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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ 

 

 
ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ΔΡΓΑ 

 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Aληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε 

Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε.  

 

1.1 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, 

φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δξγνπ. Οη ηηκέο 

κνλάδνο  πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη 

φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε 

Γεκνπξάηεζεο. 

 

Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ 

κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο. 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ελδεηθηηθά θαη φρη 

πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη  ηα θάησζη: 

 

1.1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα 

εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θιπ πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε 

δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  

 

1.1.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ, 

κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ 

απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο  ηνπο,  κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ 

κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ 

εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε  αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

  

 Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ 

πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπσλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο 

απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Οξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη 

ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην Ι.Κ.Α., ζε 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), 

δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο 

Δξγαζίαο (αδείαο,  νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο 
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απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη 

ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θιπ, ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ 

ησλ εηδηθνηήησλ, ππαιιήισλ εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ θιπ.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

  

1.1.4 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηαξξχζκηζεο απηψλ, αλέγεξζεο γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ 

θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο 

ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ 

επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.5 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ, απνκάθξπλζήο ηνπο 

κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη  νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ 

απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Οξνπο. 

 

1.1.6 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, εάλ 

πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην 

εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.7 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηα-ζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, εθ’ 

φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηήκαησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ 

(ζπαζηεξν-ηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, θιπ, ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

 

ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή ησλ 

ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά 

πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο 

ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο 

ζην Δξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε 

θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ  θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν 

πιηθφ)  θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  

 

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

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 

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

(β)  Οηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, αιιά έρεη 

δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

 

1.1.8 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Δξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα 

κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινηπέο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο 

θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηνπ Δξγνπ. 

 

1.1.9 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο θαη ηελ 

ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ 

θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, 

ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, 

πνηακψλ, αθηψλ  θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο 

θιπ) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

 

1.1.10 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο 

‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ζηελ κειέηε, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο 

φξνπο δεκνπξάηεζεο  (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη  δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε 

κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.) 
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1.1.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 

θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε 

ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, 

ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη 

επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο 

ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Δξγνπ), ε 

απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Δξγν.  

 

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη ζε 

εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

 

1.1.12 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο θαη 

ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ  αδξαλψλ πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ 

θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε 

κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  

  

 Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Δξγνπ πξνδηαγξαθέο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ.   

 

1.1.13 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη 

πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

 

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

(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ  (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ),  

(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα απηά 

θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, ΓΔΤΑx θιπ.),  

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

(ε)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ  (ηνπνγξαθηθψλ, 

εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη 

αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  

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

(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα 

νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε 

άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 

 

1.1.14 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη  νρεκάησλ ζηηο ζέζεηο 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 

 

(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m,  γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαηξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο 

αξκφδηεο Αξρέο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε ηηκνιφγεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ 

έξγνπ.  

 

 (2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία πεδψλ 

θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ 

πεξίθξαμε  ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ 

πξνθχπηεη απφ κειέηε ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη 

απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ 

πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε 

απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε ηηκνιφγεζε απηψλ ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ. 
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1.1.15 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ,  παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο 

ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ησλ ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θιπ) 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηελ 

Δ..Τ., νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο, πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο θ.ν.θ.), 

θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ 

ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, 

πςειφο νξηδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]), ζχκθσλα κε ηα 

θαζνξηδφκελα ζηελ Σ..Τ. θαη γεληθφηεξα ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο νη δαπάλεο 

ζχληαμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ Δξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ 

Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Δξγνπ  (ΑΤ-ΦΑΤ) θαη ηνπ  Μεηξψνπ Έξγνπ θαη παξαγσγήο ηνπ 

αξηζκνχ αληηηχπσλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.16 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην ρψξν ηνπ 

έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο 

ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε επξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ 

πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ  πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία 

πξνο έιεγρν. 

  

1.1.17 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε). 

 

1.1.18 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία  ησλ εληνπηδνκέλσλ κε 

εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω.   

 

1.1.19 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο θνίηεο πνηακψλ ή 

ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) 

θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη 

πεγαίσλ λεξψλ, ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην 

πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.20 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ θαζαξνχ θαη 

απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα 

ηελ  απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε 

θαηαζθεπέο θαη εκπφδηα θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη. 

 

1.1.21 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

1.1.22 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ 

έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, 

φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο 

απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ 

(πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ι.π.), εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο 

Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 

 

1.1.23 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. πνπ δηαζρίδνπλ 

εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε 

γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη 

πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Δξγνπ. 

