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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 
χκθσλα κε ηελ ΓΝγ/νηθ.35577/ΦΝ 466/04-05-2017 (ΦΔΚ Β 1746) απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Τπνδνκψλ 

 

 

Α. 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 
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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  
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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]),  

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 
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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. 
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(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 

 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: 
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(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 κεηαθνξέο πξντφλησλ θαη πιηθψλ πεξηιακβάλνληαη ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ 

Σηκνινγίνπ θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπο απνηππψλεηαη ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ΗΗ 

απηνχ. 
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Β.ΣΙΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

 

1. ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 

 

Α.Σ. 1.1 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΤΓΡ-1.03) Αλαιάκπνληεο θαλνί επηζήκαλζεο θηλδχλνπ 

Μεληαία ιεηηνπξγία αλαιάκπνληνο θαλνχ επηζήκαλζεο θηλδχλνπ, ρξψκαηνο πνξηνθαιί, 

δηακέηξνπ 200 mm, κε κνλφπιεπξν θσηηζηηθφ ζηνηρείν LED, θαηεγνξίαο L7 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 

12352, κε επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία θαη απηφκαην θσηνκεηξηθφ δηαθφπηε 

εκέξαο/λπθηφο.  

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

• ε πξνζθφκηζε θαη ηνπνζέηεζε αλαιακπφλησλ θαλψλ ζε ζέζεηο εθηεινπκέλσλ  

έξγσλ, είηε σο αλεμάξηεηεο κνλάδεο ή σο ζπγρξνληζκέλεο κνλάδεο ιεηηνπξγνχζεο ελ 

ζεηξά 

• ε κεηαθίλεζε θαη επαλαηνπνζέηεζή ηνπο, φηαλ θαη φπνπ απαηηείηαη 

• ν έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

• ε επαλαθφξηηζε ή ε αληηθαηάζηαζε ησλ ζπζζσξεπηψλ 

Δπηκέηξεζε αλά κήλα ιεηηνπξγίαο εθάζηνπ θαλνχ, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε δηάηαμε 

εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο θαη ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

Σηκή αλά κήλα ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιάκπνληνο θαλνχ, ή θιάζκα απηνχ. 

Μνλάδα κέηξεζεο : κήλαο ιεηηνπξγίαο (κελ.) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΖΛΜ108 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ δέθα θαη ηξηάληαιεπηά       (10,30) 

 

Α.Σ. 1.2 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΤΓΡ-1.01) Υξήζε πηλαθίδσλ εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο 

Μεληαία απνδεκίσζε ρξήζεο πηλαθίδσλ εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο, ξπζκηζηηθψλ ή 

αλαγγειίαο θηλδχλνπ, κε αληαλαθιαζηηθφ ππφβαζξν απφ κεκβξάλε ηχπνπ ΗΗ, 

θαηαζθεπαζκέλσλ ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1 θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-06-00 

‘’Πηλαθίδεο ζηαζεξνχ πεξηερνκέλνπ (ΠΠ)’’. 

  ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

• ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε (φζεο θνξέο 

απαηηεζεί) πηλαθίδσλ κεζαίνπ κεγέζνπο (ηξηγσληθέο πιεπξάο 0,90 m, θπθιηθέο Φ 0,65 

m) κε θίηξηλν πιαίζην 

• ν ζηχινο ζηεξέσζεο ηεο πηλαθίδαο θαη ε θηλεηή βάζε ζηήξημεο (αληίβαξν), ή ε 

πάθησζε ηεο πηλαθίδαο εληφο ηνπ εδάθνπο 

• ε επηζεψξεζε, επζπγξάκκηζε ή ε αληηθαηάζηαζε πηλαθίδσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί 

θζνξέο 

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

εγθεθξηκέλε δηάηαμε εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο θαη ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα 

εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

  Σηκή αλά κήλα ρξήζεο πηλαθίδαο (ή θιάζκα απηνχ). 

Μνλάδα κέηξεζεο : κήλαο ρξήζεο (κελ.) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΗΚ6541 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ νθηώ θαη είθνζη ιεπηά        (8,20) 

 

Α.Σ. 1.3 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΟΓΟ-Δ-9.3) Πηλαθίδεο ξπζκηζηηθέο θαη έλδεημεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ. 

Πηλαθίδεο ξπζκηζηηθέο κηθξνχ κεγέζνπο 

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 

•  θαη ε ζηεξέσζή ηεο επί ηνπ ηζηνχ. 
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Σηκή αλά ηεκάρην πηλαθίδαο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο. 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεκάρην (ηεκ.) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΗΚ6541 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ ηξηάληα ηέζζεξα θαη πελήληα ιεπηά     (34,50) 

 

Α.Σ. 1.4 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΤΓΡ-3.10.02.01) Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή 

εκηβξαρψδεο. 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 

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. 

Μνλάδα κέηξεζεο : θπβηθφ κέηξν (m3) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ6081.1 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ νθηώ θαη εμήληα ιεπηά        (8,60) 

 

ηελ αλωηέξα ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηε κεηαθνξά ηωλ πξνϊόληωλ 

εθζθαθήο από ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ζε αδεηνδνηεκέλν ρώξν ελαπόζεζεο πνπ ζα 

ππνδεηρζεί από ηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη ζε νπνηαδήπνηε 

απόζηαζε βάζεη ηεο ππ ΄αξηζκ. 18 εγθπθιίνπ κε αξηζκό πξωηνθόιινπ /Γ11γ/o/6/7/ 

24/9/2014 : “Πξνζδηνξηζκόο ηεο δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ κε βάζε ηα Δληαία 

Σηκνιόγηα ηεο ΓΓΓΔ”. 

 

Α.Σ. 1.5 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΤΓΡ-3.11.02.01) Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο. 

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 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε 
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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. 

Μνλάδα κέηξεζεο : θπβηθφ κέηξν (m3) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ6082.1 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ είθνζη επηά θαη ζαξάληα ιεπηά      (27,40) 

 

ηελ αλωηέξα ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηε κεηαθνξά ηωλ πξνϊόληωλ 

εθζθαθήο από ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ζε αδεηνδνηεκέλν ρώξν ελαπόζεζεο πνπ ζα 

ππνδεηρζεί από ηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη ζε νπνηαδήπνηε 

απόζηαζε βάζεη ηεο ππ ΄αξηζκ. 18 εγθπθιίνπ κε αξηζκό πξωηνθόιινπ /Γ11γ/o/6/7/ 

24/9/2014 : “Πξνζδηνξηζκόο ηεο δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ κε βάζε ηα Δληαία 

Σηκνιόγηα ηεο ΓΓΓΔ”. 

 

Α.Σ. 1.6 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΤΓΡ-3.16) Γηάζηξσζε πξντφλησλ εθζθαθήο 

Γηάζηξσζε γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ πξντφλησλ εθζθαθήο πνπ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ζηνλ 

ρψξν απφζεζεο, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 02-05-00-00 "Γηαρείξηζε πιηθψλ απφ εθζθαθέο θαη 

αμηνπνίεζε απνζεζηνζαιάκσλ"θαη ηα θαζνξηδφκελα ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ 

έξγνπ. 

Πεξηιακβάλεηαη ε ηαθηνπνίεζε ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ πιηθψλ θαηά ζηξψζεηο, ε ειαθξά 

ζπκπχθλσζε κε δηειεχζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ δηάζηξσζεο θαη ε δηάλνημε ηάθξσλ γηα ηελ 

δηφδεπζε ησλ νκβξίσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ απνζεζηνζαιάκνπ. 

Δπηκέηξεζε κε βάζε ηνηο απνδεθηέο πνζφηεηεο εθζθαθψλ, ζχκθσλα κε ηα νηθεία άξζξα 

ηνπ ηηκνινγίνπ.  

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 

Μνλάδα κέηξεζεο : θπβηθφ κέηξν (m3) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ6070 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ κεδέλ θαη είθνζη έλα ιεπηά       (0,21) 

 

Α.Σ. 1.7 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΤΓΡ-4.13) Καζαίξεζε θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα 
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  Δπίρσζε πάζεο θχζεσο νξπγκάησλ κε πξντφληα εθζθαθψλ πνπ έρνπλ πξνζθνκηζζεί επί 

ηφπνπ, ρσξίο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζπκπχθλσζεο, κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ. 

Πεξηιακβάλεηαη ε δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ, ε ειαθξά ζπκπχθλσζε κε δηειεχζεηο ηνπ 

κεραλήκαηνο δηάζηξσζεο (θνξησηή ή πξνσζεηή) ή ρξήζε ζπκππθλσηή εδαθψλ θαη ε 

δηακφξθσζε θαη εμνκάιπλζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο. 

  Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πιεξνχκελνπ φγθνπ νξχγκαηνο. 

Μνλάδα κέηξεζεο : θπβηθφ κέηξν (m3) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ6082.1 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ είθνζη έλα θαη εβδνκήληα ιεπηά     (21,70) 

 

Α.Σ. 1.8 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΤΓΡ-5.03)Δπηρψζεηο νξπγκάησλ κε πξντφληα εθζθαθψλ ρσξίο ηδηαίηεξεο 

απαηηήζεηο ζπκπχθλσζεο 

Δπίρσζε πάζεο θχζεσο νξπγκάησλ κε πξντφληα εθζθαθψλ πνπ έρνπλ πξνζθνκηζζεί επί 

ηφπνπ, ρσξίο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζπκπχθλσζεο, κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ. 

