλζξαθεο, ζχµθσλα µε ηνλ Καλνληζµφ 276/2010 ηεο 
ΔΔ.  
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη εμήο επηκέξνπο εξγαζίεο θαη πιηθά: 

 Σελ κεηαθνξά ησλ απαηηνχκελσλ ζπλεξγείσλ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηηο ζέζεηο πνπ 
ζα επηιεγνχλ απφ ηελ Τπεξεζία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 

 Σελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ 
(ρεκηθφ πγξφ, απνξξππαληηθφ) επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

 Σνλ θαζαξηζκφ ησλ αλαγξαθψλ θαη αθηζψλ απφ ηηο νξαηέο επηθάλεηεο θαηαζθεπψλ κε ρεκηθφ ή 
κεραληθφ θαζαξηζκφ ηεο επηθάλεηαο κε ηελ βνήζεηα απνξξππαληηθψλ, ηξηβείνπ ζπξκαηφβνπξηζαο 
ή ακκνβνιήο ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

 Σνλ θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ηεο πεξηνρήο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο απφ ηπρφλ 
ππνιείκκαηα κεηά ην πέξαο απηήο. 
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 Σελ θφξησζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη κεηαθνξά ησλ ηδεκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ 
θαζαξηζκφ ησλ επηθαλεηψλ ζε ζέζεηο πνπ ζα επηιεγνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζνχλ απφ 
ηελ επηβιέπνπζα Τπεξεζία, αλεμάξηεηα απφ ηελ απφζηαζε ηνπο απφ ηελ πεξηνρή εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ, ηελ εθθφξησζε θαη ηελ απφζεζή ηνπο. 

 Σελ εηζθφκηζε – απνθφκηζε, δαπάλε ελνηθίαζεο θαη ρξήζε ηθξησκάησλ πνπ πηζαλψλ λα 
απαηηεζνχλ  

εκεηψλεηαη φηη ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ ρεκηθνχ πγξνχ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε ζχλζεζε ηνπ 
θαζψο θαη νη θίλδπλνη θαη ηα µέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ιαµβάλνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο. Σν 
πξντφλ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη πιήξσο ηηο δηαηάμεηο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ εξγαδνµέλσλ. ηελ 
άδεηα ηνπ πξντφληνο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην πεδίν εθαξµνγήο ηνπ (π.ρ. αθαηξεηηθφ 
GRAFFITY απφ µάξµαξαθιπ ) θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα ηερληθά δειηία πιεξνθνξηψλ θαη 
δεδνµέλα αζθάιεηαο πνπ ην αθνξνχλ. Σα ρξεζηκνπνηεζέληα πξντφληα ζα δηαζέηνπλ Βεβαίσζε 
θαηαρψξεζεο ζην Μεηξψν Απνξξππαληηθψλ θαη Καζαξηζηηθψλ Πξντφλησλ ηνπ Γεληθνχ Υεµείνπ 
ηνπ Κξάηνπο θαη Άδεηα Κπθινθνξίαο (φπνπ ζα επηζπλάπηεηαη ε εηηθέηα θαη ην Σερληθφ Φπιιάδην 
ρξήζεο), ζχµθσλα µε ηελ θείµελελνµνζεζία. 
ηελ πεξίπησζε θζνξψλ απφ ηε ρξήζε ηνπ ρεµηθνχ πιηθνχ ζε πιηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηα 
ζπλεµµέλα εγρεηξίδηα, ν Αλάδνρνο δεζµεχεηαη λα απνθαηαζηήζεη ηε θζνξά µε δηθά ηνπ έμνδα. 

 
Ζ Τπεξεζία επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψµαηνο γηα απνζηνιή δείγµαηνο ζην Γ.Υ.Κ, γηα ηελ 
εμαθξίβσζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ θαη ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ µε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (ηα ηπρφλ 
έμνδα ζα βαξχλνπλ ηνλ µεηνδφηε). 

 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) εξγαζίαο πιήξσο πεξαησκέλεο 

 

 
ΔΤΡΩ      Οινγξάθωο :   Έμη θαη  πελήληα ιεπηά 
Αξηζκεηηθώο :   6,50 
 
 

ΟΜΑΓΑ : ΜΔΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΔ, ΩΛΗΝΩΔΙ ΓΙΚΣΤΑθάικα! Γελ έρεη 
νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. 

 
11.02 Μεηαιιηθέο εζράξεο πδξνζπιινγήο 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6752 
 

Μεηαιιηθέο εζράξεο πδξνζπιινγήο, κε ην αληίζηνηρν πιαίζην έδξαζεο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλεο, 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηεο εζράξαο θαη ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο 
απηήο, ε αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ζηάζκεο θαη επίθιηζεο ηεο εζράξαο κε ρξήζε ζηεξεψλ ππνζεκάησλ 
θαη ν εγθηβσηηζκφο ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο κε ηζηκεληνθνλία, κε ζπξξηθλνχκελν θνλίακα ή 
επνμεηδηθά θνληάκαηα. 
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή, ηφζν επί λέσλ φζν θαη επί πθηαζηακέλσλ θαηαζθεπψλ 
(αληηθαηάζηαζε εζραξψλ). 
Δπηκέηξεζε γηα ηηο κελ ηππνπνηεκέλεο εζράξεο βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο κε βάζε ηνπο πίλαθεο  
βαξψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή, γηα ηηο δε ειεθηξνζπγθνιιεηέο εζράξεο λε βάζε αλαιπηηθνχο 
ππνινγηζκνχο ησλ ξάβδσλ θαη ινηπψλ δηαηνκψλ κνξθνράιπβα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηνπο. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηή επηκέηξεζε κε δχγηζε. 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) εζράξαο θαη αληηζηνίρνπ πιαηζίνπ έδξαζεο. 
 

 

Α.Σ. – 3.6 
11.02.04 Δζράξεο πδξνζπιινγήο, από ειαηό ρπηνζίδεξν (ductileiron) 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΑΣΡΑ - ΓΙΑΓΡΟΜΗ 2 (ΚΑΣΩ ΠΟΛΗ) ΚΑΙ ΓΙΑΓΡΟΜΗ 3 

(ΓΙΚΣΤΟ ΠΟΓΗΛΑΣΟΓΡΟΜΩΝ)                                                                                                                  15 

 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6752 
Δζράξεο πδξνζπιινγήο, απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ρπηνζίδεξνο ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε, ductileiron), 
ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε θέξνπζαο ηθαλφηεηαο  D θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124, ζχκθσλα κε ηελ 
ΔΣΔΠ 08-07-01-04  "Δζράξεο πδξνζπιινγήο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν". 

 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) εζράξαο θαη αληηζηνίρνπ πιαηζίνπ έδξαζεο. 
  
ΔΤΡΩ         Οινγξάθωο:   Γύν θαη εβδνκήληα ιεπηά 

Αξηζκεηηθά:   2,70 
 
 
 
11.15 Καλάιηα απνζηξάγγηζεο δαπέδωλ θαηά ΔΝ 1433, βηνκεραληθήο 

πξνέιεπζεο 
  

  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6620.1 
 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θαλαιηψλ απνζηξάγγηζεο δαπέδσλ εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ ρψξσλ, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-07-01-06 "Καλάιηα απνζηξάγγηζεο δαπέδσλ 
βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο", κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 πλαξκνινγνχκελα ζηνηρεία θαλαιηνχ (modules) απφ ζπλζεηηθά πιηθά (π.ρ. πνιππξνππιέλην, 
πνιπκεξέο ζθπξφδεκα, θιπ) κε ή ρσξίο εληζρχζεηο απφ ραιχβδηλα γαιβαληζκέλα θχιια 
(αλαιφγσο ηεο θαηεγνξίαο θνξηίνπ) κε εζράξεο ζπλζεηηθέο, ραιχβδηλεο ή ρπηνζηδεξέοή 
ηζηκεληέληεο. 

 Καηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηξάγγηζεο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην πξφηππν ΔΛΟΣ 
ΔΝ 1433 "Καλάιηα απνζηξάγγηζεο ζε δψλεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη ζρεκάησλ - Σαμηλφκεζε, 
ζρεδηαζκφο θαη απαηηήζεηο δνθηκψλ, ζήκαλζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο", κε ζήκαλζε CΔ 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 ηνηρεία ησλ θαλαιηψλ κε θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο απνιήμεηο ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ζηεγαλή 
ζχλδεζε θαη λα παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα έιμεο - ψζεζεο ηκεκάησλ ζπλαξκνινγεκέλνπ θαλαιηνχ.  

 Πξνζεκησκέλεο ζέζεηο ζην ζψκα ηνπ θαλαιηνχ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ηηο νξηδφληηεο ή 
θαηαθφξπθεο ζπλδέζεηο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο κε ρξήζε εηδηθψλ εμαξηεκάησλ (ηνπ 
ζπζηήκαηνο ηππνπνηεκέλνπ θαλαιηνχ) ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη απφιπηε ζηεγαλφηεηα. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ πάζεο 
θχζεσο πιηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο (θαλάιηα, εζράξεο, πάζεο θχζεσο εηδηθά ηεκάρηα απνιήμεσλ θαη 
δηαθιαδψζεσλ, ζχζηεκα "θιεηδψκαηνο"ηεο εζράξαο, κεηαιιηθά εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο ησλ 
εζραξψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί αληηβηαβξσηηθή επεμεξγαζία), θαζψο θαη ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ 
πάθησζεο θαη ζηεξέσζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο.   

ηελ ηηκή δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο δηάλνημεο ηνπ αχιαθνο εγθαηάζηαζεο ησλ θαλαιηψλ 
(ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ, αλαιφγσο ηεο 
θχζεσο/ζπζηάζεσο ηνπ δαπέδνπ ζην νπνίν ηνπνζεηνχληαη) θαζψο θαη ε πξνκήζεηα θαη 
ηνπνζέηεζε ακκνζπιιεθηψλ.  

Σα θαλάιηα απνζηξάγγηζεο θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε ην θαζαξφ πιάηνο θαη ηελ θαηεγνξία 
θνξηίνπ θαηά ΔΝ 1433. 

Καηεγνξία Α: γηα πεξηνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ απφ πεδνχο θαη πνδειάηεο (ειάρηζηε 
θιάζε Α15: αληνρή ζε θνξηίν 15 kN) 

Καηεγνξία Β: γηα πεδνδξφκνπο θαη ρψξνπο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ (ειάρηζηε θιάζε Β125: 
αληνρή ζε θνξηίν 125 kN) 

Καηεγνξία C: γηα θξάζπεδα πεδνδξνκίσλ θαη ισξίδεο έθηαθηεο αλαδήηεζεο νδψλ (ειάρηζηε 
θιάζε C250: αληνρή ζε θνξηίν 250 kN) 
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Καηεγνξία D: γηα ακαμηηέο νδνχο, ΛΔΑ, ρψξνπο ζηάζκεπζεο βαξέσλ ζρεκάησλ (ειάρηζηε θιάζε 
C400: αληνρή ζε θνξηίν 400 kN) 

Καηεγνξία Δ: γηα επηθάλεηεο πνπ εθηίζεληαη ζε βαξηά θνξηία, φπσο θξεπηδψκαηα, απνβάζξεο 
θιπ (ειάρηζηε θιάζε Δ600: αληνρή ζε θνξηίν 600 kN) 

Καηεγνξία F: γηα επηθάλεηεο πνπ δέρνληαη ηδηαίηεξα βαξηά θνξηία, φπσο δηάδξνκνη αεξνδξνκίσλ 
(ειάρηζηε θιάζε F900: αληνρή ζε θνξηίν 900 kN) 

 

Α.Σ. – 3.7 
11.15.05 Σππνπνηεκέλν θαλάιη εζωηεξηθνύ πιάηνπο 150 mm, θαηεγνξίαο θνξηίνπ 

C250 κε εζράξα από ειαηό ρπηνζίδεξν 
 

ΔΤΡΩ      Οινγξάθωο :   Δθαηό 
Αξηζκεηηθώο :  100,00 

  
 

Α.Σ. – 3.8 
11.15.08 Σππνπνηεκέλν θαλάιη εζωηεξηθνύ πιάηνπο 150mm, θαηεγνξίαο θνξηίνπ 

D400 κε εζράξα από ειαηό ρπηνζίδεξν 
 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θαλαιηνχ κε επηκέηξεζε θαηά ηνλ άμνλά ηνπ 
 
ΔΤΡΩ      Οινγξάθωο :   Δθαηόλ πελήληα πέληε 

Αξηζκεηηθώο :  155,00 
 

Α.Σ. – 3.9 
Ν.11.15.13 Σππνπνηεκέλνθαλάιη εζωηεξηθνύ πιάηνπο 300 mm, θαηεγνξίαο θνξηίνπ 

C250 κε ηζηκεληέληα εζράξα  
 

Πξνθαηαζθεπαζκέλν θαλάιη κήθνπο έσο 1,20m θαηεγνξίαο θνξηίνπ C250 απφ ζθπξφδεκα C30/37 
(ηλνπιηζκέλν) κε πξνθαηαζθεπαζκέλε εζράξα κήθνπο έσο 60cm απφ ζθπξφδεκα C30/37 
νπιηζκέλε θαηεγνξίαο θνξηίνπ C250 κε εγθάξζηα θελά έσο 2cm, ζχκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή 
ιεπηνκέξεηα ΛΑ 10. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαλαιηνχ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη 
δείγκα ζηελ Δπίβιεςε γηα έγθξηζε. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θαλαιηνχ κε επηκέηξεζε θαηά ηνλ άμνλά ηνπ 

ΔΤΡΩ      Οινγξάθωο :   Δμήληα νθηώ θαη πελήληα ιεπηά 
Αξηζκεηηθώο :  68,50 

 

12.10  Αγωγνί απνρέηεπζεο από ζωιήλεο PVC-U ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο 
 
Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC-Uζπκπαγνχο 
ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1401−1, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-06-02-02 "Γίθηπα 
απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U". 
 
Οη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή 
δηάκεηξν), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (StandardDimensionRatio: ιφγνο ηεο 
εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ δείθηε δαθηπιηνεηδνχο 
αθακςίαο SN. 
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Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ηφζν γηα ζσιήλεο κε απφιεμε ηχπνπ θακπάλαο κε ειαζηηθφ 
δαθηχιην ζηεγαλνπνίεζεο (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 681.1), φζν θαη γηα ζσιήλεο κε επζχγξακκα άθξα πνπ 
ζπλδένληαη κε ζπγθνιινχκελν δαθηχιην (κνχθα). 
 
ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο 
κεηαθνξέο  ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο ή ζπγθφιιεζεο (θαη ηεο 
απαηηνχκελεο πξνο ηνχην θφιιαο). 

β. Ζ δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ ζχλδεζε ησλ 
ζσιήλσλ. 

γ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ 
ηνπο, νη ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνχ κε ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ 
θαηά ηκήκαηα. 

Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ: 
 
 Οη ζηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ θαη ε επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο, 

ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε 

 Σα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο ησλ παξνρψλ ζην δίθηπν αθαζάξησλ (ζακάξηα κε κνχθα) 

 Σα εηδηθά ηεκάρηα ηνπ αγσγνχ (γσλίεο, ηαχ, πψκαηα θιπ) απφ PVC ή ρπηνζίδεξν   
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) αμνληθνχ κήθνπο ζσιήλσζεο, αθαηξνπκέλνπ ηνπ κήθνπο ησλ 
θξεαηίσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ. 

 

Α.Σ. – 3.10 
12.10.06  Αγωγνί απνρέηεπζεο από ζωιήλεο PVC-U, SDR 41, DN 315 mm 
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6711.4 

 

ΔΤΡΩ      Οινγξάθωο :   Δίθνζη έλα 
Αξηζκεηηθώο :  21,00 

 

Α.Σ. – 3.11 
16.01 ύλδεζε αγωγνύ εμόδνπ θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε ην δίθηπν νκβξίωλ 
  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6744 
 

χλδεζε ηνπ αγσγνχ εμφδνπ θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε πθηζηάκελν ή θαηαζθεπαδφκελν δίθηπν 
νκβξίσλ απφ πξνθαηαζθεπαζκέλνπο νπιηζκέλνπο ηζηκεληνζσιήλεο (αλεμαξηήησο δηαηνκήο 
αγσγνχ δηθηχνπ).  

 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο κηθξνυιηθά, ν εμνπιηζκφο, ηα κέζα θαη ην 
πξνζσπηθφ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

 
ΔΤΡΩ         Οινγξάθωο:   Δλελήληα πέληε 

  Αξηζκεηηθά:   95,00 
 
 
16.30 Καζαξηζκόο θξεαηίνππδξνζπιινγήο ηύπνπ Α κε εζράξα 
 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο 70% ΤΓΡ 6120 + 30% ΤΓΡ 6107 
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Καζαξηζκφο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο ηχπνπ Α κε εζράξα ή κε πιεπξηθφ άλνηγκα θαη εζράξα θαη 
έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  
 

ην ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:   
α)  Ζ αθαίξεζε ηεο εζράξαο ή ησλ εζραξψλ θαη ε ραιάξσζε ησλ πξνζρψζεσλ  
β)  Ζ εμαγσγή ησλ πξνζρψζεσλ απφ ην ζάιακν θαη ε απεπζείαο θφξησζε ηνπο ζε θνξηεγφ 
αλαηξεπφκελν κε ηα ρέξηα ή κε κεράλεκα, απαγνξεπκέλεο ξεηά ηεο απφζεζεο έζησ θαη 
πξνζσξηλά ζην δξφκν ή ζην πεδνδξφκην. 
γ)  Ζ κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ ζε ζέζεηο επηηξεπφκελεο απφ ηηο 
αξκφδηεο αξρέο, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
δ)  Ο θαζαξηζκφο ηνπ ζπλδεηήξηνπ αγσγνχ θξεαηίνπ-ζπιιεθηήξανκβξίσλ κε πηεζηηθφ κεράλεκα 
κε ειάρηζηε πίεζε 110 bar.  
ε)  Ο επηκειήο θαζαξηζκφο θαη ε έθπιπζε ηεο πεξηνρήο ηνπ θξεαηίνπ κεηά ην πέξαο ησλ 
εξγαζηψλ..  
ζη) Ο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο θαη ε ζχληαμε ζρεηηθήο έθζεζεο ζηελ 
νπνία ζα αλαθέξνληαη ηπρφλ θζνξέο πνπ έρεη ππνζηεί ην θξεάηην (θζνξά ηζηκεληνθνλίαο θ.ι.π.). 

 

Φξεάηηα πδξνζπιινγήο ηα νπνία είλαη παξαθείκελα αιιά δελ έρνπλ εληαίν ζάιακν, επηκεηξψληαη 
ηδηαίηεξα. Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή θαη ζηελ πεξίπησζε θαζαξηζκνχ θξεαηίσλ ηχπνπ Β κε 
εζράξα, πιεπξηθφ άλνηγκα θαη θξεάηην επίζθεςεο. 

 

Σηκή αλά θξεάηην (ηεκ.) πιήξσο θαζαξηζκέλν θαηά ηα αλσηέξσ. 
 
 

Α.Σ. – 3.12 
16.30.01 Καζαξηζκόο θξεαηίνπ ηύπνπ Α (κε εζράξα θαη πιεπξηθό άλνηγκα) ελόο 

αλνίγκαηνο 
 

  
ΔΤΡΩ         Οινγξάθωο:   Δίθνζη ηξία θαη  νγδόληα ιεπηά 
                   Αξηζκεηηθά:   23,80 

 
 

Α.Σ. – 3.13 
16.30.02 Καζαξηζκόο θξεαηίνπ ηύπνπ Α (κε εζράξα θαη πιεπξηθό άλνηγκα) γηα θάζε 

επηπιένλ άλνηγκα  
 

  
ΔΤΡΩ         Οινγξάθωο:   Δλλέα θαη  πελήληα ιεπηά 
                  Αξηζκεηηθά:   9,50 

 

Α.Σ. – 3.14 
 
16.40       Καζαξηζκόο αγωγώλ απνρέηεπζεο κε ρξήζε απνθξαθηηθνύ κεραλήκαηνο 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6120  
 

Πιήξεο θαζαξηζκφο θιάδνπ αγσγνχ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ θξεαηίσλ, 
κήθνπο 30 έσο 60 m, κε ρξήζε απνθξαθηηθνχ πςειήο πίεζεο θαη αλαξξφθεζεο, εηδηθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ, φπσο ξηδνθνπηηθέο αιπζίδεο, αθξνθχζηαεηζπίεζεο γηα ηελ ραιάξσζε ησλ 
απνζέζεσλ, αθξνθχζηα αλαξξφθεζεο θιπ.  
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ηξνθνδνζία κε ην απαξαίηεην λεξφ, ε αλαξξφθεζε ησλ 
ηδεκάησλ,  ε  ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ, θαζψο θαη ε δαπάλε ησλ 
κέηξσλ ξχζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο ζηελ ζέζε επέκβαζεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ 
γχξσ απφ ηα θξεάηηα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ.  
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Ζ βηληενζθφπεζε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ γελνκέλνπ θαζαξηζκνχ επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα, ζχκθσλα κε ηα 
νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ 
 

16.40.01 Καζαξηζκφο αγσγνχ απνρέηεπζεο DN 200-300 mm 
  

 Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)  
 

ΔΤΡΩ         Οινγξάθωο:  Πέληε θαη δέθα ιεπηά 
                   Αξηζκεηηθά:   5,10 
 

Α.Σ. – 3.15 
Ν.16.11.2θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Αληηθαηάζηαζε θαιύκαηνο θξεαηίωλ ΟΚΩ 

κε θάιπκα επηζηεγάζκαηνο Β125 από γαιβαληζκέλν ράιπβα GS80 
δηαζηάζεωλ έωο 30Υ30εθ.  

  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ-4 
 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε θαιχκκαηνο επηζηεγάζκαηνο απφ γαιβαληζκέλν 
ράιπβα GS θαζαξνχ αλνίγκαηνο έσο 30Υ30εθ., χςνπο θαιχκκαηνο 80mm, θαηεγνξίαο Β125 (ΔΝ 
124), απφ γαιβαληζκέλν ελ ζεξκφ ράιπβα, πνηφηεηαο 1.0037 θιάζε θφξηηζεο. Σν θάιπκκα ζα 
δηαζέηεη θιείδσκα κε κπνπιφληα θαη άλνηγκα κε θαηάιιεια θιεηδηά (alen), κε κνλή θιάληδα 
ζηεγαλνπνίεζεο γηα λα είλαη πδαηνζηεγέο θαη λα κελ επηηξέπεη ηελ έμνδν νζκψλ, ηεζηαξηζκέλν θαη 
πηζηνπνηεκέλν ζχκθσλα κε ην ΔΝ124. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
α. Ζ απνμήισζε κεηά πξνζνρήο ηνπ πθηζηάκελνπ θαιχκκαηνο θξεαηίνπ κεηά ηνπ πιαζίνπ 
ζηήξημεο, ε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ζε ρψξν πνπ ζα 
ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 
β.  Ζ εξγαζία δηακφξθσζεο αλνίγκαηνο κεγαιπηέξνπ απφ ην θαζαξφ άλνηγκα (30Υ30), 
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο δηαζηάζεηο γηα ηελ ζηήξημε ηνπ πιαηζίνπ (κεηαιιηθέο 
πξνεμνρέο αγθχξσζεο θαιχκκαηνο, δχν αλά πιεπξά πιαηζίνπ, έσο 150mm έθαζηε)  
γ.  Ζ ηνπνζέηεζε θαη πάθησζε κε ηζρπξή ηζηκεληνθνλίακα (600 θηιψλ ηζηκέληνπ) ησλ αγθπξίσλ – 
πξνεμνρψλ ηνπ κεηαιιηθνχ θαιχκκαηνο 
δ.   Ζ ξχζκηζε ηεο απαηηνχκελεο ηειηθήο ζηάζκεο ηνπ θαιχκκαηνο πξνθεηκέλνπ λα κελ πθίζηαηαη 
νπδεκία πςνκεηξηθή δηαθνξά κε ηελ ινηπή πιαθφζηξσζε ησλ πεδνδξνκίσλ ή πεδνδξφκσλ 
ε. Ζ πξνκήζεηα, θαηεξγαζία θαη κεηαθνξά ηνπ πιηθνχ επίζηξσζεο (θπβφιηζνη θ.ι.π.) ε 
δηάζηξσζε εληφο ηνπ θαιχκκαηνο ηδίνπ πιηθνχ (δηάζηαζε, πνηφηεηα) κε ην πιηθφ επίζηξσζεο ηνπ 
πεδνδξνκίνπ ή δξφκνπ ηνπνζεηεκέλα κε ηζρπξφ ηζηκεληνθνλίακα (θνιπκπεηφ) ηεξψληαο θαη 
εζσηεξηθά ηνπο αξκνχο ηεο εμσηεξηθήο ηνπ πιαηζίνπ πιαθφζηξσζεο. 
ζη. Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηνπ κεηαιιηθνχ πιαηζίνπ έδξαζεο θαη ηνπ θαιχκκαηνο 
επηζηεγάζκαηνο απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα θαηεγνξίαο Β125, γαιβαληζκέλα ελ ζεξκφ ράιπβα, 
πνηφηεηαο 1.0037 θιάζε θφξηηζεο 
δ.  Σν αξκνιφγεκα κε πδαξέο ηζηκεληνθνλίακα ηζηκέληνπ κε πξνζζήθε νηθνδνκηθήο ξεηίλεο 
θαη ρξσζηηθήο έηζη ψζηε ε απφρξσζε ηνπ πιηθνχ αξκνινγήκαηνο λα είλαη παξφκνηα κε ην αλνηρηφ 
θφλην ηνπ θπβνιίζνπ. 
ε.  Ζ δαπάλε ζε εξγαζία θαη πιηθά γηα ηελ επηζθεπή ηνπ θξεαηίνπ, ήηνη δηακφξθσζε κε ηζρπξή 
ηζηκεληνθνλίακα ηνπ ππζκέλα έδξαζεο, επηζθεπή ησλ πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ απφ νπνηνδήπνηε 
πιηθφ, ε αλχςσζε ή θαηαβηβαζκφο ή ε αλαθαηαζθεπή εθ λένπ ζην ζχλνιφ ηνπ, ε εμαγσγή θαη 
απνθνκηδή ησλ αρξήζησλ πιηθψλ. 
ζ.  Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηνπ πιαηζίνπ – ηειάξνπ έδξαζεο θαη ηνπ θαιχκκαηνο  
η. Ζ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ κπάδσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ν πιήξεο 
θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ ηεο επέκβαζεο. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη πξν ηεο ηνπνζεηήζεσο ν Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη δείγκα ζηελ Δπίβιεςε γηα 
έγθξηζε. 
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Σηκή αλά ηεκάρην πιήξσο απνπεξαησκέλεο εξγαζίαο (ηεκ), γηα θξεάηηα επηθάλεηαο θαιχκκαηνο 
έσο 0,09m2. Γηα κεγαιχηεξα θξεάηηα ε ηηκή ζα αλαπξνζαξκφδεηαη κε πνιιαπιαζηαζκφ επί ηνλ 
ζπληειεζηή Δ / 0,09, φπνπ Δ είλαη ε επηθάλεηα ηνπ θξεαηίνπ βάζεη ησλ εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 
ηνπ θαιχκκαηνο. 

 

Σηκή αλά ηνπνζεηνχκελν θάιπκκα επηζηεγάζκαηνο (πιαίζην – ηειάξν έδξαζεοθαη  θάιπκκα) (ηεκ). 
 

 
ΔΤΡΩ         Οινγξάθωο:   Γηαθόζηα ηξηάληα   

Αξηζκεηηθά:   230,00 
 
 

Α.Σ. – 3.16 
ΑΣΗΔ 8066.4  Καηαζθεπήθξεαηίνππδξνξξνώλ 
 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΤΓΡ 6744) 
 

Καηαζθεπή θξεαηίνπ πδξνξξνψλ ειαρίζησλ δηαζηάζεσλ 150Υ150 θαη κεγίζησλ δηαζηάζεσλ 
250Υ250 γηα ηελ ζπιινγή ησλ νκβξίσλ θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο ζε πθηζηάκελν ή λέν 
θαηαζθεπαδφκελνδαγσγφ απνξξνήο νκβξίσλ (πδξνξξνή). 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 

 ε εθζθαθή κε ηα ρέξηα ζε έδαθνο γαηψδεο – εκηβξαρψδεο, ε δηάζηξσζε ππζκέλα κε ζθπξφδεκα 
C16/20 πάρνπο 10εθ.   

 ηε δφκεζε ησλ πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ κε νπηνπιηλζνδνκή πάρνπο κηάο (1) πιίλζνπ θαη 
ηζηκεληνθνληάκαηνο 400 θηιψλ ηζηκέληνπ   

 ε εξγαζία ελζσκάησζεο ζηα πιεπξηθά ηνηρεία ηεο θαηάιεμεο ηεο θαηαθνξχθνπ πδξνξξνήο αιιά 
θαη ηνπ αγσγνχ εμφδνπ ησλ νκβξίσλ εθ ηνπ θξεαηίνπ  

 ε επίρξηζε κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 θηιψλ ηζηκέληνπ ηνπ ππζκέλα θαη ησλ πιεπξηθψλ 
επηθαλεηψλ ηνπ θξεαηίνπ 

 ε απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη αρξήζησλ πιηθψλ, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη ε 
κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 ηα πάζεο θχζεσο κηθξνυιηθά, εμνπιηζκφο, κέζα θαη εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε 
ηεο πεξαησκέλεο εξγαζίαο. 

 
ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη ην πιαίζην έδξαζεο θαη ην θάιπκκα ηνπ θξεαηίνπ ηα νπνία 
ακνίβνληαηηδηαηέξσο κε άιιν ζπκβαηηθφ άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ.  

 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν γαιβαληζκέλσλ ζηδεξψλ εμαξηεκάησλ πιήξσο ηνπνζεηεκέλσλ. 

 
ΔΤΡΩ         Οινγξάθωο:   Σξηάληα πέληε 

 Αξηζκεηηθά:   35,00        
 

 

Α.Σ. – 3.17 
ΑΣΗΔ 9315.1  ΠιαζηηθόοζωιήλαοαπόζθιεξόP.V.CΦ75γηαπδξνξξνέο 
 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΖΛΜ 8) 
 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζην ρψξν ελζσκάησζεο θαη εγθαηάζηαζε ελφο κέηξνπ πιαζηηθνχ ζσιήλα 
απφ ζθιεξφ PVC, κε θεθαιή εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 75mm, πάρνπο 2mm, αλζεθηηθνχ ζε εζσηεξηθή 
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πίεζε 4ATM, πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 127/7 -1970 θαη 143/Μαξηίνπ 1971 ηνπ 
Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ηα απαηηνχκελα εηδηθά ηεκάρηα, θάζε εξγαζία 
ζχλδεζεο ηνπ ζσιήλα κε ην θξεάηην νκβξίσλ θαη ηελ νπή δηέιεπζεο επί ηνπ θξαζπέδνπ, νη 
εξγαζίεο γηα ηνλ θαζαξηζκφ (θνπή, ιηκάξηζκα) ησλ πξνο έλσζε ησλ αγσγψλ, ε ζηεγαλνπνίεζε 
ησλ ζπλδέζεσλ θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε δαπάλε θαη εξγαζία απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε έλσζε 
θαη ιεηηνπξγία ησλ αγσγψλ. 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 

 
ΔΤΡΩ         Οινγξάθωο:   Πέληε  

Αξηζκεηηθά:   5,00 
 
 

Α.Σ. – 3.18 
ΑΣΗΔ 9315.2 Πιαζηηθόο ζωιήλαο από ζθιεξό P.V.C δηαηνκήο 6Υ10 εθ. γηα πδξνξξνέο 
 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΖΛΜ 8) 
 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζην ρψξν ελζσκάησζεο θαη εγθαηάζηαζε ελφο κέηξνπ πιαζηηθνχ ζσιήλα 
απφ ζθιεξφ PVC, δηαηνκήο 6Υ10εθ., πηέζεσο ιεηηνπξγίαο δηα 20oC κέρξη 4atm κεγάιεο κεραληθήο 
θαη ρεκηθήο αληνρήο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ηα απαηηνχκελα εηδηθά ηεκάρηα, θάζε εξγαζία 
ζχλδεζεο ηνπ ζσιήλα κε ην θξεάηην νκβξίσλ θαη ηελ νπή δηέιεπζεο επί ηνπ θξαζπέδνπ, νη 
εξγαζίεο γηα ηνλ θαζαξηζκφ (θνπή, ιηκάξηζκα) ησλ πξνο έλσζε ησλ αγσγψλ, ε ζηεγαλνπνίεζε 
ησλ ζπλδέζεσλ θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε δαπάλε θαη εξγαζία απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε έλσζε 
θαη ιεηηνπξγία ησλ αγσγψλ 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 

 
ΔΤΡΩ         Οινγξάθωο:   Γέθα  

Αξηζκεηηθά:   10,00 
 

 

Α.Σ. – 3.19 
ΑΣΗΔ 9315.3Δπηζθεπή - ζπλαξκνγή ππάξρνπζαο θαηαθνξύθνπ πδξνξξνήο 
 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΖΛΜ 8) 
 

Γηα ηελ απνμήισζε παιαηάο θαηαθνξχθνπ πδξνξξνήο πξνζεθηηθά εκθαλνχο ή εληνηρηζκέλεο 
εληφο ζηχινπ εθ ζθπξνδέκαηνο ή νξζνκαξκάξσζεο, ηελ θνπή, ηελ απνθαηάζηαζε θζαξκέλνπ 
(ζπαζκέλνπ ή ειιεηπνχο) θαηαθφξπθνπ ηκήκαηνο θ.ι.π., ηελ ηνπνζέηεζε εηδηθνχ ηεκαρίνπ γηα ηελ 
πξνζαξκνγή ηνπ πθηζηάκελεο πδξνξξνήο κε ην λέν αγσγφ, ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηνπ 
λένπ αγσγνχ PVC δηαηνκήο 6Υ10εθ, ή θπθιηθήο δηαηνκήο έσο Φ160 θαη ζε χςνο 1,00κ. απφ ην 
θξεάηην δαπέδνπ ή ηελ ηειηθή ζέζε απνξξνήο θαη πιηθψλ αλεγκέλα ζε δαπάλε εξγαζίαο ηερλίηε 
θαη βνεζνχ ηερλίηε γηα πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην επηζθεπαδφκελεο πδξνξνήο (ηεκ.) 

 
ΔΤΡΩ         Οινγξάθωο:   Γέθα νθηώ 

Αξηζκεηηθά:   18,00 
 

Πάηξα, 18/04/2018 Πάηξα, 18/04/2018 Πάηξα, 18/04/2018 

 ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 
Ζ πληαμαζα Ζ Πξντζηακέλε Σκήκαηνο 

Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ 
Ζ Γηεπζχληξηα 

Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ 
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Μαξία Εέξβα 
Πνιηηηθφο  Μερ/θφο 

Μαξία Εέξβα 
Πνιηηηθφο Μερ/θφο 

Διέλε Αιεμνπνχινπ 
Αγξνλ. Σνπνγξ. Μεραληθφο 
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ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά 

Σεχρε Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε.  

 

1.1 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ 

εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Δξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο  πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

 

Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ απφδνζε 

ησλ κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ 

δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κε κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ 

παξφληνο. 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ελδεηθηηθά θαη φρη 

πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη  ηα θάησζη: 

 

1.1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα 

εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θιπ πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα 

ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  

 

1.1.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ 

πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, θχιαμεο, 

επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο 

θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη 

ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά 

πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε  αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

 

 Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε 

θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο ή/θαη ζε εγθεθξηκέλνπο ρψξνπο ελαιιαθηηθήο  δηαρείξηζεο 

Απνβιήησλ Δθζθαθψλ Καηαζθεπψλ & Καηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ) ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ θαη ηεο ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010, ζχκθσλα κε ηελ 

Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζηνλ 

ΔΦΚΑ, ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε 

πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο,  νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, 

εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο 

πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θιπ, ηνπ πάζεο θχζεσο 

πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ππαιιήισλ 

εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ 

ζπλεξγείσλ θιπ.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί 

ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

  

1.1.4 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηαξξχζκηζεο απηψλ, αλέγεξζεο γξαθείσλ, 

εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο 

θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
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1.1.5 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ, απνκάθξπλζήο 

ηνπο κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη  νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά 

ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο 

Όξνπο. 

 

1.1.6 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ 

εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε 

ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο 

εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.7 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο 

ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξν-ηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, θιπ, ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο 

απηνχ.  

 

ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή 

ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ 

θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο 

θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο 

ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ  θαηαζθεπέο 

απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ)  θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ 

απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  

 

Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ 

εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 

(α)  Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην 

Γεκφζην 

(β)  Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, 

αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

 

1.1.8 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Δξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά 

κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινηπέο αζθαιηζηηθέο 

θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηνπ Δξγνπ. 

 

1.1.9 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο 

θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο 

ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ 

εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο 

απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ  θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο 

(εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 

ηνπο.   

 

1.1.10 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο 

‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ζηελ κειέηε, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο 

ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο  (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη  δνθηκέο, αμία πιηθψλ, 

ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.) 

 

1.1.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα 

κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε 
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θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα 

ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν 

ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο 

(πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Δξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ 

απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.  

 

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη 

ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

 

1.1.12 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε 

ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ  αδξαλψλ πιηθψλ 

πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ 

επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  

  

 Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Δξγνπ πξνδηαγξαθέο, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ.   

 

1.1.13 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη 

πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

 

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Ο.Κ.Ω. 

θιπ.),  

(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ  (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ),  

(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα 

απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, θιπ.),  

(δ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,  

(ε)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ  (ηνπνγξαθηθψλ, 

εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα 

είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο 

Σηκνινγίνπ  

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη  νρεκάησλ,  

(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ 

γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, 

βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 

 

1.1.14 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη  νρεκάησλ ζηηο 

ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά:  

 

(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m,  γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην 

απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε ηηκνιφγεζε 

απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ.  

 

(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή 

θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, 

φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε  ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ 

εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή 

ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε 

ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε 

ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ 
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πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ 

πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε 

ηηκνιφγεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ. 

 

1.1.15 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ,  παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, 

πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ησλ 

ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θιπ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ 

έξγνπ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηελ Δ..Τ., νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ 

απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν 

ηνπ εδάθνπο, πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο θ.ν.θ.), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ 

ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο 

νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]), ζχκθσλα κε ηα 

θαζνξηδφκελα ζηελ Σ..Τ. θαη γεληθφηεξα ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο νη 

δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ Δξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο 

θαη Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Δξγνπ  (ΑΤ-ΦΑΤ) θαη ηνπ  Μεηξψνπ 

Έξγνπ θαη παξαγσγήο ηνπ αξηζκνχ αληηηχπσλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.16 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην 

ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο 

θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε εθπξφζσπν ηεο 

Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη 

ππνινγηζκψλ  πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν.  

  

1.1.17 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε).  

 

1.1.18 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία  ησλ εληνπηδνκέλσλ 

κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω.  

 

1.1.19 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο θνίηεο 

πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ 

απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ, ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα 

θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ 

αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.  

 

1.1.20 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ 

θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θιπ, 

θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ  απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη 

ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπέο θαη εκπφδηα θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη. 

 

1.1.21 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  

 

1.1.22 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα δηάθνξα 

ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά 

ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο 

απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ι.π.), εθηφο 

εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο.  
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1.1.23 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. πνπ 

δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ 

απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν 

αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Δξγνπ. 

 

1.1.24 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα 

θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θιπ) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε 

ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ  δηαηάμεσλ θαη 

γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

1.1.25 Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ  ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, ζχκθσλα 

κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.26 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο 

δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ 

θαη πιηθψλ  θαηαζθεπήο ηνπ Δξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ 

ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), 

θαζψο θαη νη δαπάλεο  εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή 

αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, 

εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε 

ππαξρνπζψλ θαη ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ), ζχκθσλα 

κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

 

1.1.27 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, ηερληθψλ 

έξγσλ θ.ι.π., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, εθηφο αλ 

πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.28 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ 

απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη 

αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο επζηάζεηαο πξαλψλ, κειέηεο ηθξησκάησλ, κειέηεο εμπγίαλζεο 

εδάθνπο θιπ. 

 

1.1.29 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο  εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο 

Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο (Γ.Δ.Κ.Ο. ή 

Ο.Κ.Ω.), εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.30 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

Αλαδφρνπ ζην Έξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Δξγνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο 

ζρεηηθέο κειέηεο θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή 

πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.31 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ  θαη γεληθά φιεο 

νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο 

ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ Δξγνπ. 

 

1.1.32 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη 

απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θιπ), ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

 

(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 
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(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη 

κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή 

άιιεο εξγαζίεο. 

 

1.1.33 Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή. 

 

1.2 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ  Γεληθψλ 

Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη Οθέινπο (Ο.Δ.) ηνπ Αλαδφρνπ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο 

θχζεσο θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, 

ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ι.π. , ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο 

θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ 

Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

1.3 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ 

Κχξην ηνπ Έξγνπ. ην παξφλ έξγν εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 39α 

ηνπ Ν.2859/2000, σο ηζρχεη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ’ αξ. πξση. 47159/ΔΤΘΤ 1045/ 25-9-

2014 εξκελεπηηθή εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. 

 

1.4 Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, 

απνδεθηά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, 

νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή 

ησλ κεγεζψλ ηνπο.  

 

1.5 Κάζε είδνπο δαπάλε πνπ αθνξά ηα έμνδα δηαρείξηζεο (κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ) ησλ 

πξντφλησλ θαζαίξεζεο θαη εθζθαθήο ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο ή/θαη ζε 

εγθεθξηκέλνπο ρψξνπο ελαιιαθηηθήο  δηαρείξηζεο Απνβιήησλ Δθζθαθψλ Καηαζθεπψλ & 

Καηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ) ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ θαη ηεο 

ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
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Α.Σ. 3.20 
ΑΡΘΡΟ   1ο   

ΤΓΡ Ν1 Αποκαηάζηαζη βλάβηρ δικηύος ύδπεςζηρ διαηομήρ  ½’’ μέσπι και 2’’ από 

οποιοδήποηε ςλικό εκηόρ πολςαιθςλενίος  

(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο   ΤΓΡ 6621.1) 

 
Γηα ηελ απνθαηάζηαζε κηαο βιάβεο αγσγνχ χδξεπζεο, ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο ΓΔΤΑΠ, 

νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο απφ 1/2’’ κέρξη θαη 2’’ απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ φπσο ζηδεξνζσιήλα, 

ακηαληνζσιήλα, πιαζηηθή PVC, ρπηνζίδεξν θ.ι.π εμαηξνπκέλνπ ηνπ πνιπαηζπιελίνπ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαζηψλ θνπήο, θαζαίξεζεο, εθζθαθήο θαη επαλαθνξάο ηνκήο κήθνπο έσο 

3,00 κέηξα θαη πιάηνπο έσο 2,50 κέηξσλ, ήηνη εξγαζία κε κεραληθά κέζα ε κε ηα ρέξηα, ραιάξσζεο 

εδάθνπο κε ρξήζε θνκπξεζέξ φπνπ απαηηείηαη, άληιεζε ησλ λεξψλ κε ρξήζε αληιίαο ή άιιν κέζν, 

αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο θαη εθζθαθήο πξνο απνθάιπςε ηνπ αγσγνχ, απνθαηάζηαζε 

ηεο βιάβεο κε ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επηηφπνπ φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εμαξηεκάησλ θαη 

πιηθψλ.  

Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε (ξαθφξ, ηαπ, ζπζηνιέο, κνχθεο, δηθιείδεο 

BV, καλζφλ, δηκπν, δσζηήξεο θιπ) ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζα ηπγράλνπλ 

πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο, έγθξηζεο απφ ηελ Τπεξεζία. 