Πεξηιακβάλεηαη ε δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ, ε ειαθξά ζπκπχθλσζε κε δηειεχζεηο ηνπ 

κεραλήκαηνο δηάζηξσζεο (θνξησηή ή πξνσζεηή) ή ρξήζε ζπκππθλσηή εδαθψλ θαη ε 

δηακφξθσζε θαη εμνκάιπλζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πιεξνχκελνπ φγθνπ νξχγκαηνο. 

Μνλάδα κέηξεζεο : θπβηθφ κέηξν (m3) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ6066 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ κεδέλ θαη ζαξάληα έλα ιεπηά       (0,41) 

 

Α.Σ. 1.9 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΤΓΡ-5.04)Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε πξντφληα εθζθαθψλ, κε 

ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζπκπχθλσζεο 

Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δψλε δηέιεπζεο 

νδηθψλ αμφλσλ, ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ ηνπ 

έξγνπ πνπ έρνπλ απνηεζεί παξαπιεχξσο ή δάλεηα ρψκαηα πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί επί 

ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ 

ππνγείσλ δηθηχσλ'' 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ 

απνηεζεί ή πξνζθνκηζζεί, 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% απηήο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε 

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

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο νξπγκάησλ. 

Μνλάδα κέηξεζεο : θπβηθφ κέηξν (m3) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ6067 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ έλα θαη πελήληα πέληε ιεπηά       (1,55) 

 

Α.Σ. 1.10 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΤΓΡ-5.05.02) Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν 

ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ. Γηα ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm 

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 
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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).  

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο, βάζεη ησλ γξακκψλ 

πιεξσκήο ηνπ νξχγκαηνο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε. 

Μνλάδα κέηξεζεο : θπβηθφ κέηξν (m3) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ6068 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ δέθα επηά θαη ζαξάληα έμη ιεπηά     (17,46) 

 

ηελ αλωηέξα ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηε κεηαθνξά ηνπ 

δηαβαζκηζκέλνπ ζξαπζηνύ, πιηθνύ από ην εγγύηεξν αδεηνδνηεκέλν ιαηνκείν ζηελ 

πεξηνρή ηνπ έξγνπ, κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε ,βάζεη ηεο ππ 

΄αξηζκ.18 εγθπθιίνπ κε αξηζκό πξωηνθόιινπ /Γ11γ/o/6/7/ 24/9/2014 : “Πξνζδηνξηζκόο 

ηεο δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ κε βάζε ηα Δληαία Σηκνιόγηα ηεο ΓΓΓΔ”. 

 

Α.Σ. 1.11 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΤΓΡ-5.07) ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεχζεσο 

ιαηνκείνπ 

ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζειήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο 

ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 

''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ'' 

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). 

Μνλάδα κέηξεζεο : θπβηθφ κέηξν (m3) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ6069 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ  δέθα επηά θαη ζαξάληα έμη ιεπηά     (17,46) 

 

ηελ αλωηέξα ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηε κεηαθνξά ηνπ 

δηαβαζκηζκέλνπ ζξαπζηνύ, πιηθνύ από ην εγγύηεξν αδεηνδνηεκέλν ιαηνκείν ζηελ 

πεξηνρή ηνπ έξγνπ, κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε ,βάζεη ηεο ππ 

΄αξηζκ.18 εγθπθιίνπ κε αξηζκό πξωηνθόιινπ /Γ11γ/o/6/7/ 24/9/2014 : “Πξνζδηνξηζκόο 

ηεο δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ κε βάζε ηα Δληαία Σηκνιόγηα ηεο ΓΓΓΔ”. 

 

Α.Σ. 1.12 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΟΓΟ-Α-3.3) Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο βξαρψδεο ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθψλ 

  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.  

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 
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  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  

Μνλάδα κέηξεζεο : θπβηθφ κέηξν (m3) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΟ1133 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ ελλέα θαη ηξηάληα ιεπηά        (9,30) 

 

ηελ αλωηέξα ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηε κεηαθνξά ηωλ πξνϊόληωλ 

εθζθαθήο από ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ζε αδεηνδνηεκέλν ρώξν ελαπόζεζεο πνπ ζα 

ππνδεηρζεί από ηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη ζε νπνηαδήπνηε 

απόζηαζε βάζεη ηεο ππ ΄αξηζκ. 18 εγθπθιίνπ κε αξηζκό πξωηνθόιινπ /Γ11γ/o/6/7/ 

24/9/2014 : “Πξνζδηνξηζκόο ηεο δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ κε βάζε ηα Δληαία 

Σηκνιόγηα ηεο ΓΓΓΔ”. 

 

Α.Σ. 1.13 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΟΗΚ-20.05.01) Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ ζε 

εδάθε γαηψδε-εκηβξαρψδε 

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 

0,30 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 
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ησλ παξεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-04-00-00 "Δθζθαθέο 

ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ" 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 

ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή.  

Μνλάδα κέηξεζεο : θπβηθφ κέηξν (m3) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΗΚ2124 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ πέληε θαη εμήληα ιεπηά        (5,60) 

 

ηελ αλωηέξα ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηε κεηαθνξά ηωλ πξνϊόληωλ 

εθζθαθήο από ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ζε αδεηνδνηεκέλν ρώξν ελαπόζεζεο πνπ ζα 

ππνδεηρζεί από ηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη ζε νπνηαδήπνηε 

απόζηαζε βάζεη ηεο ππ ΄αξηζκ. 18 εγθπθιίνπ κε αξηζκό πξωηνθόιινπ /Γ11γ/o/6/7/ 

24/9/2014 : “Πξνζδηνξηζκόο ηεο δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ κε βάζε ηα Δληαία 

Σηκνιόγηα ηεο ΓΓΓΔ”. 

 

Α.Σ. 1.14 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΟΗΚ-20.05.02)Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ ζε 

εδάθε βξαρψδε, εθηφο απφ γξαληηηθά-θξνθαινπαγή, ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθψλ 

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 

0,30 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, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-04-00-00 "Δθζθαθέο 

ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ" 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 

ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή.  

Μνλάδα κέηξεζεο : θπβηθφ κέηξν (m3) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΗΚ2127 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ είθνζη ελλέα θαη δέθα ιεπηά      (29,10) 

 

ηελ αλωηέξα ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηε κεηαθνξά ηωλ πξνϊόληωλ 

εθζθαθήο από ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ζε αδεηνδνηεκέλν ρώξν ελαπόζεζεο πνπ ζα 

ππνδεηρζεί από ηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη ζε νπνηαδήπνηε 

απόζηαζε βάζεη ηεο ππ ΄αξηζκ. 18 εγθπθιίνπ κε αξηζκό πξωηνθόιινπ /Γ11γ/o/6/7/ 

24/9/2014 : “Πξνζδηνξηζκόο ηεο δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ κε βάζε ηα Δληαία 

Σηκνιόγηα ηεο ΓΓΓΔ”. 

 

Α.Σ. 1.15 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΤΓΡ-3.12) Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα ΟΚΩ. 

Πξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ 

απφ 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 ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο δηαηνκήο ηνπ (πάλσ απφ 50%). Πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί 

πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη 

δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο έλαο αγσγφο. Δθφζνλ ππάξρνπλ έμσ απφ ηνλ παξαπάλσ 

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 ησλ αξκνδίσλ ΟΚΩ 

θαη ζα επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) ζπλαληψκελνπ αγσγνχ πνπ πξνθαιεί δπζρέξεηα εθζθαθήο. 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηξέρσλ κέηξν (m) 



Τιμολόγιο Μελέτης 

- 14 - 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ6087 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ δέθα πέληε θαη πελήληα ιεπηά      (15,50) 

 

 

2. ΟΓΟΣΡΩΙΑ 

 

Α.Σ. 2.1 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΟΓΟ-Γ-1.1) Τπφβαζε νδνζηξσζίαο. Τπφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο 

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 

Μνλάδα κέηξεζεο : θπβηθφ κέηξν (m3) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΟ3121Β 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ δέθα επηά θαη εμήληα έμη ιεπηά      (17,66) 

 

ηελ αλωηέξα ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηε κεηαθνξά ηνπ 

δηαβαζκηζκέλνπ ζξαπζηνύ πιηθνύ, από ην εγγύηεξν αδεηνδνηεκέλν ιαηνκείν ζηελ 

πεξηνρή ηνπ έξγνπ, κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε ,βάζεη ηεο ππ 

΄αξηζκ.18 εγθπθιίνπ κε αξηζκό πξωηνθόιινπ /Γ11γ/o/6/7/ 24/9/2014 : “Πξνζδηνξηζκόο 

ηεο δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ κε βάζε ηα Δληαία Σηκνιόγηα ηεο ΓΓΓΔ”. 

 

 

3. ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ – ΞΤΛΟΣΤΠΟΙ - ΟΠΛΙΜΟΙ 

 

Α.Σ. 3.1 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΟΓΟ-Β-29.1.1) Καηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C8/10. Κνηηνζηξψζεηο 

θαη εμνκαιπληηθέο ζηξψζεηο απφ άνπιν ζθπξφδεκα C8/10 

  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,  

 ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ.  
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 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 

  Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα  

Μνλάδα κέηξεζεο : θπβηθφ κέηξν (m3) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΟ2511 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ εβδνκήληα δύν θαη ηξηάληα ιεπηά     (84,00) 

 

Α.Σ. 3.2 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΟΗΚ-32.01.04) Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε 

ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνχ. Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα 

θαηεγνξίαο C16/20 

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 
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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 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 (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ 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. 

Μνλάδα κέηξεζεο : θπβηθφ κέηξν (m3) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΗΚ3214 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ ελελήληα         (90,00) 

 

Α.Σ. 3.3 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΟΗΚ-32.01.05) Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε 

ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνχ. Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα 

θαηεγνξίαο C20/25 

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",  
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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 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 (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ 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. 

Μνλάδα κέηξεζεο : θπβηθφ κέηξν (m3) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΗΚ3215 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ ελελήληα πέληε        (95,00) 

 

Α.Σ. 3.4 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΟΗΚ-38.01) Ξπιφηππνη ρπηψλ ηανίρσλ 

Ξπιφηππνη ρπηψλ ηνίρσλ εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην 

έδαθνο, ζε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο κέρξη 4,00 m, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 

ΔΣΔΠ 01-04-00-00 "Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)". 

Οη δηαζηάζεηο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηθξησκάησλ, ζαληδσκάησλ, κεηαιιηθψλ πιαηζίσλ θιπ 

ζηνηρείσλ ηνπ θαινππηνχ θαη ηνπ ηθξηψκαηνο ζα είλαη ηέηνηαο αληνρήο ψζηε λα 

κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ φια ηα επελεξγνχληα θαηά ηελ θαηαζθεπή θνξηία ρσξίο 

παξακνξθψζεηο ή ππνρσξήζεηο.  

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη 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) επηθαλείαο ζε επαθή κε ην ζθπξφδεκα. 
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Μνλάδα κέηξεζεο : ηεηξαγσληθφ κέηξν (m3) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΗΚ3801 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ δέθα ηξία θαη πελήληα ιεπηά      (13,50) 

 

Α.Σ.3.5 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΟΗΚ-38.20.02) Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο. Υαιχβδηλνη νπιηζκνί 

θαηεγνξίαο B500C (S500s) 

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 

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 ζπληάζζνληαη 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) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 

δηαηνκή 

(mm2) 

Ολνκ. 

κάδα/ 

κέηξν 

(kg/m) 

Ράβδνη 

Κνπινύξεο θαη 

επζπγξακκηζκέλα 

πξνϊόληα 

Ηιεθηξν-

ζπγθνιιεκέλα 

πιέγκαηα θαη 

δηθηπώκαηα 

B500C B500Α B500C B500

Α 
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 
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ηηο επηκεηξνχκελεο πνζφηεηεο, 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.  

 Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη 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. 

Μνλάδα κέηξεζεο : ρηιηφγξακκν (kgr) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟIK3873100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ έλα θαη επηά ιεπηά         (1,07) 

 

Α.Σ. 3.6 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΟΗΚ-38.20.03) Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο. Γνκηθά πιέγκαηα B500C 

(S500s) 

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 

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 ζπληάζζνληαη 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) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 

δηαηνκή 

(mm2) 

Ολνκ. 

κάδα/ 

κέηξν 

(kg/m) 

Ράβδνη 

Κνπινύξεο θαη 

επζπγξακκηζκέλα 

πξνϊόληα 

Ηιεθηξν-

ζπγθνιιεκέλα 

πιέγκαηα θαη 

δηθηπώκαηα 

B500C B500Α B500C B500

Α 
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 
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Ολνκ. 

δηάκεηξνο 

(mm) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 

δηαηνκή 

(mm2) 

Ολνκ. 

κάδα/ 

κέηξν 

(kg/m) 

Ράβδνη 

Κνπινύξεο θαη 

επζπγξακκηζκέλα 

πξνϊόληα 

Ηιεθηξν-

ζπγθνιιεκέλα 

πιέγκαηα θαη 

δηθηπώκαηα 

B500C B500Α B500C B500

Α 
B500C 

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 πνζφηεηεο, 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.  

 Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη 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. 

Μνλάδα κέηξεζεο : ρηιηφγξακκν (kgr) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟIK3873 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ έλα θαη έλα ιεπηό         (1,01) 

 

Α.Σ. 3.7 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΟΗΚ-38.45) Απνζηαηήξεο ζηδεξνπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ 

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.  

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΗΚ3873 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ δύν θαη είθνζη ιεπηά        (2,20) 

 

Α.Σ. 3.8 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΟΗΚ-71.22) Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα 
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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". 

Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ 

εμνπιηζκφ, εηδηθά εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΗΚ7122 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ δέθα ηέζζεξα         (14,00) 

 

Α.Σ. 3.9 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΟΗΚ-62.21) Θχξεο ζηδεξέο απινχ ζρεδίνπ απφ επζχγξακκεο ξάβδνπο 

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ ζπξψλ, απινχ ζρεδίνπ απφ επζχγξακκεο ξάβδνπο 

νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο, θαξθσηψλ, κε ή ρσξίο εληνξκίεο, κε φια ηα εμαξηήκαηα 

ζηεξέσζεο, αλάξηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, κε θνηλή θιεηδαξηά θαη νξεηραιθίλεο 

ρεηξνιαβέο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-02-00 "ηδεξά θνπθψκαηα".  

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) 

Μνλάδα κέηξεζεο : ρηιηφγξακκν (kgr) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΗΚ6221 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ πέληε           (5,00) 

 

Α.Σ. 3.10 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΟΗΚ-77.55) Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα 

αιθπδηθψλ ή αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηνπ 

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) 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΗΚ7755 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ έμη θαη εβδνκήληα ιεπηά        (6,70) 

 

Α.Σ. 3.11 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΟΗΚ-79.02) Δπάιεηςε κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ δηάιπκα 

Δπάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε αζθαιηηθφ ειαζηνκεξέο γαιάθησκα, εθηεινχκελε 

επί νπνηαζδήπνηε επηθαλείαο κε ςήθηξα ή ξνιιφ, ήηνη αζθαιηηθφ πιηθφ επί ηφπνπ θαη 

εξγαζία θαζαξηζκνχ ηεο επηθαλείαο θαη επαιείςεσο ζχκθσλα κε ηηο ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή. 

Tηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΗΚ7902 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ δύν           (2,00) 

 

Α.Σ. 3.12 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΟΗΚ-79.06) Δπάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε επνμεηδηθά πιηθά 

θαηάιιεια γηα πφζηκν λεξφ 

Δπάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε ζηεγαλσηηθφ πιηθφ κε βάζε ηηο επνμεηδηθέο 

ξεηίλεο, ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα επαθή κε πφζηκν λεξφ 

αξκνδίνπ πξνο ηνχην Φνξέα (potabilitycertificate), εθηεινπκέλε επί νπνηαζδήπνηε 

επηθαλείαο κε ςήθηξα ή ξνιιφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ 
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αλάκημε ησλ ζπζηαηηθψλ θαη ηελ εθαξκνγή αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο. 

Πεξηιακβάλεηαη ν θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο επαιέηςεσο θαη ην ηπρφλ απαηηνχκελν 

εληζρπηηθφ πξφζθπζεο (αζηάξη, primer), άλ απηφ ζπληζηάηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ 

πιηθνχ. 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν βαζηθνχ πιηθνχ ρσξίο ηνλ ζθιεξπληή (kg) κεηξνχκελν πξν ηεο 

επαιείςεσο. 

Μνλάδα κέηξεζεο : ρηιηφγξακκν (kgr) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΗΚ7903 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ δώδεθα θαη ελελήληα ιεπηά      (12,90) 

 

Α.Σ. 3.13 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΟΗΚ-79.21) ηεγαλνπνηεηηθά κάδαο ζθπξνδέκαηνο (πξφζκηθηα κείσζεο 

πδαηνπεξαηφηεηαο) θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 934-2 

Σα αλσηέξσ πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 

  Οη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη γεληθψο θαη αλεμαξηήησο ησλ επί κέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθψλ εθάζηνπ ησλ σο άλσ πιηθψλ. 

  Σηκή αλά ρηιηφγξακκν πξνζζέησλ/πξνζκίθησλ (kg), κε βάζε ηηο αλαινγίεο αλάκημεο 

πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ζπλζέζεσο θαη ηηο απνδεθηέο πνζφηεηεο 

δηαζηξσζέληνο ζθπξνδέκαηνο 

Μνλάδα κέηξεζεο : ρηιηφγξακκν (kgr) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΗΚ7921 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ έλα θαη ηξηάληα πέληε ιεπηά       (1,35) 

 

Α.Σ. 3.14 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΤΓΡ-11.12) Πεξίθξαμε κε ζπξκαηφπιεγκα 

Πιήξεο θαηαζθεπή πεξηθξάμεσο ηερληθψλ έξγσλ 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 παζζάινπο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C30/37 θπγoθεληξηθήο 

ρχηεπζεο (δηακέηξνπ ζηέςεο/βάζεο 7,0/9,5 cm θαη χςνπο 1,90 m) 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 κέηξν κήθνπο έηνηκεο πεξίθξαμεο. 