Η απνθαηάζηαζε αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ κήθνπο κέρξη ην πδξφκεηξν ζηε πεξίπησζε βιάβεο ζηελ 

ηδησηηθή παξνρή θαη ηκήκαηνο κέρξη 3,00 κέηξα ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο. ηελ 

ηδησηηθή παξνρή, εάλ απαηηεζεί ε αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο ζα γίλεηαη πάληα κε πιηθφ 

πνιπαηζπιελίνπ DN28, DN32, DN63. Δπαλεπίρσζε ηεο ηνκήο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ ηεο 

ΠΣΠ-155 (3Α)  αθνχ πξνεγνπκέλσο γίλεη δηάζηξσζε ζπαζηήο άκκνπ θαη εγθηβσηηζκφο ηνπ αγσγνχ 

κε πάρνο ζηξψζεσο είθνζη πέληε (25) εθαηνζηά, δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε ησλ πξντφλησλ επίρσζεο, 

θνξηνεθθφξησζε απεπζείαο ησλ πιηθψλ θαζαίξεζεο – εθζθαθήο, κεηαθνξά ηνπο πξνο απφξξηςε ζε 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε  θαη ηέινο επαλαθνξά ηεο νδνχ ή ηνπ πεδνδξνκίνπ (θαζψο επίζεο θαη ησλ 

θξεαηίσλ ησλ πδξνκέηξσλ ή δηθιείδσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο εάλ απαηηεζεί, αληηθαηάζηαζεο ησλ 

ρπηνζηδεξψλ θαιπκκάησλ θξεαηίσλ πνπ απνδεκηψλνληαη κε ην αληίζηνηρν άξζξν) άκεζα ζηελ 

πξσηαξρηθή ηνπο θαηάζηαζε, δειαδή κε αζθαιηφζηξσζε ζηελ πεξίπησζε δξφκνπ κε αζθαιηηθφ 

νδφζηξσκα πάρνπο ζηξψζεο 5 εθ, ζθπξνδέηεζε ηεο ηνκήο κε ζθπξφδεκα C16/20 πάρνπο ζηξψζεσο 

(15) εθαηνζηψλ ζηελ πεξίπησζε ηζηκεληφδξνκνπ, ή πιαθφζηξσζεο ζε πεδνδξφκην. Πξηλ ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο ζα πξαγκαηνπνηείηαη πεξηκεηξηθή θνπή ησλ αλνκνηνκνξθηψλ ησλ ρεηιψλ κε 

ρξήζε αξκνθφθηε.    

Καηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ζε εληαίν κήθνο κέρξη 3,00 κέηξα αγσγνχ απνθαζίζηαληαη φιεο 

νη ππάξρνπζεο δηαξξνέο (κπνξεί λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα) θαη επηκεηξνχληαη σο έλα (1) 

ηεκάρην ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο θαη 

κέζα γηα ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε ησλ ηνκψλ πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ, φπσο θσηεηλνί 

ζεκαηνδφηεο, πεξηθξάμεηο - αληηζηεξίμεηο θ.ι.π. ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, εξγαζίεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο ζην ελ ιφγσ ηκήκα ηνπ δηθηχνπ θαζψο επίζεο θαη ηπρφλ 

θαζπζηεξήζεηο απφ δηάθνξεο αηηίεο (δηαθνπήο λεξνχ, εθθέλσζε- απνκφλσζε ηνπ δηθηχνπ, 

θπθινθνξία νρεκάησλ θιπ.), ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο θαη εξγαιεία. Δπίζεο κε ηηο ηηκέο ηνπ 

άξζξνπ απηνχ ζα απνδεκηψλεηαη ε απνθαηάζηαζε βιάβεο ζηελ ηδησηηθή παξνρή απφ νπνηαδήπνηε 

πιηθφ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πνιπαηζπιελίνπ κέρξη θαη δηαηνκήο DN32 . (φια ηα αλσηέξσ 

αθνξνχλ ηα άξζξα απφ 1.1 έσο θαη 1.3 ). 

Με ηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ 1.4 απνδεκηψλεηαη θάζε είδνπο εξγαζία γηα ηελ επηζθεπή δηαξξνήο εληφο 

θξεαηίνπ δηθιείδαο ή πδξνκέηξνπ ηδησηηθήο παξνρήο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε θαζαίξεζε ηνπ θξεαηίνπ, 

φπσο αληηθαηάζηαζε ξαθφξ, κνχθαο, ζπζηνιήο, πδξνκέηξνπ, ζχζθημε εμαξηεκάησλ θιπ. κε ηελ 

πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ θαη κεηαθνξά ηνπο  επηηφπνπ.    

 

 

          Σηκή αλά έλα (1) ηεκάρην        



ΔΕΥΑΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΥΔΡΕΥΗ                         ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΑΣΡΑ - 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2(ΚΑΣΩ ΠΟΛΗ) ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 (ΔΙΚΣΤΟ ΠΟΔΗΛΑΣΟΔΡΟΜΩΝ)» 

Σηκνιφγην Μειέηεο  - 8 - 

         ΔΤΡΩ Οινγξάθσο:      Σπιάνηα πένηε  

  Αξηζκεηηθψο:     35,00 

          

Α.Σ. 3.21 
 ΑΡΘΡΟ   2ο   

ΤΓΡ Ν2 Αποκαηάζηαζη βλάβηρ δικηύος ύδπεςζηρ διαηομήρ άνω ηων 2’’ μέσπι και 

DN160 από οποιοδήποηε ςλικό εκηόρ πολςαιθςλενίος 

(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο   ΤΓΡ 6621.2) 

 

Γηα ηελ απνθαηάζηαζε κηαο βιάβεο αγσγνχ χδξεπζεο ή δηθιείδαο ειέγρνπ δηθηχνπ (ειαζηηθήο 

έκθξαμεο), ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο ΓΔΤΑΠ, νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο άλσ ησλ 2’’ κέρξη θαη 

DN160 απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ φπσο ζηδεξνζσιήλα, ακηαληνζσιήλα, πιαζηηθή PVC, ρπηνζίδεξν 

θ.ι.π εμαηξνπκέλνπ ηνπ πνιπαηζπιελίνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαζηψλ θνπήο, θαζαίξεζεο, 

εθζθαθήο θαη επαλαθνξάο ηνκήο κήθνπο έσο 5,00 κέηξα θαη πιάηνπο έσο 2,50 κέηξσλ, ήηνη εξγαζία 

κε κεραληθά κέζα ε κε ηα ρέξηα, ραιάξσζεο εδάθνπο κε ρξήζε θνκπξεζέξ φπνπ απαηηείηαη, άληιεζε 

ησλ λεξψλ κε ρξήζε αληιίαο ή άιιν κέζν, αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο θαη εθζθαθήο πξνο 

απνθάιπςε ηνπ αγσγνχ, απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο κε ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επηηφπνπ φισλ 

ησλ απαηηνχκελσλ εμαξηεκάησλ θαη πιηθψλ.  

Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε (ξαθφξ, ηαπ, ζπζηνιέο, κνχθεο, δηθιείδεο 

BV, καλζφλ, δηκπφ θιπ) ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζα ηπγράλνπλ πξηλ ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπο, έγθξηζεο απφ ηελ Τπεξεζία. Η ρξήζε κεραληθψλ ζπλδέζκσλ (multi) ζα γίλεηαη 

κεηά απφ ππφδεημε ηεο Τπεξεζίαο θαη ζα απνδεκηψλνληαη κε ην αλάινγν άξζξν ηνπ παξφληνο 

ηηκνινγίνπ.    

Η απνθαηάζηαζε αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ κήθνπο κέρξη ην πδξφκεηξν ε θνιεθηέξ ζηε πεξίπησζε 

βιάβεο ζηελ ηδησηηθή παξνρή θαη ηκήκαηνο κέρξη 5,00 κέηξα ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ δηθηχνπ 

δηαλνκήο. Δπαλεπίρσζε ηεο ηνκήο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ ηεο ΠΣΠ-155 (3Α) αθνχ 

πξνεγνπκέλσο γίλεη δηάζηξσζε ζπαζηήο άκκνπ θαη εγθηβσηηζκφο ηνπ αγσγνχ κε πάρνο ζηξψζεσο 

είθνζη πέληε (25) εθαηνζηά, δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε ησλ πξντφλησλ επίρσζεο, θνξηνεθθφξησζε 

απεπζείαο ησλ πιηθψλ θαζαίξεζεο – εθζθαθήο, κεηαθνξά ηνπο πξνο απφξξηςε ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε  θαη ηέινο επαλαθνξά ηεο νδνχ ή ηνπ πεδνδξνκίνπ (θαζψο επίζεο θαη ησλ θξεαηίσλ ησλ 

πδξνκέηξσλ ή δηθιείδσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο εάλ απαηηεζεί, αληηθαηάζηαζεο ησλ ρπηνζηδεξψλ 

θαιπκκάησλ θξεαηίσλ πνπ απνδεκηψλνληαη κε ην αληίζηνηρν άξζξν) άκεζα ζηελ πξσηαξρηθή ηνπο 

θαηάζηαζε, δειαδή κε αζθαιηφζηξσζε ζηελ πεξίπησζε δξφκνπ κε αζθαιηηθφ νδφζηξσκα πάρνπο 

ζηξψζεο 5 εθ, ζθπξνδέηεζε ηεο ηνκήο κε ζθπξφδεκα C16/20 πάρνπο ζηξψζεσο (15) εθαηνζηψλ ζηελ 

πεξίπησζε ηζηκεληφδξνκνπ, ή πιαθφζηξσζεο ζε πεδνδξφκην. Πξηλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη πεξηκεηξηθή θνπή ησλ αλνκνηνκνξθηψλ ησλ ρεηιψλ κε ρξήζε αξκνθφθηε.    

Καηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ζε εληαίν κήθνο κέρξη 5,00 κέηξα αγσγνχ απνθαζίζηαληαη φιεο 

νη ππάξρνπζεο δηαξξνέο (κπνξεί λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα) θαη επηκεηξνχληαη σο έλα (1) 

ηεκάρην ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο θαη 

κέζα γηα ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε ησλ ηνκψλ πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ, φπσο θσηεηλνί 

ζεκαηνδφηεο, πεξηθξάμεηο - αληηζηεξίμεηο θ.ι.π. ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, εξγαζίεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο ζην ελ ιφγσ ηκήκα ηνπ δηθηχνπ θαζψο επίζεο θαη ηπρφλ 

θαζπζηεξήζεηο απφ δηάθνξεο αηηίεο (δηαθνπήο λεξνχ, εθθέλσζε ηνπ δηθηχνπ, απνκφλσζε, 

θπθινθνξία νρεκάησλ θιπ.) ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο θαη εξγαιεία.  

 

          Σηκή αλά έλα (1) ηεκάρην           

         ΔΤΡΩ Οινγξάθσο:     Πενήνηα ηέζζεπα 

  Αξηζκεηηθψο:    54,00 
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Α.Σ. 3.22 
 

ΑΡΘΡΟ    3ο   

ΤΓΡ  Ν3 Αποκαηάζηαζη βλάβηρ δικηύος ύδπεςζηρ από ςλικό πολςαιθςλενίος 

διαηομήρ μέσπι και DN160 

(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο   ΤΓΡ 6621.3) 

 

Γηα ηελ απνθαηάζηαζε κηαο βιάβεο αγσγνχ χδξεπζεο ή δηθιείδαο ειέγρνπ δηθηχνπ (ειαζηηθήο 

έκθξαμεο), ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο ΓΔΤΑΠ, νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο κέρξη θαη DN160 απφ πιηθφ 

πνιπαηζπιελίνπ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαζηψλ θνπήο, θαζαίξεζεο, εθζθαθήο θαη επαλαθνξάο 

ηνκήο κήθνπο έσο 5,00 κέηξα θαη πιάηνπο έσο 2,50 κέηξσλ, ήηνη εξγαζία κε κεραληθά κέζα ε κε ηα 

ρέξηα, ραιάξσζεο εδάθνπο κε ρξήζε θνκπξεζέξ φπνπ απαηηείηαη, άληιεζε ησλ λεξψλ κε ρξήζε 

αληιίαο ή άιιν κέζν, αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο θαη εθζθαθήο πξνο απνθάιπςε ηνπ 

αγσγνχ, απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο κε ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επηηφπνπ φισλ ησλ 

απαηηνχκελσλ εμαξηεκάησλ θαη πιηθψλ.  

Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε (εμαξηήκαηα πνιπαηζπιελίνπ, 

ειεθηξνκνχθεο, ιαηκνί, ηαπ, γσληέο, ζπζηνιέο, ζέιιεο παξνρήο, ζσιήλαο θιπ) ζα αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζα ηπγράλνπλ πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο, έγθξηζεο απφ ηελ 

Τπεξεζία. 

Η ρξήζε κεραληθψλ ζπλδέζκσλ (multi) ζα γίλεηαη κεηά απφ ππφδεημε ηεο Τπεξεζίαο θαη ζα 

απνδεκηψλνληαη κε ην αλάινγν άξζξν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ.  

Η απνθαηάζηαζε αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ κήθνπο κέρξη ην πδξφκεηξν ζηε πεξίπησζε βιάβεο ζηελ 

ηδησηηθή παξνρή (εμαηξνχληαη νη ηδησηηθέο παξνρέο δηαηνκήο έσο θαη DN32 πνπ απνδεκηψλνληαη κε 

ηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ), θαη ηκήκαηνο κέρξη 5,00 κέηξα ζε πεξίπησζε 

βιάβεο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο. Δπαλεπίρσζε ηεο ηνκήο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ ηεο ΠΣΠ-155 

(3Α)  αθνχ πξνεγνπκέλσο γίλεη δηάζηξσζε ζπαζηήο άκκνπ θαη εγθηβσηηζκφο ηνπ αγσγνχ κε πάρνο 

ζηξψζεσο είθνζη πέληε (25) εθαηνζηά, δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε ησλ πξντφλησλ επίρσζεο, 

θνξηνεθθφξησζε απεπζείαο ησλ πιηθψλ θαζαίξεζεο – εθζθαθήο, κεηαθνξά ηνπο πξνο απφξξηςε ζε 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε  θαη ηέινο επαλαθνξά ηεο νδνχ ή ηνπ πεδνδξνκίνπ (θαζψο επίζεο θαη ησλ 

θξεαηίσλ ησλ πδξνκέηξσλ ή δηθιείδσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο εάλ απαηηεζεί, αληηθαηάζηαζεο ησλ 

ρπηνζηδεξψλ θαιπκκάησλ θξεαηίσλ πνπ απνδεκηψλνληαη κε ην αληίζηνηρν άξζξν) άκεζα ζηελ 

πξσηαξρηθή ηνπο θαηάζηαζε, δειαδή κε αζθαιηφζηξσζε ζηελ πεξίπησζε δξφκνπ κε αζθαιηηθφ 

νδφζηξσκα πάρνπο ζηξψζεο 5 εθ, ζθπξνδέηεζε ηεο ηνκήο κε ζθπξφδεκα C16/20 πάρνπο ζηξψζεσο 

(15) εθαηνζηψλ ζηελ πεξίπησζε ηζηκεληφδξνκνπ, ή πιαθφζηξσζεο ζε πεδνδξφκην. Πξηλ ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο ζα πξαγκαηνπνηείηαη πεξηκεηξηθή θνπή ησλ αλνκνηνκνξθηψλ ησλ ρεηιψλ κε 

ρξήζε αξκνθφθηε.    

Καηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ζε εληαίν κήθνο κέρξη 5,00 κέηξα αγσγνχ απνθαζίζηαληαη φιεο 

νη ππάξρνπζεο δηαξξνέο (κπνξεί λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα) θαη επηκεηξνχληαη σο έλα (1) 

ηεκάρην ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο θαη 

κέζα γηα ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε ησλ ηνκψλ πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ, φπσο θσηεηλνί 

ζεκαηνδφηεο, πεξηθξάμεηο – αληηζηεξίμεηο θ.ι.π. ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, εξγαζίεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο ζην ελ ιφγσ ηκήκα ηνπ δηθηχνπ θαζψο επίζεο θαη ηπρφλ 

θαζπζηεξήζεηο απφ δηάθνξεο αηηίεο (δηαθνπήο λεξνχ, εθθέλσζε ηνπ δηθηχνπ, απνκφλσζε, 

θπθινθνξία νρεκάησλ θιπ.), ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο θαη εξγαιεία (κεραλέο ζπγθφιιεζεο, 

θιακπο,  squeeze off  θιπ).  

          Σηκή αλά έλα (1) ηεκάρην           

         ΔΤΡΩ Οινγξάθσο:     Ογδόνηα ηέζζεπα 

  Αξηζκεηηθψο:    84,00 
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Α.Σ. 3.23 
 

ΑΡΘΡΟ  4ο  

ΤΓΡ  Ν4 Αποκαηάζηαζη βλάβηρ δικηύος ύδπεςζηρ από οποιοδήποηε ςλικό, 

διαηομήρ άνω ηηρ DN160, μέσπι και DN355 ζςμπεπιλαμβανόμενος και ηος 

πολςαιθςλενίος  

(Κσδηθφο  αλαζεψξεζεο   ΤΓΡ 6621.4) 

 

Γηα ηελ απνθαηάζηαζε κηαο βιάβεο αγσγνχ χδξεπζεο ή δηθιείδαο ειέγρνπ δηθηχνπ (ειαζηηθήο 

έκθξαμεο), ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο ΓΔΤΑΠ, νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο άλσ ηεο  DN160, κέρξη θαη 

DN355 θαη απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ φπσο ζηδεξνζσιήλα, ακηαληνζσιήλα, πιαζηηθή PVC, ζσιήλα 

πνιπαηζπιελίνπ, ρπηνζίδεξν θ.ι.π) πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαζηψλ θνπήο, θαζαίξεζεο, εθζθαθήο 

θαη επαλαθνξάο ηνκήο κήθνπο έσο 6,00 κέηξα θαη πιάηνπο έσο 2,50 κέηξσλ, ήηνη εξγαζία κε 

κεραληθά κέζα ε κε ηα ρέξηα, ραιάξσζεο εδάθνπο κε ρξήζε θνκπξεζέξ φπνπ απαηηείηαη, άληιεζε 

ησλ λεξψλ κε ρξήζε αληιίαο ή άιιν κέζν, αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο θαη εθζθαθήο πξνο 

απνθάιπςε ηνπ αγσγνχ, απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο κε ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επηηφπνπ φισλ 

ησλ απαηηνχκελσλ εμαξηεκάησλ θαη πιηθψλ.  

Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε (εμαξηήκαηα πνιπαηζπιελίνπ, 

ειεθηξνκνχθεο, ιαηκνί, ηαπ, γσληέο, ζπζηνιέο, ζέιιεο παξνρήο, ζσιήλαο κνχθεο, καλζφλ, δηκπφ, 

θιπ) ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζα ηπγράλνπλ πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο, 

έγθξηζεο απφ ηελ Τπεξεζία. 

ηνπο πιαζηηθνχο αγσγνχο απφ  PVC ε επηζθεπή ζα γίλεηαη σο επί ην πιείζηνλ κε ρξήζε καλζφλ ε 

θαηάιιεισλ θνιάξσλ γαιβαληζκέλσλ θαη ζηνπο αγσγνχο πνιπαηζπιελίνπ κε ρξήζε εμαξηεκάησλ 

πνιπαηζπιελίνπ (ειεθηξνκνχθεο θιπ).  

Η ρξήζε κεραληθψλ ζπλδέζκσλ (multi) ζα γίλεηαη κεηά απφ ππφδεημε ηεο Τπεξεζίαο θαη ζα 

απνδεκηψλνληαη κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ.    

Η απνθαηάζηαζε αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ κήθνπο κέρξη 6,00 κέηξα ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ δηθηχνπ 

δηαλνκήο. Δπαλεπίρσζε ηεο ηνκήο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ ηεο ΠΣΠ-155 (3Α)  αθνχ 

πξνεγνπκέλσο γίλεη δηάζηξσζε ζπαζηήο άκκνπ θαη εγθηβσηηζκφο ηνπ αγσγνχ κε πάρνο ζηξψζεσο 

είθνζη πέληε (25) εθαηνζηά, δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε ησλ πξντφλησλ επίρσζεο, θνξηνεθθφξησζε 

απεπζείαο ησλ πιηθψλ θαζαίξεζεο – εθζθαθήο, κεηαθνξά ηνπο πξνο απφξξηςε ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε  θαη ηέινο επαλαθνξά ηεο νδνχ ή ηνπ πεδνδξνκίνπ (θαζψο επίζεο θαη ησλ θξεαηίσλ ησλ 

δηθιείδσλ θαη εάλ απαηηεζεί, αληηθαηάζηαζεο ησλ ρπηνζηδεξψλ θαιπκκάησλ θξεαηίσλ πνπ 

απνδεκηψλνληαη κε ην αληίζηνηρν άξζξν) άκεζα ζηελ πξσηαξρηθή ηνπο θαηάζηαζε, δειαδή κε 

αζθαιηφζηξσζε ζηελ πεξίπησζε δξφκνπ κε αζθαιηηθφ νδφζηξσκα πάρνπο ζηξψζεο 5 εθ , 

ζθπξνδέηεζε ηεο ηνκήο κε ζθπξφδεκα C16/20 πάρνπο ζηξψζεσο (15) εθαηνζηψλ ζηελ πεξίπησζε 

ηζηκεληφδξνκνπ, ή πιαθφζηξσζεο ζε πεδνδξφκην. Πξηλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη πεξηκεηξηθή θνπή ησλ αλνκνηνκνξθηψλ ησλ ρεηιψλ κε ρξήζε αξκνθφθηε.    

Καηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ζε εληαίν κήθνο κέρξη 6,00 κέηξα αγσγνχ απνθαζίζηαληαη φιεο 

νη ππάξρνπζεο δηαξξνέο (κπνξεί λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα) θαη επηκεηξνχληαη σο έλα (1) 

ηεκάρην ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο θαη 

κέζα γηα ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε ησλ ηνκψλ πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ, φπσο θσηεηλνί 

ζεκαηνδφηεο, πεξηθξάμεηο - αληηζηεξίμεηο θ.ι.π. ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, εξγαζίεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο ζην ελ ιφγσ ηκήκα ηνπ δηθηχνπ θαζψο επίζεο θαη ηπρφλ 

θαζπζηεξήζεηο απφ δηάθνξεο αηηίεο (δηαθνπήο λεξνχ, εθθέλσζε ηνπ δηθηχνπ, απνκφλσζε, 

θπθινθνξία νρεκάησλ θιπ.), ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο θαη εξγαιεία (κεραλέο ζπγθφιιεζεο, 

θιακπο, squeeze off  θιπ).   

          Σηκή αλά έλα (1) ηεκάρην           

         ΔΤΡΩ Οινγξάθσο:    Δκαηόν ενενήνηα επηά 

  Αξηζκεηηθψο:   197,00 
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 Α.Σ. 3.24 
         

ΑΡΘΡΟ  5ο   

ΤΓΡ  Ν5 Αποκαηάζηαζη βλάβηρ δικηύος ύδπεςζηρ από οποιοδήποηε ςλικό,  

διαηομήρ άνω ηηρ DN355, μέσπι και DN450 ζςμπεπιλαμβανόμενος και ηος 

πολςαιθςλενίος  

(Κσδηθφο  αλαζεψξεζεο   ΤΓΡ 6621.4) 

 

Γηα ηελ απνθαηάζηαζε κηαο βιάβεο αγσγνχ χδξεπζεο ή δηθιείδαο ειέγρνπ δηθηχνπ (ειαζηηθήο 

έκθξαμεο), ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο ΓΔΤΑΠ, νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο άλσ ηεο  DN355, κέρξη θαη 

DN450 θαη απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ φπσο ζηδεξνζσιήλα, ακηαληνζσιήλα, πιαζηηθή PVC, ζσιήλα 

πνιπαηζπιελίνπ, ρπηνζίδεξν θ.ι.π) πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαζηψλ θνπήο, θαζαίξεζεο, εθζθαθήο 

θαη επαλαθνξάο ηνκήο κήθνπο έσο 6,00 κέηξα θαη πιάηνπο έσο 2,50 κέηξσλ, ήηνη εξγαζία κε 

κεραληθά κέζα ε κε ηα ρέξηα, ραιάξσζεο εδάθνπο κε ρξήζε θνκπξεζέξ φπνπ απαηηείηαη, άληιεζε 

ησλ λεξψλ κε ρξήζε αληιίαο ή άιιν κέζν, αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο θαη εθζθαθήο πξνο 

απνθάιπςε ηνπ αγσγνχ, απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο κε ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επηηφπνπ φισλ 

ησλ απαηηνχκελσλ εμαξηεκάησλ θαη πιηθψλ.  

Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε (εμαξηήκαηα πνιπαηζπιελίνπ, 

ειεθηξνκνχθεο, ιαηκνί, ηαπ, γσληέο, ζπζηνιέο, ζέιιεο παξνρήο, ζσιήλαο κνχθεο, καλζφλ, δηκπφ, 

θιπ) ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζα ηπγράλνπλ πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο, 

έγθξηζεο απφ ηελ Τπεξεζία. 

ηνπο πιαζηηθνχο αγσγνχο απφ  PVC ε επηζθεπή ζα γίλεηαη σο επί ην πιείζηνλ κε ρξήζε καλζφλ ε 

θαηάιιεισλ θνιάξσλ γαιβαληζκέλσλ θαη ζηνπο αγσγνχο πνιπαηζπιελίνπ κε ρξήζε εμαξηεκάησλ 

πνιπαηζπιελίνπ (ειεθηξνκνχθεο θιπ).  

Η ρξήζε κεραληθψλ ζπλδέζκσλ (multi) ζα γίλεηαη κεηά απφ ππφδεημε ηεο Τπεξεζίαο θαη ζα 

απνδεκηψλνληαη κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ.    

Η απνθαηάζηαζε αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ κήθνπο κέρξη 6,00 κέηξα ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ δηθηχνπ 

δηαλνκήο. Δπαλεπίρσζε ηεο ηνκήο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ ηεο ΠΣΠ-155 (3Α)  αθνχ 

πξνεγνπκέλσο γίλεη δηάζηξσζε ζπαζηήο άκκνπ θαη εγθηβσηηζκφο ηνπ αγσγνχ κε πάρνο ζηξψζεσο 

είθνζη πέληε (25) εθαηνζηά, δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε ησλ πξντφλησλ επίρσζεο, θνξηνεθθφξησζε 

απεπζείαο ησλ πιηθψλ θαζαίξεζεο – εθζθαθήο, κεηαθνξά ηνπο πξνο απφξξηςε ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε  θαη ηέινο επαλαθνξά ηεο νδνχ ή ηνπ πεδνδξνκίνπ (θαζψο επίζεο θαη ησλ θξεαηίσλ ησλ  

δηθιείδσλ εάλ απαηηεζεί, αληηθαηάζηαζεο ησλ ρπηνζηδεξψλ θαιπκκάησλ θξεαηίσλ πνπ 

απνδεκηψλνληαη κε ην αληίζηνηρν άξζξν) άκεζα ζηελ πξσηαξρηθή ηνπο θαηάζηαζε, δειαδή κε 

αζθαιηφζηξσζε ζηελ πεξίπησζε δξφκνπ κε αζθαιηηθφ νδφζηξσκα πάρνπο ζηξψζεο 5 εθ , 

ζθπξνδέηεζε ηεο ηνκήο κε ζθπξφδεκα C16/20 πάρνπο ζηξψζεσο (15) εθαηνζηψλ ζηελ πεξίπησζε 

ηζηκεληφδξνκνπ, ή πιαθφζηξσζεο ζε πεδνδξφκην. Πξηλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη πεξηκεηξηθή θνπή ησλ αλνκνηνκνξθηψλ ησλ ρεηιψλ κε ρξήζε αξκνθφθηε.    

Καηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ζε εληαίν κήθνο κέρξη 6,00 κέηξα αγσγνχ απνθαζίζηαληαη φιεο 

νη ππάξρνπζεο δηαξξνέο (κπνξεί λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα) θαη επηκεηξνχληαη σο έλα (1) 

ηεκάρην ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο θαη 

κέζα γηα ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε ησλ ηνκψλ πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ, φπσο θσηεηλνί 

ζεκαηνδφηεο, πεξηθξάμεηο - αληηζηεξίμεηο θ.ι.π. ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, εξγαζίεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο ζην ελ ιφγσ ηκήκα ηνπ δηθηχνπ θαζψο επίζεο θαη ηπρφλ 

θαζπζηεξήζεηο απφ δηάθνξεο αηηίεο (δηαθνπήο λεξνχ, εθθέλσζε ηνπ δηθηχνπ, απνκφλσζε, 

θπθινθνξία νρεκάησλ θιπ.), ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο θαη εξγαιεία (κεραλέο ζπγθφιιεζεο, 

θιακπο, squeeze off, θιπ).   

          Σηκή αλά έλα (1) ηεκάρην           

         ΔΤΡΩ Οινγξάθσο:     Σεηπακόζια δέκα 

  Αξηζκεηηθψο:   410,00 
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Α.Σ. 3.25 
 

ΑΡΘΡΟ  6ο   

ΤΓΡ  Ν6 Αποκαηάζηαζη βλάβηρ δικηύος ύδπεςζηρ από οποιοδήποηε ςλικό  

διαηομήρ από DN50 μέσπι και DN160 με  σπήζη δύο ηεμασίων μησανικών 

ζςνδέζμων (multi) 

(Κσδηθφο  αλαζεψξεζεο   ΤΓΡ 6630.1) 

 

Γηα ηελ απνθαηάζηαζε κηαο βιάβεο αγσγνχ χδξεπζεο, ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο ΓΔΤΑΠ, δηαηνκήο 

απφ DN50 κέρξη θαη DN160 θαη απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ φπσο ζηδεξνζσιήλα, ακηαληνζσιήλα, 

πιαζηηθή PVC, ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ, ρπηνζίδεξν θ.ι.π πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαζηψλ θνπήο, 

θαζαίξεζεο, εθζθαθήο θαη επαλαθνξάο ηνκήο κήθνπο έσο 5,00 κέηξα θαη πιάηνπο έσο 2,50 κέηξσλ, 

ήηνη εξγαζία κε κεραληθά κέζα ε κε ηα ρέξηα, ραιάξσζεο εδάθνπο κε ρξήζε θνκπξεζέξ φπνπ 

απαηηείηαη, άληιεζε ησλ λεξψλ κε ρξήζε αληιίαο ή άιιν κέζν, αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ 

θαζαίξεζεο θαη εθζθαθήο πξνο απνθάιπςε ηνπ αγσγνχ, θνπήο ηκήκαηνο ηνπ αγσγνχ θαη 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ κε λέν, απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο κε ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επηηφπνπ 

φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εμαξηεκάησλ θαη πιηθψλ.  

Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ζα ηπγράλνπλ πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο, έγθξηζεο απφ ηελ Τπεξεζία. 

Οη κεραληθνί ζχλδεζκνη (ηχπνπ multi WAGA) ζα είλαη νλνκαζηηθήο πίεζεο ιεηηνπξγίαο 16 αηκ. θαη 

πίεζεο δνθηκήο  24 αηκ. θαη ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηηπγράλνπλ αζθαιή ζχλδεζε αθφκε θαη εάλ 

νη αγσγνί πνπ ζπλδένληαη παξνπζηάδνπλ γσληαθή απφθιηζε κεηαμχ ηνπο 4
0
 θαη πιένλ ζηελ κία ή θαη 

ζηηο δχν πιεπξέο εθαξκνγήο ηνπο.  

Η απνθαηάζηαζε αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ κήθνπο κέρξη 5,00 κέηξα ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ δηθηχνπ 

δηαλνκήο. Δπαλεπίρσζε ηεο ηνκήο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ ηεο ΠΣΠ-155 (3Α)  αθνχ 

πξνεγνπκέλσο γίλεη δηάζηξσζε ζπαζηήο άκκνπ θαη εγθηβσηηζκφο ηνπ αγσγνχ κε πάρνο ζηξψζεσο 

είθνζη πέληε (25) εθαηνζηά, δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε ησλ πξντφλησλ επίρσζεο, θνξηνεθθφξησζε 

απεπζείαο ησλ πιηθψλ θαζαίξεζεο – εθζθαθήο, κεηαθνξά ηνπο πξνο απφξξηςε ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε  θαη ηέινο επαλαθνξά ηεο νδνχ ή ηνπ πεδνδξνκίνπ (θαζψο επίζεο θαη ησλ θξεαηίσλ ησλ 

πδξνκέηξσλ ή δηθιείδσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο εάλ απαηηεζεί, αληηθαηάζηαζεο ησλ ρπηνζηδεξψλ 

θαιπκκάησλ θξεαηίσλ πνπ απνδεκηψλνληαη κε ην αληίζηνηρν άξζξν) άκεζα ζηελ πξσηαξρηθή ηνπο 

θαηάζηαζε, δειαδή κε αζθαιηφζηξσζε ζηελ πεξίπησζε δξφκνπ κε αζθαιηηθφ νδφζηξσκα πάρνπο 

ζηξψζεο 5 εθ , ζθπξνδέηεζε ηεο ηνκήο κε ζθπξφδεκα C16/20 πάρνπο ζηξψζεσο (15) εθαηνζηψλ 

ζηελ πεξίπησζε ηζηκεληφδξνκνπ, ή πιαθφζηξσζεο ζε πεδνδξφκην. Πξηλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

ηνκήο ζα πξαγκαηνπνηείηαη πεξηκεηξηθή θνπή ησλ αλνκνηνκνξθηψλ ησλ ρεηιψλ κε ρξήζε αξκνθφθηε.    

Καηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ζε εληαίν κήθνο κέρξη 5,00 κέηξα αγσγνχ απνθαζίζηαληαη φιεο 

νη ππάξρνπζεο δηαξξνέο (κπνξεί λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα) θαη επηκεηξνχληαη σο έλα (1) 

ηεκάρην ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο θαη 

κέζα γηα ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε ησλ ηνκψλ πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ, φπσο θσηεηλνί 

ζεκαηνδφηεο, πεξηθξάμεηο - αληηζηεξίμεηο θ.ι.π. ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, εξγαζίεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο ζην ελ ιφγσ ηκήκα ηνπ δηθηχνπ θαζψο επίζεο θαη ηπρφλ 

θαζπζηεξήζεηο απφ δηάθνξεο αηηίεο (δηαθνπήο λεξνχ, εθθέλσζε ηνπ δηθηχνπ, απνκφλσζε, 

θπθινθνξία νρεκάησλ θιπ.), ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο θαη εξγαιεία (κεραλέο ζπγθφιιεζεο, 

θιακπο, squeeze off  θιπ).   

          Σηκή αλά έλα (1) ηεκάρην           

         ΔΤΡΩ Οινγξάθσο:    Πενηακόζια ζαπάνηα 

  Αξηζκεηηθψο:   540,00 
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ΑΡΘΡΟ  7ο   

ΤΓΡ  Ν7 Αποκαηάζηαζη βλάβηρ δικηύος ύδπεςζηρ από οποιοδήποηε ςλικό διαηομήρ 

άνω ηηρ DN160 μέσπι και DN250 με σπήζη δύο ηεμασίων μησανικών 

ζςνδέζμων (multi) 

(Κσδηθφο  αλαζεψξεζεο   ΤΓΡ 6630.1) 

 

Γηα ηελ απνθαηάζηαζε κηαο βιάβεο αγσγνχ χδξεπζεο, ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο ΓΔΤΑΠ, δηαηνκήο 

άλσ ηεο DN160  κέρξη θαη DN250 θαη απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ φπσο ζηδεξνζσιήλα, ακηαληνζσιήλα, 

πιαζηηθή PVC, ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ, ρπηνζίδεξν θ.ι.π πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαζηψλ θνπήο, 

θαζαίξεζεο, εθζθαθήο θαη επαλαθνξάο ηνκήο κήθνπο έσο 6,00 κέηξα θαη πιάηνπο έσο 2,50 κέηξσλ, 

ήηνη εξγαζία κε κεραληθά κέζα ε κε ηα ρέξηα, ραιάξσζεο εδάθνπο κε ρξήζε θνκπξεζέξ φπνπ 

απαηηείηαη, άληιεζε ησλ λεξψλ κε ρξήζε αληιίαο ή άιιν κέζν, αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ 

θαζαίξεζεο θαη εθζθαθήο πξνο απνθάιπςε ηνπ αγσγνχ, θνπήο ηκήκαηνο ηνπ αγσγνχ θαη 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ κε λέν, απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο κε ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επηηφπνπ 

φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εμαξηεκάησλ θαη πιηθψλ.  

Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ζα ηπγράλνπλ πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο, έγθξηζεο απφ ηελ Τπεξεζία. 

Οη κεραληθνί ζχλδεζκνη (ηχπνπ multi WAGA) ζα είλαη νλνκαζηηθήο πίεζεο ιεηηνπξγίαο 16 αηκ. θαη 

πίεζεο δνθηκήο  24 αηκ. θαη ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηηπγράλνπλ αζθαιή ζχλδεζε αθφκε θαη εάλ 

νη αγσγνί πνπ ζπλδένληαη παξνπζηάδνπλ γσληαθή απφθιηζε κεηαμχ ηνπο 4
0
 θαη πιένλ ζηελ κία ή θαη 

ζηηο δχν πιεπξέο εθαξκνγήο ηνπο. 

Η απνθαηάζηαζε αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ κήθνπο κέρξη 6,00 κέηξα ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ δηθηχνπ 

δηαλνκήο. Δπαλεπίρσζε ηεο ηνκήο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ ηεο ΠΣΠ-155 (3Α)  αθνχ 

πξνεγνπκέλσο γίλεη δηάζηξσζε ζπαζηήο άκκνπ θαη εγθηβσηηζκφο ηνπ αγσγνχ κε πάρνο ζηξψζεσο 

είθνζη πέληε (25) εθαηνζηά, δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε ησλ πξντφλησλ επίρσζεο, θνξηνεθθφξησζε 

απεπζείαο ησλ πιηθψλ θαζαίξεζεο – εθζθαθήο, κεηαθνξά ηνπο πξνο απφξξηςε ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε  θαη ηέινο επαλαθνξά ηεο νδνχ ή ηνπ πεδνδξνκίνπ (θαζψο επίζεο θαη ησλ θξεαηίσλ ησλ  

δηθιείδσλ θαη εάλ απαηηεζεί, αληηθαηάζηαζεο ησλ ρπηνζηδεξψλ θαιπκκάησλ θξεαηίσλ πνπ 

απνδεκηψλνληαη κε ην αληίζηνηρν άξζξν) άκεζα ζηελ πξσηαξρηθή ηνπο θαηάζηαζε, δειαδή κε 

αζθαιηφζηξσζε ζηελ πεξίπησζε δξφκνπ κε αζθαιηηθφ νδφζηξσκα πάρνπο ζηξψζεο 5 εθ , 

ζθπξνδέηεζε ηεο ηνκήο κε ζθπξφδεκα C16/20 πάρνπο ζηξψζεσο (15) εθαηνζηψλ ζηελ πεξίπησζε 

ηζηκεληφδξνκνπ, ή πιαθφζηξσζεο ζε πεδνδξφκην. Πξηλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη πεξηκεηξηθή θνπή ησλ αλνκνηνκνξθηψλ ησλ ρεηιψλ κε ρξήζε αξκνθφθηε.    

Καηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ζε εληαίν κήθνο κέρξη 6,00 κέηξα αγσγνχ απνθαζίζηαληαη φιεο 

νη ππάξρνπζεο δηαξξνέο (κπνξεί λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα) θαη επηκεηξνχληαη σο έλα (1) 

ηεκάρην ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο θαη 

κέζα γηα ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε ησλ ηνκψλ πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ, φπσο θσηεηλνί 

ζεκαηνδφηεο, πεξηθξάμεηο - αληηζηεξίμεηο θ.ι.π. ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, εξγαζίεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο ζην ελ ιφγσ ηκήκα ηνπ δηθηχνπ θαζψο επίζεο θαη ηπρφλ 

θαζπζηεξήζεηο απφ δηάθνξεο αηηίεο (δηαθνπήο λεξνχ, εθθέλσζε ηνπ δηθηχνπ, απνκφλσζε, 

θπθινθνξία νρεκάησλ θιπ.), ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο θαη εξγαιεία (κεραλέο ζπγθφιιεζεο, 

θιακπο, squeeze off  θιπ).   

          Σηκή αλά έλα (1) ηεκάρην           

         ΔΤΡΩ Οινγξάθσο:     Υίλια ζαπάνηα δύο 

  Αξηζκεηηθψο:   1042,00 
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Α.Σ. 3.27 
 

ΑΡΘΡΟ  8ο   

ΤΓΡ  Ν8 Αποκαηάζηαζη βλάβηρ δικηύος ύδπεςζηρ από οποιοδήποηε ςλικό διαηομήρ 

άνω ηηρ DN250  μέσπι και  DN400 με σπήζη δύο ηεμασίων μησανικών 

ζςνδέζμων (multi) 

(Κσδηθφο  αλαζεψξεζεο   ΤΓΡ 6630.1) 

 

Γηα ηελ απνθαηάζηαζε κηαο βιάβεο αγσγνχ χδξεπζεο, ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο ΓΔΤΑΠ, δηαηνκήο  

άλσ ηεο DN250  κέρξη θαη DN400 θαη απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ φπσο ζηδεξνζσιήλα, ακηαληνζσιήλα, 

πιαζηηθή PVC, ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ, ρπηνζίδεξν θ.ι.π) πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαζηψλ θνπήο, 

θαζαίξεζεο, εθζθαθήο θαη επαλαθνξάο ηνκήο κήθνπο έσο 6,00 κέηξα θαη πιάηνπο έσο 2,50 κέηξσλ, 

ήηνη εξγαζία κε κεραληθά κέζα ε κε ηα ρέξηα, ραιάξσζεο εδάθνπο κε ρξήζε θνκπξεζέξ φπνπ 

απαηηείηαη, άληιεζε ησλ λεξψλ κε ρξήζε αληιίαο ή άιιν κέζν, αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ 

θαζαίξεζεο θαη εθζθαθήο πξνο απνθάιπςε ηνπ αγσγνχ, θνπήο ηκήκαηνο ηνπ αγσγνχ θαη 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ κε λέν, απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο κε ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επηηφπνπ 

φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εμαξηεκάησλ θαη πιηθψλ.  

Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ζα ηπγράλνπλ πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο, έγθξηζεο απφ ηελ Τπεξεζία. 

Οη κεραληθνί ζχλδεζκνη (ηχπνπ multi WAGA) ζα είλαη νλνκαζηηθήο πίεζεο ιεηηνπξγίαο 16 αηκ. θαη 

πίεζεο δνθηκήο  24 αηκ. θαη ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηηπγράλνπλ αζθαιή ζχλδεζε αθφκε θαη εάλ 

νη αγσγνί πνπ ζπλδένληαη παξνπζηάδνπλ γσληαθή απφθιηζε κεηαμχ ηνπο 4
0
 θαη πιένλ ζηελ κία ή θαη 

ζηηο δχν πιεπξέο εθαξκνγήο ηνπο. 

Η απνθαηάζηαζε αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ κήθνπο κέρξη 6,00 κέηξα ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ δηθηχνπ 

δηαλνκήο. Δπαλεπίρσζε ηεο ηνκήο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ ηεο ΠΣΠ-155 (3Α)  αθνχ 

πξνεγνπκέλσο γίλεη δηάζηξσζε ζπαζηήο άκκνπ θαη εγθηβσηηζκφο ηνπ αγσγνχ κε πάρνο ζηξψζεσο 

είθνζη πέληε (25) εθαηνζηά, δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε ησλ πξντφλησλ επίρσζεο, θνξηνεθθφξησζε 

απεπζείαο ησλ πιηθψλ θαζαίξεζεο – εθζθαθήο, κεηαθνξά ηνπο πξνο απφξξηςε ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε  θαη ηέινο επαλαθνξά ηεο νδνχ ή ηνπ πεδνδξνκίνπ (θαζψο επίζεο θαη ησλ θξεαηίσλ ησλ  

δηθιείδσλ θαη εάλ απαηηεζεί, αληηθαηάζηαζεο ησλ ρπηνζηδεξψλ θαιπκκάησλ θξεαηίσλ πνπ 

απνδεκηψλνληαη κε ην αληίζηνηρν άξζξν) άκεζα ζηελ πξσηαξρηθή ηνπο θαηάζηαζε, δειαδή κε 

αζθαιηφζηξσζε ζηελ πεξίπησζε δξφκνπ κε αζθαιηηθφ νδφζηξσκα πάρνπο ζηξψζεο 5 εθ , 

ζθπξνδέηεζε ηεο ηνκήο κε ζθπξφδεκα C16/20 πάρνπο ζηξψζεσο (15) εθαηνζηψλ ζηελ πεξίπησζε 

ηζηκεληφδξνκνπ, ή πιαθφζηξσζεο ζε πεδνδξφκην. Πξηλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη πεξηκεηξηθή θνπή ησλ αλνκνηνκνξθηψλ ησλ ρεηιψλ κε ρξήζε αξκνθφθηε.    

Καηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ζε εληαίν κήθνο κέρξη 6,00 κέηξα αγσγνχ απνθαζίζηαληαη φιεο 

νη ππάξρνπζεο δηαξξνέο (κπνξεί λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα) θαη επηκεηξνχληαη σο έλα (1) 

ηεκάρην ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο θαη 

κέζα γηα ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε ησλ ηνκψλ πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ, φπσο θσηεηλνί 

ζεκαηνδφηεο, πεξηθξάμεηο - αληηζηεξίμεηο θ.ι.π. ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, εξγαζίεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο ζην ελ ιφγσ ηκήκα ηνπ δηθηχνπ θαζψο επίζεο θαη ηπρφλ 

θαζπζηεξήζεηο απφ δηάθνξεο αηηίεο (δηαθνπήο λεξνχ, εθθέλσζε ηνπ δηθηχνπ, απνκφλσζε, 

θπθινθνξία νρεκάησλ θιπ.), ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο θαη εξγαιεία (κεραλέο ζπγθφιιεζεο, 

θιακπο, squeeze off  θιπ).   

          Σηκή αλά έλα (1) ηεκάρην           

         ΔΤΡΩ Οινγξάθσο:    Υίλια πενηακόζια ογδόνηα πένηε 

  Αξηζκεηηθψο:   1.585,00 
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Α.Σ. 3.28 
 

ΑΡΘΡΟ  9ο 

ΤΓΡ   Ν9 Καηαζκεςή δικηύος ύδπεςζηρ με αγωγό πολςαιθςλενίος ονομ. διαμέηπος  DN 

63 mm / SDR 11 ονομ. πίεζηρ ΡΝ 16 atm , PE100 – MRS10 (με ελάσιζηη 

απαιηούμενη ανηοσή MRS10= 10MPa) 

(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο   ΤΓΡ 6622.1) 

 

           Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελφο κέηξνπ (1κ.κ.) δηθηχνπ χδξεπζεο κε αγσγφ πνιπαηζπιελίνπ 

νλνκ. δηακέηξνπ  νλνκ. δηακέηξνπ DN 63 mm / SDR 11 νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm, PE100 – MRS10 

(κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS10= 10MPa) ζε ρσκαηφδξνκν, αζθαιηφδξνκν, πεδφδξνκν-

ηζηκεληφδξνκν, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ φισλ ησλ ζπλδέζεσλ κε ππάξρνληα δίθηπα, κεηά ηεο πιήξνπο 

απνθαηάζηαζεο ησλ ηνκψλ αλάινγα κε ηε θχζε ηεο νδνχ, έηνηκν πξνο ιεηηνπξγία.  

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη πάζεο θχζεσο ρσκαηνπξγηθέο, πδξαπιηθέο (πιελ ησλ ηδησηηθψλ 

ζπλδέζεσλ θαη ηνπνζέηεζεο δηθιείδσλ ειαζηηθήο έκθξαμεο) θαη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο . 

Καηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Σηκνινγίνπ. 

 

          Σηκή αλά κέηξν κήθνπο δηθηχνπ          

         ΔΤΡΩ Οινγξάθσο:       Γέκα οκηώ  

               Αξηζκεηηθψο:     18,00 

 

 

Α.Σ. 3.29 
 

ΑΡΘΡΟ  10ο 

ΤΓΡ   Ν10 Καηαζκεςή δικηύος ύδπεςζηρ με αγωγό πολςαιθςλενίος ονομ. διαμέηπος  DN 

110 mm / SDR 13,5 ονομ. πίεζηρ ΡΝ 12,5 atm , PE100 – MRS10 (με ελάσιζηη 

απαιηούμενη ανηοσή MRS10= 10MPa) 

(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο   ΤΓΡ 6622.1) 

 

           Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελφο κέηξνπ (1κ.κ.) δηθηχνπ χδξεπζεο κε αγσγφ πνιπαηζπιελίνπ 

νλνκ. δηακέηξνπ  νλνκ. δηακέηξνπ DN 110 mm / SDR 13,5 νλνκ. πίεζεο ΡΝ 12,5 atm, PE100 – 

MRS10 (κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS10= 10MPa) ζε ρσκαηφδξνκν, αζθαιηφδξνκν, 

πεδφδξνκν-ηζηκεληφδξνκν, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ φισλ ησλ ζπλδέζεσλ κε ππάξρνληα δίθηπα, κεηά 

ηεο πιήξνπο απνθαηάζηαζεο ησλ ηνκψλ αλάινγα κε ηε θχζε ηεο νδνχ, έηνηκν πξνο ιεηηνπξγία.  

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη πάζεο θχζεσο ρσκαηνπξγηθέο, πδξαπιηθέο (πιελ ησλ ηδησηηθψλ 

ζπλδέζεσλ θαη ηνπνζέηεζεο δηθιείδσλ ειαζηηθήο έκθξαμεο) θαη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο . 

Καηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Σηκνινγίνπ. 

 

          Σηκή αλά κέηξν κήθνπο δηθηχνπ          

         ΔΤΡΩ Οινγξάθσο:       Δίκοζι έξι 

               Αξηζκεηηθψο:     26,00 

 

Α.Σ. 3.30 
 

ΑΡΘΡΟ  11ο 

ΤΓΡ   Ν11 Καηαζκεςή δικηύος ύδπεςζηρ με αγωγό πολςαιθςλενίος ονομ. διαμέηπος  DN 

160 mm / SDR 13,5 ονομ. πίεζηρ ΡΝ 12,5 atm , PE100 – MRS10 (με ελάσιζηη 

απαιηούμενη ανηοσή MRS10= 10MPa) 

(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο   ΤΓΡ 6622.3) 
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           Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελφο κέηξνπ (1κ.κ.) δηθηχνπ χδξεπζεο κε αγσγφ πνιπαηζπιελίνπ 

νλνκ. δηακέηξνπ  νλνκ. δηακέηξνπ DN 160 mm / SDR 13,5 νλνκ. πίεζεο ΡΝ 12,5 atm, PE100 – 

MRS10 (κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS10= 10MPa) ζε ρσκαηφδξνκν, αζθαιηφδξνκν, 

πεδφδξνκν-ηζηκεληφδξνκν, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ φισλ ησλ ζπλδέζεσλ κε ππάξρνληα δίθηπα, κεηά 

ηεο πιήξνπο απνθαηάζηαζεο ησλ ηνκψλ αλάινγα κε ηε θχζε ηεο νδνχ, έηνηκν πξνο ιεηηνπξγία.  

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη πάζεο θχζεσο ρσκαηνπξγηθέο, πδξαπιηθέο (πιελ ησλ ηδησηηθψλ 

ζπλδέζεσλ θαη ηνπνζέηεζεο δηθιείδσλ ειαζηηθήο έκθξαμεο) θαη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο . 

Καηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Σηκνινγίνπ. 

 

          Σηκή αλά κέηξν κήθνπο δηθηχνπ          

         ΔΤΡΩ Οινγξάθσο:       απάνηα και εβδομήνηα λεπηά 

               Αξηζκεηηθψο:     40,70 

 

Α.Σ. 3.31 
 

ΑΡΘΡΟ  12ο 

ΤΓΡ   Ν12 Καηαζκεςή δικηύος ύδπεςζηρ με αγωγό πολςαιθςλενίος ονομ. διαμέηπος  DN 

225 mm / SDR 13,5 ονομ. πίεζηρ ΡΝ 12,5 atm , PE100 – MRS10 (με ελάσιζηη 

απαιηούμενη ανηοσή MRS10= 10MPa) 

(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο   ΤΓΡ 6622.3) 

 

 

           Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελφο κέηξνπ (1κ.κ.) δηθηχνπ χδξεπζεο κε αγσγφ πνιπαηζπιελίνπ 

νλνκ. δηακέηξνπ  νλνκ. δηακέηξνπ DN 225 mm / SDR 13,5 νλνκ. πίεζεο ΡΝ 12,5 atm, PE100 – 

MRS10 (κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS10= 10MPa) ζε ρσκαηφδξνκν, αζθαιηφδξνκν, 

πεδφδξνκν-ηζηκεληφδξνκν, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ φισλ ησλ ζπλδέζεσλ κε ππάξρνληα δίθηπα, κεηά 

ηεο πιήξνπο απνθαηάζηαζεο ησλ ηνκψλ αλάινγα κε ηε θχζε ηεο νδνχ, έηνηκν πξνο ιεηηνπξγία.  

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη πάζεο θχζεσο ρσκαηνπξγηθέο, πδξαπιηθέο (πιελ ησλ ηδησηηθψλ 

ζπλδέζεσλ θαη ηνπνζέηεζεο δηθιείδσλ ειαζηηθήο έκθξαμεο) θαη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο . 

Καηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Σηκνινγίνπ. 

 

          Σηκή αλά κέηξν κήθνπο δηθηχνπ          

         ΔΤΡΩ Οινγξάθσο:        Δβδομήνηα ηπία και δέκα λεπηά 

               Αξηζκεηηθψο:     73,10 

 

 

ΑΡΘΡΟ  13ο 

ΤΓΡ Ν13 Σοποθέηηζη ή ανηικαηάζηαζη δικλείδαρ δικηύος με νέα σςηοζιδηπή  

ελαζηικήρ έμθπαξηρ  GGG40   

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6651.1) 

 

Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε λέαο δηθιείδαο ειαζηηθήο έκθξαμεο ή 

αληηθαηάζηαζε παιαηάο δηθιείδαο δηθηχνπ κε λέα, κε ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη 

εγθαηάζηαζε ζηελ ζσιελνγξακκή δηθιείδαο ειαζηηθήο έκθξαμεο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν GGG40,  

ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-06-07-02 "Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο". ηελ ηηκή 

πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εξγαζίεο γηα ηελ απνθάιπςε ηεο δηθιείδαο πνπ ζα αληηθαηαζηαζεί ζε 

νπνηνδήπνηε κέξνο (άζθαιηνο, ηζηκεληφδξνκνο, πεδνδξφκην, ρψκα θιπ), θαζαίξεζε θξεαηίνπ, ε 

δαπάλε πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη εξγαζίαο γηα ηελ ζχλδεζε κε αλνμείδσηνπο θνριίεο θαη πεξηθφριηα κε 

παξεκβνιή εληζρπκέλνπ ειαζηηθνχ παξεκβχζκαηνο πάρνπο 3 ριζ., πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο 

θαη ηνπ θξεαηίνπ κεηά ηνπ ρπηνζηδεξνχ θαιχκκαηνο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο 

Τπεξεζίαο, έηνηκε γηα ρξήζε. 
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Σν ρπηνζηδεξφ θάιπκκα απνδεκηψλεηαη κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ ζηελ 

πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηνπ κε λέν.    

Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ δηθιίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ.  

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζην δίθηπν δηθιίδαο. 

 κε σηίδεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm 

 

Α.Σ. 3.32 
 

                     13.1      ονομαζηικήρ διαμέηπος DN 50 mm 
  

               ΔΤΡΩ        Οινγξάθσο :    Γιακόζια πενήνηα οκηώ 

                     Αξηζκεηηθψο :   258,00 

Α.Σ. 3.33 
 

                     13.2      ονομαζηικήρ διαμέηπος DN 80 mm 

                 ΔΤΡΩ        Οινγξάθσο :    Γιακόζια ογδόνηα οκηώ 

                      Αξηζκεηηθψο :   288,00 

 

 Α.Σ. 3.34 
 

                     13.3       ονομαζηικήρ διαμέηπος DN 100 mm 

 

                    ΔΤΡΩ        Οινγξάθσο :    Σπιακόζια ζαπάνηα οκηώ 

                      Αξηζκεηηθψο :   348,00 

      

Α.Σ. 3.35 
 

                     13.4      ονομαζηικήρ διαμέηπος DN 125 mm 

 

                    ΔΤΡΩ        Οινγξάθσο :    Σπιακόζια ενενήνηα έξι 

                       Αξηζκεηηθψο :   396,00 

 

Α.Σ. 3.36 
 

                     13.5       ονομαζηικήρ διαμέηπος DN 150 mm 

                   ΔΤΡΩ        Οινγξάθσο :    Σεηπακόζια εξήνηα οκηώ 

                        Αξηζκεηηθψο :   468,00 

Α.Σ. 3.37 
 

        

                     13.6       ονομαζηικήρ διαμέηπος DN 200 mm 

                   ΔΤΡΩ        Οινγξάθσο :    Οκηακόζια είκοζι οκηώ 

                        Αξηζκεηηθψο :    828,00 

Α.Σ. 3.38 
 

                      18.7      ονομαζηικήρ διαμέηπος DN 250 mm 

                   ΔΤΡΩ        Οινγξάθσο :    Δννιακόζια ηπιάνηα έξι 

                        Αξηζκεηηθψο :   936,00 
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ΑΡΘΡΟ   14ο 

ΤΓΡ  11.01 Καλύμμαηα θπεαηίων 

(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6752) 

 

Kαιχκκαηα θξεαηίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124, κε ζήκαλζε CE, ηεο θαηεγνξίαο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο D 

πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε (αλάινγα ηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο). 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ θαιχκκαηνο ηνπ θξεαηίνπ θαη ηνπ 

πιαηζίνπ έδξαζεο απηνχ, ε αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ζηάζκεο θαη επίθιηζεο ηνπ θαιχκκαηνο κε ρξήζε 

ζηεξεψλ ππνζεκάησλ θαη ν εγθηβσηηζκφο ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο κε ζθπξφδεκα.   

Α.Σ. 3.39 
 

14.1 ΤΓΡ 11.01.01    Καλύμμαηα από θαιό σςηοζίδηπο (gray iron).  

                             Δπηκέηξεζε κε βάζε ηνπο  πίλαθεο ηνπ πξνκεζεπηή (ζε θακία πεξίπησζε δελ  

                             γίλεηαη απνδεθηή επηκέηξεζε κε δχγηζε) 

  Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) θαιχκκαηνο θαη αληηζηνίρνπ πιαηζίνπ έδξαζεο ,  αλεμαξηήησο ηεο   

   θέξνπζαο ηθαλφηεηαο. 

 ΔΤΡΩ      Οινγξάθσο :  Ένα και εβδομήνηα ένα  λεπηά  

     Αξηζκεηηθψο:  1.71 

 

Α.Σ. 3.40 
 

14.2  ΤΓΡ 11.01.02    Καλύμμαηα από ελαηό σςηοζίδηπο (ductile iron)  

Δπηκέηξεζε κε βάζε ηνπο πίλαθεο ηνπ πξνκεζεπηή (ζε θακία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηή επηκέηξεζε κε 

δχγηζε) 

   Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) θαιχκκαηνο θαη αληηζηνίρνπ πιαηζίνπ έδξαζεο , αλεμαξηήησο ηεο   

    θέξνπζαο ηθαλφηεηαο. 

   ΔΤΡΩ    Οινγξάθσο:    Γύο και εβδομήνηα λεπηά 

    Αξηζκεηηθψο:   2.70 

 

Α.Σ. 3.41 
 

14.3  ΝΤΓΡ 11.01.02         Καλύμμαηα διαιπούμενος ηύπος από ελαηό σςηοζίδηπο 

(ductile iron)  

                                    
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) θαιχκκαηνο θαη αληηζηνίρνπ πιαηζίνπ έδξαζεο , αλεμαξηήησο ηεο 

θέξνπζαο ηθαλφηεηαο. 

ΔΤΡΩ    Οινγξάθσο :   Σπία και εξήνηα λεπηά 

                 Αξηζκεηηθψο:   3.60 

 

 14.4 ΤΓΡ 11.01.03   Καλύμμαηα θπεαηίων από ζςνθεηικά ςλικά 

Καιχκκαηα θξεαηίσλ απφ ζπλζεηηθά πιηθά (composite materials), άκεζεο έγρπζεο (κνλνιηζηθήο 

δνκήο), ρσξίο πξνζζήθε αδξαλψλ ζην κίγκα ρχηεπζεο, ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε θέξνπζαο 

ηθαλφηεηαο θαηά ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 124, κε ην πιαίζην έδξαζήο ηνπο, εθνδηαζκέλα κε 

παξέκβπζκα ζηεγάλσζεο/απφζβεζεο ζνξχβνπ απφ EPDM ή αλάινγν πιηθφ κεηαμχ θαιχκκαηνο θαη 

πιαηζίνπ έδξαζεο θαη κεραληζκφ θιεηδψκαηνο απφ αλνμείδσην ράιπβα, πιήξσο ηνπνζεηεκέλα θαη 

επζπγξακκηζκέλα. 

 

 



ΔΕΥΑΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΥΔΡΕΥΗ                         ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΑΣΡΑ - 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2(ΚΑΣΩ ΠΟΛΗ) ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 (ΔΙΚΣΤΟ ΠΟΔΗΛΑΣΟΔΡΟΜΩΝ)» 

Σηκνιφγην Μειέηεο  - 19 - 

 

Α.Σ. 3.42 
 

14.4.1     ΤΓΡ 11.01.03.01 Καλύμμαηα θπεαηίων από ζςνθεηικά ςλικά διαθόπων 

διαζηάζεων, ζσημάηων και θέποςζαρ ικανόηηηαρ. 

Καιχκκαηα θξεαηίσλ απφ ζπλζεηηθά πιηθά, φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θέξνπζαο ηθαλφηεηαο θαηά ΔΛΟΣ 

ΔΝ 124, κε ζήκαλζε CE, επηκεηξνχκελα θαηά βάξνο, ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο ηνπ εξγνζηαζίνπ 

θαηαζθεπήο. 

 Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) 

 

ΔΤΡΩ       Οινγξάθσο :  Δννέα 

                  Αξηζκεηηθψο :  9,00 

 

Α.Σ. 3.43 
 

ΑΡΘΡΟ  15ο 

ΤΓΡ    Ν14 Δνηοπιζμόρ και πποζαπμογή θπεαηίος δικλείδαρ (βανοθπεαηίος) ζηην  

ζηάθμη ηος οδοζηπώμαηορ 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 2226 ) 

 

Πξνζαξκνγή θξεαηίνπ δηθιίδαο, εκθαλνχο ή θαιπκκέλνπ ζηελ ζηάζκε ηνπ νδνζηξψκαηνο. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη : 

Ο εληνπηζκφο ηεο ζέζεο ηεο θαιπκκέλεο δηθιίδαο κε ρξήζε αληρλεπηή κεηάιισλ, κε βάζε ηα 

ππάξρνληα ζρέδηα ηνπ δηθηχνπ θιπ ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ε Τπεξεζία (ζθαξηθήκαηα, παιηέο 

εμαζθαιίζεηο θιπ), κε έξεπλα ζε νπνηαδήπνηε αθηίλα απαηηεζεί πξνο ηνχην. 

Η εθζθαθή γχξσ απφ ηνλ ζσιήλα ρεηξηζκψλ θαη ε πξνζζήθε ηεο απαηηνχκελεο πξνέθηαζεο ή ε 

αληηθαηάζηαζή ηνπ, νχησο ψζηε ην θάιπκκα ηνπ βαλνθξεαηίνπ λα επξίζθεηαη ζηελ ζηάζκε ηεο 

εξπζξάο ηεο νδνχ. 

Η επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο κε ζπκππθλσκέλν δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ, 

ζθπξνδέηεζε κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 πεξηκεηξηθά ηεο ζηεθάλεο ηνπ θαιχκκαηνο ηνπ 

θξεαηίνπ ζε πιάηνο 10 εθ. (ην πάρνο εμαξηάηαη απφ ην χςνο ηεο επηθάιπςεο)  θαη ε απνθαηάζηαζε 

ηνπ αζθαιηηθνχ ηάπεηα ή ηεο πιαθφζηξσζεο γχξσ απφ ην θάιπκκα πάρνπο 5 εθ. ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

Η εμάξηεζε ηεο ζέζεσο ηνπ βαλνθξεαηίνπ απφ ζηαζεξά ζεκεία (εμαζθάιηζε) θαη ε ζχληαμε 

ζρεηηθνχ ζθαξηθήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

Σηκή αλά θξεάηην δηθιίδαο (εληνπηζκφο, πξνζαξκνγή, ζθαξίθεκα). 

 

Σηκή αλά έλα (1) ηεκάρην           

ΔΤΡΩ      Οινγξάθσο:    Δκαηόν ογδόνηα 

     Αξηζκεηηθψο:    180,00 

 

Α.Σ. 3.44 
 

ΑΡΘΡΟ   16ο  

ΝΤΓΡ  13.04 Σοποθέηηζη πςποζβεζηικών κποςνών 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6651.2) 

 

Γηα ηελ θφξησζε, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ελφο ππξνζβεζηηθνχ θξνπλνχ απφ ηηο δηάθνξεο 

απνζήθεο ηεο ΓΔΤΑΠ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζηελ ζέζε εγθαηάζηαζεο θαη ηελ ζχλδεζή ηνπ ζε 

πθηζηάκελε αλακνλή.  

 

Σηκή αλά έλα ηεκάρην 

ΔΤΡΩ: Οινγξάθσο:    απάνηα 
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          Αξηζκεηηθψο:   40,00 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

ΤΓΡ Ν 15 ύνδεζη ή ανακαηαζκεςή παποσήρ ύδπεςζηρ από οποιοδήποηε αγωγό και ζε  

οποιαδήποηε απόζηαζη από ηο ςθιζηάμενο ςδπόμεηπο ή κολλεκηέπ. 

( Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:   ΤΓΡ 6623) 

 

        Παξνρή ζεσξείηαη θάζε ζχλδεζε ε νπνία μεθηλάεη απφ έλαλ αγσγφ δηαλνκήο θαη θαηαιήγεη ζε 

έλα ή πεξηζζφηεξα πδξφκεηξα ή θνιιεθηέξ. Σα πδξφκεηξα ή θνιιεθηέξ κπνξεί λα βξίζθνληαη ζην 

πεδνδξφκην ή ζηελ πξαζηά ή κέζα ζην πξνθήπην  ή θήπν. Με ην άξζξν απηφ πιεξψλεηαη ε ζχλδεζε 

ελφο ή πεξηζζνηέξσλ πδξνκέηξσλ ή θνιιεθηέξ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θεληξηθήο ζχλδεζεο 

απφ ηνλ αγσγφ δηαλνκήο. 

Οη ζσιήλεο ζχλδεζεο παξνρψλ ζα είλαη  νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ63 ή Φ32, απφ πνιπαηζπιέλην  3εο 

γεληάο,   PE100 – MRS 10 - SDR 11,  θαηά ΔΛΟΣ EN 12201-2:2003, ρξψκαηνο  κπιε, ζχκθσλα κε 

ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε κία πδξνιεςία απφ ηνλ αγσγφ δηαλνκήο ζπλδένληαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

πδξφκεηξα γίλεηαη κία θεληξηθή ζχλδεζε ε νπνία δηαθιαδψλεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ θαίλεηαη ζηα 

ελδεηθηηθά ζρέδηα ηεο κειέηεο.    

      ηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ απηνχ  ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

Η θαζαίξεζε αλ ππάξρεη ηνπ νδνζηξψκαηνο ή πεδνδξνκίνπ ή ηνπ θξαζπεδνξείζξνπ ή ηεο πξαζηάο ή 

ηνπ πξνθεπίνπ ή ηνπ θήπνπ απφ ζθπξφδεκα (άνπιν ή νπιηζκέλν ή αζθαιηνηάπεηα νπνηνπδήπνηε 

πάρνπο ή πιαθφζηξσζεο θάζε ηχπνπ ή θπβφιηζνη), 

 Η εθζθαθή ηεο απαηηνχκελεο ηάθξνπ  θαη ε απνθάιπςε ηφζν ηνπ αγσγνχ παξνρήο φζν θαη ησλ 

ζσιήλσλ δηαλνκήο παιαηψλ θαη λέσλ, ψζηε λα ειεπζεξσζεί πιήξσο ν ρψξνο εξγαζίαο, 

φιεο νη εξγαζίεο θαη ηα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηαθνπή θαη ηελ απνκφλσζε ηεο ππάξρνπζαο 

παξνρήο πνπ πξφθεηηαη λα αλαθαηαζθεπαζηεί ζηε ζέζε πδξνιεςίαο απφ ηνλ  πθηζηάκελν θεληξηθφ 

αγσγφ. 

Η ζχλδεζε ηεο κε ην δίθηπν θαη ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε απφ ην πθηζηάκελν πδξφκεηξν ή 

θνιεθηέξ, αθφκε θαη κέζα απφ πξαζηά, πξνθήπην ή θήπν ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, κε φια ηα 

θαηάιιεια πδξαπιηθά πιηθά (ζέιια πδξνιεςίαο κε θνπηηθφ ή ηαπ κε κεραληθνχο ζπλδέζκνπο ζηελ 

πεξίπησζε ζχλδεζεο κε θεληξηθφ αγσγφ Φ63, ζσιήλαο Φ63 ή Φ32 PE κπιε, θαηάιιεινο γηα πφζηκν 

λεξφ ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή, ζθαηξηθφο θξνπλφο κε θιείδσκα, θακπχιεο, PE/Steel, 

ηαπ ή ζηαπξνί, ζπζηνιέο Ακεξηθήο, γσλίεο, κνχθεο, ειεθηξνκνχθεο, ξαθφξ ελσηηθά θιπ) έηνηκε γηα 

ιεηηνπξγία θαη ζχκθσλα κε ηα ελδεηθηηθά ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

 Σν PE/Steel είλαη εμάξηεκα ζχλδεζεο εμαξηήκαηνο απφ πνιπαηζπιέλην απφ ηελ κηα πιεπξά θαη 

αληίζηνηρνπ απφ κέηαιιν αξζεληθφ ή ζειπθφ, απφ ηελ άιιε πιεπξά.  

Η ζέιια πδξνιεςίαο κε θνπηηθφ ζα είλαη κε πξνέθηαζε θαη κέζσ ηεο πξνέθηαζεο ζα αλνίγεηαη νπή 

παξνρήο ζηνλ ζσιήλα δηαλνκήο 40 ρηιηνζηά ηνπιάρηζηνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ PE 63 ή  16 ρηιηνζηά 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ PE 32.    

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αγσγφο δηαλνκήο δελ είλαη απφ ΡΔ , ε ζέιια πδξνιεςίαο ζα είλαη ρπηνζηδεξά 

ζπλνδεπφκελε απφ δηθιείδα  κε θαηάιιειε δηάηαμε γηα ζχλδεζε ππφ πίεζε ρσξίο ηελ δηαθνπή ηεο 

παξνρήο. 

Σα κεηαιιηθά εηδηθά ηεκάρηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη αλνμείδσηα ή νξεηράιθηλα ΡΝ 16 αηκ.  

Η ζχλδεζε ηεο ζέιιαο πδξνιεςίαο κε ηνλ ζσιήλα παξνρήο (PE63 ή PE32) ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 

κε ειεθηξνκνχθα.  

Η ηνπνζέηεζε λένπ πδξνκέηξνπ, είηε αθνξά λέα ζχλδεζε είηε αλαθαηαζθεπή παιαηάο, φπνπ απηφ 

θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία, κε ηελ κεηαθνξά ηνπ απφ ηελ ΓΔΤΑΠ, ηελ ζχληαμε 

πξσηνθφιινπ παξαιαβήο γηα ην λέν, πξσηνθφιινπ παξάδνζεο ηνπ παιαηνχ, θιπ.  
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Η  αληηθαηάζηαζε ηνπ ζθαηξηθνχ θξνπλνχ κεηά ην πδξφκεηξν, εάλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, κε 

ζθαηξηθφ θξνπλφ, ν νπνίνο ζα δνζεί απφ ηελ ΓΔΤΑΠ θαη ζα θέξεη ελζσκαησκέλν  αληεπίζηξνθν.  

Η επίρσζε κε κία ζηξψζε ζξαπζηήο άκκνπ ιαηνκείνπ 30 εθ. θαη ζηε ζπλέρεηα κε 3Α θαη  

φιεο νη εξγαζίεο θαη ηα πιηθά γηα ηελ επαλαθνξά θαη απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο απφ 

ζθπξφδεκα ή άζθαιην, ηνπ πεδνδξνκίνπ κε πιάθεο (ηνπ ηδίνπ κε ηνλ θαζαηξεζέληα ηχπν) ή 

ζθπξφδεκα  θαη ησλ θξαζπεδνξείζξσλ.  

Η δηθιείδα BV, ε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ ηεο δηθιείδαο BV θαη ηνπ πδξνκέηξνπ 

κε πξνθαηαζθεπαζκέλν θξεάηην ζχκθσλα κε ηα ηππηθά ζρέδηα, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  θαη ηηο 

νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. (ην θάιπκκα ηνπ θξεαηίνπ απνδεκηψλεηαη κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ 

παξφληνο ηηκνινγίνπ).   

Η πξνκήζεηα φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ πιελ ησλ ΒV κε κεραληζκφ θιεηδψκαηνο θαη ησλ BV 

κε ελζσκαησκέλν αληεπίζηξνθν,  ε κεηαθνξά φισλ ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε ηνπνζέηεζε, 

ε θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, ε κεηαθνξά ηνπο πξνο απφξξηςε ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

θαζψο θαη ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ. 

Η εχξεζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ ζην ζχζηεκα ΔΓΑ ’87 θαη ην απφιπην πςφκεηξν ζε ζέζε ηεο 

ηδηνθηεζίαο πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πδξφκεηξν δελ βξίζθεηαη εληφο 

θξεαηίνπ. 

Σηκή αλά ηεκάρην 

 

Α.Σ. 3.45 
 

17.1     Φ63/32, Φ90/32 

ΔΤΡΩ    (Οινγξάθσο): Δκαηόν εβδομήνηα έξι 

   (Αξηζκεηηθψο): 176,00 

 

Α.Σ. 3.46 
17.2    Φ63/63, Φ90/63  

ΔΤΡΩ    (Οινγξάθσο):  Γιακόζια πένηε 

  (Αξηζκεηηθψο): 205,00 

 

Α.Σ. 3.47 
 

17.3     Φ110/32, Φ125/32 

ΔΤΡΩ    (Οινγξάθσο): Δκαηόν ογδόνηα πένηε 

  (Αξηζκεηηθψο): 185,00 

 

Α.Σ. 3.48 
 

17.4     Φ110/63,  Φ125/63 

ΔΤΡΩ    (Οινγξάθσο):  Γιακόζια είκοζι οκηώ 

               (Αξηζκεηηθψο): 228,00 

 

Α.Σ. 3.49 
 

17.5      Φ160/32 

ΔΤΡΩ    (Οινγξάθσο): Γιακόζια είκοζι επηά 

  (Αξηζκεηηθψο): 227,00 

 

Α.Σ. 3.50 
 

17.6       Φ160/63     
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ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο): Γιακόζια ζαπάνηα 

    (Αξηζκεηηθψο): 240,00 

 

Α.Σ. 3.51 
 

17.7       Φ225/32 

ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο): Γιακόζια πενήνηα πένηε 

    (Αξηζκεηηθψο): 255,00 

 

Α.Σ. 3.52 
 

17.8       Φ225/63 

ΔΤΡΩ      (Οινγξάθσο): Γιακόζια εβδομήνηα 

    (Αξηζκεηηθψο): 270,00 

 

Α.Σ. 3.53 
 

ΑΡΘΡΟ  18ο 

Ν ΤΓΡ 16.24 Φπεάηιο δικλίδων 

  (Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6711.7) 

 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελφο θξεαηίνπ δηθιίδαο ζχκθσλα κε ηα ηππηθά ζρέδηα θαη ηηο νδεγίεο ηεο 

Τπεξεζίαο.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε επί ηφπνπ φισλ ησλ πιηθψλ πιελ 

ηνπ ρπηνζηδεξνχ θαιχκκαηνο, ην νπνίν πιεξψλεηαη κε βάζε ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ παξφληνο 

ηηκνινγίνπ. ην ρπηνζηδεξφ θάιπκκα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε ιέμε ΓΔΤΑΠ θαη ε ρξνλνινγία. 

Δπίζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εχξεζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ ζην ζχζηεκα ΔΓΑ ΄87 θαη ηνπ πςνκέηξνπ 

ζηελ ζέζε ησλ θαιπκκάησλ ησλ θξεαηίσλ. Γελ ζα γίλεηαη θακκία πιεξσκή εάλ δελ παξαδνζνχλ 

ζηελ Τπεξεζία νη  ζπληεηαγκέλεο θαη ηα πςφκεηξα. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην 

 

 

ΔΤΡΩ  (Ολογπάθωρ): Δίκοζι ηπία και ζαπάνηα λεπηά 

   (Απιθμηηικώρ): 23,40 
 

 

ΑΡΘΡΟ   19ο  

ΝΤΓΡ  13.03 Γικλείδερ ηύπος ΒV, PN 16 atm 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6651.1)  

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζέγγηζε θαη πιήξε εγθαηάζηαζε κηάο δηθιείδαο ηχπνπ 

BV, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 αηκ. απφ αλνμείδσην ράιπβα. πκπεξηιακβάλεηαη ε αμία φισλ ησλ 

αλαγθαίσλ κηθξνυιηθψλ θαη θάζε δαπάλε θαη εξγαζία γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε ηνπ ηεκαρίνπ. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην θαη αλά δηάκεηξν 

Α.Σ. 3.54 
 

19.1                      Ν 13.03.01.01      ονομαζηικήρ διαμέηπος 3/4''                       
   (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6651.1) 

 

      ΔΤΡΩ :    Οινγξάθσο: Έξι και πενήνηα λεπηά     

  Αξηζκεηηθψο: 6,50 
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Α.Σ. 3.55 
 

19.2                       Ν 13.03.01.02       ονομαζηικήρ διαμέηπος  1''  
     (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6651.1) 

 

        ΔΤΡΩ : Οινγξάθσο:  Δννέα      

  Αξηζκεηηθψο: 9,00 

  

Α.Σ. 3.56 
 

19.3                        Ν 13.03.01.03   νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 2''  

     (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6651.1) 

 

        ΔΤΡΩ : Οινγξάθσο:   Δίκοζι ηέζζεπα      

  Αξηζκεηηθψο: 24,00 

 

 

 
 

 

 
ΠΑΣΡΑ,  18/04/2019 

 

 
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

 
 
 
 
 
 

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ 
Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΜΔΛΔΣΩΝ ΔΡΓΩΝ 
Γ/ΝΗ ΤΓΡΔΤΗ 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ  

Γ/ΝΗ ΤΓΡΔΤΗ 

ΒΑΙΛΔΙΟ ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

ΒΑΙΛΔΙΟ ΒΛΑΥΑΚΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ M.Sc. 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΡΓΙΟΠΟΤΛΟ 
ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ M.Sc. 

 



1 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ  
ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ  
Γ/ΝΗ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ- Η/Μ 
ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΧΝ ΥΧΡΧΝ 

ΔΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
ΗΣΟΡΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΑΣΡΑ - 
ΓΗΑΓΡΟΜΖ 2(ΚΑΣΩ ΠΟΛΖ) ΚΑΗ 
ΓΗΑΓΡΟΜΖ 3 (ΓΗΚΣΤΟ 
ΠΟΓΖΛΑΣΟΓΡΟΜΩΝ) 

 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΔΠΑ 2014-2020 
  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 
 
11.824.000,00 € (κε Φ.Π.Α) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΙΧΝ  
ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ  

(ΔΡΓΑΙΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΛΑΒΧΝ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη 
απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε 
Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

1. Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο 
πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα 
εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ 
πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε 
Γεκνπξάηεζεο. 

Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ 
απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο 
νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  πξνθχπηεη ην 
πξνυπνινγηδφκελν άκεζν θφζηνο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επί κέξνπο 
εξγαζηψλ ή ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. ηηο ηηκέο 
κνλάδνο απηέο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, 
έμνδα εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ., πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ 
απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  

1.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη 
βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, 
θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο 
θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 
θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε 
κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

 Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, 
ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ 
Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο 
θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 
(ΦΔΚ 1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ 
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο 
αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 Ωο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα δηαρείξηζή 
ηνπο. 

1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 
(ζην Η.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο 
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 
ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, 
αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξέζηκσλ αξγηψλ θ.ιπ.), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ 
έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη 
ηδηαηηέξσο) θ.ιπ., ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ 
νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, επηζηεκνληθνχ 
πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζηαηψλ κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ 
πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 
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1.4 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ 
εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε 
ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο 
εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.5 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 
ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ 
παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ 
θ.ιπ., ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε 
θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ 
απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη 
θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ 
πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Έξγν, θαζψο θαη ε 
απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ 
ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν 
πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη 
ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  

Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ 
εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

(α)  Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην 
Γεκφζην 

(β)  Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, 
αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

1.6 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα 
κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, 

1.7 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο 
θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ 
κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο 
πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα 
πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θ.ιπ., θαζψο θαη νη 
δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο 
αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο 
θ.ιπ.) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

1.8 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο 
θχζεσο ‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε 
κεραλεκάησλ, εξγαζία θ.ιπ.) 

1.9 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο ηνπ έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο 
νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ 
απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, 
βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη 
επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη 
πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ 
ηνπ Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην 
Έξγν.  

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 
δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 
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1.10 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε 
ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ 
πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ 
επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  

  Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ  

1.11 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ 
θαη πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα 
Ο.Κ.Ω. θ.ιπ.),  

(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 
ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ),  

(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο 
γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Ζ, ΓΔΤΑx θ.ιπ.),  

(δ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,  

(ε)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ 
(ηνπνγξαθηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο 
ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα 
σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε 
άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,  

(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 
έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη 
ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 

1.12 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο 
ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 

(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη 
απαξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο  

(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή 
θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ 
ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή 
ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε 
ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε 
ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ 
πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ 
πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο. 

1.13 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, 
αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, 
εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ 
επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη 
γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ 
εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ 
ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο 
νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]),  
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1.14 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη 
ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο 
κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε 
εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, 
πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

1.15 Ζ δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί 
δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε. 

1.16 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ 
εληνπηδνκέλσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο 
θνίηεο πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο 
θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη 
ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο 
αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.18 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ 
πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.19 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα 
δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε 
νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ 
ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ 
θαη πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, 
δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ιπ.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ 
δηαηήξεζή ηνπο. 

1.20 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. 
πνπ δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο 
εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά 
ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο 
ηνπ Έξγνπ. 

1.21 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο 
γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θ.ιπ.) πνπ 
νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ 
ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.22 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο 
δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο 
ηνπ Αλαδφρνπ θαη απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ 
θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή 
έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη 
νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή 
αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, 
εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε 
ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, 
ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

1.23 Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ 
εθαξκνγή αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, 
δεκηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη 
απφζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

1.24 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, 
ηερληθψλ έξγσλ θ.ιπ., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ 
αγσγψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 
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1.25 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα 
εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο 
ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θ.ιπ. 

1.26 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο 
Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.27 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, 
άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θ.ιπ.), ηα 
νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 

(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη 
κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή 
άιιεο εξγαζίεο. 

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ 
(Γ.Δ.) θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο νη 
νπνίεο δελ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο αιιά αθνξνχλ ζπλνιηθά ην 
θφζηνο ηνπ έξγνπ φπσο, θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο 
ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, 
πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο 
θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε: 

(α)  ηαζεξά έμνδα, δειαδή άπαμ αλαιακβαλφκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία 
πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Δμαζθάιηζεο θαη δηαξξχζκηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε θχξησλ θαη 
βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ π.ρ.  γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο. 

(2) Αλέγεξζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή 
άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(3) Πεξίθξαμεο ή/θαη δηαηάμεσλ επηηήξεζεο εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ 
εθηέιεζεο εξγαζηψλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(4) Δμνπιηζκνχ  θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε 
δηαζθάιηζε ιεηηνπξγηθήο εηνηκφηεηαο, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 
ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ 
επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

(5) Απνκάθξπλζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ 
πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά 
ηξφπν απνδεθηφ  θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 

(6) Κηλεηνπνίεζεο (εηζθφκηζεο ζην εξγνηάμην) ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γεληθήο 
ρξήζεο (π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ), φπσο πξνβιέπεηαη ζην 
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη απνθηλεηνπνίεζεο κε ην πέξαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
ρξφλνπ απαζρφιεζεο. 

(7) Οη δαπάλεο επηζθφπεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο 
ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην άκεζν θφζηνο. 

(8) Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο ησλ ΑΤ/ΦΑΤ (ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο/Φάθεινο 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
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(9) Γηα θφξνπο. 

(10) Γηα εγγπεηηθέο. 

(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 

(12) Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ. 

(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

(14) Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο (π.ρ. εμεχξεζεο ρψξσλ γξαθείσλ θαη ινηπψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, απαηηήζεσο γηα κειέηεο πνπ κπνξεί 
λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη απαίηεζε 
ηζρπξήο λνκηθήο ππνζηήξημεο, απαηηήζεηο γηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ κε ιεθζείζεο 
ππφςε αθξαίεο επηηφπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηφκελεο απφ αζθάιηζε). 

(β)  Υξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Υξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ 
(πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ θαζαξψλ ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιέςεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ) 

(2) Πξνζσπηθνχ γεληθήο επηζηαζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν (ζε πεξίπησζε κε 
κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο 
απαζρφιεζεο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ζην έξγν). Αλεγκέλεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη 
δαπάλεο γηα πξνβιεπφκελεο λφκηκεο απνδεκηψζεηο. Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ 
θαη νη επηζηάηεο, κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, ηερληθά, 
αζθαιηηθά) δελ πεξηιακβάλνληαη. 

(3) Ννκηθήο ππνζηήξημεο  

(4) Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc  κεηάθιεζε 

(5) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ π.ρ. 
ρξήζε απηνθηλήησλ 

(6) Λεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο 
πξνζσπηθνχ  

(7) Μεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο 
εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε πξνο 
απηνχο 

(8) πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

(9) Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 

(10) Σν αλαινγνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο 
επηρείξεζεο, θφζηνο  έδξαο επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο 

 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ 
Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

 Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά φκσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ 
πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν 
παξάδεηγκα: 

(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ 
απφ ζθπξφδεκα, PVC θ.ιπ. 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο 
αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα 
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αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη 
αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο 
κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 

     DN / DM 

  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

   DM:  Ζ ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην 
παξφλ Σηκνιφγην. 

Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε 
ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 

(2) Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή αλαιφγνπ 

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο 
πιάθαο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο 
ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην 
ιφγν:  

     DN / 12 

 φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

(3) ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOILPVC 

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο 
ηαηλίαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο 
ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην 
ιφγν:  

     ΒN / 240  

 φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 

Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

Όπνπ ζηα επηκέξνπο άξζξα ππάξρεη αλαθνξά ζε ΔΣΔΠ ησλ νπνίσλ έρεη αξζεί κε 
απφθαζε ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή, ε ζρεηηθή αλαθνξά κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη κε 
αλαθνξά ζε ΠΔΣΔΠ ή άιιν πξφηππν πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ζηνπο 
γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο. 

2.  πκβνιηζκνί άξζξσλ 
2.1  Σα επίζεκα άξζξα δειψλνληαη κε θσδηθνχο νη νπνίνη αξρίδνπλ κε ην πξφζεκα ΝΑ (λέα 

άξζξα) ζηελ ζπλέρεηα ππάξρεη πξφζεκα πνπ δειψλεη ην είδνο ηνπ ηηκνινγίνπ (ΟΗΚ, ΤΓΡ, 
ΠΡ, ΖΛΜ, ΛΗΜ, ΟΓΟ) θαη αθνινπζεί ν αξηζκφο ηνπ άξζξνπ π.ρ. ΝΑ ΤΓΡ 1.01. 

2.2 Σα επίζεκα ηηκνιφγηα ζηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ηα επίζεκα ηηκνιφγηα λα 
ζπκπεξηιεθζεί ε ηηκή δειψλνληαη φπσο ηα αλσηέξσ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ πξνζέκαηνο 
Υ ζηελ αξρή ηνπο π.ρ. ΥΝΑΤΓΡ 1.01). 