Μνλάδα κέηξεζεο : κέηξν κήθνπο (m) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ6812 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ δέθα ηέζζεξα θαη ελελήληα ιεπηά     (14,90) 

 

Α.Σ. 3.15 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΤΓΡ-10.12) Δχθακπηεο ηαηλίεο ζηεγάλσζεο αξκψλ εμσηεξηθνχ ηχπνπ, απφ PVC 

ή ΡΔ, πιάηνπο 160 mm 

Δχθακπηεο ηαηλίεο ζηεγάλσζεο αξκψλ δηαζηνιήο ή δηαθνπήο θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα, 

εμσηεξηθνχ ηχπνπ, πξνζαξκνδφκελεο ζηνλ μπιφηππν (waterbars) απφ PVC, PE 

(πνιπαηζπιέλην), ή άιια ζπλζεηηθά πιηθά, πιάηνπο 160 mm, κε νδνληψζεηο γηα ηελ 

αγθχξσζε ζην ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ΔΣΔΠ 08-05-02-02 "Σαηλίεο 

ζηεγάλσζεο αξκψλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (waterstops)" 

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα ησλ ηαηληψλ ζε ξφινπο, ε ηνπνζέηεζε 

θαη ζηεξέσζή ηνπο ζηνλ μπιφηππν ψζηε λα παξακέλνπλ αθιφλεηεο θαηά ηελ ζθπξνδέηεζε, 
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ε ζχλζεζε ησλ ηεκαρίσλ κε ζεξκηθή ζπγθφιιεζε ή θφιια (ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

πξνκεζεπηνχ), ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη κέζα γηα ηελ ζπγθφιιεζε,  θαζψο θαη νη 

επηθαιχςεηο, ε απνκίσζε θαη ε θζνξά ηνπ πιηθνχ. 

Σα πξνδηακνξθσκέλα ζην εξγνζηάζην εηδηθά ηεκάρηα ησλ ηαηληψλ (γσλίεο, ηαχ, 

ζηαπξνί) επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα θαη ηηκνινγνχληαη κε βάζε ην άξζξν ΤΓΡ 10.13. 

ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο εμσηεξηθψλ ηαηληψλ ζηεγάλσζεο αξκνχ δηαθνξεηηθνχ πιάηνπο, 

ε ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνζαξκφδεηαη αλαινγηθά. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν πιήξσο πεξαησκέλεο εξγαζίαο (κκ). 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηξέρσλ κέηξν (m) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ6620.1 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ δέθα θαη ηξηάληα ιεπηά       (10,30) 

 

Α.Σ. 3.16 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΤΓΡ-10.13) Δηδηθά ηεκάρηα εχθακπησλ ηαηληψλ ζηεγάλσζεο αξκψλ εμσηεξηθνχ 

ηχπνπ απφ PVC ή ΡΔ 

Δηδηθά ηεκάρηα εχθακπησλ εχθακπησλ ηαηληψλ ζηεγάλσζεο αξκψλ εμσηεξηθνχ ηχπνπ απφ 

PVC ή ΡΔ (waterbars) ηνπ άξζξνπ ΤΓΡ 10.12, πιάηνπο 160 mm, πιήξσο ηνπνζεηεκέλα θαη 

ζπγθνιιεκέλα κε ηα επζχγξακκα ηκήκαηα ηεο ηαηλίαο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

πξνκεζεπηνχ.  

ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο εμσηεξηθψλ ηαηληψλ ζηεγάλσζεο αξκνχ δηαθνξεηηθνχ πιάηνπο, 

ε ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνζαξκφδεηαη αλαινγηθά. 

Σηκή αλά ηνπνζεηεκέλν εηδηθφ ηεκάρην (ηεκ). 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεκάρην (ηεκ.) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ6620.1 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ είθνζη θαη εμήληα ιεπηά       (20,60) 

 

 

4. ΑΓΩΓΟΙ ΤΠΟ ΠΙΔΗ 

 

Α.Σ. 4.1 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΤΓΡ-12.14.01.70) σιελψζεηο πηέζεσο απφ  ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 100  

(κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΝ 

12201-2. Ολνκ. δηακέηξνπ DN 160 mm / ΡΝ 20 atm 

σιελψζεηο ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο θαηά ΔΝ 

12201-2 γηα ηελ κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνχ, λεξνχ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζε νκβξίσλ 

θαη αθαζάξησλ ππφ πίεζε θαη δίθηπα απνρέηεπζεο θελνχ. 

  Οη ζσιήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, 

PE40), ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: ζσιήλεο 

DN/OD), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (StandardDimensionRatio: ιφγνο ηεο 

εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθφ πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ 

ηξφπν θαηαζθεπήο (εληαίαο εμψζεζεο -extrusion-, πνιπζηξσκαηηθήο εμψζεζεο, κε 

πξφζζεηε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε -peelablelayer). 

O αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS ηνπ ΡΔ (MRS: MinimumRequiredStrength)  σο 

εμήο: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

χκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά 

θαηεγνξία πιηθνχ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε ηηκή 

SDR 

ην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνχηνπ 

εμππαθνχεηαη φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη 

ζην Πξφηππν. 

Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ, Ρ = γηα 

δίθηπα απνρέηεπζεο ππφ πίεζε, W/P = γηα δίθηπα γεληθήο ρξήζεσο. 

ην παξφλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο 

έρνπλ εθαξκνγή γηα πάζεο θχζεσο δίθηπα. 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaablelayer) 

νθείινπλ λα πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ινηπνχο ζσιήλεο ΡΔ.   

ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη 

πιάγηεο κεηαθνξέο  ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ 

ηεκαρίσλ απφ ΡΔ. 

β. Ζ πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ 

ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα αλαιψζηκα. 

γ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη 

ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπο απφ ΡΔ  κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο 

(buttwelding) ή ρξήζε ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά 

ηκήκαηα ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

δ. Ζ πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ 

δηθηχνπ ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ 

πνιπαηζπιέλην κε ην πθηζηάκελν δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά 

πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ 

πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ θαη ν εγθηβσηηζκφο 

ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ. 

Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, 

αλά ηχπν, νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε. 

Μνλάδα κέηξεζεο : κέηξν κήθνπο (m) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ6622.3 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ είθνζη επηά θαη δέθα ιεπηά      (27,10) 

 
Α.Σ. 4.2 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΤΓΡ-12.14.01.90) σιελψζεηο πηέζεσο απφ  ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 100  

(κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΝ 

12201-2. Ολνκ. δηακέηξνπ DN 160 mm / ΡΝ 25 atm 

σιελψζεηο ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο θαηά ΔΝ 

12201-2 γηα ηελ κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνχ, λεξνχ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζε νκβξίσλ 

θαη αθαζάξησλ ππφ πίεζε θαη δίθηπα απνρέηεπζεο θελνχ. 

  Οη ζσιήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, 

PE40), ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: ζσιήλεο 

DN/OD), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (StandardDimensionRatio: ιφγνο ηεο 

εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθφ πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ 

ηξφπν θαηαζθεπήο (εληαίαο εμψζεζεο -extrusion-, πνιπζηξσκαηηθήο εμψζεζεο, κε 

πξφζζεηε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε -peelablelayer). 

O αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS ηνπ ΡΔ (MRS: MinimumRequiredStrength)  σο 

εμήο: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

χκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά 

θαηεγνξία πιηθνχ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε ηηκή 

SDR 

ην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνχηνπ 

εμππαθνχεηαη φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη 

ζην Πξφηππν. 

Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ, Ρ = γηα 

δίθηπα απνρέηεπζεο ππφ πίεζε, W/P = γηα δίθηπα γεληθήο ρξήζεσο. 

ην παξφλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο 

έρνπλ εθαξκνγή γηα πάζεο θχζεσο δίθηπα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaablelayer) 

νθείινπλ λα πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ινηπνχο ζσιήλεο ΡΔ.   

ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη 

πιάγηεο κεηαθνξέο  ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ 

ηεκαρίσλ απφ ΡΔ. 
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β. Ζ πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ 

ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα αλαιψζηκα. 

γ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη 

ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπο απφ ΡΔ  κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο 

(buttwelding) ή ρξήζε ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά 

ηκήκαηα ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

δ. Ζ πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ 

δηθηχνπ ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ 

πνιπαηζπιέλην κε ην πθηζηάκελν δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά 

πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ 

πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ θαη ν εγθηβσηηζκφο 

ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ. 

Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, 

αλά ηχπν, νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε. 

Μνλάδα κέηξεζεο : κέηξν κήθνπο (m) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ6622.3 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ ηξηάληα δύν θαη ζαξάληα ιεπηά      (32,40) 

 
Α.Σ. 4.3 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΤΓΡ-9.30.01) Σππηθά θξεάηηα αεξεμαγσγνχ, γηα αγσγνχο DN ≤ 600 mm, 

δηαζηάζεσλ 2.00 x 1.50 m 

Πιήξεο θαηαζθεπή ηππηθνχ θξεαηίνπ αεξεμαγσγνχ, ζε νπνηνδήπνηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη 

αλεμαξηήησο ηνπ βάζνπο ηεο ζσιελνγξακκήο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο ΔΣΔΠ αλά επί κέξνπο αληηθείκελν εξγαζηψλ. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηνλ εληνπηζκφ αγσγψλ θαη δηθηχσλ 

 νη απαηηνχκελεο εθζθαθέο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα ή ρέξηα) ζε 

θάζε είδνπο εδάθε, κε ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ 

νξχγκαηνο, θαζψο θαη ε θνξηνεθθφξησζε ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 

θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 νη απαηηνχκελεο θαζαηξέζεηο - απνμειψζεηο 

 νη ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο 

 νη απαηηνχκελεο εμπγηαληηθέο ζηξψζεηο έδξαζεο ηνπ θξεαηίνπ 

 νη θαηαζθεπέο απφ άνπιν θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνπ απαξηίδνπλ ην θξεάηην 

(ζθπξφδεκα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, ζηδεξνπιηζκφο, μπιφηππνη, πξφζκηθηα), 

ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο   

 νη απαηηνχκελεο εζσηεξηθέο δηακνξθψζεηο ηνπ θξεαηίνπ  

 ε κφλσζε ησλ εμσηεξηθψλ παξεηψλ ηνπ θξεαηίνπ κε  αζθαιηηθή επάιεηςε 

 ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ρπηνζηδεξψλ βαζκίδσλ θαη ηνπ 

θαιχκαηνο ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. 