2.3 Σα άξζξα ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ Τπεξεζία δειψλνληαη κε ην πξφζεκα 
ΑΠΟΥ. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνίαλ ην άξζξν αθνξά εξγαζία ε νπνία δελ ππάξρεη 
ζηα επίζεκα ηηκνιφγηα ηφηε αθνινπζεί ην πξφζεκα Ν θαη αξίζκεζε π.ρ. ΑΠΟΥ Ν1. ηελ 
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνίαλ ην άξζξν έρεη πξνέιζεη απφ κηθξή ηξνπνπνίεζε ηνπ 
επίζεκνπ άξζξνπ ηφηε αθνινπζεί ην πξφζεκα Υ θαη ε αξίζκεζε ηνπ αξρηθνχ επίζεκνπ 
άξζξνπ π.ρ. ΑΠΟΥ Υ4.08. 
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Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Τηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] 
παξαπιεύξωο ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΕΥΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ 
δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ηωλ, θαηά πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ. 
 
Η Δεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, 

κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ωο άλω δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ θαζνξίδνληαη νη 

αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m
3
.km 

 

ε αζηηθέο πεξηνρέο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,28 

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21 

Δθηόο πόιεσο   

 · νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,20   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19   

 · νδνί θαθήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,25   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

 · εξγνηαμηαθέο νδνί   

 - απφζηαζε < 3 km 0,22   

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20   

Πξόζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε αλακνλή 
θνξηνεθθόξησζεο (αζθαιηηθά, εθζθαθέο 
ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο 
εθζθαθέο) 

0,03 

 

 

Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] ηωλ 
άξζξωλ ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε θπβηθά 
κέηξα (m

3
), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.  

 
Σε θακία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε άιιε 
πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνύκελαm

3
 θάζε εξγαζίαο, 

όπωο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 
 

Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην, 
πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεωο ηωλ άξζξωλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη 
αλαζεωξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδόκελν θωδηθό αλαζεώξεζεο (δελ 
πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεώξεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ). 

 

 
 

Γηα ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο ιήθζεθε ε ηηκαξηζκηθή Γ’ ηξηκ. 2012 
 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ ηηκή ησλ άξζξσλ πνπ 
αθνξνχλ εθζθαθέο θαη θαζαηξέζεηο, ιήθζεθε σο απφζηαζε κεηαθνξάο 25Km (ηδηψηεο 
ππνδνρέαο, ζπκπξάηησλ κε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο)  γηα ιήμε θαη 
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δηαρείξηζε πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσλ ζηε ζέζε Αγ. ηέθαλνο (Άλσ Γηδαραίηθα) 
Β.Η.Π.Δ. Πάηξαο κε ηηκή κνλάδνο:  
        α) γηα ηα πξψηα 4Km =0,28€/m3 (ζε αζηηθέο πεξηνρέο) θαη   
        β) γηα ηα ππφινηπα 21Km = 0,19€m3 (Δθηφο πφιεσο δηα κέζνπ νδψλ θαιήο   
            βαηφηεηαο) 
        γ) επηβάξπλζε ιφγσ αλακνλήο 0,03€/m3. 
 
ύλνιν δαπάλεο θαζαξήο κεηαθνξάο πξντόλησλ εθζθαθώλ & θαζαηξέζεσλ:  5,14€/m3. 
 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ ηηκή ησλ άξζξσλ πνπ 
αθνξνχλ επηρψζεηο θαη εξγαζηψλ νδνζηξσζίαο, ιήθζεθε σο απφζηαζε κεηαθνξάο 40Km 
(Άξαμνο Αραταο) κε ηηκή κνλάδνο:   
         α) γηα ηα πξψηα 5Km =0,21€/m3 (ζε αζηηθέο πεξηνρέο) θαη  
         β) γηα ηα ππφινηπα 35Km = 0,19€m3 (Δθηφο πφιεσο δηα κέζνπ νδψλ θαιήο    
             βαηφηεηαο). 
         γ) επηβάξπλζε ιφγσ αλακνλήο 0,03€/m3. 
 
 
ύλνιν δαπάλεο θαζαξήο κεηαθνξάο πξντόλησλ επηρώζεσλ& εξγαζηώλ 
νδνζηξσζίαο: 7,73€/m3. 
 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ ηηκή ησλ άξζξσλ πνπ 
αθνξνχλ εξγαζίεο αζθαιηηθψλ, ιήθζεθε σο απφζηαζε κεηαθνξάο 25Km (ΒΗ.ΠΔ. Αραταο) κε 
ηηκή κνλάδνο:   
         α) γηα ηα πξψηα 4Km =0,28€/m3 (ζε αζηηθέο πεξηνρέο) θαη  
         β) γηα ηα ππφινηπα 21Km = 0,19€m3 (Δθηφο πφιεσο δηα κέζνπ νδψλ θαιήο  
             βαηφηεηαο). 
         γ) επηβάξπλζε ιφγσ αλακνλήο 0,03€/m3. 
 
         ύλνιν δαπάλεο θαζαξήο κεηαθνξάο αζθαιηηθώλ πιηθώλ: 5,14€/m3. 
 
 

Οη ηηκέο ησλ πδξαπιηθψλ άξζξσλ ειήθζεζαλ απφ ηνλ Πίλαθα Σηκψλ Δξγαζηψλ Τδξαπιηθψλ 

Έξγσλ γηα έξγα άλσ ησλ 5.000.000€ ηνπ Καλνληζκνχ Πεξηγξαθηθψλ Σηκνινγίσλ Δξγαζηψλ γηα 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. ΓΝγ/oηθ.35577/ΦΝ 466 απφθαζε (ΦΔΚ 

Β’ 1746/19-05-2017) ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ. 
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ΔΡΓΑΙΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΛΑΒΩΝ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ 

ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ, ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΔΙ 

Α.Σ. – 3.57 
Άξζξν : 3.10.02.01 Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή 

εκηβξαρώδεοκε πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ 
πξντόλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. Γηα 
βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m 

   Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ 
6081.1 

100%  
 
 
 

 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην 
εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή 
ρσξίο ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή 
ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 "Δθζθαθέο 
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ". 
 
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη 
ππνρξεσηηθά κε αζθαιηνθφθηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ 
άξζξνπ. 
 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά 
ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, 
εθηφο αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε. 
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο αλ  
απαηηνχληαη), ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο 
δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε 
αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα 
δάπεδα εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο 
(νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο). 
 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 
2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη 
ηδηαίηεξα, ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε 
κειέηε. 
 
Oη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m θ.ν.θ.) θαη γηα 
θάζε δψλε εθαξκφδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν, αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ 
νξχγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ 
νξχγκαηνο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ 
ηελ κειέηε, αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθψλ. 
 
Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, 
ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Γηα βάζνο νξχγκαηνο 
έσο 4,00 m. 
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Σηκή αλά έλα (1) θπβηθφ κέηξν  

 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:    Γώδεθα θαη ηέζζεξα ιεπηά 

Αξηζκεηηθά:    12,04 (6,90+5,14) 
 

Α.Σ. – 3.58 
Άξζξν : 3.12 Πξνζαύμεζε ηηκώλ εθζθαθώλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε πξνζζέησλ δπζρεξεηώλ από δηεξρόκελα 
θαηά κήθνο δίθηπα ΟΚΧ. 

   Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6087   

Πξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησαπφ 
δίθηπα Δηαηξεηψλ/Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα / 
αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ηνπ ζθάκκαηνο. 
 
Ννείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζ απηφ θαηά ηνκεγαιχηεξν κέξνο ηεο 
δηαηνκήο ηνπ (πάλσ απφ 50%). Πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνίπεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ θχιηλδξν 
κε άμνλα ηνλ άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχθαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο έλαο αγσγφο. 
Δθφζνλ ππάξρνπλ έμσ απφ ηνλπαξαπάλσ θχιηλδξν άιινη αγσγνί θαηαβάιιεηαη αθφκε κία θνξά ε 
ηηκή απηή. 
 
ην παξφλ άξζξν δελ πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξγαζίεο ππνζηήξημεο, αληηζηήξημεο ή 
ππνζεκειίσζεο ηνπ δηθηχνπ. Οη εξγαζίεο απηέο ζα εθηεινχληαη,θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε ή/θαη ηηο νδεγίεο ησλαξκνδίσλ ΟΚΩ θαη ζα επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηα νηθεία 
άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) ζπλαληψκελνπ αγσγνχ πνπ πξνθαιεί δπζρέξεηα εθζθαθήο. 
 

ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:    Γέθα ηέζζεξα θαη ηξηάληα ιεπηά 
Αξηζκεηηθά:    14,30 

 

Α.Σ. – 3.59 
Άξζξν : 4.12 Άξζε θαηαπηώζεσλ 

   Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6120 100%  
 

Άξζε θαηαπηψζεσλ, θαηνιηζζήζεσλ, πξνζρψζεσλ, ιφγσ βξνρνπηψζεσλ ή άιιεο 
αηηίαο,νπνηαζδήπνηε θχζεο γαησδψλ ή βξαρσδψλ πξντφλησλ, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ έξγνπ,κε 
ηε κφξθσζε ηνπ ππζκέλα θαη ησλ πξαλψλ θαη ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλπξντφλησλ εθζθαθήο 
ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) βάζεη αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ. 
 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:    Πέληεθαηνγδόληα έλα ιεπηά 

Αξηζκεηηθά:    5,81 (0,67+5,14) 
 
 

Α.Σ. – 3.60 
Άξζξν: 5.05.02Δπηρώζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ κε δηαβαζκηζκέλν  
ζξαπζηό ακκνράιηθν ιαηνκείνπ 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6068 
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Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δψλε δηέιεπζεο νδηθψλ 
αμφλσλ, ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε 
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ'' 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ δηαβαζκηζκέλνπ 
ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε έθξηςε ζηφ φξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη 
ρεηξσλαθηηθά (φπνπ απαηηείηαη), ε δηάζηξσζε ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ε δηαβξνρή (κε ηελ 
πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ λεξνχ) θαη ε ζπκπχθλσζε κε δνλεηηθνχο ζπκππθλσηέο 
δηαζηάζεσλ αλαιφγσλ ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο, νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί βαζκφο 
ζπκπχθλσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 95% ηεο 
ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor 
Modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2).  

Γηα ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο, βάζεη ησλ γξακκψλ πιεξσκήο 
ηνπ νξχγκαηνο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε. 
 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:    Γέθα νθηώ θαηείθνζη ηξία ιεπηά 

Αξηζκεηηθά:    18,23 (10,50+7,73) 
 
 

Α.Σ. – 3.61 
Άξζξν: 7.06 Αληηζηεξίμεηο παξεηώλ ράλδαθνο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6103 

 
 

Αληηζηεξίμεηο πξαλψλ νξπγκάησλ, πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα, κε ζχζηεκα κεηαιιηθψλ ακθηπιεχξσλ 
πεηαζκάησλ βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ KRINGS ή αλαιφγνπ, ηεο απαηηνχκελεο 
θέξνπζαο ηθαλφηεηαο γηα ηελ παξαιαβή ησλ σζήζεσλ γαηψλ θαη ησλ πιεπξηθψλ επηθνξηίζεσλ 
απφ κφληκα ή θηλεηά θνξηία θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ ή κεραλεκάησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε ηνπ έξγνπ ή ηελ κειέηε εθαξκνγήο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνζθφκηζε, ε ρξήζε,  νη κεηαθηλήζεηο απφ ζέζε θαη ε απνθφκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ, κε ηηο 
απαηηνχκελεο αληεξίδεο, ζπλδέζκνπο θ.ι.π. 

β. Ζ απαζρφιεζε ησλ απαηηνπκέλσλ κεραλεκάησλ γηα ηελ ζηαδηαθή θαηαβίβαζε ησλ 
πεηαζκάησλ ζην πξνο εθζθαθή φξπγκα θαη ε ηπρφλ απαηηνχκελε βνεζεηηθή έκπεμε 

γ. Ζ ζπλαξκνιφγεζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε ησλ πεηαζκάησλ. 

δ. Ζ ζηαδηαθή εμφιθεζή θαηά ηελ επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο 

ε. Οη πάζεο θχζεσο θζνξέο ησλ πεηαζκάησλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο 

 

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m2) ηνπνζεηεζέλησλ  ακθηπιεχξσλ πεηαζκάησλ 
αληηζηήξημεο (κε 1,00 m2 πεηάζκαηνο αληηζηεξίδνληαη 2,00 m2 παξεηψλ νξχγκαηνο). Δπηκεηξάηαη 
κφλν ην ηκήκα ηνπ πεηάζκαηνο πάλσ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη 20 cm 
πάλσ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο. 

Δπηζήκαλζε:  Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλνλ φηαλ πξνβιέπεηαη ξεηά ζηελ κειέηε ηνπ 
έξγνπ  
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Tηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  ηνπνζεηεζέλησλ πεηαζκάησλ αληηζηήξημεο. 

 

ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:    Σξηάληα έλαθαη ελελήληα ιεπηά 
Αξηζκεηηθά:    31,90 

  

ΜΔΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΔ, ΩΛΗΝΩΔΙ - ΓΙΚΣΤΑ, ΤΚΔΤΔ 

ΓΙΚΣΤΩΝ ΩΛΗΝΩΔΩΝ, ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΩΝ - ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ 

 

Α.Σ. – 3.62 
Άξζξν: 5.07 ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν 

πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ 
 
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6069 

 

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

 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη : 
 
α. Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άκκνπ ιαηνκείνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

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

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

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

 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:    Γέθα νθηώ  θαη είθνζη ηξία ιεπηά 

Αξηζκεηηθά:    18,23 (10,50+7,73) 
 

Α.Σ. – 3.63 
Άξζξν: 9.10.03 Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπύθλσζε θαη ζπληήξεζε 

ζθπξνδέκαηνο. Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο 
C12/15 

 
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6326 

 

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε 
ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνηχπνπ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1, ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ) θαη ηνπ Δ.Κ.Ω.. (εθ' φζνλ 
δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1), θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Μειέηεο.  
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε  θαηαζθεπή ησλ θαινππηψλ επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα 
ηνπ ΝΔΣ ΤΓΡ. 
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
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α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ, ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα, ή ε πξνκήζεηα, 
θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ 
παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην 
(εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη 
ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ ζέζε 
δηάζηξσζεο. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε  δαπάλε 
ηεο εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή 
δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε.  ε νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε 
ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα. 
 
Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην 
γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ  ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη 
εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ. 

 
β. Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο. 
 
γ. Ζ  ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο (ηειηθήο ή 

πξνζσξηλήο) ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε 
ηνπ έξγνπ.   

 
δ. Ζ ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί ηφπνπ, 

ην ζηήζηκν θαη ε επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε πεξηζπιινγή, 
θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεχκαηνο ζθπξνδέκαηνο πνπ 
έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  

 
ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ 

απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν). 
 
Οη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ησλ 
θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ησλ κηθξψλ απνκαθξπζκέλσλ ηερληθψλ 
έξγσλ, γηα ηα νπνία εθαξκφδεηαη ε πξνζαχμεζε ηηκήο πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν ΤΓΡ 9.13), 
ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο 
πεξηνξηζκνχο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, 
ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 
 
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ: 
 
01-01-01-00:  Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  
01-01-02-00:  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-03-00:  πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 
Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ 
έξγνπ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ 
ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε 
ζπλζέζεσο. 
 
Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15. 
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Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. 

 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:    Δβδνκήληα έλα 

Αξηζκεηηθά:    71,00€             
 

 
12.  ΧΛΗΝΧΔΙ - ΓΙΚΣΤΑ# 
 
 
Άξζξν12.01    Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, θαη ηνπνζέηεζε 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηζηκεληνζσιήλσλθαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 1916. 
 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, πιάγηεο κεηαθνξέο, θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα, 
ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ηζηκεληνζσιήλσλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, απφ ζθπξφδεκα ειάρηζηεο 
ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο 40 MPa κε ζήκαλζε CE, κε ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγάλσζεο θαηά 
ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1. 
 
Οη ηζηκελνζσιήλεο δηαθξίλνληαη σο εμήο: 
 
[α] Ωο πξνο ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν (DN) πνπ είλαη ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζε mm 

[β] Ωο πξνο ην πιηθφ θαηαζθεπήο:  άνπινη, νπιηζκέλνη, ηλνπιηζκέλνη 

[γ]   Ωο πξνο ηελ ζπλδεζκνινγία: ηχπνπ ηφξκνπ-εληνξκίαο (O-geepipes), ηχπoπ "θακπάλαο" 
(bell-sochetpipes) 

[δ] Ωο πξνο ηελ εθαξκνγή: ζσιήλεο νκβξίσλ ή αθαζάξησλ, δηάηξεηνη ζσιήλεο 
ζηξαγγηζηεξίσλ, ζσιήλεο πδξαπιηθήο πξνψζεζεο (pipe-jacking). 

[ε]  Ωο πξνο ηελ θιάζε αληνρήο (ζεηξά, strengthclass), ε νπνία νξίδεηαη σο ην ειάρηζην θνξηίν 
ζξαχζεσο ζε kN/m, δηαηξνχκελν κε ην 1/1000 ηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ (DN), ζχκθσλα 
κε ηα θαζνξηδφκελα ζην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1916   

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη απφ ηελ θιάζε αληνρήο θαη ηηο ζπλζήθεο έδξαζεο/εγθηβσηηζκνχ 
(beddingfactor), πξνθχπηεη, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1295-1, ην επηηξεπφκελν βάζνο 
ηνπνζέηεζεο γηα ηα εθάζηνηε εθαξκνδφκελα θηλεηά θνξηία. Ωο εθ ηνχηνπ κε κηα κφλνλ θιάζε 
αληνρήο ηζηκεληνζσιήλσλ θαη επηινγή, θαηά πεξίπησζε, ηνπ ηχπνπ έδξαζεο/εγθηβσηηζκνχ ηεο 
ζσιελνγξακκήο θαιχπηνληαη φιεο νη ζπλζήθεο πνπ απαληψληαη ζηα δίθηπα απνρέηεπζεο (ππφ 
νδνχο βαξεηάο ή ειαθξάο θπθινθνξίαο, εθηφο θαηαζηξψκαηνο νδνχ). 
 
Ζ επίηεπμε ηεο θιάζεσο αληνρήο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ πάρνπο ηνπ ηνηρψκαηνο, ηεο θαηεγνξίαο 
ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ νπιηζκνχ (πιέγκαηα ή/θαη κεηαιιηθέο ίλεο). 
 
Ωο εθ ηνχηνπ ην παξφλ άξζξν αλαθέξεηαη ζε ηζηκεληνζσιήλεο θιάζεσο αληνρήο 120, ρσξίο 
δηάθξηζε σο πξνο ην είδνο ζπλδεζκνινγίαο (ηχπνπ ηφξκνπ-εληνξκίαο ή θακπάλαο) θαη ηελ 
δηάηαμε ή κή νπιηζκνχ.  
 
Ζ δηάηαμε ηνπ νπιηζκνχ, φζνλ αθνξά ην πάρνο επηθάιπςεο ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1 αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο έθζεζεο ηνπ αγσγνχ.  
 
Οη δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1 θαη   κπνξεί 
λα είλαη ελζσκαησκέλνη ζηνπο ζσιήλεο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο ή λα παξαδίδνληαη πξνο 
ηνπνζέηεζε θαηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηεο ζσιελνγξακκήο. 
 
Οηαλ πξνβιέπεηαη ε ελζσκάησζε ζην ζθπξφδεκα θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ ηζηκέληνπ 
αλζεθηηθνχ ζηα ζεηηθά/ζεηψδε (ηζηκέλην SR: SulfateResistant) εθαξκφδεηαη, ζπκβαηηθά, 
πξνζαχμεζε ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10 %. 
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Οηαλ πξνβιέπεηαη εζσηεξηθή επίζηξσζε πξφζζεηεο πξνζηαζίαο, κε πιηθφ επνμεηδηθήο βάζεσο 
ή ινηπά πιηθά, εθαξκφδεηαη, ζπκβαηηθά, πξνζαχμεζε ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10 %. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 
ηζηκεληνζσιήλσλ θιάζεσο αληνρήο (ζεηξαο) 120 κε ζήκαλζε CE θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, κε ηνπο 
αληίζηνηρνπο ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο ζηεγάλσζεο, νη απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, ν 
θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα κε κεραληθά κέζα, ε ηνπνζέηεζε, ε εθαξκνγή ηνπ δαθηπιίνπ 
ζηεγάλσζεο θαη ε επζπγξάκκηζε θαη πξνζσξηλή ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ κέρξη ηνλ εγθηβσηηζκφ 
ηνπο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο  πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε κεθνηνκηθήο θιίζεο.  
 
Οη εξγαζίεο εθζθαθήο ηνπ νξχγκαηνο, εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ θαη επαλελεπίρσζεο ηνπ 
ππνινίπνπ ηκήκαηνο ηνπ νξχγκαηνο, ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ 
Σηκνινγίνπ. 
 
Ζ ηηκνιφγεζε ζσιήλσλ ελδηακέζσλ δηακέηξσλ, πέξαλ απηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ 
άξζξν, ζα γίλεηαη κε γξακκηθή παξεκβνιή ησλ εθαηέξσζελ ηηκψλ κνλάδαο. 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ αμνληθφ κέηξν (κκ) ζσιελνγξακκήο (πξνζκεηξάηαη θαη ην εληφο ησλ θξεαηίσλ 
ηκήκα ησλ ζσιήλσλ) θαηά νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη ηχπν ηζηκεληνζσιήλσλ, αλεμαξηήησο ηνπ 
κήθνπο εθάζηνπ ζσιήλα, σο εμήο: 
 
12.01.01 Σζηκεληνζσιήλεο απνρέηεπζεο θιάζεσο αληνρήο 120 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 

 

Α.Σ. – 3.64 
 

12.01.01.03 Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D400 mm 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6551.3 

 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο:   Σξηάληα νθηώ  

  Αξηζκεηηθώο:   38,00 

Α.Σ. – 3.65 
 

12.01.01.04 Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D500 mm 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6551.4 

 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο:   Πελήληα δύν 

  Αξηζκεηηθώο:   52,00 

Α.Σ. – 3.66 
 

12.01.01.05 Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D600 mm 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6551.5 

 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο:   Δμήληα επηά 

  Αξηζκεηηθώο:   67,00 

Α.Σ. – 3.67 
 

12.01.01.06 Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D800 mm 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6551.6 

 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο:   Δλελήληα πέληε  

  Αξηζκεηηθώο:   95,00 
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Α.Σ. – 3.68 
Άξζξν:12.10.05 Αγσγνί απνρέηεπζεο από ζσιήλεο PVC-U ζπκπαγνύο 

ηνηρώκαηνο. Αγσγνί απνρέηεπζεο από ζσιήλεο PVC-U, SDR 
41,  DN 250 mm 

 
                                              Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6711.3 
 
Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC-Uζπκπαγνχο 
ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1401−1, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-06-02-02 "Γίθηπα 
απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U". 
 
Οη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή 
δηάκεηξν), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (StandardDimensionRatio: ιφγνο ηεο 
εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ δείθηε δαθηπιηνεηδνχο 
αθακςίαο SN. 
 
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ηφζν γηα ζσιήλεο κε απφιεμε ηχπνπ θακπάλαο κε ειαζηηθφ 
δαθηχιην ζηεγαλνπνίεζεο (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 681.1), φζν θαη γηα ζσιήλεο κε επζχγξακκα άθξα 
πνπ ζπλδένληαη κε ζπγθνιινχκελν δαθηχιην (κνχθα). 
 
ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο 
κεηαθνξέο  ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο ή ζπγθφιιεζεο (θαη ηεο 
απαηηνχκελεο πξνο ηνχην θφιιαο). 

β. Ζ δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ ζχλδεζε ησλ 
ζσιήλσλ. 

γ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ 
ηνπο, νη ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνχ κε ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ 
δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα. 

Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ: 
 
 Οη ζηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ θαη ε επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο, 

ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε 

 Σα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο ησλ παξνρψλ ζην δίθηπν αθαζάξησλ (ζακάξηα κε κνχθα) 

 Σα εηδηθά ηεκάρηα ηνπ αγσγνχ (γσλίεο, ηαχ, πψκαηα θιπ) απφ PVC ή ρπηνζίδεξν   
 
 
Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U, SDR 41,  DN 250 mm 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) αμνληθνχ κήθνπο ζσιήλσζεο, αθαηξνπκέλνπ ηνπ κήθνπο ησλ 
θξεαηίσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ. 

 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:    Γέθα ηξίαθαη εμήληα  ιεπηά 

Αξηζκεηηθά:    13,60€ 
 

 

Α.Σ. – 3.69 
Άξζξν:12.10.06 Αγσγνί απνρέηεπζεο από ζσιήλεο PVC-U ζπκπαγνύο 

ηνηρώκαηνο. Αγσγνί απνρέηεπζεο από ζσιήλεο PVC-U, SDR 
41,  DN 315 mm 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6711.4 
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Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC-Uζπκπαγνχο 
ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1401−1, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-06-02-02 "Γίθηπα 
απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U". 
 
Οη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή 
δηάκεηξν), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (StandardDimensionRatio: ιφγνο ηεο 
εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ δείθηε δαθηπιηνεηδνχο 
αθακςίαο SN. 
 
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ηφζν γηα ζσιήλεο κε απφιεμε ηχπνπ θακπάλαο κε ειαζηηθφ 
δαθηχιην ζηεγαλνπνίεζεο (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 681.1), φζν θαη γηα ζσιήλεο κε επζχγξακκα άθξα 
πνπ ζπλδένληαη κε ζπγθνιινχκελν δαθηχιην (κνχθα). 
 
ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο 
κεηαθνξέο  ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο ή ζπγθφιιεζεο (θαη ηεο 
απαηηνχκελεο πξνο ηνχην θφιιαο). 

β. Ζ δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ ζχλδεζε ησλ 
ζσιήλσλ. 

γ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ 
ηνπο, νη ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνχ κε ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ 
δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα. 

Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ: 
 
 Οη ζηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ θαη ε επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο, 

ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε 

 Σα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο ησλ παξνρψλ ζην δίθηπν αθαζάξησλ (ζακάξηα κε κνχθα) 

 Σα εηδηθά ηεκάρηα ηνπ αγσγνχ (γσλίεο, ηαχ, πψκαηα θιπ) απφ PVC ή ρπηνζίδεξν   
 
Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U, SDR 41,  DN315mm 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) αμνληθνχ κήθνπο ζσιήλσζεο, αθαηξνπκέλνπ ηνπ κήθνπο ησλ 
θξεαηίσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ. 
 

  
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:    Δίθνζη έλα 

Αξηζκεηηθά:   21,00€             
 

Α.Σ. – 3.70 
Άξζξν: 16.01  ύλδεζε αγσγνύ εμόδνπ θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε ην δίθηπν  
νκβξίσλ 
 
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6744 
 
χλδεζε ηνπ αγσγνχ εμφδνπ θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε πθηζηάκελν ή θαηαζθεπαδφκελν δίθηπν 
νκβξίσλ απφ πξνθαηαζθεπαζκέλνπο νπιηζκέλνπο ηζηκεληνζσιήλεο (αλεμαξηήησο δηαηνκήο 
αγσγνχ δηθηχνπ).  
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θπζεσο κηθξνυιηθά, ν εμνπιηζκφο, ηα κέζα θαη ην 
πξνζσπηθφ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
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ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:    Δλελήληα πέληε 
Αξηζκεηηθά:    95,00€             

 

Α.Σ. – 3.71 
Άξζξν: 16.04   Καηαζθεπή ζύλδεζεο αθηλήηνπ κε αγσγό αθαζάξησλ κε 
 ζσιήλεο PVC/41 νλνκ. δηακέηξνπ D160 mm 
   
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6711.1 
 
Καηαζθεπή ζχλδεζεο αθηλήηνπ κε αγσγφ αθαζάξησλ ή αλαθαηαζθεπή ππάξρνπζαο κε ζσιήλεο 
PVC/41 νλνκ. δηακέηξνπ D160 mm, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-06-02-02 "Γίθηπα απνρέηεπζεο 
απφ ζσιήλεο u-PVC" 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
- Ζ εθζθαθή ηνπ απαηηνπκέλνπ νξχγκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ, κέρξη ηελ ζηάζκε ηνπ 

ππάξρνληνο αγσγνχ ζχλδεζεο ή ηελ ζηάζκε ηνπ πξνβιεπνκέλνπ λένπ. 
- Ζ πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ γηα ηελ λέα ζχλδεζε (ζσιήλεο 

PVC/41, εηδηθά ηεκάρηα, άκκνο εγθηβσηηζκνχ θιπ) 
- Ζ απνμήισζε ηνπ ππάξρνληνο αγσγνχ (αλ απαηηείηαη) θαη ε ζχλδεζε λένπ ζηελ ππάξρνπζα 

αλακνλή ηνπ δηθηχνπ (ηχπνπ ζακαξηνχ-κνχθαο) 
- Ζ θαηαζθεπή ηνπ λένπ αγσγνχ ζχλδεζεο, ν εγθηβσηηζκφο ηνπ κε άκκν θαη ε επαλεπίρσζε 

ηνπ νξχγκαηνο 
- Ζ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο θαη ε κεηαθνξά ηνπο 

πξνο απφζεζε ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
 
Ζ θαηαζθεπή αλακνλήο ζχλδεζεο (αλ απαηηείηαη) θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη 
ηνπ πεδνδξνκίνπ ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) 
 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:    Γέθα ηέζζεξα θαη ηξηάληα 

Αξηζκεηηθά:   14,30€             
 

Α.Σ. – 3.72 
Άξζξν 16.05  Καζαξηζκόο νξζνγσληθώλ, ζθνπθνεηδώλ, σνεηδώλ θαη θπθιηθώλ 

αγσγώλ από θεξηά πιηθά θαη πξνζρώζεηο 
  
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6053 
 
Καζαξηζκφο νξζνγσληθψλ, ζθνπθνεηδψλ σνεηδψλ θαη θπθιηθψλ αγσγψλ νπνησλδήπνηε 
δηαζηάζεσλ απφ θεξηά πιηθά θαη πξνζρψζεηο κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ θαη ρεηξσλαθηηθή 
ππνβνήζεζε. 
 
Πεξηιακβάλεηαη ε θφξησζε ησλ αλαζπξνκέλσλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ επί απηνθηλήηνπ ή 
βπηίνπ, γηα ηελ κεηαθνξά πξνο νξηζηηθή απφζεζε. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) φγθνπ πξνζρψζεσλ. 
 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:    Γέθα ελλέα 

Αξηζκεηηθά:   19,00            
 
 

Α.Σ. – 3.73 
Άξζξν 16.09   Αλαθαηαζθεπή ηκεκάησλ αγσγνύ ζπλδέζεσο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο 

κε ην δίθηπν νκβξίσλ 
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 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6730.4  
 
Αλαθαηαζθεπή αγσγνχ ζπλδέζεσο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε ην παξαθείκελν δίθηπν νκβξίσλ 
πνπ έρεη ππνζηεί έκθξαμε θαη δελ κπνξεί λα θαζαξηζζεί κε πηεζηηθφ κεράλεκα, ή έρεη ζξαπζηεί. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
- Ζ εθζθαθή νξχγκαηνο γηα ηελ απνθάιπςε ηνπ αγσγνχ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε (πεδνδξφκην ή 

θαηάζηξσκα νδνχ) κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε (θνπιε  
αζθαιηηθνχ κε αξκνθφθηε, απνμήισζε πιαθφζηξσζεο ή επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ, 
εθζθαθή) 

- Ζ πεξίθξαμε ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κε αλαθιαζηηθφ πιέγκα θαη ε ηνπνζέηεζε 
εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο γηα ηελ ηνπηθή ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ (πηλαθίδεο, 
πιαζηηθά ζηεζαία NewJersey, θψλνη θιπ) 

- Ζ πξνκήζεηα ηνπ απαηηνπκέλνπ κήθνπο ηζηκεληνζσιήλσλ D 400 mm ή πιαζηηθψλ 
ζσιήλσλ D 315 mm γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζχλδεζεο  ζχλδεζεο, ε ηνπνζέηεζε θαη ν 
εγθηβσηηζκφο ηνπο κε ζπκππθλσκέλν ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ ή πιηθφ ειεγρφκελεο 
ρακειήο αληνρήο (ΤΔΥΑ). 

- Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο πνπ απνμειψζεθε θαη  ε απνθαηάζηαζε  ηνπ 
πεδνδξνκίνπ ζηελ πξνηέξα ηνπ θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-06-08-03 
"Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ" 

- Ζ ζπιινγή, θφξησζε θαη κεηαθνξά πξνο απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη 
απνμειψζεσλ θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ ηεο επέκβαζεο. 

Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ ζχλδεζεο (κκ) 

 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:    Δθαηόλ ελελήληα  

Αξηζκεηηθά:   190,00            
 

Α.Σ. – 3.74 
Άξζξν 16.35  Δπίζηξσζε εζσηεξηθνύ θξεαηίσλ κε επηζθεπαζηηθό θνλίακα 

ηζηκεληνεηδνύο βάζεσο 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6373 
 

Δπίζηξσζε εζσηεξηθνχ θξεαηίσλ κε επηζθεπαζηηθφ θνλίακα ηζηκεληνεηδνχο βάζεσο, θαηά ΔΛΟΣ 
ΔΝ 1504-3, κε ζήκαλζε CE. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:  
 
α)  Ζ πξνκήζεηα επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο ζε ζθξαγηζκέλεο ζπζθεπαζίεο πνπ θέξνπλ ηελ 

ζήκαλζε CE, ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, 
θαζψο θαη ηνπ βειηησηηθνχ πξφζθπζεο, εάλ ζπληζηάηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ πξντφληνο  

β) Ο επηκειήο θαζαξηζκφο θαη πξνεηνηκαζία ηεο επηθαλείαο ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ θξεαηίνπ θαη 
ε δηεχξπλζε ή εθβάζπλζε ηπρφλ ξσγκψλ θαη ζρηζκψλ πνπ ππάξρνπλ 

γ) Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ θνληάκαηνο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ε επηκειεκέλε 
εθαξκνγή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ ιείεο ηειηθέο επηθάλεηεο. 

δ) Ζ ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (ρξήζε 
κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα εξγαζία ζε ρψξνπο κε αλαζπκηάζεηο θιπ) 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο, κε βάζε ην απφβαξν πνπ αλαγξάθεηαη 
ζηηο ζπζθεπαζίεο ηνπ πξντφληνο (π.ρ 10 ζάθθνη ησλ 25 kg). 
 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:    Γώδεθα θαη ζαξάληα ιεπηά  

Αξηζκεηηθά:   12,40            
 

Α.Σ. – 3.75 
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Άξζξν: 16.40.02 Καζαξηζκόο αγσγώλ απνρέηεπζεο κε ρξήζε απνθξαθηηθνύ  
κεραλήκαηνο. Καζαξηζκόο αγσγνύ απνρέηεπζεο DN 315-400 
mm 

  

  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6120 
  

 
Πιήξεο θαζαξηζκφο θιάδνπ αγσγνχ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ θξεαηίσλ, 
κήθνπο 30 έσο 60 m, κε ρξήζε απνθξαθηηθνχ πςειήο πίεζεο θαη αλαξξφθεζεο, εηδηθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ, φπσο ξηδνθνπηηθέο αιπζίδεο, αθξνθχζηαεηζπίεζεο γηα ηελ ραιάξσζε 
ησλ απνζέζεσλ, αθξνθχζηα αλαξξφθεζεο θιπ.  
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ηξνθνδνζία κε ην απαξαίηεην λεξφ, ε αλαξξφθεζε ησλ 
ηδεκάησλ,  ε  ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ, θαζψο θαη ε δαπάλε ησλ 
κέηξσλ ξχζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο ζηελ ζέζε επέκβαζεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ 
γχξσ απφ ηα θξεάηηα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ.  
 
Ζ βηληενζθφπεζε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ γελνκέλνπ θαζαξηζκνχ επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα, ζχκθσλα κε 
ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ 
 
Καζαξηζκφο αγσγνχ απνρέηεπζεο DN315-400 mm 
 
Σηκή αλά πξνθαηαζθεπαζκέλν θξεάηην απφ ζθπξφδεκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1917 (ηεκ)   

 
 

ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:     Έμη θαη πελήληα ιεπηά 
Αξηζκεηηθά:    6,50 

 

Α.Σ. – 3.76 
Άξζξν: 16.40.03 Καζαξηζκόο αγσγώλ απνρέηεπζεο κε ρξήζε απνθξαθηηθνύ  

κεραλήκαηνο. Καζαξηζκόο αγσγνύ απνρέηεπζεο DN 450-600 
mm 

  

  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6120 
  

 
Πιήξεο θαζαξηζκφο θιάδνπ αγσγνχ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ θξεαηίσλ, 
κήθνπο 30 έσο 60 m, κε ρξήζε απνθξαθηηθνχ πςειήο πίεζεο θαη αλαξξφθεζεο, εηδηθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ, φπσο ξηδνθνπηηθέο αιπζίδεο, αθξνθχζηα εηζπίεζεο γηα ηελ ραιάξσζε 
ησλ απνζέζεσλ, αθξνθχζηα αλαξξφθεζεο θιπ.  
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ηξνθνδνζία κε ην απαξαίηεην λεξφ, ε αλαξξφθεζε ησλ 
ηδεκάησλ,  ε  ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ, θαζψο θαη ε δαπάλε ησλ 
κέηξσλ ξχζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο ζηελ ζέζε επέκβαζεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ 
γχξσ απφ ηα θξεάηηα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ.  
 
Ζ βηληενζθφπεζε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ γελνκέλνπ θαζαξηζκνχ επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα, ζχκθσλα κε 
ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ 
 
Καζαξηζκφο αγσγνχ απνρέηεπζεο DN450-600 mm 
 
Σηκή αλά πξνθαηαζθεπαζκέλν θξεάηην απφ ζθπξφδεκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1917 (ηεκ)   

 
 

ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:     Δπηά θαη νγδόληα ιεπηά 
Αξηζκεηηθά:    7,80 
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Α.Σ. – 3.77 
Άξζξν: 16.45 Φεθηαθή βηληενζθόπεζε αγσγώλ απνρέηεπζεο 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6120  

 
Δζσηεξηθή επηζεψξεζε δηθηχνπ αθαζάξησλ κε ζχζηεκα Κιεηζηνχ Κπθιψκαηνο Σειεφξαζεο 
(CCTV), πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ θζνξέο, εκθξάμεηο, δηαξξνέο, αζηνρίεο ή 
παξάλνκεο ζπλδέζεηο, ζε εθ ησλ πξνηέξσλ πιήξσο θαζαξηζκέλνπο αγσγνχο. 
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πιήξεο βηληενζθφπεζε ηνπ αγσγνχ κε έγρξσκε Παλνξακηθή (pan-
and-tilt) θάκεξα ζε απηνθηλνχκελν ζχζηεκα (θαη φρη κε ρεηξνθίλεηε θάκεξα ηχπνπ ψζεζεο) θαη ε  
ζχληαμε Πξσηνθφιινπ θαη Αλαθνξάο κε ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπ 
δηθηχνπ. 
 
Ζ επηζεψξεζε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα  Δπξσπατθά Πξφηππα ΔΛΟΣ EN 752-
1, EN 752-5, EN 752-7 θαη ην πξφηππν θσδηθνπνίεζεο ΔΛΟΣ ΔΝ 13508-2 γηα αγσγνχο 
απνρέηεπζεο εθηφο θηηξίσλ. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο φπσο ε θξαγή ησλ αγσγψλ κε θνπζθσηά 
παξεκβχζκαηα θαη ε εθηξνπή ηεο ξνήο κε αληιίεο παξάθακςεο ή άιια κέζα, πξνθεηκέλνπ λα 
εμαζθαιηζζεί ρακειή ζηάζκε ξνήο ζηνλ αγσγφ, κε ππεξβαίλνπζα ην 10% ηεο δηακέηξνπ ηνπ γηα 
ηελ είζνδν ηνπ θνξείνπ ζηνλ αγσγφ. 
 
Ζ επηζεψξεζε ζα εθηειείηαη απφ Οίθν εηδηθεπκέλν ζην αληηθείκελν, ν νπνίνο εθαξκφδεη ζχζηεκα 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 
9001, απφ δηαπηζηεπκέλν πξνο ηνχην θνξέα. 
 
Σν ζχλνιν ηεο εξγαζίαο (video, θσηνγξαθίεο, πξσηφθνιια ) ζα παξαδνζεί ζηελ Τπεξεζία, 
ηφζν ζε ςεθηαθή φζν θαη ζε έληππε κνξθή, ζε 2 (δχν) ηνπιάρηζηνλ αληίγξαθα, εθ ησλ νπνίσλ 
ην έλα ηνπιάρηζηνλ έγρξσκν. Δηδηθφηεξα ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηνλ Κχξην 
ηνπ Έξγνπ, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο, πιήξε πξσηφθνιια επηζεψξεζεο ζε έληππε θαη 
ςεθηαθή κνξθή, θαηά ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ κεηαμχ δηαδνρηθψλ θξεαηίσλ (ηνκείο) ηα νπνία ζα 
πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζην ηα εμήο: 
 
• πλνπηηθή Σερληθή Έθζεζε ζηελ νπνία ζα ππνδεηθλχεηαη  ν ηξφπνο επηζθεπήο γηα θάζε 

ηχπν βιάβεο 
• Πεξίιεςε ησλ πνξηζκάησλ έξεπλαο θαηά ηνκέα (SectionReport) 
• Δθηχπσζε αλαθνξάο (report) κε ηαμηλφκεζε (α) αλά ηχπν-θσδηθφ βιάβεο (β) αλά νδφ (γ) 

αλά ηνκέα.  
• Γξαθηθά ηνκέσλ (SectionGraphics), ήηνη ζρεκαηηθή δηάηαμε ηνπ αγσγνχ ζηελ νπνία ζα 

ππνδεηθλχεηαη ε ζέζε ησλ δηαθφξσλ πξνβιεκαηηθψλ ζεκείσλ. 
• Βηληενζθφπεζε αλά ηνκέα ζε ςεθηαθή κνξθή θαη ε παξάδνζε DVD ή εμσηεξηθνχ ζθιεξνπ 

δίζθνπ USB κε αξρεία video ζην θνξκάη πνπ ζα επηιέμεη ε Τπεξεζία. 
• Mεθνηνκή ηνπ αγσγνχ (tiltgraphics), κε βάζε ηα απφιπηα πςφκεηξα ηνπ ππζκέλα ησλ 

θξεαηίσλ, ζηελ νπνία ηα ειαηησκαηηθά ηκήκαηα  ηνπ ηνκέα (δειαδή ηα ηκήκαηα κε βπζίζεηο 
θαη εμάξζεηο) ζα ππνδεηθλχνληαη κε θαηάιιειε επηζήκαλζε.  

• Δθηχπσζε εηθφλσλ κε ηα πξνβιεκαηηθά ζεκεία αλά ηνκέα 
• Δθφζνλ παξέρνληαη απφ ηνλ Κχξην ηνπ Δξγνπ ςεθηαθά ππφβαζξα: απνηχπσζε ησλ 

βιαβψλ ζε ζρέδην ηνπ δηθηχνπ (.dwg).  
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) επηζεσξνπκέλνπ αγσγνχ κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ θξεαηίσλ, 
ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ 
 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:     Έμη 
Αξηζκεηηθά:    6,00 
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Α.Σ. – 3.78 
Άξζξν: Ν12.01.01.03 Σζηκεληνζσιήλεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D400mm 

ζύκθσλα κε ην άξζξν ΝΑΤΓΡ 12.01.01.03 θαη εζσηεξηθή 
επίζηξσζε πξόζζεηεο πξνζηαζίαο 

 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6551.3 

 
Όπσο ζην άξζξν ΝΑΤΓΡ 12.01.01.03 κε αχμεζε ηηκήο θαηά 10% γηα ηελ εζσηεξηθή επίζηξσζε 
πξφζζεηεο εξγαζίαο.  
 
 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:     αξάληα έλα θαη νγδόληα ιεπηά 
Αξηζκεηηθά:    41,80 

 

Α.Σ. – 3.79 
Άξζξν: Ν12.01.01.04 Σζηκεληνζσιήλεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D500mm 

ζύκθσλα κε ην άξζξν ΝΑΤΓΡ 12.01.01.04 θαη εζσηεξηθή 
επίζηξσζε πξόζζεηεο πξνζηαζίαο 

 
  Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6551.3 

 
 
Όπσο ζην άξζξν ΝΑΤΓΡ 12.01.01.04 κε αχμεζε ηηκήο θαηά 10% γηα ηελ εζσηεξηθή επίζηξσζε 
πξφζζεηεο εξγαζίαο.  
 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:     Πελήληα επηά  θαη είθνζη ιεπηά 
Αξηζκεηηθά:    57,20 

 

Α.Σ. – 3.80 
Άξζξν: Ν12.01.01.05 Σζηκεληνζσιήλεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D600mm 

ζύκθσλα κε ην άξζξν ΝΑΤΓΡ 12.01.01.05 θαη εζσηεξηθή 
επίζηξσζε πξόζζεηεο πξνζηαζίαο 

 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6551.3 

 
 
Όπσο ζην άξζξν ΝΑΤΓΡ 12.01.01.05 κε αχμεζε ηηκήο θαηά 10% γηα ηελ εζσηεξηθή επίζηξσζε 
πξφζζεηεο εξγαζίαο.  
 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:     Δβδνκήληα ηξία  θαη εβδνκήληα ιεπηά 
Αξηζκεηηθά:    73,70 

 

 

Α.Σ. – 3.81 
Άξζξν: Ν12.01.01.06 Σζηκεληνζσιήλεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D800mm 

ζύκθσλα κε ην άξζξν ΝΑΤΓΡ 12.01.01.06 θαη εζσηεξηθή 
επίζηξσζε πξόζζεηεο πξνζηαζίαο 

 
  Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6551.3 
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Όπσο ζην άξζξν ΝΑΤΓΡ 12.01.01.06 κε αχμεζε ηηκήο θαηά 10% γηα ηελ εζσηεξηθή επίζηξσζε 
πξφζζεηεο εξγαζίαο.  
 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:     Δθαηόλ ηέζζεξα  θαη πελήληα ιεπηά 
Αξηζκεηηθά:    104,50 

 

Α.Σ. – 3.82 
Άξζξν : Ν16.14.01 Πξνθαηαζθεπαζκέλα θπθιηθά θξεάηηα επίζθεςεο αγσγώλ 

αθαζάξησλ από ζθπξόδεκα,θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1917, εληόο 
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ. Φξεάηην εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 
1,20 m 

 
   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6327 

Κπθιηθά θξεάηηα επίζθεςεο ή ζπκβνιήο αγσγψλ αθαζάξησλ εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, 
νπνηνπδήπνηεζπλνιηθνχ χςνπο (απφ ηε ζηάζκε εθζθαθήο κέρξη ην θαηάζηξσκα ηεο νδνχ ή ηε 
ζηάζκε ηνπ εδάθνπο),απνηεινχκελνπ απφ πξνθαηαζθεπαζκέλνπο δαθηπιίνπο θιπ ζηνηρεία απφ 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ζχκθσλακε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1917 κε ζήκαλζε CE θαη κε ηα 
ζρέδηα ηεο κειέηεο, πιήξσο εγθαηεζηεκέλα. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- Ζ ράξαμε κε αζθαιηνθφπηε ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεο απαηηνχκελεο πξφζζεηεο εθζθαθήο θαη ε 
δηάλνημεηνπ νξχγκαηνο πέξαλ ηνπ νξχγκαηνο ηεο ζσιελνγξακκήο, ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο 
κε ηηο ηπρφλαπαηηνχκελεο αληιήζεηο θαη αληηζηεξίμεηο. 
- Ζ θφξησζε θαη κεηαθνξά πξνο απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε. 
- Ζ εμπγίαλζε ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο κε αδξαλή πιηθά θαη ε θνηηφζηξσζε απφ νπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα. 
- Ζ πξνκήζεηα, ε πξνζθφκηζε επί ηφπνπ, ε ηνπνζέηεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θξεαηίνπ (δαθηχιηνη, 
επιάθα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ηνπ θαιχκκαηνο, ζηνηρείν ιαηκνχ, 
θάιπκκααπφ ειαηφ ρπηνζίδεξν θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124 θαηεγνξίαο D400, βαζκίδεο απφ 
ρπηνζίδεξν, ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο θιπ) θαη ε ζπλαξκνιφγεζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή. 
- Ζ εξγαζία θαη ηα απαηηνχκελα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο εζσηεξηθήο ηζηκεληνθνλίαο, ηεο 
δηπιήο εζσηεξηθήο επάιεηςεο κε επνμεηδηθή ξεηίλε, ηεο δηπιήο εμσηεξηθήο επάιεηςεο κε 
αζθαιηηθφ πιηθφθαη ηεο δηακφξθσζεο ησλ ξχζεσλ ηνπ ππζκέλα. 
- Ζ ζχλδεζε ησλ αγσγψλ αθίμεσο θαη αλαρσξήζεσο νηνπδήπνηε αξηζκνχ θαη ζε νπνηνδήπνηε 
βάζνο. 
- Ζ επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ηνπ νξχγκαηνο κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ πιηθφ 
ιαηνκείνπ ηεο ΠΣΠ150 ζπκππθλσκέλνπ θαηά ζηξψζεηο ή πιηθφ ειεγρφκελεο ρακειήο αληνρήο 
(ΤΔΥΑ). 
- Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο ζηελ πξφηεξή ηνπ θαηάζηαζε (αλαθαηαζθεπή γχξσ απφ ην 
φξπγκα,ησλ ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηηθψλ ή ζθπξνδεκάησλ πνπ απνμειψζεθαλ γηα ηελ 
πξφζζεηε 
 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:     Υίιηα ηεηξαθόζηα είθνζη νθηώ 
Αξηζκεηηθά:    1.428,00 

 

Α.Σ. – 3.83 
Άξζξν: ΑΠΟΥ Ν2.1 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιέγκαηνο ζήκαλζεο ππνγείσλ 

αγσγώλ απνρέηεπζεο πιάηνπο 25 εθαηνζηώλ 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6711.1 
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Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ελφο κέηξνπ κήθνπο δηθηχνπ (πιέγκαηνο) ζήκαλζεο 
ππνγείσλ αγσγψλ απνρέηεπζεο (βαξχηεηαο θαη θαηαζιηπηηθνχο). Δξγαζία πιήξσο πεξαησκέλε. 
Πιάηνπο  25 εσο 30  εθ. 
 
 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:     αξάληα ιεπηά 
Αξηζκεηηθά:    0,40 

 

Α.Σ. – 3.84 
Άξζξν: ΑΠΟΥ Ν4.1 Καζαίξεζε άθακπηνπ αγσγνύ απνρέηεπζεο ζε ιεηηνπξγία Γηα  

θπθιηθό αγσγό δηακέηξνπ από 200mm έσο θαη 400 mm ή  
αγσγό άιιεο κνξθήο πιάηνπο από 200mm έσο θαη 400 mm 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6081.1 

 
Οιηθή θαζαίξεζε θάζε είδνπο άθακπησλ αγσγψλ απνρέηεπζεο (ηζηκεληνζσιήλεο, 
ακηαληνηζηκεληνζσιήλεο, ρπηνί αγσγνί απφ ζθπξφδεκα, αγσγνί απφ ιηζνδνκή ή 
νπηνπιηλζνδνκήθ.ι.π.) αφπισλ ή νπιηζκέλσλ, ζε ιεηηνπξγία ή κε. 
Ζ παξνχζα ηηκή έρεη θαη ηνλ ξφιν ηεο πξφζζεηεο απνδεκίσζεο ζηε ηηκή εθζθαθήο αλά κέηξν 
κήθνπο θαζαηξνχκελνπ αγσγνχ γηα πξφζζεηε εξγαζία, δπζρέξεηεο εθ ηεο παξνπζίαο ιπκάησλ 
ζην φξπγκα θαη θάζε είδνπο θαζπζηεξήζεηο ιφγσ ηεο ηαπηφρξνλεο κε ηελ εθζθαθή θαζαίξεζεο 
ηνπ επξηζθφκελνπ ζε ιεηηνπξγία ή κε αγσγνχ απνρεηεχζεσο (γηα νπνηεζδήπνηε δηαζηάζεηο ή 
δηάκεηξν, πιηθφ θαη βάζνο αγσγνχ). Κακηάάιιε απνδεκίσζε δελ δίδεηαη γηα θαλέλα ιφγν γηα ηελ 
θαζαίξεζε νπνηνλδήπνηε αγσγψλ. 
πκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θαζαίξεζε ηεο θνηηνζηξσζεο θαη ηνπ εγθηβσηηζκνχ ηνπ 
αγσγνχαλεμαξηήησοείδνπο, δηαζηάζεσλ θαη πιηθψλ (άκκνο, άνπιν ή/θαη νπιηζκέλνζθπξφδεκα). 
Ζ απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλθαζαηξέζεσοαπνδεκηψλεηαη κε ηε ηηκή ηνπ αληηζηνίρνπάξζξνπ 
ηνπ παξφληνοΣηκνινγίνπ. 
Με ηελ παξνχζα ηηκή απνδεκηψλνληαη νη  εξγαζίεο θαη θαζπζηεξήζεηο πξνζσπηθνχ θαη 
κεραλεκάησλ ιφγσ ηεο  θαζαηξέζεσο ηκεκάησλ αγσγνχ, ε πξνζσξηλή απνθαηάζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία ησλ ππαξρφλησλ ηδησηηθψλ δηαθιαδψζεσλ, νη εξγαζίεο θαη πιηθά  (πιελ αληιήζεσλ νη 
νπνίεο ακείβνληαη ηδηαίηεξα) γηα ηελ ζπγθέληξσζε θαη παξνρέηεπζε ησλ ιπκάησλ ηνπ  αλάληε 
αγσγνχ ζε  θαηάιιειε ζέζε θαηάληε ηνπ ρψξνπ θαηαζθεπήο ψζηε λα δηαηεξείηαη ν  ρψξνο 
εξγαζίαο ζηεγλφο θαη θαζαξφο θαηά ην δπλαηφλ ρσξίο παξνπζία ιπκάησλ εληφο ηνπ ζθάκκαηνο. 
Γελ εθαξκφδεηαη ε παξνχζα πξφζζεηε ηηκή ζηελ πεξίπησζε εγθάξζηαο ή ινμήο ζπλάληεζεο 
αγσγνχ, εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο αθίλεηνπ ή αγσγνχ ζχλδεζεο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε 
αγσγφ νκβξίσλ ή παληνξξντθφ. Δθαξκφδεηαη δειαδή φηαλ ν θαζαηξνχκελνο αγσγφο ζπλαληάηαη 
θαηά κήθνο ηνπ νξχγκαηνο. 
πκπεξηιακβάλνληαη νη ζηαιίεο ελ γέλεη κεραλεκάησλ θαη απηνθίλεησλ θαη νη ελ γέλεη 
θαζπζηεξήζεηο πξνζσπηθνχ  θαη   γεληθά θάζε δαπάλε αλαγθαία γηα ηελ πιήξε θη έληερλε 
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαηξεηά ζην παξφλ άξζξν.  ηελ εξγαζία απηή 
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ε θαζαίξεζε ησλ παληφο είδνπο θξεαηίσλ ηεο θαζαηξνχκελεο 
ζσιελνγξακκήο. Δξγαζία δηα κεραληθψλκέζσλ ή δηα Υείξσλ ή ζπλδπαζκφαπηψλ. 
Γηα θπθιηθφ αγσγφ δηακέηξνπ D ή αγσγφ νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο πιάηνπο D φπνπ ην D 
θπκαίλεηαη απφ 200 mm έσο θαη 400mm 
 
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο θαζαηξεζέληνο αγσγνχ απνρέηεπζεο  
 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:     Έμη θαη ζαξάληα δύνιεπηά 
Αξηζκεηηθά:    6,42 

 

Α.Σ. – 3.85 
Άξζξν: ΑΠΟΥ Ν4.2 Καζαίξεζε άθακπηνπ αγσγνύ απνρέηεπζεο ζε ιεηηνπξγία Γηα 

θπθιηθό αγσγό δηακέηξνπ από 400mm έσο θαη 800 mm ή αγσγό 
άιιεο κνξθήο πιάηνπο από 400mm έσο θαη 800 mm 
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Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6081.1 
 
Οιηθή θαζαίξεζε θάζε είδνπο άθακπησλ αγσγψλ απνρέηεπζεο (ηζηκεληνζσιήλεο, 
ακηαληνηζηκεληνζσιήλεο, ρπηνί αγσγνί απφ ζθπξφδεκα, αγσγνί απφ ιηζνδνκή ή 
νπηνπιηλζνδνκήθ.ι.π.) αφπισλ ή νπιηζκέλσλ, ζε ιεηηνπξγία ή κε. 
Ζ παξνχζα ηηκήέρεη θαη ηνλ ξφιν ηεο πξφζζεηεο απνδεκίσζεο ζηε ηηκή εθζθαθήο αλά κέηξν 
κήθνπο θαζαηξνχκελνπ αγσγνχ γηα πξφζζεηε εξγαζία, δπζρέξεηεο εθ ηεο παξνπζίαο ιπκάησλ 
ζην φξπγκα θαη θάζε είδνπο θαζπζηεξήζεηο ιφγσ ηεο ηαπηφρξνλεο κε ηελ εθζθαθή θαζαίξεζεο 
ηνπ επξηζθφκελνπ ζε ιεηηνπξγία ή κε αγσγνχ απνρεηεχζεσο (γηα νπνηεζδήπνηε δηαζηάζεηο ή 
δηάκεηξν, πιηθφ θαη βάζνο αγσγνχ). Κακηά άιιε απνδεκίσζε δελ δίδεηαη γηα θαλέλα ιφγν γηα ηελ 
θαζαίξεζε νπνηνλδήπνηε αγσγψλ. 
πκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θαζαίξεζε ηεο θνηηνζηξσζεο θαη ηνπ εγθηβσηηζκνχ ηνπ αγσγνχ 
αλεμαξηήησο είδνπο, δηαζηάζεσλ θαη πιηθψλ (άκκνο, άνπιν ή/θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα). Ζ 
απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσο απνδεκηψλεηαη κε ηε ηηκή ηνπ αληηζηνίρνπ άξζξνπ 
ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 
Με ηελ παξνχζα ηηκή απνδεκηψλνληαη νη  εξγαζίεο θαη θαζπζηεξήζεηο πξνζσπηθνχ θαη 
κεραλεκάησλ ιφγσ ηεο  θαζαηξέζεσο ηκεκάησλ αγσγνχ, ε πξνζσξηλή απνθαηάζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία ησλ ππαξρφλησλ ηδησηηθψλ δηαθιαδψζεσλ, νη εξγαζίεο θαη πιηθά  (πιελ αληιήζεσλ νη 
νπνίεο  ακείβνληαη  ηδηαίηεξα)γηα ηελ ζπγθέληξσζε θαη παξνρέηεπζε ησλ ιπκάησλ ηνπ  αλάληε 
αγσγνχ ζε  θαηάιιειε ζέζε θαηάληε ηνπ ρψξνπ θαηαζθεπήο ψζηε λα δηαηεξείηαη ν  ρψξνο  
εξγαζίαο ζηεγλφο θαη θαζαξφο θαηά ην δπλαηφλ ρσξίο παξνπζία ιπκάησλ εληφο ηνπ ζθάκκαηνο. 
Γελ εθαξκφδεηαη ε παξνχζα πξφζζεηε ηηκή ζηελ πεξίπησζε εγθάξζηαο ή ινμήο ζπλάληεζεο 
αγσγνχ,εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο αθίλεηνπ ή αγσγνχ ζχλδεζεο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε 
αγσγφ νκβξίσλ ή παληνξξντθφ. Δθαξκφδεηαη δειαδή φηαλ ν θαζαηξνχκελνο αγσγφο ζπλαληάηαη 
θαηά κήθνο ηνπ νξχγκαηνο. 
πκπεξηιακβάλνληαη νη ζηαιίεο ελ γέλεη κεραλεκάησλ θαη απηνθίλεησλ θαη νη ελ γέλεη 
θαζπζηεξήζεηο πξνζσπηθνχ  θαη   γεληθά  θάζε  δαπάλε  αλαγθαία γηα ηελ πιήξε θη έληερλε 
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην παξφλ άξζξν.  ηελ εξγαζία απηή 
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ε θαζαίξεζε ησλ παληφο είδνπο  θξεαηίσλ ηεο θαζαηξνχκελεο 
ζσιελνγξακκήο. Δξγαζία δηα κεραληθψλ κέζσλ ή δηα Υείξσλ ή ζπλδπαζκφ απηψλ. 
Γηα θπθιηθφ αγσγφ δηακέηξνπ D ή αγσγφ νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο πιάηνπο D φπνπ ην D 
θπκαίλεηαη απφ 401 mm έσο θαη 800mm 
 
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο θαζαηξεζέληνο αγσγνχ απνρέηεπζεο  
 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:     Γέθα θαη πελήληα έμηιεπηά 
Αξηζκεηηθά:    10,56 

Α.Σ. – 3.86 
Άξζξν : ΑΠΟΥ Ν4.3 Καζαίξεζε άθακπηνπ αγσγνύ απνρέηεπζεο ζε ιεηηνπξγία. Γηα 

θπθιηθόαγσγόδηακέηξνπάλσ ησλ  801mm  ή αγσγόάιιεο 
κνξθήοπιάηνποαλσ ησλ 801 mm 

   
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6081.1 

 
 

Οιηθή θαζαίξεζε θάζε είδνπο άθακπησλ αγσγψλ απνρέηεπζεο (ηζηκεληνζσιήλεο, 
ακηαληνηζηκεληνζσιήλεο, ρπηνί αγσγνί απφ ζθπξφδεκα, αγσγνί απφ ιηζνδνκή ή 
νπηνπιηλζνδνκή θιπ),άνπισλ ή νπιηζκέλσλ, ζε ιεηηνπξγία ή κε. 
 
Ζ παξνχζα ηηκή έρεη θαη ην ξφιν ηεο πξφζζεηεο απνδεκίσζεο ζηελ ηηκή εθζθαθήο αλά κέηξν 
κήθνποθαζαηξνχκελνπ αγσγνχ γηα πξφζζεηε εξγαζία ιφγσ δπζρεξεηψλ εθ ηεο παξνπζίαο 
ιπκάησλ ζην φξπγκαθαη γηα θάζε είδνπο θαζπζηεξήζεηο ιφγσ ηεο ηαπηφρξνλεο κε ηελ εθζθαθή 
θαζαίξεζεο ηνπεπξηζθφκελνπ ζε ιεηηνπξγία ή κε αγσγνχ απνρέηεπζεο (γηα νπνηεζδήπνηε 
δηαζηάζεηο ή δηάκεηξν,πιηθφ θαη βάζνο αγσγνχ). Κακία άιιε απνδεκίσζε δελ δίδεηαη γηα θαλέλα 
ιφγν γηα ηελ θαζαίξεζενπνησλδήπνηε αγσγψλ. 
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πκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θαζαίξεζε ηεο θνηηφζηξσζεο θαη ηνπ εγθηβσηηζκνχ ηνπ αγσγνχ 
αλεμαξηήησοείδνπο, δηαζηάζεσλ θαη πιηθψλ (άκκνο, άνπιν ή/θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα). Ζ 
απνκάθξπλζε ησλπξντφλησλ θαζαίξεζεο απνδεκηψλεηαη κε ηελ ηηκή ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ 
ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 
 
Με ηελ παξνχζα ηηκή απνδεκηψλνληαη επίζεο θαη νη εξγαζίεο θαη θαζπζηεξήζεηο πξνζσπηθνχ 
θαηκεραλεκάησλ ιφγσ ηεο θαζαίξεζεο ηκεκάησλ αγσγνχ, ε πξνζσξηλή απνθαηάζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία ησλππαξρνπζψλ ηδησηηθψλ δηαθιαδψζεσλ, νη εξγαζίεο θαη πιηθά (πιελ αληιήζεσλ νη 
νπνίεο ακείβνληαηηδηαίηεξα) γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη παξνρέηεπζε ησλ ιπκάησλ ηνπ αλάληε 
αγσγνχ ζε θαηάιιειε ζέζεθαηάληε ηνπ ρψξνπ θαηαζθεπήο ψζηε λα δηαηεξείηαη ν ρψξνο 
εξγαζίαο ζηεγλφο θαη θαζαξφο θαηά ηνδπλαηφλ ρσξίο παξνπζία ιπκάησλ εληφο ηνπ ζθάκκαηνο. 
Γελ εθαξκφδεηαη ε παξνχζα πξφζζεηε ηηκή ζηελπεξίπησζε εγθάξζηαο ή ινμήο ζπλάληεζεο 
αγσγνχ, εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο αθηλήηνπ ή αγσγνχ ζχλδεζεο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε 
αγσγφ νκβξίσλ ή παληνξξντθφ. Δθαξκφδεηαη δειαδή φηαλ ν θαζαηξνχκελνοαγσγφο ζπλαληάηαη 
θαηά κήθνο ηνπ νξχγκαηνο. 
 
πκπεξηιακβάλνληαη επίζεο γεληθά νη ζηαιίεο κεραλεκάησλ θαη απηνθηλήησλ, νη θαζπζηεξήζεηο 
πξνζσπηθνχ θαη γεληθά θάζε δαπάλε αλαγθαία γηα ηελ πιήξε θη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 
έζησθαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην παξφλ άξζξν. ηελ εξγαζία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη 
ε θαζαίξεζεησλ παληφο είδνπο θξεαηίσλ ηεο θαζαηξνχκελεο ζσιελνγξακκήο. Δξγαζία δηα 
κεραληθψλ κέζσλ ή δηαρεηξψλ ή ζπλδπαζκφ απηψλ. 
 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:     Γέθα πέληε θαη εμήληα ηξία ιεπηά 
Αξηζκεηηθά:    15,63 

 

Α.Σ. – 3.87 
Άξζξν : ΑΠΟΥ Ν5 Καζαίξεζε πιαζηηθνύ αγσγνύ απνρέηεπζεο ζε ιεηηνπξγία 
   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6081.1 

Καζαίξεζε πιαζηηθψλ (εχθακπησλ) αγσγψλ απνρέηεπζεο θάζε είδνπο (ζσιήλεο PVC, 
πνιπαηζπιελίνπ θιπ)ζε ιεηηνπξγία ή κε. 
 
Ζ παξνχζα ηηκή έρεη θαη ην ξφιν ηεο πξφζζεηεο απνδεκίσζεο ζηελ ηηκή εθζθαθήο αλά κέηξν 
κήθνποθαζαηξνχκελνπ αγσγνχ γηα πξφζζεηε εξγαζία ιφγσ δπζρεξεηψλ εθ ηεο παξνπζίαο 
ιπκάησλ ζην φξπγκαθαη γηα θάζε είδνπο θαζπζηεξήζεηο ιφγσ ηεο ηαπηφρξνλεο κε ηελ εθζθαθή 
θαζαίξεζεο ηνπεπξηζθφκελνπ ζε ιεηηνπξγία ή κε αγσγνχ απνρέηεπζεο (γηα νπνηεζδήπνηε 
δηαζηάζεηο ή δηάκεηξν,πιηθφ θαη βάζνο αγσγνχ). Κακία άιιε απνδεκίσζε δελ δίδεηαη γηα θαλέλα 
ιφγν γηα ηελ θαζαίξεζενπνησλδήπνηε αγσγψλ. 
 
πκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θαζαίξεζε ηεο θνηηφζηξσζεο θαη ηνπ εγθηβσηηζκνχ ηνπ αγσγνχ 
αλεμαξηήησοείδνπο, δηαζηάζεσλ θαη πιηθψλ (άκκνο, άνπιν ή/θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα). Ζ 
απνκάθξπλζε ησλπξντφλησλ θαζαίξεζεο απνδεκηψλεηαη κε ηελ ηηκή ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ 
ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 
 
Με ηελ παξνχζα ηηκή απνδεκηψλνληαη επίζεο θαη νη εξγαζίεο θαη θαζπζηεξήζεηο πξνζσπηθνχ 
θαηκεραλεκάησλ ιφγσ ηεο θαζαίξεζεο ηκεκάησλ αγσγνχ, ε πξνζσξηλή απνθαηάζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία ησλππαξρνπζψλ ηδησηηθψλ δηαθιαδψζεσλ, νη εξγαζίεο θαη πιηθά (πιελ αληιήζεσλ νη 
νπνίεο ακείβνληαηηδηαίηεξα) γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη παξνρέηεπζε ησλ ιπκάησλ ηνπ αλάληε 
αγσγνχ ζε θαηάιιειε ζέζεθαηάληε ηνπ ρψξνπ θαηαζθεπήο ψζηε λα δηαηεξείηαη ν ρψξνο 
εξγαζίαο ζηεγλφο θαη θαζαξφο θαηά ηνδπλαηφλ, ρσξίο παξνπζία ιπκάησλ εληφο ηνπ ζθάκκαηνο. 
Γελ εθαξκφδεηαη ε παξνχζα πξφζζεηε ηηκήζηελ πεξίπησζε εγθάξζηαο ή ινμήο ζπλάληεζεο 
αγσγνχ, εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο αθηλήηνπ ή αγσγνχ ζχλδεζεο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε 
αγσγφ νκβξίσλ ή παληνξξντθφ. Δθαξκφδεηαη δειαδή φηαλ νθαζαηξνχκελνο αγσγφο ζπλαληάηαη 
θαηά κήθνο ηνπ νξχγκαηνο. 
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πκπεξηιακβάλνληαη επίζεο γεληθά νη ζηαιίεο κεραλεκάησλ θαη απηνθηλήησλ, νη θαζπζηεξήζεηο 
πξνζσπηθνχ θαη γεληθά θάζε δαπάλε αλαγθαία γηα ηελ πιήξε θη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 
έζησθαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην παξφλ άξζξν. ηελ εξγαζία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη 
ε θαζαίξεζεησλ παληφο είδνπο θξεαηίσλ ηεο θαζαηξνχκελεο ζσιελνγξακκήο. Δξγαζία δηα 
κεραληθψλ κέζσλ ή δηα ρεηξψλ ή ζπλδπαζκφ απηψλ. 
 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:     Σξία θαη εβδνκήληα ιεπηά 
Αξηζκεηηθά:    3,70 

  

Α.Σ. – 3.88 
Άξζξν: ΑΠΟΥ Ν19 ύλδεζε αγσγνύ απνρέηεπζεο κε πθηζηάκελν ζε ιεηηνπξγία 

θξεάηην ε αγσγό 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6744 

 
χλδεζε αγσγνχ απνρέηεπζεο κε άιινλ πθηζηάκελν αγσγφ ελ ιεηηνπξγία ε κε αλεμαξηήησο 
πιηθνχ  θαη δηαηνκψλ  ησλ  αγσγψλ  ε/θαη  ζχλδεζε  κε πθηζηάκελν θξεάηην ηνπ δηθηχνπ 
απνρέηεπζεο. πκπεξηιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία πιηθά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, νη αλαγθαίεο 
θαζαηξέζεηο ζθπξνδέκαηνο, θάζε είδνπο θνπή αγσγψλ, κνξθψζεηο επηθαλεηψλ ζχλδεζεο, 
επηκειεκέλνο θαζαξηζκφοαγσγψλ, αθαίξεζε πσκάησλ, δηάλνημε νπψλ ζε αγσγνχο θαη θξεάηηα, 
αλαθαηαζθεπή ζθπξνδέκαηνο εγθηβσηηζκνχ θαη ηνηρσκάησλ θξεαηίσλ, κφξθσζε λέσλ 
επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο θαη γεληθά θάζε δαπάλε απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε 
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Ρεηά επηζεκαίλεηαη φηη ε ζχλδεζε αγσγνχ απνρέηεπζεο κε αγσγφ 
"αλακνλήο" θξεαηίνπ δελ επηκεηξάηαη νχηε ακείβεηαη ηδηαίηεξα. Δπίζεο δελ ακείβνληαη κε ηελ ηηκή 
απηή ηπρφλ πξνζσξηλέο ζπλδέζεηο θάζε είδνπο ε ακνηβή ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε 
άιιν άξζξν ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. Ρεηά επηζεκαίλεηαη φηη ε ζχλδεζε αγσγνχ ζε θξεάηην 
γίλεηαη ζε θαηάιιειε ζέζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ θξεαηίνπ θαη ξεηά απαγνξεχεηαη ζχλδεζε ζην ιαηκφ 
θξεαηίνπ. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην. 
 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:     Γέθα ελλέα θαηεμήληα έμη ιεπηά 
Αξηζκεηηθά:    19,66 

 

Α.Σ. – 3.89 
Άξζξν : ΑΠΟΥ Ν23 Απνζύλδεζε θξεαηίνπ ζπιινγήο νκβξίσλ από πθηζηάκελν 

παληνξξντθό αγσγό θαηζύλδεζή ηνπ ζε λέν αγσγό νκβξίσλ 
    
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6324 

Aπνζχλδεζε θξεαηίνπ ζπιινγήο νκβξίσλ απφ πθηζηάκελν παληνξξντθφ αγσγφ θαη ζχλδεζή ηνπ 
ζε λέν αγσγφ νκβξίσλ (ή λέν παληνξξντθφ αγσγφ) ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο 
αλεμαξηήησο κήθνποαγσγψλ ζχλδεζεο (θαζαηξνχκελνπ θαη λένπ) θαη βάζνπο εθζθαθήο. 
 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα φισλ αλεμαηξέησο ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ κε 
ηε κεηαθνξά ηνπο επηηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κηθξνκεηαθνξέο. 
 
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ε θαζαίξεζε ζθπξνδέκαηνο νδνζηξσκάησλ ηζηκεληνζηξσκέλσλ 
δξφκσλ ή ε θνπή ηνπ νδνζηξψκαηνο αζθαιηνζηξσκέλσλ δξφκσλ, φιεο νη εθζθαθέο ζε 
νπνηνδήπνηε έδαθνο, εθνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο γηα απφξξηςε, 
νη ζηαιίεο απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ θαη γεληθά νη θαζπζηεξήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, ε 
απνθάιπςε ηνπ πθηζηάκελνπ αγσγνχ ζχλδεζεο θξεαηίνπ - παληνξξντθνχ αγσγνχ θαη ε 
θαζαίξεζή ηνπ θαζψο θαη ηνπ εγθηβσηηζκνχ ηνπ ζεφζν κήθνο απαηηεζεί, ε πξνζηαζία ηνπ 
ελαπνκέλνληνο ηκήκαηφο ηνπ (αλ ππάξρεη) θαη ηνπ θξεαηίνπ ζπιινγήο νκβξίσλ, ε ηνπνζέηεζε 
ησλ απαηηνχκελσλ ηζηκεληνζσιήλσλ εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 0.30 κ. κε ηελ θνηηφζηξσζε θαη ηνλ 
εγθηβσηηζκφ ηνπο (πιηθά θαη εξγαζία) γηα ηε ζχλδεζε ηνπ θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε ηνλ αγσγφ 
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νκβξίσλ, νη ζπλδέζεηο ηνπ λένπ απηνχ αγσγνχ (ζχλδεζεο) ηφζν πξνο ηελπιεπξά ηνπ θξεαηίνπ 
φζν θαη κε ηνλ αγσγφ νκβξίσλ, ε επίρσζε ησλ νξπγκάησλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ 
ακκνράιηθν ιαηνκείνπ (ΔΣΔΠ 08-01-03-02 "Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ") θαη 
επιήξεο επαλαθνξά ηνπ νδνζηξψκαηνο, φπσο αθξηβψο πξνβιέπεηαη ζηε κειέηε. 
 
Οη εξγαζίεο θνπήο, θαζαίξεζεο, εθζθαθψλ, επηρψζεσλ θαη επαλαθνξψλ νδνζηξψκαηνο 
πνπζπκπεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ άξζξν αλαθέξνληαη κφλν ζηηο πνζφηεηεο πνπ επξίζθνληαη 
εθηφο ηνπ νξχγκαηνο ηνπ θαηαζθεπαδφκελνπ αγσγνχ νκβξίσλ (ή παληνξξντθνχ). 
 
πκπεξηιακβάλεηαη δε θαη θάζε άιιε δαπάλε ε νπνία απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο 
εξγαζίαοέζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην παξφλ άξζξν. 
 
Δίλαη δπλαηφλ, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσιήλεο U-PVC 
ζεηξάο 41δηακέηξνπ 250mm κε θνηηφζηξσζε θαη εγθηβσηηζκφ απφ άκκν ζχκθσλα κε ηηο Σ.Π., 
θαηά δε ηα ινηπά σοαλσηέξσ θαη κε ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
Tηκή αλεμαξηήησο ησλ κέζσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ (ρέξηα, κεραληθά κέζα ή ζπλδπαζκφο 
απηψλ).Ρεηά επηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν λένο αγσγφο είλαη 
αλαθαηαζθεπή ηνπ παιαηνχ ζηελ ίδηα νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά ζέζε, δελ θαηαβάιιεηαη ε 
απνδεκίσζε ηνππαξφληνο άξζξνπ. ηελ πεξίπησζε απηή θαηαβάιιεηαη ε απνδεκίσζε ηνπ 
επίζεκνπ άξζξνπ κε ηίηιν"χλδεζε αγσγνχ εμφδνπ θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε ην δίθηπν 
νκβξίσλ", ε νπνία ζεκεηψλεηαη φηηζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:     Σξία είθνζη δύν θαη εμήληα νθηώ  ιεπηά 
Αξηζκεηηθά:    322,68 

 

Α.Σ. – 3.90 
Άξζξν: ΑΠΟΥ Ν26 Φξεάηηα πξνζαξκνγήο εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο αθηλήηνπ κε ην 

δίθηπν απνρέηεπζεο. 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6326 
 
Φξεάηηα πξνζαξκνγήο ηδησηηθήο ζχλδεζεο ζπλδεδεκέλα  κε ην εζσηεξηθφ δίθηπν ηνπ αθηλήηνπ 
θαη κε ηελ εμσηεξηθήδηαθιάδσζε ηνπ δηθηχνπαθαζάξησλ. 
Πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή φια ηα  απαηηνχκελα πιηθά  θαη  κηθξνχιηθα κεηά  ηεο κεηαθνξάο ηνπο 
επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ,  ην πψκα αλαδξάζεσο νζκψλ (βηδσηφ) κεηά ηνπ απαηηνχκελνπ εηδηθνχ 
ηεκαρίνπ, ε  θαζαίξεζε  θαη επαλαθνξά ηνπ  πεδνδξνκίνπ  θαη θξαζπεδνξείζξσλ, εθζθαθέο ζε 
νπνηνδήπνηε βάζνο, δηαζηάζεηο θαη ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο κε ρέξηα ε κεραληθά κέζα ε 
ζπλδπαζκφ απηψλ, επαλεπίρσζε κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ (3Α),  θνξηνεθθφξησζε θαη 
κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο πξνο απφξξηςε, ζηαιίεο απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ θαη 
ελ γέλεη θαζπζηεξήζεηο, μπιφηππνη, ζθπξφδεκα θάζε θαηεγνξίαο, ζηδεξνχο νπιηζκφοSTIII  ή  
STIV,  αγσγφο δηακέηξνπ  Φ250 απφupζεηξάο 41 ή απφHDPEαπνρέηεπζεο φζνπ κήθνπο 
απαηηεζεί, αληιήζεηο ιπκάησλ θαη λεξψλ θιπ. Οκνίσο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή νη 
ζπλδέζεηο ηνπ θξεαηίνπ ηφζν κε ην εζσηεξηθφ δίθηπν ηνπ αθηλήηνπ φζν  θαη κε ηελ εμσηεξηθή 
δηαθιάδσζε ηνπ αγσγνχ ζπκπεξηιακβαλφκελσλ φισλ ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ πνπ ζα 
απαηηεζνχλ. 
Ζ πξνκήζεηα ησλ θαιπκκάησλ θαη πιαηζίσλ ησλ  θξεαηίσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ε άιιν πιηθφ 
δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζηελ νπνία φκσο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε 
δαπάλε πιήξνπο ηνπνζέηεζεο  κε φιεο ηηο αλαγθαίεο κεηαθνξέο, κηθξνκεηαθνξέο  θαη  
θνξηνεθθνξηψζεηο. 
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά θαη κηθξνπιηθα κε ηελ  πξνκήζεηα ηνπο, κεηαθνξέο 
θαη κηθξνκεηαθνξέο,  θαη πιήξε ηνπνζέηεζε. Σν θξεάηην ζα θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηα 
ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο θαη ζηελ ζέζε πνπ απηή ζα ππνδείμεη. 
Ζ ηηκή αλαθέξεηαη ζε εξγαζία πιήξσο πεξαησκέλε θαη αλεμαξηήησο ησλ κέζσλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ (ρέξηα, κεραληθάκέζα ε ζπλδπαζκφοαπηψλ). 
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Δίλαηδπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο αιιά ρσξίο θακία πξφζζεηε 
απνδεκίσζε άιιε δηάηαμε ή/θαη πξνθαηαζθεπαζκέλα ηεκάρηα. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην. 
 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:     Δμήληα ηέζζεξαθαηζαξάληαιεπηά 
Αξηζκεηηθά:    64,40 

 

Α.Σ. – 3.91 
Άξζξν: ΑΠΟΥ Ν29 Πξόζζεηε απνδεκίσζε αλαθαηαζθεπήο αγσγνύ απνρέηεπζεο 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6081.1 

 
Πξφζζεηε απνδεκίσζε αλαθαηαζθεπήο αγσγνχ απνρέηεπζεο ιπκάησλ ε παληνξξντθνχ αλά 
κέηξν κήθνπο αλαθαηαζθεπαδφκελνπ αγσγνχ ιφγσ παληνεηδψλ δπζρεξεηψλ, ζηαιίαο, 
θαζπζηεξήζεσλ θαη θάζε άιινπ πξνβιήκαηνο θαη πξφζζεηεο εξγαζίαο πνπ νθείιεηαη ζηελ 
παξνπζίαιπκάησλ  ζην φξπγκα. Ζ ηηκή απηή ηζρχεη αλεμαξηήησο δηαηνκήο, δηακέηξνπ, πιηθνχ θαη 
κήθνπο ησλ παιαηψλ θαη λέσλαγσγψλ, ηεο θχζεσο ηνπ εδάθνπο, ησλ δηαζηάζεσλ θαη ηεο 
κνξθήο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηνπ βάζνπο εθζθαθήο. 
H ηηκή απηή εθαξκφδεηαη ηφζν γηα αγσγνχο απφ ζθπξφδεκα θάζε είδνπο (ρπηνχο ή 
πξνθαηαζθεπαζκέλνπο) είηε εγθηβσηηζκέλνπο κε ζθπξφδεκα ή άιιν πιηθφ είηε φρη, φζν θα γηα 
αγσγνχο απφ άιια πιηθά εγθηβσηηζκέλνπο κε ζθπξφδεκα ή άιιν πιηθφ θαη γηα θάζε ελ γέλεη 
αγσγφ θαη εγθηβσηηζκφ. 
Γελ εθαξκφδεηαη ε παξνχζα πξφζζεηε ηηκή ζηελ πεξίπησζε εγθάξζηαο ε ινμήο ζπλάληεζεο 
αγσγνχ, εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο αθηλήηνπ ή αγσγνχ ζχλδεζεο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε 
αγσγφ νκβξίσλ ή παληνξξντθφ. Δθαξκφδεηαη δειαδή φηαλ ν ππφςε θαζαηξνχκελνο αγσγφο 
ζπλαληάηαη θαηά κήθνο ηνπ νξχγκαηνο. 
Με ηελ παξνχζα ηηκή απνδεκηψλνληαη φιεο νη πξφζζεηεο εξγαζίεο θαη πιηθά,  δπζρέξεηεο,  
ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο πξνζσπηθνχ θαη κεραλεκάησλ ιφγσ ηεο παξνπζίαο ιπκάησλ (εθηφο 
ηεο θάζεο ηεο εθζθαθήο νη πξφζζεηεο δπζρέξεηεο ηεο νπνίαο απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα), νη 
πξνζσξηλέο ζπλδέζεηο θαη απνζπλδέζεηο αγσγψλ θαη εμσηεξηθψλ δηαθιαδψζεσλ. Δλδεηθηηθά 
αιιά φρη πεξηνξηζηηθά ε παξνχζα ηηκή αλαθέξεηαη ζηηο θάζεηο ησλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο θαη 
ζχλδεζεο ζσιήλσλ, θαηαζθεπή θαηάζηξσζεο θαη εγθηβσηηζκνχ, θ.α. Δπίζεο ζηελ παξνχζα ηηκή 
πεξηιακβάλεηαη ε απνδεκίσζε γηα ηελ πξνζσξηλήαπνθαηάζηαζε, ζχλδεζε θαη ιεηηνπξγηά ησλ 
ππαξρφλησλ ηδησηηθψλ δηαθιαδψζεσλ θαη ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ θαζψο θαη νη εξγαζίεο 
απνζπλδέζεσλ, νη εξγαζίεο θαη πιηθά γηα ηελ ζπγθέληξσζε θαη παξνρέηεπζε ησλ  ιπκάησλ 
ψζηε λα  δηαηεξείηαη ν  ρψξνο εξγαζίαο ζηεγλφο θαη θαζαξφο θαηά ην δπλαηφλ ρσξίο παξνπζία 
ιπκάησλ εληνο ηνπ ζθάκκαηνο (εθηφο ηπρφλ αληιήζεσλ νη νπνίεο ακείβνληαη ηδηαίηεξα). 
ηελ παξνχζα ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φια ηα πιηθά θαη κηθξνχιηθα (πξνκήζεηα θαη 
κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ) θαη ε εξγαζία επαλαθαηαζθεπεο ησλ θαζαηξεκέλσλ ηκεκάησλ 
ησλ αγσγψλ ζχλδεζεο ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγεο θαη ηεο επαλαζχλδεζεο ηνπο ζηνλ 
λέναγσγφ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη αγσγνί ζχλδεζεο ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγεο δελ 
αλαθαηαζθεπαζηνχλ ζπλνιηθά αιιά θαζαηξεζνχλ θαηά ην ηκήκα ηνπο πνπ επξίζθεηαη εληνο ηνπ 
νξχγκαηνο. 
πκπεξηιακβάλνληαη επίζεο (εθφζνλ απαηηεζεί) ηα ηερληθά έξγα ζπλαξκνγήο ηεο θπθιηθήο 
δηαηνκήο ηνπ αλαθαηαζθεπαδνκέλνπ ηκήκαηνο ε φπνηα ζα είλαη πδξαπιηθά ηζνδχλακε κε ηελ 
δηαηνκή ηνπ πξνυπάξρνληνο ηκήκαηνο φηαλ απηή είλαη αιινχ πιελ θπθιηθνχ ζρήκαηνο. 
πκπεξηιακβάλεηαη γεληθά θάζε δαπάλε αλαγθαία γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο 
εξγαζίαο έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην παξφλ άξζξν. 
Ρεηά επηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ άξζξνπ απηνχ γηα ζπγθεθξηκέλν αγσγφ δελ 
θαηαβάιιεηαη θακηά απνιχησο άιιε πξφζζεηε απνδεκίσζε φπσο πρ γηα ζηελφηεηα ρψξνπ, 
αληηκεηψπηζε πξφζζεησλ δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα δίθηπα Ο.Κ.Ω" θιπ. 
Δξγαζία κε κεραληθά κέζα ε ρέξηα ή ζπλδπαζκφ απηψλ. 
 