 ε θαηαζθεπή δηάηαμεο απνρέηεπζεο ηνπ θξεαηίνπ πξνο θαηάιιειν απνδέθηε 

(ζσιήλαο, εηδηθά ηεκάρηα, ζχλδεζε θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλα) 

 ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζσιήλα αεξηζκνχ (φηαλ πξνβιέπεηαη) 

 ε επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο δηαθέλνπ ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ 

 ε επαλαθνξά ηεο επηθαλείαο ηνπ νξχγκαηνο ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε 

(θαηάζηξσκα νδνχ ή πεδνδξφκην) 

 θάζε άιιε εξγαζία ή επηκέξνπο θαηαζθεπή γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηνπ 

θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη ε βαιβίδα εηζαγσγήο-εμαγσγήο αέξα θαη ε ζπξηαξσηή 

δηθιίδα απνκφλσζεο, πνπ πιεξψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ. 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεκάρην (ηεκ.) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ6311 50,00% + ΤΓΡ6329 50,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ δύν ρηιηάδεο ηξηαθόζηα εβδνκήληα       (2.370,00) 

 
Α.Σ. 4.4 
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ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΤΓΡ-9.31.01) Σππηθά θξεάηηα εθθέλσζεο, απιά (Σχπνπ Α) 

Πιήξεο θαηαζθεπή ηππηθνχ θξεαηίνπ εθθέλσζεο, ζε νπνηνδήπνηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη 

αλεμαξηήησο ηνπ βάζνπο ηεο ζσιελνγξακκήο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο ΔΣΔΠ αλά επί κέξνπο αληηθείκελν εξγαζηψλ. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηνλ εληνπηζκφ αγσγψλ θαη δηθηχσλ 

 νη απαηηνχκελεο εθζθαθέο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα ή ρέξηα) ζε 

θάζε είδνπο εδάθε, κε ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ 

νξχγκαηνο, θαζψο θαη ε θνξηνεθθφξησζε ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 

θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 νη απαηηνχκελεο θαζαηξέζεηο - απνμειψζεηο 

 νη ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο 

 νη απαηηνχκελεο εμπγηαληηθέο ζηξψζεηο έδξαζεο ηνπ θξεαηίνπ 

 νη θαηαζθεπέο απφ άνπιν θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνπ απαξηίδνπλ ην θξεάηην 

(ζθπξφδεκα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, ζηδεξνπιηζκφο, μπιφηππνη, πξφζκηθηα), 

ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο   

 νη απαηηνχκελεο εζσηεξηθέο δηακνξθψζεηο ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 

ηεο Μειέηεο 

 ε κφλσζε ησλ εμσηεξηθψλ παξεηψλ ηνπ θξεαηίνπ κε αζθαιηηθή επάιεηςε 

 ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ρπηνζηδεξψλ βαζκίδσλ θαη ηνπ 

θαιχκαηνο ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. 

 ε θαηαζθεπή δηάηαμεο απνρέηεπζεο ηνπ θξεαηίνπ πξνο θαηάιιειν απνδέθηε 

(ζσιήλαο, εηδηθά ηεκάρηα, ζχλδεζε θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλα) 

 ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζσιήλα αεξηζκνχ (φηαλ πξνβιέπεηαη) 

 ε επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο δηαθέλνπ ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ 

 ε επαλαθνξά ηεο επηθαλείαο ηνπ νξχγκαηνο ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε 

(θαηάζηξσκα νδνχ ή πεδνδξφκην) 

 θάζε άιιε εξγαζία ή επηκέξνπο θαηαζθεπή γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηνπ 

θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη ε ρπηνζηδεξή ζπξηαξσηή δηθιείδα θαη ην ηεκάρην 

εμάξκσζεο, πνπ πιεξψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ. 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεκάρην (ηεκ.) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ6311 50,00% + ΤΓΡ6327 50,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ ρίιηα ελληαθόζηα εμήληα         (1.960,00) 

 
Α.Σ. 4.5 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΤΓΡ-9.34) Σππηθά θξεάηηα αληηπιεγκαηηθήο βαιβίδαο 

Πιήξεο θαηαζθεπή  ηππηθνχ θξεαηίνπ αληηπιεγκαηηθήο βαιβίδαο, ζε νπνηνδήπνηε ζέζε 

ηνπ έξγνπ θαη αλεμαξηήησο ηνπ βάζνπο ηεο ζσιελνγξακκήο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ΔΣΔΠ αλά επί κέξνπο αληηθείκελν εξγαζηψλ. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηνλ εληνπηζκφ αγσγψλ θαη 

δηθηχσλ, 

 νη απαηηνχκελεο εθζθαθέο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα ή ρέξηα) ζε 

θάζε είδνπο εδάθε, κε ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ 

νξχγκαηνο, θαζψο θαη ε θνξηνεθθφξησζε ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 

θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 

 νη απαηηνχκελεο θαζαηξέζεηο - απνμειψζεηο, 

 νη ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο, 

 νη απαηηνχκελεο εμπγηαληηθέο ζηξψζεηο έδξαζεο ηνπ θξεαηίνπ, 

 νη θαηαζθεπέο απφ άνπιν θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνπ απαξηίδνπλ ην θξεάηην 

(ζθπξφδεκα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, ζηδεξνπιηζκφο, μπιφηππνη, πξφζκηθηα), 

θαη νη απαηηνχκελεο εζσηεξηθέο δηακνξθψζεηο ηνπ θξεαηίνπ ζχκθσλα κε ηελ 

Μειέηε,   

 ε κφλσζε ησλ εμσηεξηθψλ παξεηψλ ηνπ θξεαηίνπ κε αζθαιηηθή επάιεηςε, 

 ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ρπηνζηδεξψλ βαζκίδσλ θαη ηνπ 

θαιχκαηνο ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο, 
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 ε θαηαζθεπή δηάηαμεο απνρέηεπζεο ηνπ θξεαηίνπ πξνο θαηάιιειν απνδέθηε 

(ζσιήλαο, εηδηθά ηεκάρηα, ζχλδεζε θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλα), 

 ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζσιήλα αεξηζκνχ (φηαλ πξνβιέπεηαη), 

 ε επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο δηαθέλνπ ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ, 

 ε επαλαθνξά ηεο επηθαλείαο ηνπ νξχγκαηνο ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε 

(θαηάζηξσκα νδνχ ή πεδνδξφκην), 

 θάζε άιιε εξγαζία ή επηκέξνπο θαηαζθεπή γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηνπ 

θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη ε αληηπιεγκαηηθε βαιβίδα θαη ε ζπξηαξσηή δηθιίδα 

απνκφλσζεο, πνπ πιεξψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεκάρην (ηεκ.) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ6311 50,00% + ΤΓΡ6329 50,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ ηέζζεξεηο ρηιηάδεο ηξηαθόζηα ηξηάληα       (4.330,00) 

 
Α.Σ. 4.6 

ΑΡΘΡΟ (ΤΓΡ-13.10.03.02) Βαιβίδεο εηζαγσγήο-εμαγσγήο αέξα δηπιήο ελεξγείαο, 

παιηλδξνκηθνχ ηχπνπ. Ολνκαζηηθήο πίεζεο 25 atm. Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 80 mm 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ζηελ ζσιελνγξακκή βαιβίδαο 

εηζαγσγήο-εμαγσγήο αέξα δηπιήο ελεξγείαο, παιηλδξνκηθνχ ηχπνπ, απνηεινχκελεο απφ 

θνξκφ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν, πισηήξα απφ πνιππξνππιέλην ή πνιπακίδην, κεκβξάλε 

ζηιηθφλεο, δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο απφ ΔPDM θαη άμνλα απφ αλνμείδσην ράιπβα.  

Πεξηιακβάλνληαη, ηα πάζεο θχζεσο εμαξηήκαηα ηεο βαιβίδαο, νη γαιβαληζκέλνη θνριίεο 

ζηεξέσζεο, ηα παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο θαη ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο. 

Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ βαιβίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ 

εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζην δίθηπν βαιβίδαο. 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεκάρην (ηεκ.) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ6653.1 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ  πεληαθόζηα είθνζη         (520,00) 

 
Α.Σ. 4.7 

ΑΡΘΡΟ (ΤΓΡ-13.03.04.01) Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο, κε σηίδεο, νλνκαζηηθήο 

πίεζεο 25 atm. Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 80 mm 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ζηελ ζσιελνγξακκή ζπξηαξσηήο 

δηθιίδαο κε θέιπθνο απφ ρπηνζίδεξν, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ  08-06-07-

02 "Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο". Πεξηιακβάλνληαη νη γαιβαληζκέλνη θνριίεο 

ζηεξέσζεο, ηα παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο θαη ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο. 

Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ δηθιίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ 

εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζην δίθηπν δηθιίδαο. 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεκάρην (ηεκ.) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ6651.1 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ ηξηαθόζηα νγδόληα       (380,00) 

 
Α.Σ. 4.8 

ΑΡΘΡΟ (ΤΓΡ-13.03.04.03) Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο, κε σηίδεο, νλνκαζηηθήο 

πίεζεο 25 atm. Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 150 mm 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ζηελ ζσιελνγξακκή ζπξηαξσηήο 

δηθιίδαο κε θέιπθνο απφ ρπηνζίδεξν, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ  08-06-07-

02 "Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο". Πεξηιακβάλνληαη νη γαιβαληζκέλνη θνριίεο 

ζηεξέσζεο, ηα παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο θαη ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο. 

Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ δηθιίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ 

εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζην δίθηπν δηθιίδαο. 
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Μνλάδα κέηξεζεο : ηεκάρην (ηεκ.) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ6651.1 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ επηαθόζηα εμήληα       (760,00) 

 
Α.Σ. 4.9 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΤΓΡ-11.01.01) Καιχκκαηα θξεαηίσλ. Καιχκαηα απφ θαηφ ρπηνζίδεξν (gray 

iron) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζέγγηζε θαη ηνπνζέηεζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ 

ζσιελψζεσλ θαηαζθεπαζκέλσλ απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ), κε κεραληθή ζχλδεζε. 

πκπεξηιακβάλνληαη νη αληίζηνηρνη ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 

681-1 θαη ηα απαηηνχκελα πιηθά ζχλδεζεο. 

Σππνπνηεκέλα ρπηνζηδεξά ζακάξηα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν γηα ηελ ζχλδεζε αγσγψλ 

χδξεπζεο κε εηδηθά ηεκάρηα. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δηάλνημε νπήο ζην 

ηνίρσκα ηνπ αγσγνχ κε ρξήζε δηαηξεηηθήο ζπζθεπήο ζσιελψζεσλ θαη ε πξνεηνηκαζία ηεο 

επηθαλείαο ηνπ αγσγνχ γηα ηε ζχλδεζε. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ ζακαξηνχ. 

Μνλάδα κέηξεζεο : ρηιηφγξακκν (kgr) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ6752 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ έλα θαη νγδόληα πέληε        (1,85) 

 
Α.Σ. 4.10 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΤΓΡ-12.18.02)Καηαζθεπή επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ δηθηχνπ κε ραιπβδνζσιήλεο. 

Με ρξήζε ραιπβδνζσιήλσλ  κε εμσηεξηθή κφλσζε κε ιηζαλζξαθφπηζζα (αζθαιηηθήο βάζεο) 

θαη θχιιν πνιπαηζπιελίνπ θαη εζσηεξηθή κφλσζε κε επνμεηδηθή ξεηίλε.  

Καηαζθεπή επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ δηθηχνπ κε ραιπβδνζσιήλεο ειηθνεηδνχο ξαθήο, θαηά 

ΔΛΟΣ ΔΝ 10224, κε ζήκαλζε CE, απφ ράιπβα θαηεγνξίαο L235. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, νη πιάγηεο 

κεηαθνξέο, ε ηνπνζέηεζε θαη ζπγθφιιεζε ησλ ζσιήλσλ, ε απνθαηάζηαζε ηεο κφλσζεο 

ζηηο ζέζεηο ζπγθφιιεζεο θαη ε εθηέιεζε ησλ απαηηνπκέλσλ ειέγρσλ ζηεγαλφηεηνο. 

Ζ θαηαζθεπή ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ (θακπχιεο, δηαθιαδψζεηο θιπ) θαη ν εγθηβσηηζκφο 

ηνπ νξχγκαηνο ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

Δπηκέηξεζε αλά ρηιφγξακκν ραιπβδνειάζκαηνο (kg)  κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν 

θαη ην πάρνο ειάζκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε, κε εηδηθφ βάξνο 7,85 

gr/cm3, ρσξίο ζπλππνινγηζκφ ηνπ βάξνπο ηεο κφλσζεο. 

Παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ζηνηρεία ζπλήζσλ δηαηνκψλ ραιπβδνζσιήλσλ.  

Dνλνκ. 

(mm) 

Dεμση. 

(mm) 

πάρνο 

(mm) 
kg/m  

Dνλνκ. 

(mm) 

Dεμση. 

(mm) 

πάρνο 

(mm) 
kg/m 

Φ 300 323.8 4.0 31.57  Φ 900 914.4 8.0 178.96 

Φ 300 323.8 5.0 39.34  Φ 900 914.4 10.0 223.21 

Φ 400 406.4 4.5 44.64  Φ 1000 1016 9.0 223.68 

Φ 400 406.4 5.2 51.49  Φ 1000 1016 11.0 272.84 

Φ 500 508 5.0 62.07  Φ 1200 1219.2 10.0 298.44 

Φ 500 508 6.4 78.62  Φ 1200 1219.2 12.7 378.17 

Φ 600 609.6 5.6 83.48  Φ 1500 1524 10.0 373.66 

Φ 600 609.6 7.1 105.72  Φ 1500 1524 12.0 447.80 

Φ 700 711.2 6.4 110.46  Φ 1800 1828.8 10.0 448.89 

Φ 700 711.2 8.0 138.84  Φ 1800 1828.8 14.3 640.39 

Φ 800 812.8 8.0 158.90  Φ 2000 2032 11.0 548.67 

Φ 800 812.8 9.5 188.74  Φ 2000 2032 14.3 712.11 

  Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kgr). 

Μνλάδα κέηξεζεο : ρηιηφγξακκν (kgr) 
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Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ6630.1 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ δύν θαη έλα ιεπηό         (2,01) 

 

Α.Σ. 4.11 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΤΓΡ-12.19) Κακπχιεο, ζπζηνιέο θαη ζπλαξκνγέο ραιπβδνζσιήλσλ 

Κακπχιεο, ζπζηνιέο θαη ζπλαξκνγέο ραιπβδνζσιήλσλ, απφ ηεκάρηα ραιπβδνζσιήλσλ 

ειηθνεηδνχο ξαθήο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10224, απφ ράιπβα θαηεγνξίαο L235, ηνπ ηδίνπ ηχπνπ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ ηνπ δηθηχνπ, κε 

ηελ πξνκήζεηα ησλ ραιπβδνζσιήλσλ, ηελ κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηελ θνπή ηεκαρίσλ θαη 

ηνκέσλ γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ, ηελ ζπγθφιιεζε θαη απνθαηάζηαζε 

ηεο κφλσζεο ζηηο ζέζεηο ζπγθνιιήζεσλ θαη ηνλ θαηαβηβαζκφ ζηφ φξπγκα γηα ηελ 

ζχλδεζε κε ην ήδε θαηαζθεπαζζέλ ηκήκα ηνπ δηθηχνπ.  

Δπηκέηξεζε αλά ρηιφγξακκν ραιπβδνειάζκαηνο (kg)  κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν 

θαη ην πάρνο ειάζκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε, κε εηδηθφ βάξνο 7,85 

gr/cm3, ρσξίο ζπλππνινγηζκφ ηνπ βάξνπο ηεο κφλσζεο. 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) αλεμαξηήησο ηνπ ηχπνπ ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο 

κνλψζεσο ησλ ζσιήλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

  Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kgr). 

Μνλάδα κέηξεζεο : ρηιηφγξακκν (kgr) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ6630.1 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ δύν θαη έλα ιεπηό         (3,30) 

 

Α.Σ. 4.12 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΤΓΡ-12.20) Φιάληδεο ζπγθφιιεζεο ραιχβδηλεο 

Κακπχιεο, ζπζηνιέο θαη ζπλαξκνγέο ραιπβδνζσιήλσλ, απφ ηεκάρηα ραιπβδνζσιήλσλ 

ειηθνεηδνχο ξαθήο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10224, απφ ράιπβα θαηεγνξίαο L235, ηνπ ηδίνπ ηχπνπ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ ηνπ δηθηχνπ, κε 

ηελ πξνκήζεηα ησλ ραιπβδνζσιήλσλ, ηελ κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηελ θνπή ηεκαρίσλ θαη 

ηνκέσλ γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ, ηελ ζπγθφιιεζε θαη απνθαηάζηαζε 

ηεο κφλσζεο ζηηο ζέζεηο ζπγθνιιήζεσλ θαη ηνλ θαηαβηβαζκφ ζηφ φξπγκα γηα ηελ 

ζχλδεζε κε ην ήδε θαηαζθεπαζζέλ ηκήκα ηνπ δηθηχνπ.  

Δπηκέηξεζε αλά ρηιφγξακκν ραιπβδνειάζκαηνο (kg)  κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν 

θαη ην πάρνο ειάζκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε, κε εηδηθφ βάξνο 7,85 

gr/cm3, ρσξίο ζπλππνινγηζκφ ηνπ βάξνπο ηεο κφλσζεο. 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) αλεμαξηήησο ηνπ ηχπνπ ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο 

κνλψζεσο ησλ ζσιήλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

  Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kgr). 