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο. 
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ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:     Σέζζεξα θαηεμήληα έμηιεπηά 
Αξηζκεηηθά:    4,66 

 

Α.Σ. – 3.92 

 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:     αξάληα 
Αξηζκεηηθά:    40,00 

 Άξζξν: ΑΠΟΥ Ν40.1 Απνθαηάζηαζε βιάβεο δηθηύνπ απνρέηεπζεο γηα δηακέηξνπο  
                                   από Φ100 έσο Φ315 mm 
Ο  ηξφπνο αλαθαηαζθεπήο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα ηπγράλεη ηεο  εγθξίζεσο  ηεο Τπεξεζίαο θαη 
ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη (εάλ ε Τπεξεζία απαηηήζεη ηνχην) πξνο έγθξηζε θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα. 
Ζ  ηηκή ζπκπεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο πξνκήζεηαο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ, κηθξνυιηθψλ 
θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ, κεηαθνξψλ επίηφπνπ   ηνπ έξγνπ,  κηθξνκεηαθνξψλ, θνξηνεθθνξηψζεσλ,  
εθζθαθψλ, αληηζηεξίμεσλ θαη επηρψζεσλ, εξγαζηψλ απνμήισζεο πθηζηακέλνπ αγσγνχ, εξγαζηψλ 
επηζθεπήο ηκήκαηνο αγσγνχ, θαηαζθεπήο θαηάζηξσζεο, ηνπνζέηεζεο λέσλ ζσιήλσλ, 
εγθηβσηηζκνχ θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο αληιήζεηο, ζπλδέζεηο αγσγψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε θξεάηηα, 
ηεο εθ ηεο αλαθαηαζθεπήο ζηαιίαο απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ θαη νη ελ γέλεη θαζπζηεξήζεηο, νη 
αλαγθαίεο πξφζζεηεο εθζθαθέο θαη επηρψζεηο, νη θαζαηξέζεηο παληφο είδνπο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο  
ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο - θαζαίξεζεο  θαη ε κεηαθνξά πξνο απφξξηςε  ηνπο, νη δπζθνιίεο θαη 
θαζπζηεξήζεηο εθ ηεο παξνπζίαο ιπκάησλ θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε αλαγθαία γηα ηελ πιήξε 
θαη έληερλε εθηέιεζε  ηεο εξγαζίαο έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην παξφλ άξζξν. Γελ δίλεηαη 
θακηά πξφζζεηε ηηκή απφ ηηο ππάξρνπζεο ζην παξφλ Σηκνιφγην γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 
απηήο. 
Ζ ηηκή απηή εθαξκφδεηαη θαη γηα ηε πεξίπησζε φπνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο 
αγσγνχ απαηηείηαη ε απνμήισζε θαη αλαθαηαζθεπή εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο αθηλήηνπ ή αγσγνχ 
ζχλδεζεο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε αγσγφ νκβξίσλ ή  παληνξξντθφ θαη ζηελ πεξίπησζε 
ζπλάληεζεο εγθάξζηα ή ινμά αγσγνχ ελ ιεηηνπξγία. ε πεξίπησζε επίηφπνπ θαηαζθεπήο ησλ 
αγσγψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη αλαγθαίεο εξγαζίεο θαηά πεξίπησζε (μπιφηππνη, 
ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ, ζθπξνδέηεζε, θα.) δηα κεραληθψλκέζσλ ή δηα ρεηξψλ ή 
ζπλδπαζκφ ηνπο. 
Σν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη κφλνλ ζε πεξίπησζε ηνπηθήο βιάβεο ππάξρνληνο 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΛΑΒΖ ΑΓΩΓΩΝ ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ ΑΠΟ 100  έσο315  mm 
(1Μ ΜΖΚΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘΔΝΣΟ ΩΛΖΝΟ). 
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Α.Σ. – 3.93 

ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:     Ογδόληα 
Αξηζκεηηθά:    80,00 

Άξζξν: ΑΠΟΥ Ν40.2 Απνθαηάζηαζε βιάβεο δηθηύνπ απνρέηεπζεο γηα δηακέηξνπο από 
Φ316 έσο Φ500 mm 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6711.2 

 

Ο  ηξφπνο  αλαθαηαζθεπήο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα ηπγράλεη ηεο  εγθξίζεσο  ηεο Τπεξεζίαο θαη 
ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη (εάλ ε Τπεξεζία απαηηήζεη ηνχην) πξνο έγθξηζε θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα. 
Ζ  ηηκή ζπκπεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο πξνκήζεηαο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ,κηθξνυιηθψλ θαη 
εηδηθψλ ηεκαρίσλ, κεηαθνξψλ επί ηφπνπ   ηνπ έξγνπ,  κηθξνκεηαθνξψλ, θνξηνεθθνξηψζεσλ,  
εθζθαθψλ, αληηζηεξίμεσλ θαη επηρψζεσλ, εξγαζηψλ  απνμήισζεο  πθηζηακέλνπ αγσγνχ, εξγαζηψλ 
επηζθεπήο ηκήκαηνο αγσγνχ, θαηαζθεπήο θαηάζηξσζεο, ηνπνζέηεζεο λέσλ ζσιήλσλ, 
εγθηβσηηζκνχ θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο αληιήζεηο,ζπλδέζεηο αγσγψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε θξεάηηα, 
ηεο εθ ηεο αλαθαηαζθεπήο ζηαιίαο απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ θαη νη ελ γέλεη θαζπζηεξήζεηο, νη 
αλαγθαίεο πξφζζεηεο εθζθαθέο θαη επηρψζεηο,νη θαζαηξέζεηο παληφο είδνπο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο  
ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο - θαζαίξεζεο  θαη ε κεηαθνξά πξνο απφξξηςε  ηνπο, νη δπζθνιίεο θαη 
θαζπζηεξήζεηο εθ ηεο παξνπζίαο ιπκάησλ θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε αλαγθαία γηα ηελ πιήξε 
θαη έληερλε  εθηέιεζε  ηεο εξγαζίαο έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην παξφλ άξζξν. Γελ δίλεηαη 
θακηά πξφζζεηε ηηκή απφ ηηο ππάξρνπζεο ζην παξφλ Σηκνιφγην γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 
απηήο. 
Ζ ηηκή απηή εθαξκφδεηαη θαη γηα ηε πεξίπησζε φπνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο 
αγσγνχ απαηηείηαη ε απνμήισζε θαη αλαθαηαζθεπή εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο αθηλήηνπ ή αγσγνχ 
ζχλδεζεο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε αγσγφ νκβξίσλ ή  παληνξξντθφ θαη ζηελ πεξίπησζε 
ζπλάληεζεο εγθάξζηα ή ινμά αγσγνχ ελ ιεηηνπξγία. ε πεξίπησζε επί ηφπνπ θαηαζθεπήο ησλ 
αγσγψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη αλαγθαίεο εξγαζίεο θαηά πεξίπησζε (μπιφηππνη, 
ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ, ζθπξνδέηεζε, θα.) δηα κεραληθψλ κέζσλ ή δηα ρεηξψλ ή 
ζπλδπαζκφ ηνπο. 
Σν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη κφλνλ ζε πεξίπησζε ηνπηθήο βιάβεο ππάξρνληνο 
αγσγνχ θαη φρη ζηελ πεξίπησζε αλαθαηαζθεπήο αγσγνχ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΛΑΒΖ ΑΓΩΓΩΝ ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ ΑΠΟ 316  έσο 500mm 
(1Μ ΜΖΚΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘΔΝΣΟ ΩΛΖΝΟ) 
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Α.Σ. – 3.94 

 

ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:     Δθαηόλ είθνζη 
Αξηζκεηηθά:    120,00 

Άξζξν: ΑΠΟΥ Ν40.3 Απνθαηάζηαζε βιάβεο δηθηύνπ απνρέηεπζεο γηα δηακέηξνπο από 
Φ501 έσο Φ800 mm 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6711.3 

 

 

Aπνθαηάζηαζε  νπνηαζδήπνηε  βιάβεο  αγσγνχ  ηνπ  δηθηχνπ απνρέηεπζεο αλεμαξηήησο πιηθνχ 
θαηαζθεπήο ησλ πξνο αληηθαηάζηαζε ζσιήλσλ, πιηθνχ θαηαζθεπήο  θαη ηξφπνπ θαηαζθεπήο (xπηνί, 
πξνθαηαζθεπαζκέλνη, έηνηκνη) ησλ ηνπνζεηνχκελσλ  ζσιήλσλ, θαη αλεμαξηήησο  βάζνπο 
νξχγκαηνο  θαη κήθνπο αλαθαηαζθεπήο.  Σν  αλαθαηαζθεπαδφκελν ηκήκα ηνπ αγσγνχ ζα έρεη, 
(εθηφο αλ ηερληθνί ιφγνη δελ ην επηηξέπνπλ  ε  ππάξρεη δηαθνξεηηθή   εληνιή  ηεο Τπεξεζίαο)  
ηνπιάρηζηνλ ηελ ίδηα επηθάλεηα δηαηνκήο κε απηήλ πξν ηεο βιάβεο. 
Ο  ηξφπνο  αλαθαηαζθεπήο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα ηπγράλεη ηεο  εγθξίζεσο  ηεο Τπεξεζίαο θαη 
ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη (εάλ ε Τπεξεζία απαηηήζεη ηνχην) πξνο έγθξηζε θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα. 
Ζ  ηηκή ζπκπεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο πξνκήζεηαο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ, κηθξνυιηθψλ 
θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ, κεηαθνξψλ επί ηφπνπ   ηνπ έξγνπ,  κηθξνκεηαθνξψλ, θνξηνεθθνξηψζεσλ,  
εθζθαθψλ, αληηζηεξίμεσλ θαη επηρψζεσλ, εξγαζηψλ  απνμήισζεο  πθηζηακέλνπ αγσγνχ, εξγαζηψλ 
επηζθεπήο ηκήκαηνο αγσγνχ, θαηαζθεπήο θαηάζηξσζεο, ηνπνζέηεζεο λέσλ ζσιήλσλ, 
εγθηβσηηζκνχ θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο αληιήζεηο,ζπλδέζεηο αγσγψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε θξεάηηα, 
ηεο εθ ηεο αλαθαηαζθεπήο ζηαιίαο απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ θαη νη ελ γέλεη θαζπζηεξήζεηο, νη 
αλαγθαίεο πξφζζεηεο εθζθαθέο θαη επηρψζεηο, νη θαζαηξέζεηο παληφο είδνπο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο  
ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο - θαζαίξεζεο  θαη ε κεηαθνξά πξνο απφξξηςε  ηνπο, νη δπζθνιίεο θαη 
θαζπζηεξήζεηο εθ ηεο παξνπζίαο ιπκάησλ θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε αλαγθαία γηα ηελ πιήξε 
θαη έληερλε  εθηέιεζε  ηεο εξγαζίαο έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην παξφλ άξζξν. Γελ δίλεηαη 
θακηά πξφζζεηε ηηκή απφ ηηο ππάξρνπζεο ζην παξφλ Σηκνιφγην γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 
απηήο. 
Ζ ηηκή απηή εθαξκφδεηαη θαη γηα ηε πεξίπησζε φπνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο 
αγσγνχ απαηηείηαη ε απνμήισζε θαη αλαθαηαζθεπή εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο αθηλήηνπ ή αγσγνχ 
ζχλδεζεο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε αγσγφ νκβξίσλ ή  παληνξξντθφ θαη ζηελ πεξίπησζε 
ζπλάληεζεο εγθάξζηα ή ινμά αγσγνχ ελ ιεηηνπξγία. ε πεξίπησζε επί ηφπνπ θαηαζθεπήο ησλ 
αγσγψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη αλαγθαίεο εξγαζίεο θαηά πεξίπησζε (μπιφηππνη, 
ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ, ζθπξνδέηεζε, θα.) δηα κεραληθψλ κέζσλ ή δηα ρεηξψλ ή 
ζπλδπαζκφ ηνπο. 
Σν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη κφλνλ ζε πεξίπησζε ηνπηθήο βιάβεο ππάξρνληνο 
αγσγνχ θαη φρη ζηελ πεξίπησζε αλαθαηαζθεπήο αγσγνχ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΛΑΒΖ ΑΓΩΓΩΝ ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ ΑΠΟ 501 έσο 800mm 
(1Μ ΜΖΚΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘΔΝΣΟ ΩΛΖΝΟ) 
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Α.Σ. – 3.95 

ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:     Δθαηόλ εβδνκήληα πέληε 
Αξηζκεηηθά:    175,00 

 

Α.Σ. – 3.96 
Άξζξν : ΑΠΟΥ Ν47 Φξεάηηα εθηξνπήο πθηζηάκελσλ παληνξξντθώλ αγσγώλ 
   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6621.9 

Φξεάηηα εθηξνπήο παληνξξντθψλ αγσγψλ απφ επί ηφπνπ έγρπην νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, 
ζχκθσλα κε ηαζρέδηα ηεο κειέηεο. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- Ζ ράξαμε κε αζθαιηνθφπηε ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεο απαηηνχκελεο εθζθαθήο θαη ε δηάλνημε ηνπ 
νξχγκαηνο, ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο κε ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο θαη αληηζηεξίμεηο. 
Δπίζεο ε εθζθαθή γχξσ θαη θάησ απφ ηνλ παληνξξντθφ αγσγφ αθφκε θαη   κε ηα ρέξηα. 
- Ζ θφξησζε θαη κεηαθνξά πξνο απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε. 

Άξζξν: ΑΠΟΥ Ν40.4 Απνθαηάζηαζε βιάβεο δηθηύνπ απνρέηεπζεο γηα δηακέηξνπο από 
Φ801 έσο Φ2000 mm 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6711.4 

 

 

Aπνθαηάζηαζε  νπνηαζδήπνηε  βιάβεο  αγσγνχ  ηνπ  δηθηχνπ απνρέηεπζεο αλεμαξηήησο πιηθνχ 
θαηαζθεπήο ησλ πξνο αληηθαηάζηαζε ζσιήλσλ, πιηθνχ θαηαζθεπήο  θαη ηξφπνπ θαηαζθεπήο (xπηνί, 
πξνθαηαζθεπαζκέλνη, έηνηκνη) ησλ ηνπνζεηνχκελσλ  ζσιήλσλ, θαη αλεμαξηήησο  βάζνπο 
νξχγκαηνο  θαη κήθνπο αλαθαηαζθεπήο.  Σν  αλαθαηαζθεπαδφκελν ηκήκα ηνπ αγσγνχ ζα έρεη, 
(εθηφο αλ ηερληθνί ιφγνη δελ ην επηηξέπνπλ  ε  ππάξρεη δηαθνξεηηθή   εληνιή  ηεο Τπεξεζίαο)  
ηνπιάρηζηνλ ηελ ίδηα επηθάλεηα δηαηνκήο κε απηήλ πξν ηεο βιάβεο. 
Ο  ηξφπνο  αλαθαηαζθεπήο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα ηπγράλεη ηεο  εγθξίζεσο  ηεο Τπεξεζίαο θαη 
ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη (εάλ ε Τπεξεζία απαηηήζεη ηνχην) πξνο έγθξηζε θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα. 
Ζ  ηηκή ζπκπεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο πξνκήζεηαο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ, κηθξνυιηθψλ 
θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ, κεηαθνξψλ επί ηφπνπ   ηνπ έξγνπ,  κηθξνκεηαθνξψλ, θνξηνεθθνξηψζεσλ,  
εθζθαθψλ, αληηζηεξίμεσλ θαη επηρψζεσλ, εξγαζηψλ  απνμήισζεο  πθηζηακέλνπ αγσγνχ, εξγαζηψλ 
επηζθεπήο ηκήκαηνο αγσγνχ, θαηαζθεπήο θαηάζηξσζεο, ηνπνζέηεζεο λέσλ ζσιήλσλ, 
εγθηβσηηζκνχ θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο αληιήζεηο,ζπλδέζεηο αγσγψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε θξεάηηα, 
ηεο εθ ηεο αλαθαηαζθεπήο ζηαιίαο απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ θαη νη ελ γέλεη θαζπζηεξήζεηο, νη 
αλαγθαίεο πξφζζεηεο εθζθαθέο θαη επηρψζεηο, νη θαζαηξέζεηο παληφο είδνπο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο  
ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο - θαζαίξεζεο  θαη ε κεηαθνξά πξνο απφξξηςε  ηνπο, νη δπζθνιίεο θαη 
θαζπζηεξήζεηο εθ ηεο παξνπζίαο ιπκάησλ θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε αλαγθαία γηα ηελ πιήξε 
θαη έληερλε  εθηέιεζε  ηεο εξγαζίαο έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην παξφλ άξζξν. Γελ δίλεηαη 
θακηά πξφζζεηε ηηκή απφ ηηο ππάξρνπζεο ζην παξφλ Σηκνιφγην γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 
απηήο. 
Ζ ηηκή απηή εθαξκφδεηαη θαη γηα ηε πεξίπησζε φπνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο 
αγσγνχ απαηηείηαη ε απνμήισζε θαη αλαθαηαζθεπή εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο αθηλήηνπ ή αγσγνχ 
ζχλδεζεο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε αγσγφ νκβξίσλ ή  παληνξξντθφ θαη ζηελ πεξίπησζε 
ζπλάληεζεο εγθάξζηα ή ινμά αγσγνχ ελ ιεηηνπξγία. ε πεξίπησζε επί ηφπνπ θαηαζθεπήο ησλ 
αγσγψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη αλαγθαίεο εξγαζίεο θαηά πεξίπησζε (μπιφηππνη, 
ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ, ζθπξνδέηεζε, θα.) δηα κεραληθψλ κέζσλ ή δηα ρεηξψλ ή 
ζπλδπαζκφ ηνπο. 
Σν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη κφλνλ ζε πεξίπησζε ηνπηθήο βιάβεο ππάξρνληνο 
αγσγνχ θαη φρη ζηελ πεξίπησζε αλαθαηαζθεπήο αγσγνχ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΛΑΒΖ ΑΓΩΓΩΝ ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ ΑΠΟ 801 έσο 2000mm 
(1Μ ΜΖΚΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘΔΝΣΟ ΩΛΖΝΟ) 
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- Ζ εμπγίαλζε ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο κε αδξαλή πιηθά θαη ε ζηξψζε θαζαξηφηεηαο απφ 
άνπινζθπξφδεκα C12/15. 
- Ζ θαηαζθεπή ησλ μπινηχπσλ, ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνχ νπιηζκνχ 
θαη επξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο C16/20. 
- Ζ πξνκήζεηα, ε πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ε ελζσκάησζε ζηελ πιάθα νξνθήο, ησλ 
θαιπκκάησλ απφειαηφ ρπηνζίδεξν θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124 θαηεγνξίαο D400 θαζψο θαη ησλ 
βαζκίδσλ απφ ρπηνζίδεξν. 
- Ζ εξγαζία θαη ηα απαηηνχκελα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο εζσηεξηθήο ηζηκεληνθνλίαο, ηεο 
δηπιήο εζσηεξηθήο επάιεηςεο κε επνμεηδηθή ξεηίλε, ηεο δηπιήο εμσηεξηθήο επάιεηςεο κε 
αζθαιηηθφ πιηθφθαη ηεο δηακφξθσζεο ησλ ξχζεσλ ηνπ ππζκέλα θαη ηνπ   ππεξρεηιηζηή. 
- Ζ ζχλδεζε ησλ αγσγψλ αθίμεσο θαη αλαρσξήζεσο. 
- Ζ επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ηνπ νξχγκαηνο κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ πιηθφ 
ιαηνκείνπ ηεο ΠΣΠ150 ζπκππθλσκέλνπ θαηά ζηξψζεηο ή πιηθφ ειεγρφκελεο ρακειήο αληνρήο 
(ΤΔΥΑ). 
- Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο ζηελ πξφηεξή ηνπ θαηάζηαζε (αλαθαηαζθεπή γχξσ απφ 
ην φξπγκα, 
ησλ ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηηθψλ ή ζθπξνδεκάησλ πνπ απνμειψζεθαλ γηα ηελ 
εθζθαθή). 
- Ζ πξνζσξηλή απνκφλσζε ηνπ αγσγνχ ηεο εμφδνπ ιπκάησλ ηνπ θξεαηίνπ εθηξνπήο ζε 
πεξίπησζε πνπαπηφ θαηαζθεπάδεηαη πξηλ λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην δίθηπν ιπκάησλ. Ζ 
απνκφλσζε γίλεηαη κε ηεληνπνζέηεζε θαηάιιεινπ πψκαηνο κε ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηή    ε 
άκεζε θαη εχθνιε απνκάθξπλζήηνπ. 
- Ζ πξνζσξηλή έκθξαμε ηνπ εηζεξρφκελνπ παληνξξντθνχ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ελ μεξψ 
θαηαζθεπήο θαη δηακφξθσζεο ηνπ θξεαηίνπ. 
ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη θαη ακείβνληαη ηδηαίηεξα: 
- Ζ θαηαζθεπή ή επηζθεπή αγσγψλ 
- Οη απαηηνχκελεο αληιήζεηο ιπκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζσξηλήο έκθξαμεο ηνπ 
παληνξξντθνχ αγσγνχ 
 
Ζ ηηκή ηζρχεη αλεμαξηήησο ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θξεαηίνπ (δηαζηάζεηο, βάζνο) θαη 
ηνπ παληνξξντθνχ αγσγνχ (είδνο, δηαηνκή, πιηθφ, ζρήκα, πιηθφ εγθηβσηηζκνχ). 
 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:     ηέζζεξεηο ρηιηάδεο νθηαθόζηα είθνζη έλα θαη δέθα έμη ιεπηά 
Αξηζκεηηθά:    4.821,16 

 

Α.Σ. – 3.97 
Άξζξν: ΑΠΟΥ Ν58 Καζαίξεζε εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6081.1 
 

Καζαίξεζεεμσηεξηθήοδηαθιάδσζεοδηθηχνπαπνρέηεπζεο. 
Γηα έλα ηεκάρην θαζαηξνχκελεο εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο αθίλεηνπ αλεμαξηήησο κήθνπο 
δηαζηάζεσλ αγσγψλ (εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο θαη αγσγνχ νδνχ), πιηθψλ αγσγψλ, βάζνπο θαη 
πιάηνπο νξχγκαηνο πνπ απαηηείηαη, ιεηηνπξγίαο ή κε ηεο εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο θαη ηνπ 
αγσγνχ ηεο νδνχ θαζψο θαη δπζρεξεηψλ εθ ηεο παξνπζίαο ιπκάησλ ζην φξπγκα ή άιισλ 
ηνπηθψλ θαη εηδηθψλ ζπλζεθψλ. 
πκπεξηιακβάλνληαη  ζηελ  παξνχζα ηηκή ε θαζαίξεζε ηεο θαηάζηξσζεο θαη ηνπ εγθηβσηηζκνχ 
ηεο εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο θαη θάζε άιινπ ηερληθνχ έξγνπ, ε  απνζχλδεζε απφ ην εζσηεξηθφ 
δίθηπν απνρέηεπζεο ηνπ αθηλήηνπ θαη απφ ηνλ αγσγφ ηεο νδνχ αλεμαξηήησο δηαζηάζεσλ θαη 
πιηθψλ θαζψο θαη ε πξνζσξηλή παξνρέηεπζε ησλ ιπκάησλ. 
ηελ παξνχζα ηηκή δελ πξνζηίζεηαη θακηά επηπιένλ πξφζζεηε απνδεκίσζε. 
Οη εθζθαθέο θαη ινηπέο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, ε αληηζηήξημε αλ απαηηείηαη θαζψο θαη ε 
αλαθαηαζθεπή ηεο εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο ακείβνληαη ηδηαηηέξσο ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά 
άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 
πκπεξηιακβάλνληαη νη ζηαιίεο ελ γέλεη κεραλεκάησλ θαη απηνθηλήησλ θαη ελ γέλεη 
θαζπζηεξήζεηο πξνζσπηθνχ  θαη   γεληθά θάζε δαπάλε αλαγθαία γηα ηελ πιήξε θη έληερλε 
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαηξεηά ζην παξφλάξζξν. 
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Δξγαζία κε κεραληθάκέζαήρέξηαήζπλδπαζκφαπηψλ. 
(1 ηεκάρην θαζαηξνχκελεο εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο) 

 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:     Γώδεθα θαη ζαξάληα δύν ιεπηά 
Αξηζκεηηθά:    12,42€ 

 

Α.Σ. – 3.98 
Άξζξν : ΑΠΟΥ Ν86 Καζαξηζκόο πθηζηάκελνπ αγσγνύ απνρέηεπζεο από 

ηζηκεληνζσιήλα θαη ζθαξηθεκαηηθήαπνηύπσζή ηνπ 
   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΓΟ 1320 

Kαζαξηζκφο πθηζηάκελνπ αγσγνχ απνρέηεπζεο απφ ηζηκεληνζσιήλα, είηε επξηζθφκελνπ ζε 
ιεηηνπξγίαείηε φρη, νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο, είδνπο δηθηχνπ, δηαηoκήο, δηαζηάζεσλ, ζρήκαηνο 
θιπ, δηάκεραληθψλ κέζσλ ή δηά ρεηξψλ ή ζπλδπαζκφ απηψλ. 
 
Ζ ηηκή αλαθέξεηαη ζε εξγαζία πιήξσο πεξαησκέλε θαη ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο, 
πιηθά θαη κηθξνυιηθά, θαζπζηεξήζεηο, ζηαιίεο κεραλεκάησλ, εθζθαθέο, αλαπεηάζεηο, 
θνξηνεθθνξηψζεηο, κεηαθνξέο, δηάλνημε νπψλ ζηνπο αγσγνχο θαη επαλαθνξά ηνπο κεηά ηελ 
εξγαζία θαη γεληθά θάζεεπηκέξνπο εξγαζία ε νπνία απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε 
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο έζησ θαη αλδελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην παξφλ άξζξν. 
 
Δπηζεκαίλεηαη νηη έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζηελ ηηκή θαη δελ ζα απνδεκησζνχλ ηδηαίηεξα νη 
δπζθνιίεοζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο πνπ πξνθχπηνπλ ηφζν απφ ηελ παξνπζία ιπκάησλ 
θαη πιηθψλ απφζεζεοκέζα ζηνπο αγσγνχο φζν θαη απφ ηε ζηξάγγηζε ησλ πξντφλησλ 
θαζαξηζκνχ θαη ηέινο νη δπζθνιίεοεμεχξεζεο ρψξνπ απφζεζεο πνπ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηελ 
επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 
Eπηζεκαίλεηαη νηη κε ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ απνδεκηψλεηαη θαη ν θαζαξηζκφο κεξηθψο 
θαζαηξεζέληνο αγσγνχ αλεμαξηήησο ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ αθξηβψο σο αλσηέξσ ζην παξφλ 
άξζξννξίδεηαη. 
Οκνίσο ξεηά επηζεκαίλεηαη νηη ζηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη, είλαη ππνρξεσηηθε θαη δελ 
ακείβεηαη ηδηαίηεξα ε παξάδνζε ζηελ Τπεξεζία ζθαξηθήκαηνο ζην νπνίν κε ζαθήλεηα ζα 
θαίλνληαη φια ηαζηνηρεία ηνπ αγσγνχ πνπ θαζαξίζηεθαλ (ζέζε, είδνο, πιηθφ, δηάκεηξνο θιπ.) κε 
εμαζθάιηζή ηνπο. 
 
ΔΤΡΧ         Οινγξάθσο:     Δπηά θαη ελλέα ιεπηά 
Αξηζκεηηθά:      7,09 

 

Πάηξα, 18/04/2019 Πάηξα,18/04/2019 Πάηξα,18/04/2019 

 ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ζ πληάμαζα Ζ Πξντζηακέλε Σκήκαηνο 
Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ 

Ζ Γηεπζχληξηα 
Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ 

 
 
 

  

Μαξία Εέξβα 
Πνιηηηθφο Μερ/θφο 

Μαξία Εέξβα 
ΠνιηηηθφοΜερ/θφο 

Διέλε Αιεμνπνχινπ 
Αγξνλ. Σνπνγξ. Μεραληθφο  

 



   
 

 

Οινθιεξσκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε Ηζηνξηθνύ Κέληξνπ Πάηξαο - Γηαδξνκή 2 (Κάησ Πόιε) θαη Γηαδξνκή  
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ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ 
Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  
& ΠΡΑΙΝΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ ΔΡΓΩΝ ΠΡΑΙΝΟΤ 

ΜΔΛΔΣΗ : 
 

 
 

 

Ολοκληρωμένη Αστική 
Ανάπλαση Ιστορικού Κέντροσ 
Πάτρας-Γιαδρομή 2 (Κάτω 
Πόλη) και Γιαδρομή 3 (δίκτσο 
ποδηλατόδρομων) 

ΣΣΙΙΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ  ΜΜΔΔΛΛΔΔΣΣΗΗ  ΔΔΡΡΓΓΑΑΙΙΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΑΑΙΙΝΝΟΟΤΤ  

 
  
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  
 

Aληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ 
εξγαζηψλ, πνπ  

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο 
πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

1. Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο 
πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα 
εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο  πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο 
δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο 
απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα 
ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 
 
Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ 
απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ 
άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο. 
 
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  
πξνθχπηεη ην πξνυπνινγηδφκελν άκεζν θφζηνο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ην ζπλνιηθφ 
θφζηνο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ή ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην θπζηθφ 
αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. ηηο ηηκέο κνλάδνο απηέο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, 
πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 
 

1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, 
δαζκνχο, έμνδα εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θιπ πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο 
δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  

 
1.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη 

βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, 
απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο  ηνπο,  
κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο 
ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ 
εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε  αληίζηνηρα 
άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

  
 Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 
θαη ινηπσλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε 
ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Οξσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ 
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Πεξηβαιινληηθψλ Οξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο. 

 Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, 
θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 
36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. 
πξση. νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 
Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 Ωο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα 
δηαρείξηζή ηνπο. 

1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ 
εηζθνξψλ (ζην Ι.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη 
αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο,  
νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο 
απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο 
λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θιπ, ηνπ πάζεο θχζεσο 
πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ππαιιήισλ 
εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, 
ηερληηψλ ζπλεξγείσλ θιπ.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

 
1.4 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία 

εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηε ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ 
θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε 
θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο. 

 
1.5 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηα-

ζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, 
ζπγθξνηήκαησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξν-ηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, 
αζθαιηνκηγκάησλ θιπ, ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

 
ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε 
θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε 
εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο 
δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ 
ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο 
ζην Δξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ 
εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ  θαηαζθεπέο απφ 
ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ)  θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ 
απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο 
φξνπο.  
Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ 
έρνπλ εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 
(α)  Οηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί 

απφ ην Γεκφζην 
(β)  Οηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν 

Αλάδνρνο, αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα 
ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 
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1.6 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα 
κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο. 

1.7 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο 
θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο 
ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο 
βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, 
πνηακψλ, αθηψλ  θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ 
ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, 
ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

 
1.8 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ 

πάζεο θχζεσο ‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο 
ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο  (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη  δνθηκέο, αμία 
πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.) 

 
1.9 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ 

κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη 
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, 
ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε 
ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη 
απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη 
ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ 
έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη 
θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Δξγνπ), ε 
απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Δξγν.  
Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 
δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε 
αηηία. 
 

1.10 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε 
ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ  αδξαλψλ 
πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα 
νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά 
πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  

 Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε 
λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ 
πξνδηαγξαθέο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 

 
1.11 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο 

κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 
(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, 

δίθηπα Ο.Κ.Ω. θιπ.),  
(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ  (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 
ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ),  

(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο 
αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, ΓΔΤΑx θιπ.),  

(δ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ 
εκπνδίσλ,  

(ε)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ  
(ηνπνγξαθηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο 
ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, 
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είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ 
Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη  
νρεκάησλ,  

(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 
ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ 
δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 

 
1.12 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη  

νρεκάησλ ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 
(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m,  γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην 
θξίλεηαη απαηξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο  

(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή 
θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε  ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά 
ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη 
θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ 
πξνθχπηεη απφ κειέηε ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή 
δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο 
γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη 
ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε 
ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο. 

 
1.13 Οη δαπάλεο ησλ πάζεο θχζεσο ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, 

παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη 
πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θ.ιπ.) πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο 
ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ 
ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο 
θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο 
αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη 
εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο 
νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]),  

 

 1.14 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 
απαληψληαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο 
κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ 
θαη’ αληηπαξάζηαζε κε επξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο 
επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ  πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ 
Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

 
1.15 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ 

(φηαλ απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε. 
 
1.16 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία  ησλ 

εληνπηδνκέλσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ 
Ο.Κ.Ω.   

 
1.17 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή 

ηερληθψλ εληφο θνίηεο πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη απνδέθηεο 
πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα 
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θαηαζθεπαδφκελα φζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο 
αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 
1.18 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη 

επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 
1.19 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο 

ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα 
απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη νη δαπάλεο 
απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο 
ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ι.π.) εθηφο εάλ 
ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 

 
1.20 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ 

Ο.Κ.Ω. πνπ δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο 
εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη 
θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη 
πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. 

 
1.21 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη 

απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ 
θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ 
ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ 
κεραλεκάησλ θιπ) πνπ νθείινληαη ζε ακέιεηα, απξνλνεζία, κε ηήξεζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ  δηαηάμεσλ θαη 
γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
1.22 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο 

θχζεσο δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεζνδνινγία 
θαηαζθεπήο ηνπ Αλαδφρνπ θαη απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ 
θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο 
απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, 
ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο 
ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο 
πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ 
πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ησλ 
ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

1.23  Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ 
εθαξκνγή αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, 
θαζαξηζκφο, δεκηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο 
κεηαθνξάο θαη απφζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο απνηέιεζκα ησλ 
παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

 
1.24 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, 

θξεαηίσλ, ηερληθψλ έξγσλ θ.ιπ., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ 
ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα 
ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.25 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα 
εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο 
ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θ.ιπ. 
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1.26 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο 
αξκφδηεο Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο, εθηφο αλ 
πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.27 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, 
άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θ.ιπ.), 
ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 

(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ 
ιάβεη κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο 
ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή άιιεο εξγαζίεο. 

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ 
Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο 
θχζεσο δαπάλεο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο αιιά 
αθνξνχλ ζπλνιηθά ην θφζηνο ηνπ έξγνπ φπσο, θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο 
δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, 
αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα 
ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην 
πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ 
Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε: 

(α)  ηαζεξά έμνδα, δειαδή άπαμ αλαιακβαλφκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα 
νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Δμαζθάιηζεο θαη δηαξξχζκηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε 
θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ π.ρ.  γξαθείσλ, 
εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ 
πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(2) Αλέγεξζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(3) Πεξίθξαμεο ή/θαη δηαηάμεσλ επηηήξεζεο εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 
ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο. 

(4) Δμνπιηζκνχ  θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε 
δηαζθάιηζε ιεηηνπξγηθήο εηνηκφηεηαο, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ινηπψλ 
απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

(5) Απνκάθξπλζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά 
ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ 
θαηά ηξφπν απνδεθηφ  θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο 
Όξνπο. 

(6) Κηλεηνπνίεζεο (εηζθφκηζεο ζην εξγνηάμην) ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ 
γεληθήο ρξήζεο (π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ), φπσο 
πξνβιέπεηαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη απνθηλεηνπνίεζεο κε ην 
πέξαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο. 

(7) Οη δαπάλεο επηζθφπεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο 
ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην άκεζν θφζηνο. 
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(8) Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο ησλ ΑΤ/ΦΑΤ (ρέδην Αζθάιεηαο θαη 
Τγείαο/Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

(9) Γηα θφξνπο. 

(10) Γηα εγγπεηηθέο. 

(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 

(12) Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ. 

(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

(14) Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο (π.ρ. εμεχξεζεο ρψξσλ γξαθείσλ θαη 
ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, απαηηήζεσο γηα 
κειέηεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, 
εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη απαίηεζε ηζρπξήο λνκηθήο ππνζηήξημεο, 
απαηηήζεηο γηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ κε ιεθζείζεο ππφςε αθξαίεο 
επηηφπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηφκελεο απφ αζθάιηζε). 

(β)  Υξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Υξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ 
(πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ θαζαξψλ ζχκθσλα 
κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ) 

(2) Πξνζσπηθνχ γεληθήο επηζηαζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν (ζε 
πεξίπησζε κε κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζα ιακβάλεηαη 
ππφςε ν ρξφλνο απαζρφιεζεο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ζην έξγν). Αλεγκέλεο 
πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα πξνβιεπφκελεο λφκηκεο απνδεκηψζεηο. 
Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη νη επηζηάηεο, κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν 
(π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, ηερληθά, αζθαιηηθά) δελ πεξηιακβάλνληαη. 

(3) Ννκηθήο ππνζηήξημεο  

(4) Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc  κεηάθιεζε 

(5) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ 
π.ρ. ρξήζε απηνθηλήησλ 

(6) Λεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο 
πξνζσπηθνχ  

(7) Μεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο 
εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε 
πξνο απηνχο 

(8) πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

(9) Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 

(10) Σν αλαινγνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο 
επηρείξεζεο, θφζηνο  έδξαο επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο 

  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ 
βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

  Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζην παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά φκσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή 
εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα 
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αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο 
ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη 
αθαζάξησλ απφ ζθπξφδεκα, PVC θ.ιπ. 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο 
αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ 
θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, 
ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα 
ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην 
ιφγν: 

     DN / DM  

  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

   DM:  Η ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη 
ζην παξφλ Σηκνιφγην. 

Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο 
κεγαιχηεξε ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 

(2) Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή 
αλαιφγνπ 

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο 
ζπκβαηηθήο πιάθαο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο 
επηθάλεηαο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο 
πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     DN / 12 

 φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

(3) ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο 
ζπκβαηηθήο ηαηλίαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ 
κήθνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 
mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     ΒN / 240  

 φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 

Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ 
ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

Όπνπ ζηα επηκέξνπο άξζξα ππάξρεη αλαθνξά ζε ΔΣΔΠ ησλ νπνίσλ έρεη αξζεί κε 
απφθαζε ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή, ε ζρεηηθή αλαθνξά κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη 
κε αλαθνξά ζε ΠΔΣΔΠ ή άιιν πξφηππν πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα 
ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο. 

 
ΣΗΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  

 
 

Α.  ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

 
Α.Σ.  4.1 
Άξζξν: ΠΡ. Α1 Δθζθαθή ραιαξψλ εδαθψλ 
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Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν: ΟΓΟ 1110 
Δθαξκφδεηαη ην άξζξν Α -1 ηνπ Νένπ Δληαίνπ Σηκνινγίνπ (ΝΔΣ) Οδνπνηίαο 
Δθζθαθή, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, θπηηθψλ γαηψλ, ηιχνο, ηχξθεο θαη 
ινηπψλ επηθαλεηαθψλ αθαηαιιήισλ εδαθψλ νπνηνπδήπνηε βάζνπο θαη πιάηνπο, 
ζχκθσλα κε ηε κειέηε, είηε γηα ηελ έδξαζε επηρσκάησλ θαη εμπγηαληηθψλ ζηξψζεσλ είηε 
γηα ην δηαρσξηζκφ ηνπο απφ ηα ππφινηπα, θαηάιιεια γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ, 
πξντφληα νξπγκάησλ. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
• ε πξνζέγγηζε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη κεραλεκάησλ, θαη ε εθζθαθή κε θάζε κέζνλ, 
• ε εθξίδσζε, ε θνπή θαη ε απνκάθξπλζε ζάκλσλ θαη δέλδξσλ νπνηνζδήπνηε δηακέηξνπ 
(πιελ εθείλσλ πνπ ζα παξαδνζνχλ πξνο εθκεηάιιεπζε), 
• ε απνκάθξπλζε θαη απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ θαη ε κφξθσζε παξεηψλ θαη ζθάθεο, 
• ε δηαινγή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, 
• νη θάζε είδνπο θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε, είηε γηα πξνζσξηλή απφζεζε, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
σο θπηηθέο γαίεο ζην έξγν είηε γηα απφξξηςε ζε επηηξεπφκελεο ζέζεηο εθφζνλ απηά 
θξηζνχλ αθαηάιιεια γηα θπηηθά, ή πιενλάδνληα, 
• νη ηπρφλ ελδηάκεζεο θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθηλήζεηο, αλ ηπρφλ θαηαιεθζεί ν 
απαηηνχκελνο ρψξνο ησλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ ππνινίπσλ 
εξγαζηψλ, θαζψο θαη δηακφξθσζή ηνπο ζε ζεηξάδηα θαη ε δηαθχιαμή ηνπο κέρξη λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν. 
ε πεξίπησζε πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη, εθηφο 
απφ ηε κεηαθνξά ηνπο, θαη ε δηακφξθσζή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΔΣΔΠ 02-
01-02-00 θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ. 
Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3)  
 

                ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : Πέληε θαη ζαξάληα επηά ιεπηά 
                                (Αξηζκεηηθά) :   5,47 

 
Α.Σ.  4.2 
Άξζξν: ΠΡ. Α7 πκπιήξσζε παξάπιεπξσλ ρψξσλ νδψλ θαη πιαηεηψλ ζε αζηηθέο           
                                    πεξηνρέο κε θπηηθή γε, ρσξίο ηελ πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 1620 
 
Σνπνζέηεζε θαη δηάζηξσζε θεπεπηηθνχ ρψκαηνο ή θπηηθήο γεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε 
παξαπιεχξσλ ρψξσλ νδψλ θαη πιαηεηψλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 02-07-05-00 ‘’Δπέλδπζε πξαλψλ-πιήξσζε λεζίδσλ κε θπηηθή γε’’. 
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ πιηθψλ, ε 
ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο, ε δαπάλε πξνεηνηκαζίαο ηεο επηθάλεηαο ππνδνρήο, 
ε ηνπνζέηεζε, δηάζηξσζε θαη ειαθξά ζπκπχθλσζεο ηεο θπηηθήο γεο ή/θαη ηνπ 
θεπεπηηθνχ ρψκαηνο θαη ε ζπληήξεζή ηνπο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ζπληήξεζεο ηνπ 
έξγνπ. Ωο ζπληήξεζε λνείηαη ε δηαηήξεζε ηεο επηζπκεηήο ζηάζκεο θαη κνξθήο (πνπ 
ηπρφλ ζα αιινησζεί κέζα ζην ρξφλν ζπληήξεζεο), κε πξνζθφκηζε θαη ηνπνζέηεζε 
ζπκπιεξσκαηηθήο πνζφηεηαο θπηηθψλ γαηψλ ή/θαη ηνπ θεπεπηηθνχ ρψκαηνο.  
   
Η πξφκήζεηα ηεο θπηηθήο γεο θαη ηνπ θεπεπηηθνχ ρψκαηνο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε 
ηα άξζξα  Γ7 θαη Γ8 ηνπ Σηκνινγίνπ ΠΡ  
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ  κέηξν (m2) 
 

   
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : έλα θαη πελήληα ιεπηά 
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               (Αξηζκεηηθά) :   1,50 
 
Α.Σ. 4.3  
Άξζξν: ΠΡ. Α9.2  Υεηξσλαθηηθή εθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε ηάθξσλ ππνγείνπ 
αξδεπηηθνχ  δηθηχνπ  κε βάζνο επίρσζεο γξακκψλ δηθηχνπ 20 - 40 cm   
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν: ΠΡ 2111 
 
Υεηξσλαθηηθή εθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε ηάθξσλ γηα ππφγεηα ηνπνζέηεζε αξδεπηηθνχ 
δηθηχνπ ζε ραιαξά, γαηψδε ή γαηψδε-εκηβξαρψδε εδάθε. 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 
   
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : έλα  
               (Αξηζκεηηθά) : 1,00 
 

Γ.  ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΥΩΡΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΑΗΝΟΤ  

 
Α.Σ. 4.4  
Άξζξν: ΠΡ. Γ2 Δλζσκάησζε βειηησηηθψλ εδάθνπο  
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν: ΠΡ 1620 
 
Δλζσκάησζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ βειηησηηθψλ ζην ππάξρνλ έδαθνο (φπσο ηχξθε, 
νξγαλνρνπκηθά, πεξιίηεο θιπ), ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 10 cm, κε νπνηνδήπνηε κέζν, 
ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-02-01.  
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ 
κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηεο 
εξγαζίαο. Η πξνκήζεηα ησλ βειηησηηθψλ εδάθνπο πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν εδάθνπο επεμεξγαζκέλνπ κε βειηησηηθά (m3) 
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : πέληε  
               (Αξηζκεηηθά) :   5,00 
 
 

Γ.  ΦΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ  

 
Γ1.  Γέλδξα  
 
Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ δέλδξσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη 
κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην 
θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο 
δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη 
φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε 
κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-
00. 
 
 
Α.Σ. 4.5 
Άξζξν: ΠΡ. Γ1.5 Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ5 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν: ΠΡ-5210 



   
 

 

Οινθιεξσκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε Ηζηνξηθνύ Κέληξνπ Πάηξαο - Γηαδξνκή 2 (Κάησ Πόιε) θαη Γηαδξνκή  
3 (Γίθηπν Πνδειαηόδξνκσλ) 

 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
   
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : ζαξάληα πέληε  
               (Αξηζκεηηθά) :   45,00 
 
 
Α.Σ. 4.6 
Άξζξν: ΠΡ. Γ1.6 Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ6 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν: ΠΡ-5210 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
   
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : νγδόληα  
               (Αξηζκεηηθά) 80,00 
 
Γ2.  Θάκλνη  
 

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ ζάκλσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη 
κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην 
θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο 
δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη 
φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ζάκλσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη 
θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00. 
 
Α.Σ. 4.7 
Άξζξν: ΠΡ. Γ2.2 Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ2 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν: ΠΡ-5210 
  
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 
   
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : ηέζζεξα θαη ηξηάληα ιεπηά  
               (Αξηζκεηηθά) :   4,30 
 
 
Α.Σ. 4.8 
Άξζξν: ΠΡ. Γ2.3 Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ3 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν: ΠΡ-5210 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : επηά θαη ζαξάληα ιεπηά 
               (Αξηζκεηηθά) :   7,40 
 
Γ3.  Αλαξξηρώκελα θπηά 
 

Πξνκήζεηα αλαξξηρψκελσλ θπηψλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη 
κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην 
θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, 
θνξηνεθθφξησζε, απνζήθεπζε θαη θχιαμε, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ 
θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ 
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δηαηήξεζε ησλ αλαξξηρνκέλσλ θπηψλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, 
ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00. 
 
 
Α.Σ. 4.9  
Άξζξν: ΠΡ. Γ3.5   Αλαξξηρψκελα θπηά θαηεγνξίαο Α5 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-5220 
 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : ηξηάληα  
               (Αξηζκεηηθά) :   30,00 

   

Α.Σ. 4.10  
Άξζξν: ΠΡ. Γ7 Πξνκήζεηα θεπεπηηθνχ ρψκαηνο 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν: ΠΡ-1710 
 
Πξνκήζεηα θεπεπηηθνχ ρψκαηνο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 
ΔΣΔΠ 02-07-05-00. Σν θεπεπηηθφ ρψκα ζα είλαη γφληκν, επηθαλεηαθφ, εχζξππην, 
ακκναξγηιψδνπο ζχζηαζεο, κε αλαινγία ζε άκκν ηνπιάρηζηνλ 55 % θαη θαηά ην δπλαηφλ 
απαιιαγκέλν απφ ζβψινπο, αγξηφρνξηα, ππνιείκκαηα ξηδψλ, ιίζνπο κεγαιχηεξνπο ησλ 5 
cm θαη άιια μέλα ή ηνμηθά πιηθά βιαβεξά γηα ηελ αλάπηπμε θπηψλ. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) 
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : νθηώ θαη πελήληα ιεπηά  
               (Αξηζκεηηθά) :   8,50 
 
 
Α.Σ. 4.11 
Άξζξν: ΠΡ. Γ10 Πξνκήζεηα ηχξθεο 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν: ΠΡ-5340 
 
Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ηχξθεο, ζπζθεπαζκέλεο, κε έλδεημε πξνέιεπζεο, ηχπνπ 
πιηθνχ, φγθνπ, ζχκθςλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-02-01. Σν πξνζθνκηδφκελν 
πιηθφ ζα ζπλνδεχεηαη απφ πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ αλαγλσξηζκέλνπ 
εξγαζηεξίνπ (ρεκηθή αλάιπζε). 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) 
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : ζαξάληα  
               (Αξηζκεηηθά) :   40,00 
 
 
Α.Σ. 4.12 
Άξζξν: ΠΡ. Γ12 Πξνκήζεηα δηνγθσκέλνπ πεξιίηε 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν: ΠΡ-5340 
 

Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ δηνγθσκέλνπ πεξιίηε γηα γεσξγηθή ρξήζε, 
ζπζθεπαζκέλνπ, κεγέζνπο θφθθσλ 3-4 mm ζε αλαινγία 70-80 % θ.ν., ζχκθσλα κε ηελ 
θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ εηεπ 10-05-02-01. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) 
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ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : πελήληα  
               (Αξηζκεηηθά) :   50,00 
 
 Α.Σ. 4.13  
Άξζξν: ΠΡ. ΝΓ13 Πξνκήζεηα παληνχ εδαθνθάιπςεο 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν: ΟΓΟ 1510 
 

Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ παληνχ εδαθνθάιπςεο απφ πςειήο πνηφηεηαο χθαζκα 
100gsm (100gr/m2) θαη δηάζηξσζε απηνχ θάησ απφ ηα εδαθνθαιππηηθά πιηθά (βφηζαιν) 
ζηελ επηθάλεηα ηεο θχηεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : νγδόληα ιεπηά 
               (Αξηζκεηηθά) :   0,80 
 
Α.Σ. 4.14  
Άξζξν: ΠΡ. ΝΓ14 Πξνκήζεηα βνηζάινπ ιεπθνχ 2-4 cm 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν: ΟΓΟ 1510 
 

Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ βνηζάινπ ιεπθνχ, θαιά πιπκέλνπ θαη ζηεγλσκέλνπ, 
κεγέζνπο 2-4 cm, θαη δηάζηξσζε απηνχ πάλσ ζε βάζε απφ παλί εδαθνθάιπςεο 
ηνπιάρηζηνλ 100 gr/ m2 θαη ραιαξφ αδξαλέο πιηθφ πάρνπο 15 mm, ζχκθσλα κε ηελ 
θπηνηερληθή κειέηε. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν  (m3) 
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : πεληαθόζηα ζαξάληα 
               (Αξηζκεηηθά) :   540,00 
 
Α.Σ. 4.15 
Άξζξν: ΠΡ. ΝΓ15 Πξνκήζεηα θαη δηάζηξσζε άκκνπ ρεηκάξνπ ή νξπρείνπ 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν: ΟΓΟ 1510 
 

Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ  άκκνπ απφ νξπρείν, πνηακφ ή ρείκαξξν, απ΄ φπνπ 
επηηξέπεηαη λνκίκσο ε ακκνιεςία, θαζαξήο,  απαιιαγκέλεο ρισξηνχρνπ λαηξίνπ θαη 
θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο 0,25-2,0 mm. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) 
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : δέθα έμη 
                (Αξηζκεηηθά) :   16,00  
 
 
Α.Σ. 4.16 
Άξζξν: ΠΡ. ΝΓ16 Γξακκηθή πξνζηαζία νδνζηξψκαηνο,  αληηξξηδηθή κεκβξάλε 
πνιπαηζπιελίνπ, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ReRoot 300  πιάηνπο 300mm θαη πάρνπο 1mm, 
ηνπνζεηεκέλε 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν:  ΟΙΚ 7912 

 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηνπ έξγνπ θαη ηνπνζέηεζε γξακκηθήο πξνζηαζίαο 
νδνζηξψκαηνο. Η ζπγθεθξηκέλε πιεπξηθή, γξακκηθή αληηξηδηθή κεκβξάλε ζρεδηάζηεθε θαη 
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θαηαζθεπάζηεθε γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ είλαη απαξαίηεηε ε εθηξνπή ηνπ ξηδηθνχ 
ζπζηήκαηνο ζε πνιχ κεγάιν βάζνο. Απηή ε κεκβξάλε  είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ πςειήο 
ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλην  θαη πξνκεζεχεηαη ζε  ξνιά πιάηνπο 300mm θαη πάρνπο 1mm 
κε ζθνπφ ηελ  εθηξνπή ησλ αλαπηπζζφκελσλ ξηδψλ πξνο ηα θάησ έηζη ψζηε λα 
πξνζηαηεπηεί επαξθψο έλα θιαζζηθφ θξάζπεδν πεδνδξνκίνπ απφ ηελ επηθαλεηαθή 
αλάπηπμε ξηδψλ.  
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε  δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο  ηεο κεκβξάλεο θαη φισλ 
ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ, ε δαπάλε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο, ε δαπάλε εθζθαθήο, ε 
δαπάλε επαλαπιήξσζεο ηνπ εδάθνπο θαζψο επίζεο θαη θάζε άιιε δαπάλε εξγαζίαο θαη 
κηθξνπιηθψλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.  
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 
 
ΔΤΡΩ  (Οινγξάθσο) : Οθηώ 
             (Αξηζκεηηθά) : 8,00 

            
 Α.Σ. 4.17  
Άξζξν: ΠΡ. ΝΓ17  Γξακκηθή πξνζηαζία νδνζηξψκαηνο,  αληηξξηδηθή κεκβξάλε 
πνιπαηζπιελίνπ, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ReRoot 600  πιάηνπο 600mm θαη πάρνπο 1mm, 
ηνπνζεηεκέλε 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν:  ΟΙΚ 7912 
 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηνπ έξγνπ θαη ηνπνζέηεζε γξακκηθήο πξνζηαζίαο 
νδνζηξψκαηνο. Η ζπγθεθξηκέλε πιεπξηθή, γξακκηθή αληηξηδηθή κεκβξάλε ζρεδηάζηεθε θαη 
θαηαζθεπάζηεθε γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ είλαη απαξαίηεηε ε πξνζηαζία νδνζηξσκέλσλ 
επηθαλεηψλ θαζψο επίζεο θαη ε πξνζηαζία αβαζψλ αγσγψλ. Απηή ε κεκβξάλε  είλαη 
θαηαζθεπαζκέλε απφ πςειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλην   θαη πξνκεζεχεηαη ζε  ξνιά 
πιάηνπο 600mm θαη πάρνπο 1mm κε ζθνπφ ηελ  εθηξνπή ησλ αλαπηπζζφκελσλ ξηδψλ 
πξνο ηα θάησ έηζη ψζηε λα πξνζηαηεπηεί επαξθψο έλα θιαζζηθφ θξάζπεδν πεδνδξνκίνπ 
απφ ηελ επηθαλεηαθή αλάπηπμε ξηδψλ.  
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε  δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο  ηεο κεκβξάλεο θαη φισλ 
ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ, ε δαπάλε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο, ε δαπάλε εθζθαθήο, ε 
δαπάλε επαλαπιήξσζεο ηνπ εδάθνπο θαζψο επίζεο θαη θάζε άιιε δαπάλε εξγαζίαο θαη 

κηθξνπιηθψλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.  

 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο) : δεθαηέζζεξα θαη πελήληα ιεπηά 
            (Αξηζκεηηθά) : 14,50 

 
 

Δ.  ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΑΗΝΟΤ 

 
Δ1  Άλνηγκα ιάθθσλ ζε ραιαξά εδάθε κε εξγαιεία ρεηξόο 
 

Aλνηγκα ιάθθσλ ζε ραιαξφ έδαθνο, κε εξγαιεία ρεηξφο, θαζψο θαη θαζαξηζκφο θαη 
απνθνκηδή ησλ ππνιεηκκάησλ ξηδψλ θαη ησλ αρξήζησλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ 
θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-01-00. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη 
δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, εξγαιείσλ θαη κέζσλ γηα ηελ 
πιήξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 
 
Α.Σ. 4.18  
Άξζξν: ΠΡ. Δ1.1  Άλνηγκα ιάθθσλ ζε ραιαξά εδάθε κε εξγαιεία ρεηξφο 
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                                   δηαζηάζεσλ 0,30 Υ  0,30 Υ 0,30 m 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν: ΠΡ 5130 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : εμήληα ιεπηά 
               (Αξηζκεηηθά) :   0,60 
 
Α.Σ. 4.19  
Άξζξν: ΠΡ. Δ1.2  Άλνηγκα ιάθθσλ ζε ραιαξά εδάθε κε εξγαιεία ρεηξφο 
                                   δηαζηάζεσλ 0,50 Υ  0,50 Υ 0,50 m 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν: ΠΡ 5130 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : έλα θαη πελήληα ιεπηά 
               (Αξηζκεηηθά) :   1,50 
 
 
Δ4  Άλνηγκα ιάθθσλ κε ρξήζε εθζθαπηηθνύ κεραλήκαηνο 
 

Άλνηγκα ιάθθσλ κε ρξήζε εθζθαπηηθνχ κεραλήκαηνο, θαζψο θαη θαζαξηζκφο θαη 
απνθνκηδή ησλ ππνιεηκκάησλ ξηδψλ θαη ησλ αρξήζησλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ 
θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-01-00. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη 
δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, εξγαιείσλ θαη κέζσλ γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 
 

Α.Σ. 4.20 
Άξζξν: ΠΡ. Δ4.2   Άλνηγκα ιάθθσλ δηαζηάζεσλ  0,70 x 0,70 x 0,70 m 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5110 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 

 

ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : δύν θαη ζαξάληα ιεπηά 
               (Αξηζκεηηθά) :   2,40 
 

ΝΔ4  Άλνηγκα ιάθθσλ κε ρξήζε εθζθαπηηθνύ κεραλήκαηνο θαη νξηνζέηεζε κε 
εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε 
 

Άλνηγκα ιάθθσλ κε ρξήζε εθζθαπηηθνχ κεραλήκαηνο, θαζψο θαη θαζαξηζκφο θαη 
απνθνκηδή ησλ ππνιεηκκάησλ ξηδψλ θαη ησλ αρξήζησλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ 
θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-01-00. Δπηβάιιεηαη λα νξηνζεηνχληαη νη ιάθθνη κε 
πξνθαηαζθεπαζκέλε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε αληίζηνηρσλ δηαζηάζεσλ, νπσζδήπνηε 
πξηλ ηελ εθηέιεζε ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ ή εξγαζηψλ ζθπξνδέηεζεο, πξνθεηκέλνπ 
κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ινηπψλ εξγαζηψλ λα γίλεηαη ε αθαίξεζή ηεο έηζη ψζηε λα 
εμαζθαιίδνληαη νη απαηηνχκελεο δηαζηάζεηο θαη λα απνθεχγνληαη δπζρέξεηεο θαη 
θαζπζηεξήζεηο.  
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ, εξγαιείσλ, κέζσλ  θαη πιηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμειαζκέλεο 
πνιπζηεξίλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 
 
Α.Σ. 4.21 
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Άξζξν: ΠΡ. ΝΔ4.4    Άλνηγκα ιάθθσλ δηαζηάζεσλ  0,50 x 0,50 x 0,50 m θαη νξηνζέηεζε 
κε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε 

 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5110 

 
 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 
 

ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : ηξία θαη πελήληα ιεπηά 
               (Αξηζκεηηθά) :   3,50 
 

Α.Σ. 4.22  
Άξζξν: ΠΡ. ΝΔ4.5  Άλνηγκα ιάθθσλ δηαζηάζεσλ  0,70 x 0,70 x 0,70 m θαη νξηνζέηεζε 
κε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5110 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : πέληε  
               (Αξηζκεηηθά) :   5,00 
 

 
Α.Σ. 4.23 
Άξζξν: ΠΡ. ΝΔ4.6  Άλνηγκα ιάθθσλ δηαζηάζεσλ  1,00 x 1,00 x 1,00 m θαη νξηνζέηεζε 
κε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5110 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : έμη 
               (Αξηζκεηηθά) :   6,00 
 
 
Δ5  Άλνηγκα ιάθθσλ κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηή  
 
Άλνηγκα ιάθθσλ κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηή, θαζψο θαη θαζαξηζκφο θαη απνθνκηδή ησλ 
ππνιεηκκάησλ ξηδψλ θαη ησλ αρξήζησλ πιηθψλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 10-05-01-00. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ απαηηνχκελνπ 
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, εξγαιέησλ θαη κέζσ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 
 

 
Α.Σ. 4.24  
Άξζξν: ΠΡ. Δ 5.1 Άλνηγκα ιάθθσλ δηαζηάζεσλ  0,50 Υ 0,50 Υ 0,50 m  
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν: ΠΡ 5160 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 
   
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : πέληε θαη πελήληα 
                 (Αξηζκεηηθά) :   5,50 
 
Α.Σ. 4.25  
Άξζξν: ΠΡ. Δ 5.2 Άλνηγκα ιάθθσλ δηαζηάζεσλ  0,70 Υ 0,70 Υ 0,70 m  
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν: ΠΡ 5160 
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Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 
   
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : δέθα  
                 (Αξηζκεηηθά) :   10,00 
 
 
Α.Σ. 4.26  
Άξζξν: ΠΡ. Δ 5.3 Άλνηγκα ιάθθσλ δηαζηάζεσλ  1,00 Υ 1,00 Υ 1,00 m  
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν: ΠΡ 5160 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 
   
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : δέθα έμη 
                 (Αξηζκεηηθά) :   16,00 
 
Α.Σ. 4.27 
Άξζξν: ΠΡ. Δ6 Άλνηγκα ιάθθσλ δηαζηάζεσλ 0,50x0,50x0,50 m κε ρξήζε 
αεξνζπκπηεζηή  ζην πεδνδξφκην 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν: ΠΡ 5160 
 
Άλνηγκα ιάθθνπ, δηαζηάζεσλ 0,50x0,50x0,50 m ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο, κε  
νπνηνδήπνηε ηξφπν, πιελ ρξήζεσο εθξεθηηθψλ, κε ηελ ηπρφλ απαηηνχκελε άληιεζε 
χδαηνο, ηηο ηπρφλ θαζαηξέζεηο πιαθψλ πεδνδξνκίσλ, ζθπξνδεκάησλ, αζθαιηηθψλ θ.ι.π, 
ηελ θνπή δέληξσλ, ξηδψλ ή παιαηψλ πξεκλψλ θαη πξφζζεησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, 
εμαζθάιηζεο ιεηηνπξγίαο ησλ αγσγψλ θνηλήο σθειείαο, κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ 
εθζθαθψλ ζε ζεκεία πξνζέγγηζεοαπηνθηλήηνπ θαη απνκάθξπλζεο ζε επηηξεπφκελν ρψξν, 
ηελ πιήξσζε ηνπ ιάθθνπ κε θεπεπηηθφ ρψκα θαηάιιειν γηα ηελ θαηεγνξία θαη ηχπν ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ λα θπηεπηνχλ θπηψλ θαζψο θαη ηελ πξνζζήθε βειηησηηθνχ ζε αλαινγία 
1:3. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : έληεθα 
                 (Αξηζκεηηθά) :   11,00 
 
Δ9  Φύηεπζε θπηώλ 
 

Α.Σ. 4.28 
Δ9.4 Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 2,00 - 4,00 lt 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5210 
 
Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 2,00 - 4,00 lt, δειαδή: θχηεπζε κε ζσζηή 
ηνπνζέηεζε ηνπ θπηνχ ζην ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηεο ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ 
επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, πάηεκα ηνπ ρψκαηνο κέζα ζην ιάθθν θχηεπζεο, ιίπαλζε θαη 
ζρεκαηηζκφο ιεθάλεο άξδεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-01-00 
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε 
απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε θχηεπζε, πέηξεο, ζαθνχιεο 
(πέηξεο, ζαθνχιεο, δνρεία θιπ). 
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Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 

ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο):    έλα θαη δέθα ιεπηά   
               (Αξηζκεηηθά) : 1,10 
 
Α.Σ. 4.29 
Άξζξν: ΠΡ. Δ9.6 Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 12,50 - 22,00 lt 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν: ΠΡ 5210 
 
Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 12,50 - 22,00 lt, δειαδή: θχηεπζε κε ζσζηή 
ηνπνζέηεζε ηνπ θπηνχ ζην ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηεο ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ 
επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, πάηεκα ηνπ ρψκαηνο κέζα ζην ιάθθν θχηεπζεο, ζρεκαηηζκφο 
ιεθάλεο άξδεπζεο θαη κηα άξδεπζε ηνπ κε θαηάθιπζε ηεο ιεθάλεο, ζχκθσλα κε ηελ 
θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-01-00. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε 
απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε θχηεπζε (πέηξεο, ζαθνχιεο, 
δνρεία θιπ). 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : ηξία 
               (Αξηζκεηηθά) :   3,00 
 
Α.Σ. 4.30 
Άξζξν: ΠΡ. Δ9.7 Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 23 - 40 lt 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5210 
 

Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 23 - 40 lt, δειαδή: θχηεπζε κε ζσζηή 
ηνπνζέηεζε ηνπ θπηνχ ζην ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηεο ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ 
επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, πάηεκα ηνπ ρψκαηνο κέζα ζην ιάθθν θχηεπζεο, ιίπαλζε θαη 
ζρεκαηηζκφο ιεθάλεο άξδεπζεο θαη κηα άξδεπζε ηνπ κε θαηάθιπζε ηεο ιεθάλεο, 
ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-01-00. 
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε 
απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε θχηεπζε (πέηξεο, ζαθνχιεο, 
δνρεία θιπ). 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : ηέζζεξα 
               (Αξηζκεηηθά) :   4,00 
 
Δ11  Τπνζηύισζε δέλδξσλ 
 
          Οη  εξγαζίεο ππνζηχισζεο δέλδξσλ ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε  ηελ θπηνηερληθή 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-09-00.  
 
Δ11.1 Τπνζηύισζε δέλδξνπ κε ηελ αμία ηνπ παζζάινπ 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5240 
Yπνζηχισζε δέληξνπ κε ηελ αμία παζζάινπ επζπηελνχο, απνθινησκέλνπ, βακκέλνπ, 
πειεθεηνχ ζην θάησ άθξν, πηζζαξηζκέλνπ κέρξη χςνο 0,50 m, απφ θαηάιιειε μπιεία. 
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αμία θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ παζζάινπ, νη δαπάλεο 
ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κηθξνυιηθψλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαθφξπθε έκπεμή ηνπ ζε βάζνο 0,50 m, ζε νπνηνδήπνηε 
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είδνο εδάθνπο, θαη κε νπνηαδήπνηε θιίζε θαζψο θαη ε πξφζδεζή ηνπ δέληξνπ ζ’ απηφλ κε 
θαηάιιειν κέζνλ. 
 
Α.Σ. 4.31 
Άξζξν: ΠΡ. Δ11.1.2   Τπνζηχισζε δέλδξνπ κε ηελ αμία ηoπ παζζάινπ γηα κήθνο 
παζζάινπ  πάλσ απφ 2,50 m 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν: ΠΡ 5240 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : ηέζζεξα  
               (Αξηζκεηηθά) :   4,00 
   
Α.Σ. 4.32 
Άξζξν: ΠΡ. ΝΔ11.2 ηήξημε αλαξξηρψκελνπ ζάκλνπ θαη ζπλερήο πξφζδεζή ηνπ ζηα 
ζεκεία ζηήξημεο 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5230 
ηήξημε αλαξξηρψκελνπ ζάκλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ, ησλ κηθξνυιηθψλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζπλερή 
(αλάινγα κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θπηνχ) πξφζδεζή ηνπ κε θαηάιιειν κέζνλ ζηα ζεκεία 
ζηήξημεο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη επαλαιήςεηο ησλ πξνζδέζεσλ θαη νη 
δηνξζψζεηο κε κηθξνθιαδέκαηα ηεο θφκεο πνπ ζα ζεσξεζνχλ απαξαίηεηεο. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : ηέζζεξα 
               (Αξηζκεηηθά) :   4,00 
 
Α.Σ. 4.33 
Άξζξν: ΠΡ. ΝΔ11.3   Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθνχ ζηχινπ (ηχπνπ αςίδαο) γηα 
ζηήξηςε αλαξξηρψκελσλ,  κε χςνο πάλσ απφ 2,5 m θαη ζπλερήο πξφζδεζε ηνπ θπηνχ ζε 
απηφλ 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν: ΠΡ 5240 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : εμήληα 
               (Αξηζκεηηθά) :   60,00 
 
Δ13  Δγθαηάζηαζε ριννηάπεηα 
 
Α.Σ. 4.34 
Άξζξν: ΠΡ. Δ13.1 Δγθαηάζηαζε ριννηάπεηα κε ζπνξά 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5510 
 
Σν αληηθείκελν εγθαηάζηαζεο ριννηάπεηα κε ζπνξά πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 
1. Σελ θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο κε θξέδα ζε βάζνο 20 cm, φζεο θνξέο απαηηεζεί, γηα ηνλ 
ςηινρσκαηηζκφ ηνπ εδάθνπο. 
2. Σελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη νκνηφκνξθε δηάζηξσζε ηεο εκπινπηηζκέλεο ηχξθεο, 
πεξιίηε, ρνχκνπ θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έδαθνο κε ζηαπξσηφ θξεδάξηζκα ζε 
βάζνο 10-12 cm 
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3. Σελ ηειηθή δηακφξθσζε ηεο επηθάλεηαο κε ξάκκαηα θαη ηζνπγθξάλεο, γηα λα 
δεκηνπξγεζεί ε θαηάιιειε ζπνξνθιίλε. 
4. Σελ πξνκήζεηα ζπφξνπ ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο, πηζηνπνηεκέλνπ, πξφζθαηεο 
εζνδείαο, ζπζθεπαζκέλνπ ζε ζάθνπο πνπ ζα αλαγξάθνπλ ηελ ζχλζεζε ηνπ κίγκαηνο θαη 
ηνλ νίθν παξαγσγήο θαη ηε ζπνξά κε ηελ πξνβιεπφκελε πνζφηεηα, αλάινγα κε ην είδνο 
ηνπ ζπφξνπ.  
5. Σελ θάιπςε ηνπ ζπφξνπ, ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή κηθηνχ ιηπάζκαηνο κε ηρλνζηνηρεία 
θαη ην θπιίλδξηζκα ηεο επηθάλεηαο. 
6. Σελ απνιχκαλζε ηνπ εδάθνπο κε κπθεηνθηφλν θαη εληνκνθηφλν ζθεχαζκα. 
7. Σελ ιίπαλζή ηνπ κε επηθαλεηαθφ ή πδαηνδηαιπηφ κηθηφ ιίπαζκα κε ηρλνζηνηρεία. 
8. Σελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ αρξήζησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ ριννηάπεηα.  
9. Σελ πξψηε άξδεπζε θαζψο θαη ηηο κεηέπεηηα θαζεκεξηλέο αξδεχζεηο ηνπ ριννηάπεηα 
κέζσ ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ, ηα ζπρλά βνηαλίζκαηα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ 
αγξηφρνξησλ πνπ ηπρφλ ζα θπηξψζνπλ θαη ηελ επαλαζπνξά ριννηάπεηα ζε φζα ζεκεία 
ην θχηξσκα ηνπ πξνθχςεη αξαηφ ή αλεπαξθέο. 
10.Σν πξψην θνχξεκα θαη ην θπιίλδξηζκα φηαλ ν ριννηάπεηαο απνθηήζεη χςνο 10 cm. 
Οη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε  ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-02-01. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 
ησλ πιηθψλ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ επηηπρή εγθαηάζηαζε ηνπ 
ριννηάπεηα. 
 
Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ) 
 

ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : δύν ρηιηάδεο  
               (Αξηζκεηηθά) :   2.000,00 
 

Α.Σ. 4.35  
Άξζξν: ΠΡ. Δ13.2     Δγθαηάζηαζε πξνπαξαζθεπαζκέλνπ ριννηάπεηα 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5510 
 
Σν αληηθείκελν εγθαηάζηαζεο πξνπαξαζθεπαζκέλνπ ριννηάπεηα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 
1. Σελ αθαίξεζε ηπρφλ ππάξρνληνο ριννηάπεηα θαη ηελ θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο κε 
θξέδα ζε βάζνο 20 cm, φζεο θνξέο απαηηεζεί, γηα ηνλ ςηινρσκαηηζκφ ηνπ εδάθνπο. 
2. Σελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη νκνηφκνξθε δηάζηξσζε εκπινπηηζκέλεο 
ηχξθεο, πεξιίηε, ρνχκνπ θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έδαθνο κε ζηαπξσηφ θξεδάξηζκα 
ζε βάζνο 10-12 cm 
3. Σελ ηειηθή δηακφξθσζε κε ξάκκαηα θαη ηζνπγθξάλεο, γηα λα δεκηνπξγεζεί ε θαηάιιειε 
επηθάλεηα. 
4. Σελ απνιχκαλζε ηνπ εδάθνπο κε κπθεηνθηφλν ζθεχαζκα. 
5. Σελ πξνκήζεηα, ηε κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε, κε 
νπνηνδήπνηε κέζν, ηνπ έηνηκνπ ριννηάπεηα. 
6. Σελ ιίπαλζε ηνπ κε επηθαλεηαθφ ή πδαηνδηαιπηφ κηθηφ ιίπαζκα κε ηρλνζηνηρεία. 
7. Σελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ αρξήζησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ ριννηάπεηα. 
8. Σελ αξρηθή άξδεπζε θαζψο θαη ηηο κεηέπεηηα θαζεκεξηλέο αξδεχζεηο ηνπ ριννηάπεηα 
κέζσ ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ, ηα ζπρλά βνηαλίζκαηα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ 
αγξηνρφξησλ πνπ ηπρφλ ζα θπηξψζνπλ θαη ηελ επαλαζπνξά ριννηάπεηα ζε φζα ζεκεία 
ην θχηξσκα ηνπ πξνθχςεη αξαηφ ή αλεπαξθέο. 
Οη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε  ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-02-02. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 
ησλ πιηθψλ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ επηηπρή εγθαηάζηαζε ηνπ 
ριννηάπεηα. 
 

Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ) 
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ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : πέληε ρηιηάδεο πεληαθόζηα 
               (Αξηζκεηηθά) :   5.500,00 
 

Σ.  ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ 

 
Σ1  ρεκαηηζκόο ιεθαλώλ άξδεπζεο θπηώλ 
 

ρεκαηηζκφο ιεθάλεο άξδεπζεο, ζε έδαθνο νπνηαδήπνηε θιίζεσο, κε εθζθαθή ηνπ 
εδάθνπο γχξσ απφ ηνλ θνξκφ ηνπ θπηνχ ζε βάζνο 10 cm θαη εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε 
ηπρφλ δηδαλίσλ θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-
06-01-00. Πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ. 
 
Α.Σ. 4.36 
Άξζξν: ΠΡ. Σ1.1  ρεκαηηζκφο ιεθαλψλ άξδεπζεο θπηψλ δηακέηξνπ απφ 0,41 έσο  
                                    0,60 m 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν: ΠΡ 5330 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : είθνζη ιεπηά 
               (Αξηζκεηηθά) :   0,20 
 
Α.Σ. 4.37 
Άξζξν: ΠΡ. Σ1.2  ρεκαηηζκφο ιεθαλψλ άξδεπζεο θπηψλ δηακέηξνπ απφ  0,61 m θαη 
άλσ 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν: ΠΡ 5330 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : ηξηάληα πέληε ιεπηά 
               (Αξηζκεηηθά) :   0,35 
 
Α.Σ. 4.38 
Άξζξν: ΠΡ. Σ 2.1.1  Άξδεπζε θπηψλ κε βπηίν 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν: ΠΡ 5311 
 
Άξδεπζε θπηνχ κε βπηίν ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-01-00. 
Πεξηιακβάλνληαη ε αμία θαη ε κεηαθνξά ηνπ λεξνχ επί ηφπνπ, ε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ 
θαη ην πφηηζκα κε ιάζηηρν θαηάιιειεο δηαηνκήο ζε πνζφηεηα 15 lt αλά ζάκλν θαη 30 lt ή 
πεξηζζφηεξν αλά δέλδξν. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : έμη ιεπηά θαη είθνζη πέληε εθαηνζηά ηνπ ιεπηνύ 
               (Αξηζκεηηθά) :   0,0625 
 
Α.Σ. 4.39 
Άξζξν: ΠΡ. Σ 2.1.5      Άξδεπζε θπηψλ κε επίγεην ή ππφγεην ζχζηεκα άξδεπζεο, 
                                          απηνκαηνπνηεκέλν 
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Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν: ΠΡ 5321 
 
Άξδεπζε θπηνχ κε επίγεην ή ππφγεην ζχζηεκα άξδεπζεο (απηνκαηνπνηεκέλν), ζχκθσλα 
κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-01-00. Πεξηιακβάλεηαη ν έιεγρνο ηνπ 
πνηίζκαηνο θαη ε ζπληήξεζε ηνπ επίγεηνπ δηθηχνπ, ζε νπνηαδήπνηε θιίζε εδάθνπο. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : 45 εθαηνζηά ηνπ ιεπηνύ 
               (Αξηζκεηηθά) :   0,0045 
 
Σ2.2  Άξδεπζε ριννηάπεηα 
 
Α.Σ. 4.40 
Άξζξν: Σ 2.2.1    Άξδεπζε ριννηάπεηα κε βπηίν 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5521 
 
Αξδεπζε ριννηάπεηα κε βπηίν, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ 
ΔΣΔΠ 10-06-01-00. Πεξηιακβάλεηαη ε αμία ηνπ λεξνχ, ε κεηαθνξά ηνπ επί ηφπνπ θαη ην 
πφηηζκα κε ιάζηηρν θαηάιιειεο δηαηνκήο ζε πνζφηεηα 5 m3 αλά ζηξέκκα. 
 

Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.) 
 

ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : είθνζη πέληε 
               (Αξηζκεηηθά) :   25,00 
 
Α.Σ. 4.41 
Άξζξν: Σ 2.2.2   Άξδεπζε ριννηάπεηα απφ παξνρέο 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5522 
 
Αξδεπζε ριννηάπεηα απφ παξνρέο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 10-06-01-00, κε ιάζηηρν θαηάι-ιειεο δηαηνκήο, ζε νπνηαδήπνηε θιίζε εδάθνπο 
θαη ζε πνζφηεηα 5 m3 αλά ζηξέκκα. 
 
Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.) 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : Οθηώ θαη εβδνκήληα πέληε 
               (Αξηζκεηηθά) :   8,75 
 
Α.Σ. 4.42 
Άξζξν: Σ 2.2.3    Άξδεπζε ριννηάπεηα κε επίγεην ή ππφγεην ζχζηεκα άξδεπζεο κε 

ζηαιάθηεο, απηνκαηνπνηεκέλν 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5522 
 

Αξδεπζε ριννηάπεηα κε επίγεην ή ππφγεην ζχζηεκα άξδεπζεο κε ζηαιάθηεο 
(απηνκαηνπνηεκέλν) ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-01-00. 
Πεξηιακβάλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο, ν έιεγρνο ηνπ πνηίζκαηνο θαη ε ζπληήξεζε ηνπ 
δηθηχνπ άξδεπζεο. 
 
Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.) 
 

ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : έλα θαη πελήληα ιεπηά 
               (Αξηζκεηηθά) :   1,50 
 
Α.Σ. 4.43 
Άξζξν: Σ 2.2.5    Άξδεπζε ριννηάπεηα κε εθηνμεπηήξεο (απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα) 
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Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5522 
 
Αξδεπζε ριννηάπεηα κε εθηνμεπηήξεο απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηελ 
θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-01-00. Πεξηιακβάλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο, ν 
έιεγρνο ηνπ πνηίζκαηνο θαη ε ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ άξδεπζεο. 
 
Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.) 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : ελελήληα πέληε ιεπηά 
               (Αξηζκεηηθά) :   0,95 
 
 
Σ3 Ληπάλζεηο 
 
Α.Σ. 4.44 
Άξζξν: ΠΡ. Σ 3.1 Λίπαλζε θπηψλ κε ηα ρέξηα 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν: ΠΡ 5340 
 
Λίπαλζε θπηψλ κε ηα ρέξηα, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-03-
00. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε 100 g ιηπάζκαηνο θαη ηελ εξγαζία 
δηαζπνξάο ηνπ ζην ιάθθν ηνπ θπηνχ. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
   
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : πέληε ιεπηά 
               (Αξηζκεηηθά) :   0,05 
 
Α.Σ. 4.45 
Άξζξν: ΠΡ. Σ 3.4 Λίπαλζε ριννηάπεηα ρεηξσλαθηηθή  
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5540 
 
Λίπαλζε ριννηάπεηα ρεηξσλαθηηθή, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
10-06-03-00. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη  κεηαθνξά ηνπ 
ιηπάζκαηνο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε νκνηφκνξθε δηαζπνξά ηνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 
ριννηάπεηα κε ηα ρέξηα. 
 
Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.) 
 

ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : έληεθα θαη είθνζη πέληε ιεπηά 
               (Αξηζκεηηθά) :   11,25 
 

 

Σ4  ΚΛΑΓΔΜΑ ΦΤΣΩΝ 

 

Σ4.1  Γηακόξθσζε - αλαλέσζε θόκεο ή θνπή κηθξώλ δέλδξσλ 
 
Α.Σ. 4.46 
Άξζξν: ΠΡ. Σ 4.1.1   Γηακφξθσζε θφκεο δέλδξσλ χςνπο κέρξη  4 m 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν: ΠΡ 5354 
 
Γηακφξθσζε θφκεο δέληξνπ χςνπο κέρξη 4 m, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 10-06-04-01. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ εξγαηνηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη  θαζψο θαη ε δαπάλε 



   
 

 

Οινθιεξσκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε Ηζηνξηθνύ Κέληξνπ Πάηξαο - Γηαδξνκή 2 (Κάησ Πόιε) θαη Γηαδξνκή  
3 (Γίθηπν Πνδειαηόδξνκσλ) 

απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη  απφξξηςήο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζε 
ζέζεηο πνπ επηηξέπεηαη. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
   
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : νθηώ θαη εβδνκήληα πέληε ιεπηά  
               (Αξηζκεηηθά) :  8,75 
 
Α.Σ. 4.47  
Άξζξν: ΠΡ. Σ 4.1.2 Aλαλέσζε θφκεο δέλδξσλ χςνπο κέρξη  4 m 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν: ΠΡ 5354 
 
Αλαλέσζε θφκεο (ζθειεηνθιάδεκα) δέληξνπ χςνπο κέρξη 4 m, ζχκθσλα κε ηελ 
θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-04-01. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε 
δαπάλε ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ 
απαηηνχληαη  θαζψο θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη  απφξξηςήο 
ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπεηαη. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
   
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : ελλέα  
               (Αξηζκεηηθά) :  9,00 
 
Α.Σ. 4.48 
Άξζξν: ΠΡ. Σ 4.1.3   Κνπή ή /θαη εθξίδσζε δέλδξσλ χςνπο κέρξη  4 m 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν: ΠΡ 5354 
 
Κνπή ή/θαη εθξίδσζε δέληξνπ χςνπο κέρξη 4 m, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 10-06-04-01. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ εξγαηνηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη  θαζψο θαη ε δαπάλε 
απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη  απφξξηςήο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζε 
ζέζεηο πνπ επηηξέπεηαη. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
   
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : έμη  
               (Αξηζκεηηθά) :  6,00 
 
Σ4.2  Αλαλέσζε θόκεο ή θνπή κεζαίσλ δέλδξσλ 
 
Α.Σ. 4.49 
Άξζξν: ΠΡ. Σ 4.2.1   Αλαλέσζε θφκεο ή θνπή δέληξσλ χςνπο απφ 4 κέρξη 8 m 
 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5354 
 

Αλαλέσζε θφκεο (ζθειεηνθιάδεκα) ή θνπή δέληξνπ χςνπο απφ 4 κέρξη 8 m ζχκθσλα κε 
ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-04-01. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε 
δαπάλε ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ, ε 
επάιεηςε ησλ ηνκψλ θαζψο θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη 
απφξξηςήο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ νη αξκφδηεο Αξρέο. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 



   
 

 

Οινθιεξσκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε Ηζηνξηθνύ Κέληξνπ Πάηξαο - Γηαδξνκή 2 (Κάησ Πόιε) θαη Γηαδξνκή  
3 (Γίθηπν Πνδειαηόδξνκσλ) 

   
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : είθνζη πέληε 
               (Αξηζκεηηθά) :  25,00 
 
 
Σ4.3  Αλαλέσζε θόκεο ή θνπή κεγάισλ δέλδξσλ 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5354 
 

Κιάδεκα ή θνπή κεγάισλ δέληξσλ ζε πιαηείεο, πάξθα θαη αλνηρηνχο ρψξνπο ή ζε 
λεζίδεο, εξείζκαηα θαη παξάπιεπξνπο ρψξνπο νδψλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε 
θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-04-01. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ 
απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ, ε επάιεηςε ησλ 
ηνκψλ θαζψο θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη απφξξηςήο ηνπο ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ νη αξκφδηεο Αξρέο. 
 
Α.Σ. 4.50 
Άξζξν: ΠΡ. Σ4.3.1   Αλαλέσζε θφκεο ή θνπή κεγάισλ δέλδξσλ, χςνπο 8 - 12   m, 
                                      ζε πιαηείεο, πάξθα θιπ 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : εμήληα επηά θαη πελήληα ιεπηά 
               (Αξηζκεηηθά) :   67,50 
 
Α.Σ. 4.51 
Άξζξν: ΠΡ. Σ4.3.3   Αλαλέσζε θφκεο ή θνπή κεγάισλ δέλδξσλ, χςνπο 12 - 16   m, 
                                      ζε πιαηείεο, πάξθα θιπ 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) :εθαηό 
               (Αξηζκεηηθά) :   100,00 
 
Σ4.5 Κιάδεκα ζάκλσλ 
 
Αλαλέσζε (ζθειεηνθιάδεκα) ή δηακφξθσζε θφκεο ζάκλσλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-04-02. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ 
απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ, ε επάιεηςε ησλ 
ηνκψλ θαζψο θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη απφξξηςήο ηνπο ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ νη αξκφδηεο Αξρέο. 
 
Α.Σ. 4.52 
Άξζξν: ΠΡ. Σ4.5.4  Αλαλέσζε - δηακφξθσζε θφκεο λέσλ ζάκλσλ θαη δέλδξσλ, 
ειηθίαο έσο 3 εηψλ 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5351 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : ηξηάληα ηξία ιεπηά 
               (Αξηζκεηηθά) :   0,33 
 
 

Σ4.8.  Κνύξεκα ριννηάπεηα θαη ριννηάπεηα πξαλώλ 
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Α.Σ. 4.53 
Άξζξν: ΠΡ. Σ4.8.1   Με βελδηλνθίλεηε ριννθνπηηθή κεραλή 

 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5530 
 
Κνχξεκα ριννηάπεηα ζην θαηάιιειν χςνο, κε ριννθνπηηθή κεραλή 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνκάθξπλζεο απφ ην έξγν ζε επηηξεπφκελν ρψξν ρψξν 
ησλ πξντφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην θνχξεκα, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε 
θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-04-03. 
 
Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.) 
 
   
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : είθνζη επηά θαη πελήληα ιεπηά 
               (Αξηζκεηηθά) : 27,50 
 
Σ5  Φπηνπξνζηαζία 
 

Καηαπνιέκεζε αζζελεηψλ κε πξνιεπηηθή ή ζεξαπεπηηθή εθαξκνγή εγθεθξηκέλσλ 
ρεκηθψλ ή βηνινγηθψλ κπθεηνθηφλσλ, ή άιισλ ζθεπαζκάησλ, ζχκθσλα κε ηελ 
θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-05-00. Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ 
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ, ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ ζθεπαζκάησλ 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
 
Α.Σ. 4.54  
Άξζξν: ΠΡ. Σ5.1 Φπηνπξνζηαζία ζάκλσλ θαη δέληξσλ χςνπο κέρξη 4m  
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5362 
 

Οη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-05-00. 
 
Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ) 
 

ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : είθνζη ιεπηά  
               (Αξηζκεηηθά) :   0,20 
 
 
Α.Σ. 4.55 
Άξζξν: ΠΡ. Σ5.3 Φπηνπξνζηαζία ριννηάπεηα, κε ςεθαζηηθφ κεράλεκα 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5560 
 

Οη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-05-00 
 
Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ) 
 

ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : είθνζη πέληε  
               (Αξηζκεηηθά) :   25,00 
 
Σ6  Βνηάληζκα ρώξνπ θπηώλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ 
 
Α.Σ. 4.56  
Άξζξν: ΠΡ. Σ6.1 Βνηάληζκα κε ηα ρέξηα 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5551 
 
Δθξίδσζε κε ηζάπα ησλ δηδαλίσλ κεηαμχ ησλ θπηψλ ή ζε επηθάλεηεο πνπ δελ έρνπλ 
θπηεπηεί,  απνκάθξπλζε απφ ηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ φισλ ησλ πιηθψλ πνπ πξνέθπςαλ θαη 
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απφξξηςή ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ νη αξκφδηεο Αξρέο. 
Πεξηιακβάλνληαη φιεο απαηηνχκελεο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ 
κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ 
θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-06-00. 
 
Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.) 
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : ελελήληα 
               (Αξηζκεηηθά) :   90,00 
 
Σ7  Βνηάληζκα ριννηάπεηα 
 

Α.Σ. 4.57  
Άξζξν: ΠΡ Σ7.1  Βνηάληζκα ριννηάπεηα κε ηα ρέξηα  
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5371 
 

Βνηάληζκα ριννηάπεηα κε εξγαιεία ρεηξφο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ 
ΔΣΔΠ 10-06-05-00. Πεξηιακβάλεηαη ε εθξίδσζε ησλ δηδαλίσλ ηνπ ρψξνπ ηνπ ριννηάπεηα 
θαη ε απνκάθξπλζε θαη απφξξηςή ηνπο ζε ρψξνπο πνπ επηηξέπεηαη. 
 
Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.) 
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : είθνζη πέληε 
               (Αξηζκεηηθά) :   25,00 
 

   
Σ8  Καζαξηζκνί 
 
 

Σ8.1     Καζαξηζκόο ρώξνπ θπηώλ 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5390 
 
πγθέληξσζε φισλ ησλ ζθνππηδηψλ (ραξηηά, θχιια, μέλα αληηθείκελα θιπ.), 
απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ έξγνπ θαη απφξξηςή ηνπο ζε ρψξνπο πνπ 
επηηξέπεηαη, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-07-00. 
Πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κέζσλ θαη ησλ 
εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη. 
 
 

Α.Σ. 4.58 
Άξζξν: ΠΡ. Σ8.1.1   Καζαξηζκφο ρψξνπ θπηψλ ζε άιζε, πάξθα, πιαηείεο θαη 
ειεχζεξνπο ρψξνπο 
 
Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.) 
 

ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : δέθα 
               (Αξηζκεηηθά) :   10,00 
 
 

Α.Σ. 4.59 
Άξζξν: ΠΡ. Σ8.3   Καζαξηζκφο ριννηάπεηα 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5570 
 
πιινγή θαη απνκάθξπλζε απφ ηνλ ρψξν ηνπ ριννηάπεηα θάζε είδνπο ζθνππηδηψλ 
(ραξηηά, θχιια, μέλα αληηθείκελα θιπ.), θαη απφξξηςή ηνπο ζε ρψξνπο πνπ επηηξέπεηαη, 
ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-07-00. Πεξηιακβάλνληαη φιεο νη 
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δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κέζσλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ 
απαηηνχληαη. 
 
Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.) 
 

ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : δέθα επηά θαη πελήληα ιεπηά 
               (Αξηζκεηηθά) :   17,50 
 
Α.Σ. 4.60 
Άξζξν: ΠΡ. Σ9 Ρηδνηνκέο ριννηάπεηα 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5380 
 
Ρηδνηνκή ριννηάπεηα, δειαδή δηάλνημε κε εξγαιεία ρεηξφο πεξηθεξεηαθνχ αχιαθνο, 
απνκάθξπλζε ηνπ πιηθνχ πνπ ζα πξνθχςεη θαη απφξξηςή ηνπ ζε ρψξνπο πνπ 
επηηξέπεηαη, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-08-00.ηελ ηηκή 
πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ 
εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 
 
 

ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : ηξία 
               (Αξηζκεηηθά) :   3,00 
 
Α.Σ. 4.61 
Άξζξν: ΠΡ. Σ10 Αεξηζκφο ριννηάπεηα 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5580 
 
Αεξηζκφο ησλ ξηδψλ ηνπ ριννηάπεηα κε θαηάιιειν εξγαιείν, ζχκθσλα κε ηελ 
θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-08-00. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ 
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
 
Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.) 
 
 

ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : δέθα πέληε 
               (Αξηζκεηηθά) :   15,00 
 
Α.Σ. 4.62 
Άξζξν: ΠΡ.Σ11 Αξαίσκα ριννηάπεηα 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5570 
 
Αξαίσκα ηνπ ριννηάπεηα (θαζαξηζκφο ηνπ thatch) κε θαηάιιειν εξγαιείν, ζχκθσλα κε 
ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-08-00.  ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη 
δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
 
Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.) 
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : δέθα επηά θαη πελήληα ιεπηά 
               (Αξηζκεηηθά) :   17,50 
 
Α.Σ. 4.63 
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Άξζξν: ΠΡ. NΣ12 Δπηζπνξά  ριννηάπεηα 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5570 
 
Δπηζπνξά ριννηάπεηα ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη 
νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ πιηθψλ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ 
εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θα. 
 
Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.) 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : πεληαθόζηα 
               (Αξηζκεηηθά) :   500,00 
 
 

Ε.  ΓΗΑΦΟΡΔ ΔΡΓΑΗΔ 

 
 
Ε2 Κόςηκν - εθξίδσζε  δέλδξσλ  
 

Δθξίδσζε κε εθζθαθέα ηνπ ππφγεηνπ ηκήκαηνο κεγάισλ  δέλδξσλ, αθνχ έρεη πξνεγεζεί 
θνπή, θαη απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ ηεο εθξίδσζεο κε θνξηεγφ απηνθίλεην πξνο 
απφξξηςε ζε εγθεθξηκέλε ζέζε, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-07-
01-00.  
Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 
κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
 

Α.Σ. 4.64 
Άξζξν: Ε2.3 Δθξίδσζε κεγάισλ δέλδξσλ πεξηκέηξνπ θνξκνχ απφ 0,61 κέρξη 0,90m  
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5354 
 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 

ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : νγδόληα 
               (Αξηζκεηηθά) :  80,00 
 

Ζ.  ΑΡΓΔΤΣΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ 

 
Η1 ΩΛΗΝΔ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΔΝΙΟΤ 
 
Η1.1 σιήλεο από πνιπαηζπιέλην ΡΔ 6 atm 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 8 
 
σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDΡΔ), πίεζεο ιεηηνπξγίαο 6 atm (SDR 
21), θαηά EN 12201-2, ή πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE) θαηά DIN 8072 (SF 
= ζπληειεζηήο αζθαιείαο = 1,25  ή 1,40) γηα δηαηνκέο έσο Φ32 mm. ηελ ηηκή κνλάδνο 
πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ πάζεο θχζεσο εμαξηεκάησλ θαη 
κηθξνυιηθψλ (θαλλάβη, ηεθιφλ θιπ), ε κεηαθνξά, ε πξνζέγγηζε, θαη ε εγθαηάζηαζε 
επηθαλεηαθά ή ζε ηάθξν, θαζψο θαη νη ζπλδέζεηο, ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηελ 
θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00.   
 
Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε εθζθαθήο θαη επίρσζεο ηεο ηάθξνπ.   
 
Α.Σ. 4.65 
Άξζξν:ΠΡ. Ζ1.1.2      σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην ΡΔ 6 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ  
                                     (mm) Φ 20 
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Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : ηξηάληα πέληε ιεπηά 
               (Αξηζκεηηθά) :   0,35 
 
Α.Σ. 4.66  
Άξζξν: ΠΡ.Ζ1.1.3      σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην ΡΔ 6 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ  
                                     (mm) Φ 25 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : ζαξάληα πέληε ιεπηά 
               (Αξηζκεηηθά) :   0,45 
 
Α.Σ. 4.67 
Άξζξν: ΠΡ.Ζ1.1.4     σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην ΡΔ 6 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ  
                                     (mm) Φ 32 
Καη εμαίξεζε, νη ζσιήλεο Φ 32 mm ησλ αξδεπηηθψλ γξακκψλ (γξακκέο κε ζηαιάθηεο), ζα 
είλαη θαηά EN 12201 ή θαηά DIN 8072 κε ζπληειεζηή αζθαιείαο SF = 1,25 γηα λα είλαη 
δπλαηή ε  ηνπνζέηεζε ησλ ζηαιαθηψλ. 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : εμήληα πέληε ιεπηά 
               (Αξηζκεηηθά) :   0,65 
 
Η2  ΩΛΗΝΔ PVC  
 

Η2.1 σιήλαο από PVC 4 atm 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 8 
 
Πιαζηηθφο ζσιήλαο απφ ζθιεξφ PVC θαηά ΔΛΟΣ 1256, νλνκαζηηθήο πίεζεο 4 atm, κε 
θεθαιή ζχλδεζεο, εγθαηεζηεκέλνο ζε ππφγεηεο δηαβάζεηο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη 
κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ κηθξνυιηθψλ ζχλδεζεο, ηνπ 
νδεγνχ απφ γαιβαληζκέλν ζχξκα (φηαλ απαηηείηαη) θαη ε εξγαζία εγθαηάζηαζεο ζε 
ππφγεηεο δηαβάζεηο ζσιήλσλ άξδεπζεο ή θαισδίσλ. Γελ πεξηιακβάλεηαη ν εγθηβσηηζκφο 
ησλ ζσιήλσλ. 
 
Α.Σ. 4.68  
Άξζξν: ΠΡ. Ζ2.1.6 σιήλαο απφ PVC 4 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ (mm) Φ 100 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : ηέζζεξα θαη δέθα  
                (Αξηζκεηηθά) :   4,10 
 
Η2.5 Aγσγόο από ζσιήλα PVC νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 8 
 
Αγσγφο απφ ζσιήλεο ζθιεξνχ PVC (PVC-U), νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm, κε κνχθα 
ζχλδεζεο θαη ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1452-1, ήηνη πξνκήζεηα 



   
 

 

Οινθιεξσκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε Ηζηνξηθνύ Κέληξνπ Πάηξαο - Γηαδξνκή 2 (Κάησ Πόιε) θαη Γηαδξνκή  
3 (Γίθηπν Πνδειαηόδξνκσλ) 

ζσιήλσλ θαη πιαζηηθψλ εμαξηεκάησλ, κεηαθνξά, πξνζέγγηζε, ηνπνζέηεζε, δνθηκαζία 
αγσγνχ θαζψο θαη θάζε άιιε εξγαζία ζχλδεζεο ησλ ζσιήλσλ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ 
αγσγνχ, αλεμαξηήησο αξηζκνχ ζπλδέζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ 
ΔΣΔΠ 10-08-01-00. Γελ πεξηιακβάλνληαη νη εθζθαθέο ηνπ νξχγκαηνο, ηα ρπηνζηδεξά 
εηδηθά ηεκάρηα θαη νη ρπηνζηδεξνί ζχλδεζκνη δηακφξθσζεο ησλ θφκβσλ ηεο ζσιήλσζεο, 
νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο ηνπ δηθηχνπ, νη αγθπξψζεηο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ 
ζσιήλσλ.   
 

Α.Σ. 4.69  
Άξζξν: ΠΡ. Ζ2.5.2 σιήλαο απφ PVC 16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ (mm) Φ 63 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : πέληε θαη ζαξάληα 
                (Αξηζκεηηθά) :   5,40 
 
Η7 ΦΙΛΣΡΑ-ΓΔΞΑΜΔΝΔ 
 
Α.Σ. 4.70  
Άξζξν: ΠΡ.Ζ7.1   Φίιηξν γξακκήο ζίηαο ή δίζθσλ, πιαζηηθφ 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 8  
 
Φίιηξν γξακκήο ζίηαο ή δίζθσλ, πιαζηηθφ, δηαηνκήο 3/4 ή 1''. Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ 
έξγνπ κε ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά, εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, 
ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ,  ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 
 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο):    ηέζζεξα  
                (Αξηζκεηηθά): 4,00 
 
Η8. ΓΙΑΝΔΜΗΣΔ 
 
Η8.2  ηαιαθηεθόξνη  
 
Η8.2.6  ηαιαθηεθόξνη Φ20  mm από ΡΔ κε ζηαιάθηεο απηνξπζκηδόκελνπο θαη κε 
κεραληζκό απνηξνπήο απνξξνήο ηνπ λεξνύ από ην ζσιήλα 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 8  
 
ηαιαθηεθφξνη Φ20 mm απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ), κε ελζσκαησκέλνπο ζηαιάθηεο, κε 
ιαβχξηλζν καθξάο δηαδξνκήο, ζάιακν απηνξχζκηζεο κε κεκβξάλε θαη κε κεραληζκφ 
απνηξνπήο απνξξνήο ηνπ λεξνχ απφ ην ζσιήλα, κε νκνηνκνξθία παξνρήο ζχκθσλα κε 
ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO 9261 γηα ζηαιάθηεο  θαηεγνξίαο  A', γηα πίεζε  
ιεηηνπξγίαο απφ 1,00 έσο 3,00 atm. χκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
10-08-01-00.  Πξνκήζεηα ζσιήλσλ, εμαξηεκάησλ ζχλδεζεο θαη κηθξνυιηθψλ, κεηαθνξά 
επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, πξνζέγγηζε θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε ζε ηάθξν ή επηθαλεηαθά, 
ζχλδεζε, ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο θαη παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.  
 
Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε εθζθαθήο θαη επίρσζεο ηεο ηάθξνπ.  
 
Α.Σ. 4.71  
Άξζξν: ΠΡ. Ζ8.2.6.1 ηαιαθηεθφξνη Φ20  mm απφ ΡΔ κε ζηαιάθηεο 
απηνξπζκηδφκελνπο θαη κε κεραληζκφ απνηξνπήο απνξξνήο ηνπ λεξνχ απφ ην ζσιήλα κε 
απφζηαζε ζηαιαθηψλ αλά 33 cm  
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Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : εβδνκήληα ιεπηά 
                 (Αξηζκεηηθά) :  0,70 
 
Α.Σ. 4.72  
Άξζξν: ΠΡ. Ζ8.2.6.2 ηαιαθηεθφξνη Φ20  mm απφ ΡΔ κε ζηαιάθηεο 
απηνξπζκηδφκελνπο θαη κε κεραληζκφ απνηξνπήο απνξξνήο ηνπ λεξνχ απφ ην ζσιήλα κε 
απφζηαζε ζηαιαθηψλ αλά 50 cm  
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : εμήληα ηξία ιεπηά 
                 (Αξηζκεηηθά) :  0,63 
 
Α.Σ. 4.73  
Άξζξν: ΠΡ. Ζ8.2.6.4 ηαιαθηεθφξνη Φ20  mm απφ ΡΔ κε ζηαιάθηεο 
απηνξπζκηδφκελνπο θαη κε κεραληζκφ απνηξνπήο απνξξνήο ηνπ λεξνχ απφ ην ζσιήλα κε 
απφζηαζε ζηαιαθηψλ αλά 100 cm  
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : πελήληα ιεπηά 
                 (Αξηζκεηηθά) :  0,50 
 
Η8.3  Δθηνμεπηήξεο  
 
Η8.3.1  Δθηνμεπηήξεο απηναλπςνύκελνη, ζηαηηθνί  
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 8  
 
Δθηνμεπηήξεο απηναλπςνχκελνη (pop-up), ζηαηηθνί, 1/2'' BSP, αθηίλαο ελεξγείαο 2,0 - 5,0 
m, κε αθξνθχζην ζηαζεξνχ ή ξπζκηδφκελνπ ηνκέα, θαλνληθήο παξνρήο, ελζσκαησκέλν ή 
πξφζζεην, κε αληηζηξαγγηζηηθή βαιβίδα (antidrain).  
 
Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά, εξγαζία 
ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ,  ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε 
θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. Η αμία ηνπ αθξνθχζηνπ ηηκνινγείηαη ηδηαίηεξα ζχκθσλα κε ηα 
άξζξα Η 8.3.18. 
 
Α.Σ. 4.74  
Άξζξν: ΠΡ. Ζ8.3.1.2    Δθηνμεπηήξεο απηναλπςνχκελνη, ζηαηηθνί, κε ζψκα αλχςσζεο 
10 cm 
 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : ηέζζεξα θαη εμήληα  
                 (Αξηζκεηηθά) :  4,60 
 
Άξζξν: ΠΡ. Ζ8.3.18  Αθξνθύζηα γηα ζηαζεξνύο εθηνμεπηήξεο 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 8  
 
Αθξνθχζην γηα ζηαηηθνχο εθηνμεπηήξεο, ελζσκαησκέλν ή ηνπνζεηεκέλν ζηνλ 
εθηνμεπηήξα,  ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 
 



   
 

 

Οινθιεξσκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε Ηζηνξηθνύ Κέληξνπ Πάηξαο - Γηαδξνκή 2 (Κάησ Πόιε) θαη Γηαδξνκή  
3 (Γίθηπν Πνδειαηόδξνκσλ) 

Α.Σ. 4.75  
Άξζξν: ΠΡ Ζ8.3.18.2   Αθξνθχζηα γηα ζηαζεξνχο εθηνμεπηήξεο ξπζκηδφκελνπ ηνκέα, 
θαλνληθήο παξνρήο αθηίλαο 2-5 m 
 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)   
 

ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : δύν θαη νγδόληα  
                 (Αξηζκεηηθά) :  2,80 
 
Α.Σ. 4.76  
Άξζξν:  ΝΖΛΜ 8   Αξδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζχζηεκα αεξηζκνχ ηχπνπRoot Rain Urban  
κήθνπο ζσιήλα 3m γηα θπηεπηηθή κπάια δηακέηξνπ 895mm, ηνπνζεηεκέλν  

 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 8  

 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηνπ έξγνπ θαη ηνπνζέηεζε θαη ηνπνζέηεζε αξδεπηηθνχ 
ζπζηήκαηνο θαη ζπζηήκαηνο αεξηζκνχ κήθνπο 3m, γηα ππφγεηα άξδεπζε. Ο θπθιηθφο 
ζσιήλαο  ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο πνιπαηζπιέλην (HDPE). 
Η έλσζε ηνπ θπθιηθνχ απηνχ ζσιήλα ζα γίλεηαη κε ηελ κνξθή ηαθ φπνπ ζηελ θνξπθή ηεο 
ζα πξνζαξκφδεηαη κεησηήο κε αλαπφζπαζηα δπλακηθά πηεξχγηα θαη θάζεηνο ζσιήλαο κε 
θαπάθη απφ πιαζηηθφ πιέγκα ζπγθεθξηκέλνπ ζρήκαηνο. Σν πιέγκα απηφ ζα είλαη ηέηνηαο 
κνξθήο έηζη ψζηε λα επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή λεξνχ θαη αέξα ρσξίο ηελ πξνζζήθε μέλσλ 
αληηθεηκέλσλ. ε φιν ην κήθνο ηνπ ζσιήλα, ζα ππάξρνπλ νπέο γηα λα δηαρέεηαη ην λεξφ 
ζηνλ θπηεπηηθφ ιάθθν.  Σν λεξφ ζα εηζέξρεηαη απφ ηνλ θάζεην ζσιήλα κε ην πιαζηηθφ 
θαπάθη κε πιέγκα ην νπνίν ζα πξνεμέρεη απφ ην έδαθνο. Η ηθαλφηεηα άξδεπζεο  ζα 
πξέπεη λα θηάλεη ηα 100lit/min ζε πνξψδε εδάθε.  
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε  δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο  ηνπ πιηθνχ θαη φισλ ησλ 
απαηηνχκελσλ πιηθψλ, ε δαπάλε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ, ε δαπάλε εθζθαθήο 
πεξηκεηξηθά ηεο θπηεπηηθήο κπάιαο, ε δαπάλε επαλαπιήξσζεο ηνπ εδάθνπο, ε δαπάλε 
ζπλαξκνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο επίζεο θαη θάζε άιιε δαπάλε εξγαζίαο θαη 
κηθξνπιηθψλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.  
 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο) : ηξηάληα 
            (Αξηζκεηηθά) : 30,00 
 
 
Η9. ΤΚΔΤΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΡΓΔΤΗ 
 
H9.1  Ηιεθηξνβάλεο  
  

H9.1.1  Βάλεο ειέγρνπ άξδεπζεο (ειεθηξνβάλεο), ΡΝ 10 atm, πιαζηηθέο  
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 8  
 
Βάλεο ειέγρνπ άξδεπζεο (ειεθηξνβάλεο), πιαζηηθέο, νλνκ. πίεζεο 10 atm, πεξηνρήο 
ιεηηνπξγίαο απφ 0,7 κέρξη 10 atm, κε ή ρσξίο κεραληζκφ ξχζκηζεο παξνρήο (flow 
controller), εζσηεξηθήο εθηφλσζεο, κε ην θαηάιιειν πελίν (actuator) (24 V / AC ή 9V DC) 
θαη δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο.  
Πξνκήζεηα βαλψλ θαη κηθξνυιηθψλ, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο, 
ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-
08-01-00. 
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Α.Σ. 4.77  
Άξζξν: ΠΡ Ζ9.1.1.1   Βάλεο ειέγρνπ άξδεπζεο (ειεθηξνβάλεο), ΡΝ 10 atm, πιαζηηθέο, 
ρσξίο κεραληζκφ ξχζκηζεο πίεζεο Φ 1'' 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)   
 

ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : ηξηάληα δύν  
                 (Αξηζκεηηθά) :  32,00 
 

Η9.2  Πξνγξακκαηηζηέο - εμαξηήκαηα  
 
Η.9.2.3  Πξνγξακκαηηζηέο κπαηαξίαο ηύπνπ θξεαηίνπ 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 52  
 

Πξνγξακκαηηζηέο κπαηαξίαο ηχπνπ θξεαηίνπ, πιήξσο αδηάβξνρνο, 3 ηνπιάρηζηνλ 
εθθηλήζεσλ, θχθινπ πνηίζκαηνο 1 - 7 εκεξψλ δηάξθεηαο απφ 1 min κέρξη θαη 12 ψξεο, κε 
δπλαηφηεηα εθθίλεζεο θεληξηθήο ειεθηξνβάλαο. Έιεγρνο ειεθηξνβαλψλ κε πελία 
καλδάισζεο (latching), ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 20 m κέζσ θαισδίνπ δηαηνκήο 1,5 
mm2. Πξνγξακκαηηζκφο κέζσ θνξεηήο κνλάδαο κε παξάιιειε  δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο 
ιεηηνπξγίαο ρσξίο θνλζφια. Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε αηζζεηήξα βξνρήο. 
 
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ πξνγξακκαηηζηή κε ηελ κπαηαξία ηνπ θαη ηα πάζεο 
θχζεσο εμαξηεκάηά ηνπ θαζψο θαη εξγαζία ζχλδεζεο ηνπνζέηεζεο, πξνγξακκαηηζκνχ, 
ειέγρνπ, ξπζκίζεσλ, δνθηκψλ θιπ. ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 
 
Α.Σ. 4.78  
Άξζξν: ΠΡ. Ζ.9.2.3.1  Πξνγξακκαηηζηέο κπαηαξίαο ηχπνπ θξεαηίνπ κε κία ειεγρφκελε 
ειεθηξνβάλα 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : εθαηόλ είθνζη πέληε 
                 (Αξηζκεηηθά) :  125,00 
 
Α.Σ. 4.79  
Άξζξν: ΠΡ. Ζ.9.2.3.2 Πξνγξακκαηηζηέο κπαηαξίαο ηχπνπ θξεαηίνπ κε δχν ειεγρφκελεο 
ειεθηξνβάλεο 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : εθαηόλ ηξηάληα 
                 (Αξηζκεηηθά) :  130,00 
 
Α.Σ. 4.80  
Άξζξν: ΠΡ. Ζ.9.2.3.3 Πξνγξακκαηηζηέο κπαηαξίαο ηχπνπ θξεαηίνπ κε ηέζζεξηο 
ειεγρφκελεο ειεθηξνβάλεο 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : εθαηόλ εβδνκήληα 
                 (Αξηζκεηηθά) :  170,00 
 

Η.9.2.5  Οηθηαθόο πξνγξακκαηηζηήο ξεύκαηνο εμσηεξηθνύ ρώξνπ 
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Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 52  
 
Οηθηαθφο πξνγξακκαηηζηήο άξδεπζεο, ξεχκαηνο, εμσηεξηθνχ ρψξνπ, 3 ηνπιάρηζηνλ 
αλεμάξηεησλ πξνγξακκάησλ γηα θάζε ειεγρφκελε ειεθηξνβάλα (Η/Β), κε 3 ηνπιάρηζηνλ 
εθθηλήζεηο αλά εκέξα θαη πξφγξακκα, κε έμνδν εληάζεσο ηνπιάρηζηνλ 0,5 A αλά ζηάζε, 
κε δπλαηφηεηα εθθίλεζεο αληιίαο ή θεληξηθήο ειεθηξνβάλαο θαη κε ελζσκαησκέλν 
κεηαζρεκαηηζηή ηξνθνδνζίαο.  
 
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ πξνγξακκαηηζηή κε ηα πάζεο θχζεσο εμαξηεκάηά 
ηνπ θαζψο θαη εξγαζία ζχλδεζεο ηνπνζέηεζεο, πξνγξακκαηηζκνχ, ειέγρνπ, ξπζκίζεσλ, 
δνθηκψλ θιπ. ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 
 
Α.Σ. 4.81  
Άξζξν: ΠΡ. Ζ.9.2.5.1   Οηθηαθφο πξνγξακκαηηζηήο ξεχκαηνο εμσηεξηθνχ ρψξνπ κε 
ειεγρφκελεο ειεθηξνβάλεο: 4-6 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : δηαθόζηα 
                 (Αξηζκεηηθά) :  200,00 
 
Η.9.2.6  Δπαγγεικαηηθόο πξνγξακκαηηζηήο ξεύκαηνο εμσηεξηθνύ ρώξνπ 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 52  
 
Δπαγγεικαηηθφο πξνγξακκαηηζηήο άξδεπζεο, ξεχκαηνο, εμσηεξηθνχ ρψξνπ: 
 

- 4 ηνπιάρηζηνλ αλεμάξηεησλ πξνγξακκάησλ γηα θάζε ειεγρφκελε ειεθηξνβάλα 
(Η/Β) 

- κε έμνδν εληάζεσο ηνπιάρηζηνλ 0,5 A αλά ζηάζε  
- κε δπλαηφηεηα ειέγρνπ θεληξηθήο ειεθηξνβάλαο  
- κε δπλαηφηεηα απμνκείσζεο ηεο ρξνληθήο δηαξθείαο ησλ πξνγξακκάησλ   
- δηαηήξεζε πξνγξάκκαηνο ρσξίο κπαηαξία (αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο)  
- κε δπλαηφηεηα ρξνληθήο πζηέξεζεο κεηαμχ ησλ ζηάζεσλ  
- κε δπλαηφηεηα εθθίλεζεο κέζσ αηζζεηήξα  
- κε ελζσκαησκέλν κεηαζρεκαηηζηή ηξνθνδνζίαο  

 
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πάζεο θχζεσο εμαξηεκάησλ 
θαζψο θαη εξγαζία ζχλδεζεο ηνπνζέηεζεο, πξνγξακκαηηζκνχ, ειέγρνπ, ξπζκίζεσλ, 
δνθηκψλ θιπ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 
 
Α.Σ. 4.82  
Άξζξν: ΠΡ. Ζ.9.2.6.3  Eπαγγεικαηηθφο πξνγξακκαηηζηήο ξεχκαηνο εμσηεξηθνχ ρψξνπ 
κε ειεγρφκελεο ειεθηξνβάλεο: 18 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)   
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : πεληαθόζηα πελήληα 
                 (Αξηζκεηηθά) :  550,00 
 
 

Η.9.2.7  Δπαγγεικαηηθόο πξνγξακκαηηζηήο ξεύκαηνο απμεκέλσλ δπλαηνηήησλ 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 52  
 
Δπαγγεικαηηθφο πξνγξακκαηηζηήο άξδεπζεο, ξεχκαηνο, εμσηεξηθνχ ρψξνπ: 
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- 4 ηνπιάρηζηνλ αλεμάξηεησλ πξνγξακκάησλ γηα θάζε ειεγρφκελε ειεθηξνβάλα 
- κε 12 ηνπιάρηζηνλ εθθηλήζεηο αλά εκέξα θαη πξφγξακκα 
- κε έμνδν εληάζεσο ηνπιάρηζηνλ 1,2 A αλά ζηάζε  
- κε δπλαηφηεηα ειέγρνπ θεληξηθήο ειεθηξνβάλαο  
- κε δπλαηφηεηα απμνκείσζεο ηεο ρξνληθήο δηαξθείαο ησλ πξνγξακκάησλ   
- δηαηήξεζε πξνγξάκκαηνο ρσξίο κπαηαξία (αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο)  
- κε δπλαηφηεηα ρξνληθήο πζηέξεζεο κεηαμχ ησλ ζηάζεσλ  
- κε δπλαηφηεηα εθθίλεζεο κέζσ αηζζεηήξα  
- κε ελζσκαησκέλν κεηαζρεκαηηζηή ηξνθνδνζίαο  

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πάζεο θχζεσο εμαξηεκάησλ 
θαζψο θαη εξγαζία ζχλδεζεο ηνπνζέηεζεο, πξνγξακκαηηζκνχ, ειέγρνπ, ξπζκίζεσλ, 
δνθηκψλ θιπ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 
 
Α.Σ. 4.83  
Άξζξν: ΠΡ. Ζ.9.2.7.4  Eπαγγεικαηηθφο πξνγξακκαηηζηήο ξεχκαηνο απμεκέλσλ 
δπλαηνηήησλ κε ειεγρφκελεο ειεθηξνβάλεο: 32-36 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)   
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : ρίιηα ηεηξαθόζηα 
                 (Αξηζκεηηθά) :  1.400,00 
 
 
Α.Σ. 4.84  
Άξζξν: ΠΡ. Ζ.9.2.11  Αηζζεηήξαο βξνρήο  
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 62  
 
Αηζζεηήξαο βξνρήο (rain sensor) κε ηα θαιψδηα θαη ινηπά εμαξηήκαηα ζχλδεζεο, ην 
εγρεηξίδην ρξήζεσο/ιεηηνπξγίαο, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνο θαη δνθηκαζκέλνο. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  
 
ΔΤΡΩ      (Οινγξάθσο): νγδόληα      
                (Αξηζκεηηθά):   80,00 
 
Ζ.9.2.13 Πιαζηηθό θξεάηην ειεθηξνβαλώλ  
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 8  
 
Πιαζηηθφ θξεάηην κε θαπάθη γηα ππφγεηα ηνπνζέηεζε ειεθηξνβαλψλ (Η/Β), κε ηα πιηθά 
εγθηβσηηζκνχ θαη ζηεγαλνπνίεζεο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο (άλνηγκα ηνπ 
ιάθθνπ, δηακφξθσζε ησλ ηνκψλ γηα ην πέξαζκα ησλ ζσιήλσλ, ηνπνζέηεζε άκκνπ 
ιαηνκείνπ ζηνλ ππζκέλα ηνπ ιάθθνπ γηα ηελ ζηξάγγηζε, πξνζαξκνγή ηνπ θξεαηίνπ ζηελ 
ζηάζκε ηνπ εδάθνπο, επίρσζε ηνπ ιάθθνπ θαη θάζε άιιε απαξαίηεηε εξγαζία). 
 
Α.Σ. 4.85  
Άξζξν: ΠΡ. Ζ.9.2.13.2    Πιαζηηθφ θξεάηην ειεθηξνβαλψλ  10'',  δχν-ηξηψλ Η/Β 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : δώδεθα 
               (Αξηζκεηηθά) :   12,00 
 
Ζ.9.2.14  ηεγαλά θνπηηά γηα πξνγξακκαηηζηέο 
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Ζ.9.2.14.1 ηεγαλό θνπηί γηα πξνγξακκαηηζηέο, κεηαιιηθό 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 8  
 
ηεγαλφ θνπηί πξνγξακκαηηζηψλ, κεηαιιηθφ, γηα ηνπνζέηεζε πξνγξακκαηηζηψλ ή θαη 
θεθαιψλ άξδεπζεο θιπ,  κε πφξηα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,2 mm, κε αληηζθσξηαθή βαθή, 
κε εζσηεξηθή πιάθα ζηήξημεο εμαξηεκάησλ, κε ζηεγαλνπνηεηηθά παξεκβχζκαηα ζηελ 
πφξηα θαη ζηηο δηειεχζεηο θαισδίσλ, βαζκνχ πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ  ΙΡ 65, κε θιεηδαξηά 
αζθαιείαο, κε δπλαηφηεηα αλνίγκαηνο ηεο πφξηαο δεμηά ή αξηζηεξά ή κε δχν πφξηεο, κε 
φια ηα εμαξηήκαηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία  ηνπνζέηεζεο. 
 
Α.Σ. 4.86  
Άξζξν: ΠΡ. Ζ.9.2.14.1.4 ηεγαλφ θνπηί γηα πξνγξακκαηηζηέο, κεηαιιηθφ 
δηαζηάζεσλ /πάρνπο 60Υ40Υ25/1,2 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : νγδόληα  πέληε 
               (Αξηζκεηηθά) :   85,00 
 
Α.Σ. 4.87  
Άξζξν: ΠΡ. Ζ.9.2.14.1.6 ηεγαλφ θνπηί γηα πξνγξακκαηηζηέο, κεηαιιηθφ 
δηαζηάζεσλ /πάρνπο 80Υ60Υ25/1,2 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  
 
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : εθαηόλ είθνζη πέληε 
               (Αξηζκεηηθά) :   125,00 
 
Ζ.9.2.15 Καιώδηα  ηύπνπ JIVV-U  (ΝΤΤ)  
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 47  
 
Καιψδην ηχπνπ JIVV-U  (ΝΤΤ) θαη κηθξνυιηθά (θνιάξα, θιέκκεο θιπ) επί ηφπνπ ηνπ 
έξγνπ, κε ηελ εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο ζε ηάθξν ή ζσιήλεο δηέιεπζεο θαισδίσλ, 
δηακφξθσζεο, ζχλδεζεο θαη  ειέγρνπ. 
 
Α.Σ. 4.88  
Άξζξν: ΠΡ. Ζ.9.2.15.1 Καιψδην  ηχπνπ JIVV-U  (πξψελ ΝΤΤ), δηαηνκήο (mm2) 2 x 1,5 
mm2 
 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : ζαξάληα πέληε ιεπηά     
               (Αξηζκεηηθά) :   0,45 
 
Α.Σ. 4.89  
Άξζξν: ΠΡ. Ζ.9.2.15.2 Καιψδην  ηχπνπ JIVV-U  (πξψελ ΝΤΤ), δηαηνκήο (mm2) 3 x 1,5 
mm2 
 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : εμήληα ιεπηά     
               (Αξηζκεηηθά) :   0,60 
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Α.Σ. 4.90  
Άξζξν: ΠΡ. ΝΖ.9.2.16   Φξεάηηα από ζθπξόδεκα κε θάιπκκα επηζηεγάζκαηνο Β125 
από γαιβαληζκέλν ράιπβα GS80 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 8  
Καηαζθεπάδνληαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη απμεκέλε αληνρή. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη νπνηαδήπνηε πξνκήζεηα, κεηαθνξά, θαηαζθεπή, ελζσκάησζε 
φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεηάδνληαη θαη γεληθά εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ 
θξεαηίνπ. 
Οη εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ησλ θξεαηίσλ απφ ζθπξφδεκα (κήθνο, πιάηνο) πξέπεη λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ θαηά 30 cm κεγαιχηεξεο απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο θεθαιήο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ξαθφξ ζχλδεζεο εηζφδνπ θαη εμφδσλ) γηα λα είλαη εχθνιε 
ε ζχλδεζή ηνπο, ην δε βάζνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 40 cm. Καηαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ ή 
κπνξεί λα είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλα, ν δε ηχπνο ζθπξνδέκαηνο ζα είλαη Β15 κε δηπιφ 
νπιηζκφ πιέγκαηνο St IV.  
Φέξνπλ θάιπκκα επηζηεγάζκαηνο κεηά ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα 
GS θαζαξνχ αλνίγκαηνο έσο 40Υ40εθ., χςνπο θαιχκκαηνο 80mm, θαηεγνξίαο Β125 (ΔΝ 
124), απφ γαιβαληζκέλν ελ ζεξκφ ράιπβα, πνηφηεηαο 1.0037 θιάζε θφξηηζεο. Σν 
θάιπκκα ζα δηαζέηεη θιείδσκα κε κπνπιφληα θαη άλνηγκα κε θαηάιιεια θιεηδηά (alen), κε 
κνλή θιάληδα ζηεγαλνπνίεζεο γηα λα είλαη πδαηνζηεγέο θαη λα κελ επηηξέπεη ηελ έμνδν 
νζκψλ, ηεζηαξηζκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν ζχκθσλα κε ην ΔΝ124. Καηά ηελ θαηαζθεπή ησλ 
θξεαηίσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη πξφβιεςε θαη θαηαζθεπή: 
-Σσλ αλνηγκάησλ θαηά ζέζε θαη δηαηνκή γηα ηε δηέιεπζε ησλ ζσιήλσλ. 
-Σνπ αλνίγκαηνο απνζηξάγγηζεο ηνπ θξεαηίνπ ζηνλ ππζκέλα, ζε ζπλδηαζκφ κε ηε 
ζηξψζε ακκνράιηθνπ έδξαζεο ηνπο θξεαηίνπ. 
Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αλνίγκαηνο θξεαηίνπ ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
α. Η εξγαζία δηακφξθσζεο αλνίγκαηνο κεγαιπηέξνπ απφ ην θαζαξφ άλνηγκα (30Υ30), 
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο δηαζηάζεηο γηα ηελ ζηήξημε ηνπ πιαηζίνπ 
(κεηαιιηθέο πξνεμνρέο αγθχξσζεο θαιχκκαηνο, δχν αλά πιεπξά πιαηζίνπ, 150mm 
έθαζηε)  
β. Η ηνπνζέηεζε θαη πάθησζε κε ηζρπξή ηζηκεληνθνλίακα (600 θηιψλ ηζηκέληνπ) ησλ 
αγθπξίσλ – πξνεμνρψλ ηνπ κεηαιιηθνχ θαιχκκαηνο 
γ. Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θαιχκκαηνο επηζηεγάζκαηνο κεηά ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο 
απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα GS θαζαξνχ αλνίγκαηνο έσο 40Υ40εθ., χςνπο θαιχκκαηνο 
80mm, θαηεγνξίαο Β125 (ΔΝ 124), απφ γαιβαληζκέλν ελ ζεξκφ ράιπβα, πνηφηεηαο 
1.0037 θιάζε θφξηηζεο 
δ. Η ξχζκηζε ηεο απαηηνχκελεο ηειηθήο ζηάζκεο ηνπ θαιχκκαηνο πξνθεηκέλνπ λα κελ 
πθίζηαηαη νπδεκία πςνκεηξηθή δηαθνξά κε ηελ ινηπή πιαθφζηξσζε ησλ πεδνδξνκίσλ ή 
πεδνδξφκσλ 
ε. Η πξνκήζεηα, θαηεξγαζία θαη κεηαθνξά ηνπ πιηθνχ επίζηξσζεο (θπβφιηζνη θ.ι.π.) ε 
δηάζηξσζε εληφο ηνπ θαιχκκαηνο ηδίνπ πιηθνχ (δηάζηαζε, πνηφηεηα) κε ην πιηθφ 
επίζηξσζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ ή δξφκνπ ηνπνζεηεκέλα κε ηζρπξφ ηζηκεληνθνλίακα 
(θνιπκπεηφ), επηζεκαίλνληαο φηη ζα πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ νη αξκνί εληφο ηνπ 
θαιχκκαηνο κε ηνπο αξκνχο ηεο εμσηεξηθήο επί ηνπ πεδνδξνκίνπ πιαθφζηξσζεο. 
ζη.Σν αξκνιφγεκα κε πδαξέο ηζηκεληνθνλίακα ηζηκέληνπ κε πξνζζήθε νηθνδνκηθήο 
ξεηίλεο θαη ρξσζηηθήο έηζη ψζηε ε απφρξσζε ηνπ πιηθνχ αξκνινγήκαηνο λα είλαη 
παξφκνηα κε ην αλνηρηφ θφλην ηνπ θπβνιίζνπ. 
δ. Η δαπάλε ζε εξγαζία θαη πιηθά γηα ηελ επηζθεπή ηνπ θξεαηίνπ, ήηνη δηακφξθσζε κε 
ηζρπξή ηζηκεληνθνλίακα ηνπ ππζκέλα έδξαζεο, επηζθεπή ησλ πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ απφ 
νπνηνδήπνηε πιηθφ, ε αλχςσζε ή θαηαβηβαζκφο ή ε αλαθαηαζθεπή εθ λένπ ζην ζχλνιφ 
ηνπ, ε εμαγσγή θαη απνθνκηδή ησλ αρξήζησλ πιηθψλ. 
ε.Η θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ κπάδσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ν πιήξεο 
θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ ηεο επέκβαζεο. 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη πξν ηεο ηνπνζεηήζεσο ηνπ θξεαηίνπ θαη ηνπ θαιχκκαηνο 
επηζηεγάζκαηνο απηνχ, ν Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη δείγκα ζηελ Δπίβιεςε γηα έγθξηζε, 
ππνβάιινληαο ζπλεκκέλα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαηαιιειφηεηαο (CE, ISO θαη 
εξγαζηεξηαθά πηζηνπνηεηηθά). 
Σηκή αλά ηεκάρην πιήξσο απνπεξαησκέλεο εξγαζίαο (ηεκ), γηα θξεάηηα επηθάλεηαο 
θαιχκκαηνο έσο 0,09 m2. Γηα κεγαιχηεξα θξεάηηα ε ηηκή ζα αλαπξνζαξκφδεηαη κε 
πνιιαπιαζηαζκφ επί ηνλ ζπληειεζηή Δ/0,09, φπνπ Δ είλαη ε επηθάλεηα ηνπ θξεαηίνπ βάζεη 
ησλ εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ θαιχκκαηνο. 
 

Σηκή αλά ηεκάρην: 
 

 
ΔΤΡΩ         Οινγξάθσο:   Γηαθόζηα ηξηάληα   
                    Αξηζκεηηθά:   230,00 

 

Άξζξν: ΠΡ. ΝΖ.9.2.17 Φξεάηηα από ζθπξόδεκα 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 8  
Καηαζθεπάδνληαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη απμεκέλε αληνρή. 
Οη εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ησλ θξεαηίσλ απφ ζθπξφδεκα (κήθνο, πιάηνο) πξέπεη λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ θαηά 30 cm κεγαιχηεξεο απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο θεθαιήο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ξαθφξ ζχλδεζεο εηζφδνπ θαη εμφδσλ) γηα λα είλαη εχθνιε 
ε ζχλδεζή ηνπο, ην δε βάζνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 40 cm. 
Καηαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ ή κπνξεί λα είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλα, ν δε ηχπνο 
ζθπξνδέκαηνο ζα είλαη Β15 κε δηπιφ νπιηζκφ πιέγκαηνο St IV. Φέξνπλ γαιβαληζκέλν 
ζηδεξφ θάιπκκα απφ «κπαθιαβαδσηή» ιακαξίλα ή ρπηνζηδεξφ θάιπκκα, πάλσ ζε 
αληίζηνηρν γαιβαληζκέλν ζίδεξν ή ρπηνζηδεξφ πιαίζην θαη είλαη εθνδηαζκέλα κε θιεηδαξηά 
αζθαιείαο (Η θιεηδαξηά αζθαιείαο κπνξεί λα κελ είλαη απαξαίηεηε ζε φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο ησλ θξεαηίσλ). 
 Καηά ηελ θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη πξφβιεςε θαη θαηαζθεπή: 
-Σσλ αλνηγκάησλ θαηά ζέζε θαη δηαηνκή γηα ηε δηέιεπζε ησλ ζσιήλσλ. 
-Σνπ αλνίγκαηνο απνζηξάγγηζεο ηνπ θξεαηίνπ ζηνλ ππζκέλα, ζε ζπλδηαζκφ κε ηε 
ζηξψζε ακκνράιηθνπ έδξαζεο ηνπο θξεαηίνπ. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη νπνηαδήπνηε πξνκήζεηα, κεηαθνξά, θαηαζθεπή, ελζσκάησζε 
φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεηάδνληαη θαη γεληθά εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ 
θξεαηίνπ. 
 
Α.Σ. 4.91  
Άξζξν: ΠΡ. ΝΖ.9.2.17.2   Φξεάηην απφ ζθπξφδεκα δηαζηάζεσλ 50Υ50 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  
ΔΤΡΩ     (Οινγξάθσο) : εθαηόλ ζαξάληα επηά 
               (Αξηζκεηηθά) :   147,00 
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ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ  

ΓΔΩΠΟΝΟ 

 
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ  

ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΛΔΣΩΝ 

ΔΡΓΩΝ ΠΡΑΗΝΟΤ  

 
 
 
 

ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΝΣΕΑΡΖ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ, 

ENEΡΓΔΗΑ  & ΠΡΑΗΝΟΤ 
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