Μνλάδα κέηξεζεο : ρηιηφγξακκν (kgr) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ6622.1 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ ηέζζεξα θαη νγδόληα ιεπηά       (4,80) 

 

Α.Σ. 4.13 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΤΓΡ-16.19.01) Γηακφξθσζε ζχλδεζεο λένπ αγσγνχ χδξεπζεο απφ 

πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) ζε πθηζηάλελν, επίζεο απφ ΡΔ, ν νπνίνο έρεη απνκνλσζεί απφ ην 

δίθηπν, κε ηνπνζέηεζε εηδηθνχ ηεκαρίνπ. Γηα δηάκεηξν πθηζηακέλνπ αγσγνχ Φ 160 mm 

Γηακφξθσζε ζχλδεζεο λένπ αγσγνχ χδξεπζεο απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) κε πθηζηάκελν 

αγσγφ επίζεο απφ πνιπαηζπλέλην, ν νπνίνο έρεη απνκνλσζεί απφ ην δίθηπν, κε ρξήζε 

εηδηθνχ ηεκαρίνπ (ηαπ). 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ απαηηνχκελνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ (ηαπ) θαη  

ζπλδέζκσλ θαηαιιήισλ γηα ζσιελψζεηο πνιπαηζπιελίνπ (θιάληδεο, ειεθηξνκνχθεο 

θιπ) 

β. Ζ  πξνεηνηκαζία ηνπ πθηζηάκελνπ αγσγνχ, ε άληιεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην δίθηπν 

λεξνχ κε πδξαληιία, ε ηνπνζέηεζε ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ θαη ε ζχλδεζή ηνπ. 

γ. Ζ πξνζθφκηζε, ρξήζε θαη απνθφκηζε ησλ απαηηνπκέλσλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο ζσιήλσλ 

θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ πνιπαηζπιέλην θαη εθαξκνγήο ειεθηξνκνπθψλ. 
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Σηκή αλά ζχλδεζε θαηά ηα αλσηέξσ, αλάινγα κε ηελ δηαηνκή ηνπ πθηζηακέλνπ αγσγνχ, 

γηα δηάκεηξν πθηζηακέλνπ αγσγνχ Φ 160. 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεκάρην (ηεκ.) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ6622.1 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ εθαηόλ πελήληα πέληε      (155,00) 

 
 

5. ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 

 

Α.Σ. 5.1 

ΑΡΘΡΟ (ΖΛΜ5_Υ1) Αιεμηθέξαπλν αθίδνο 

Αιεμηθέξαπλν αθίδνο θαη ηξηγψλνπ γείσζεο κε ειεθηξφδηα ζρήκαηνο ζηαπξνχ 

γαιβαληζκέλα κήθνπο 2,5κ. κε ηελ αθίδα Φ16 χςνπο 380κκ. κε ην θαηεβαζηφ ηνπ 

πνιχθισλνπ ράιθηλνπ αγσγνχ 50κκ. θαη ηα ζηεξίγκαηα απηνχ, πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε θάζε πιηθνχ θαη κηθξνυιηθνχ πνπ απαηηείηαη γηα παξάδνζε ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεκάρην (ηεκ.) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΖΛΜ5 100,00%   

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ νθηαθόζηα        (800,00) 

 
Α.Σ. 5.2 

ΑΡΘΡΟ (ΖΛΜ5_Υ2) Ζιεθηξηθφο πίλαθαο 40HP 

Ζιεθηξηθφο πίλαθαο απφ ραιπβδνέιαζκα κε ζχξα, επίηνηρνο, πξνζηαζίαο IP 43, γηα 

ηξνθνδφηεζε ειεθηξνθηλεηήξα 40 HP, κεηά ησλ νξγάλσλ απηνχ, soft starter, κε γεληθφ 

δηαθφπηε, κεξηθφ δηαθφπηε κε αλάινγεο αζθάιεηεο, ακπεξφκεηξν, βνιηφκεηξν, αζθάιεηα 

νξγάλσλ θαη θσηηζκνχ, κεηαγσγηθφ δηαθφπηε γηα απηφκαηε θαη ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία, 

κεηαζρεκαηηζηή 220/42V κε αζθάιεηεο ρακειήο ηάζεσο, ξειέ 42V/6A γηα ηνλ 

απηνκαηηζκφ, ξειέ αζπκκεηξίαο ηάζεο, ξειέ επηηήξεζεο ηάζεο, ζεξκηθφ ξειέ 

ππεξεληάζεσο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα πξνζηαζίαο έλαληη μεξάο ιεηηνπξγίαο, 

ρξνλνδηαθφπηε 24 σξψλ, πιηθά, κηθξνυιηθά θαη θάζε εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ πίλαθα.  

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεκάρην (ηεκ.) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΖΛΜ5 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ ηξείο ρηιηάδεο εθαηόλ νγδόληα ηξία  (3.183,00) 

 
Α.Σ. 5.3 

ΑΡΘΡΟ (ΖΛΜ5_Υ3) Ζιεθηξηθφ αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα 40HP 

Ζιεθ/ην αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα νξηδφληην θπγφθεληξν κε ηελ βάζε θαη ην θφπιεξ, 

παξνρήο 30θ.κ. αλά ψξα, καλνκεηξηθνχ 200κ., κε βάζνο ηνπνζέηεζεο 0κ. (απφ 

δεμακελή), πνπ  πεξηιακβάλεη : 

α) νξηδφληηα πνιπβάζκηα θπγφθεληξε  αληιία , αθηηληθήο  ξνήο, δηπιήο έδξαζεο, 

θαηάιιειε γηα δηαρείξηζε  πφζηκνπ λεξνχ   

β) ειεθηξηθφ  θηλεηήξα ηζρχνο  40HP, 400V, 50Hz, 2.950rpm, βαζκνχ  πξνζηαζίαο  IP 

55, νξηδφληηαο  έδξαζεο Β3, ελεξγεηαθήο θιάζεο ΗΔ2, ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε κεηαιιηθή 

βάζε, θαηαζθεπαζκέλε απφ  ειεθηξνζπγθνιιεκέλνπο ράιπβεο κνξθνζηδήξνπ θαη 

ζπλδεδεκέλα κε εχθακπην θφπιεξ.  

Με ηελ βάζε απφ ζθπξφδεκα θαη κνξθνζίδεξν γηα ηελ ζηεξέσζε ηνπ αληιεηηθνχ, ηελ 

θακπχιε, ηνπο  ραιπβδνζσιήλεο θαηάζιηςεο 3ηληζψλ ηχπνπ manesman 10 κέηξσλ, 2  

εμαξκσηηθά ηεκάρηα 25atm, πιηθά, κηθξνυιηθά θαζψο  θαη θάζε εξγαζία πνπ απαηηείηαη  

γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ αληιεηηθνχ κεηά ησλ ζσιήλσλ θαηάζιηςεο, 

ζχκθσλα  κε  ηηο  ηερληθέο   πξνδηαγξαθέο   ηεο  κειέηεο . 

Σηκή   αλά  ηεκάρην  (ηεκ.) 
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Μνλάδα κέηξεζεο : ηεκάρην (ηεκ.) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΖΛΜ5 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ έληεθα ρηιηάδεο ηξηαθόζηα είθνζη επηά     (11.327,00) 

 
Α.Σ. 5.4 

ΑΡΘΡΟ (ΖΛΜ5_Υ4) Ζιεθηξηθή εγθαηάζηαζε 40HP 

Ζιεθηξηθή εγθαηάζηαζε  αληιεηηθνχ, δειαδή πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθψλ, 

κηθξνυιηθψλ θαη εξγαζία γηα ηελ εγθαηάζηαζε κηαο γξακκήο απφ γλψκνλα ΓΔΖ ζε 

ειεθηξηθφ πίλαθα κε αλάινγν θαιψδην ζε ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλν 3 ηληζψλ, θαιψδηα 

ηξνθνδνζίαο θηλεηήξα  40 HP ζε ζηδεξνζσιήλα 3 ηληζψλ αλαιφγνπ δηαηνκήο, βάζε απφ 

κπεηφλ ηχπνπ Ε ζηεξέσζεο θηβσηίσλ ΓΔΖ θαη φηη άιιν θξίλεηαη απαξαίηεην θαη δελ 

πεξηγξάθεηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεκάρην (ηεκ.) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΖΛΜ5 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ δύν ρηιηάδεο ηξηαθόζηα πελήληα        (2.350,00) 

 
Α.Σ. 5.5 

ΑΡΘΡΟ (ΖΛΜ5_Υ5) Απηνκαηηζκνί ιεηηνπξγίαο 40HP 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο ρισξησηή 25atm θαη ελφο αζχξκαηνπ θινηέξ (ζχζηεκα 

ηειερεηξηζκνχ αληιίαο απφ δεμακελή, κε ειηαθφ θνξηηζηή ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ΡΣ630, 

πνπ απνηειείηαη απφ πνκπφ, δέθηε, ηξνθνδνηηθφ δέθηε, θινηέξ ζηάζκεο, θεξαία, 

θαιψδην θεξαίαο, βάζεηο ζχλδεζεο δέθηε - ηξνθνδνηηθνχ, ειηαθφ πάλει 12V - 10W), 

πξνζηαζία απφ ελ μεξψ ιεηηνπξγία κε δηαθφπηε ξνήο, πιηθά, κηθξνυιηθά θαη φηη άιιν 

απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεκάρην (ηεκ.) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΖΛΜ5 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ δύν ρηιηάδεο εμαθόζηα πελήληα ηξία  (2.653,00) 

 
Α.Σ. 5.6 

ΑΡΘΡΟ (ΖΛΜ5_Υ6) Ζιεθηξηθφο πίλαθαο 50HP 

Ζιεθηξηθφο πίλαθαο απφ ραιπβδνέιαζκα κε ζχξα, επίηνηρνο, πξνζηαζίαο IP 43, γηα 

ηξνθνδφηεζε ειεθηξνθηλεηήξα 50 HP, κεηά ησλ νξγάλσλ απηνχ, soft starter, κε γεληθφ 

δηαθφπηε, κεξηθφ δηαθφπηε κε αλάινγεο αζθάιεηεο, ακπεξφκεηξν, βνιηφκεηξν, αζθάιεηα 

νξγάλσλ θαη θσηηζκνχ, κεηαγσγηθφ δηαθφπηε γηα απηφκαηε θαη ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία, 

κεηαζρεκαηηζηή 220/42V κε αζθάιεηεο ρακειήο ηάζεσο, ξειέ 42V/6A γηα ηνλ 

απηνκαηηζκφ, ξειέ αζπκκεηξίαο ηάζεο, ξειέ επηηήξεζεο ηάζεο, ζεξκηθφ ξειέ 

ππεξεληάζεσο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα πξνζηαζίαο έλαληη μεξάο ιεηηνπξγίαο, 

ρξνλνδηαθφπηε 24 σξψλ, πιηθά, κηθξνυιηθά θαη θάζε εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ πίλαθα.  

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεκάρην (ηεκ.) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΖΛΜ5 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ ηξείο ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα νγδόληα επηά (3.487,00) 

 
Α.Σ. 5.7 

ΑΡΘΡΟ (ΖΛΜ5_Υ7) Ζιεθηξηθφ αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα 50HP 

Ζιεθ/ην αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ππνβξχρην, παξνρήο  30θ.κ.αλά ψξα, καλνκεηξηθνχ 260κ, 

κε βάζνο  ηνπνζέηεζεο 80κ., πνπ πεξηιακβάλεη :  

α) ππνβξχρηα πνιπβάζκηα θπγφθεληξε αληιία αθηηληθήο ξνήο , θαηαζθεπαζκέλε απφ  

αλνμείδσην ράιπβα  
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β) ππνβξχρην αλνμείδσην ειεθηξηθφ θηλεηήξα ηζρχνο 50HP, 400V, 50Hz, 2.860rpm, 

βαζκνχ πξνζηαζίαο IP68, θαηάιιειν γηα δηαρείξηζε πφζηκνπ λεξνχ.  

Με ηελ βάζε απφ ζθπξφδεκα θαη κνξθνζίδεξν γηα ηελ ζηεξέσζε ηνπ αληιεηηθνχ, ηελ 

θακπχιε, ηνπο  ραιπβδνζσιήλεο θαηάζιηςεο 3 ηληζψλ ηχπνπ manesman 80 κέηξσλ, πιηθά, 

κηθξνυιηθά θαζψο θαη θάζε εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

ηνπ αληιεηηθνχ κεηά ησλ ζσιήλσλ θαηάζιηςεο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηεο κειέηεο. 

Σηκή   αλά  ηεκάρην  (ηεκ.) 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεκάρην (ηεκ.) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΖΛΜ5 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ είθνζη ρηιηάδεο εμαθόζηα ηξηάληα δύν      (20.632,00) 

 
Α.Σ. 5.8 

ΑΡΘΡΟ (ΖΛΜ5_Υ8) Ζιεθηξηθή εγθαηάζηαζε 50HP 

Ζιεθηξηθή εγθαηάζηαζε  αληιεηηθνχ, δειαδή πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθψλ, 

κηθξνυιηθψλ θαη εξγαζία γηα ηελ εγθαηάζηαζε κηαο γξακκήο απφ γλψκνλα ΓΔΖ ζε 

ειεθηξηθφ πίλαθα κε αλάινγν θαιψδην ζε ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλν 3 ηληζψλ, θαιψδηα 

ηξνθνδνζίαο θηλεηήξα  40 HP ζε ζηδεξνζσιήλα 3 ηληζψλ αλαιφγνπ δηαηνκήο, βάζε απφ 

κπεηφλ ηχπνπ Ε ζηεξέσζεο θηβσηίσλ ΓΔΖ θαη φηη άιιν θξίλεηαη απαξαίηεην θαη δελ 

πεξηγξάθεηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεκάρην (ηεκ.) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΖΛΜ5 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ ηξείο ρηιηάδεο ελληαθόζηα ηξηάληα δύν  (3.932,00) 

 
Α.Σ. 5.9 

ΑΡΘΡΟ (ΖΛΜ5_Υ9) Απηνκαηηζκνί ιεηηνπξγίαο 50HP 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο αζχξκαηνπ θινηέξ (ζχζηεκα ηειερεηξηζκνχ αληιίαο απφ 

δεμακελή, κε ειηαθφ θνξηηζηή ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ΡΣ630, πνπ απνηειείηαη απφ πνκπφ, 

δέθηε, ηξνθνδνηηθφ δέθηε, θινηέξ ζηάζκεο, θεξαία, θαιψδην θεξαίαο, βάζεηο ζχλδεζεο 

δέθηε - ηξνθνδνηηθνχ, ειηαθφ πάλει 12V - 10W), πξνζηαζία απφ ελ μεξψ ιεηηνπξγία κε 

δηαθφπηε ξνήο, πιηθά, κηθξνυιηθά θαη φηη άιιν απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε ζε πιήξε 

θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεκάρην (ηεκ.) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΖΛΜ5 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ ρίιηα ελληαθόζηα δέθα ελλέα   (1.919,00) 

 
Α.Σ. 5.10 

ΑΡΘΡΟ (ΖΛΜ5_Υ10) Βαιβίδα πξφιεςεο πιήγκαηνο 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε κηαο βαιβίδαο πξφιεςεο πιήγκαηνο DN80, PN 25atm, ελφο 

ηαυ, κηαο ρπηνζηδεξήο δηθιείδαο ζχξηνπ DN80, PN 25atm, πιηθά, κηθξνυιηθά θαη θάζε 

εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη παξάδνζε ζε 

πιήξε θαη ιεηηνπξγία. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεκάρην (ηεκ.) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΖΛΜ5 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ ηξείο ρηιηάδεο εμαθόζηα δέθα επηά  (3.617,00) 

 
Α.Σ. 5.11 

ΑΡΘΡΟ (ΖΛΜ5_Υ11) Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε αληιεηηθνχ 
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Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε, δειαδή πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε δχν ρπηνζηδεξψλ δηθιείδσλ 

ζχξηνπ Φ160mm 25atm, ελφο αληεπίζηξνθνπ Φ160 25 atm, ελφο ηαυ, κηαο βάζεο, κηαο 

θακπχιεο, πιηθά, κηθξνυιηθά θαη θάζε εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη ιεηηνπξγία. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεκάρην (ηεκ.) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΖΛΜ5 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ νθηώ ρηιηάδεο πεληαθόζηα ηξηάληα ηέζζεξα (8.534,00) 

 

Α.Σ. 5.12 

ΑΡΘΡΟ (ΖΛΜ52_Υ12) Ζιεθηξηθφο πίλαθαο 

Ζιεθηξηθφο πίλαθαο απφ ραιπβδνέιαζκα "ληεθαπέ" κεηά ζχξαο, εληνηρηζκέλνο, 

πξνζηαζίαο P30, δηαζηάζεσο 50Υ35mm, πιήξεο κε ηα φξγαλα απηνχ (δηαθφπηεο, 

αζθάιεηεο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θιπ.) θαη κεηά ησλ ζηεξηγκάησλ, νπψλ εηζφδνπ θαη 

εμφδνπ ησλ ειεθηξνγξακκψλ, αθξνδεθηψλ, θαισδηψζεσλ εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο, 

κηθξνυιηθψλ θαη ηνπ ρξσκαηηζκνχ ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ κε κεηαιιηθφ ρξψκα, ήηνη 

πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε θαη εγθαηάζηαζε πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εξγαζίαο εζσηεξηθήο 

ζπλδεζκνινγίαο ησλ νξγάλσλ ηνπ πίλαθα, ηεο ζπλδεζκνινγίαο ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ 

αθίμεσο θαη αλαρσξήζεσο θαη ησλ δνθηκψλ γηα παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεκάρην (ηεκ.) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΖΛΜ52 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ πεληαθόζηα είθνζη έλα      (521,00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πληάρζεθε Θεσξήζεθε 

Οξρνκελφο 07-12-2018 Οξρνκελφο 07-12-2018 

Οη κειεηεηέο O  πξ/λνο Γ.Σ.Τ. 

    

    

    

Γξεγφξεο Ζιηφπνπινο     Γηψξγνο ηάκνπ Βαζίιεο Σνχληαο 

πνιηηηθφο κεραληθφο  ειεθ. κεραληθφο Σ.Δ. πνιηηηθφο κεραληθφο 
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