 

1.1.24 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα θάζε 

είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ 

δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, 

εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θιπ) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ 

ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ  δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 
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1.1.25 Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ  ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, ζχκθσλα κε φζα 

αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.26 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο δαπάλεο γηα ηηο 

εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ  θαηαζθεπήο ηνπ 

Δξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή 

βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο  εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ 

ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο 

ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή 

βειηίσζε ππαξρνπζψλ θαη ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ), ζχκθσλα 

κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

 

1.1.27 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, ηερληθψλ έξγσλ 

θ.ι.π., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 

ηδηάηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.28 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ απφ ηνλ 

Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο 

επζηάζεηαο πξαλψλ, κειέηεο ηθξησκάησλ, κειέηεο εμπγίαλζεο εδάθνπο θιπ. 

 

1.1.29 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο  εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Γεκφζηεο 

Δπηρεηξήζεηο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο (Γ.Δ.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εθηφο αλ 

πξνβιέπεηαη ηδηάηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.30 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ 

ζην Δξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Δξγνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο θαη ζηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηάηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.31 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ  θαη γεληθά φιεο νη 

ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο 

φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ Δξγνπ. 

 

1.1.32 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη 

απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θιπ), ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

 

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

  

(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη κέηξα γηα λα 

απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή άιιεο εξγαζίεο. 

 

1.1.33 Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή. 

 

1.2 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ  Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) 

θαη Οθέινπο (Ο.Δ.) ηνπ Αλαδφρνπ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο θξαηήζεηο ή 

ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, 

δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο 

γξαθείσλ θ.ι.π. , ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή είθνζη νθηψ ηνηο εθαηφ 

(28%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ 

Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
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1.3 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ 

Έξγνπ. 

 

1.4   Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά έλαληη 

παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ 

λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην 

αθφινπζν παξάδεηγκα: 

 

Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ ζθπξφδεκα, 

PVC, GRP θιπ 

 

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 ζε 

κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 

 

     DN / DM  

 

  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

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

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

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

 

 
Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] παξαπιεύξωο ηεο 

αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΕΤΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ηωλ, 

θαηά πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ. 

 

Η Δεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, κε 

βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ωο άλω δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ θαζνξίδνληαη νη αθόινπζεο 

ηηκέο κνλάδαο ζε €/m
3
.km 

 

ε αζηηθέο πεξηνρέο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,28   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Δθηόο πόιεωο   

 · νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,20   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19   

 · νδνί θαθήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,25   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

 · εξγνηαμηαθέο νδνί   

 - απφζηαζε < 3 km 0,22   

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20   

Πξόζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε αλακνλή 

θνξηνεθθόξηωζεο (αζθαιηηθά, εθζθαθέο ζεκειίσλ 

) 
0,03 
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Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] ηωλ άξζξωλ ηνπ 

παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε θπβηθά κέηξα (m
3
), θαηά ηνλ ηξόπν 

πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.  

 

ε θακία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε άιιε 

πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνύκελα m
3
 θάζε εξγαζίαο, όπωο 

θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 

 

Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην, πξνζηίζεηαη ζηελ 

ηηκή βάζεωο ηωλ άξζξωλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη αλαζεωξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε 

θαζνξηδόκελν θωδηθό αλαζεώξεζεο (δελ πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεώξεζε ηνπ 

κεηαθνξηθνύ έξγνπ). 

 

 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

1. Πίλαθαο Καηάξγεζεο Πξνδηαγξαθώλ θαη Αληηθαηάζηαζεο κε ΔΣΔΠ. 

Παξαηήξεζε: η αναγραθή παύλας ζηην ζηήλη Κωδ. ΕΣΕΠ ζημαίνει όηι δεν σπάρτει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για ηο εν λόγω 

ανηικείμενο εργαζιών 

 

 

Α. ΑΝΣΙΣΟΙΥΗΗ ΑΡΘΡΩΝ NET ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ (ΤΓΡ) ME ΣΙ ΔΣΔΠ 
 

Κωδ. NET 

ΤΓΡ 
ύληνκε πεξηγξαθή Κωδ. ΔΣΔΠ 

ΈΛΟΣΣΠ1501-' + 

 1. ΔΚΚΑΦΔ  
3.01 Δθζθαθέο ηάθξσλ ή δησξχγσλαξδεπηηθψλ ή απνζηξαγγηζηηθψλ δηθηχσλ 

ζε εδάθε γαηψδε - εκηβξαρψδε 
 

3.01.02 Με ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ επί απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζηνλ 

ρψξν αηηφζεζεο ή απφξξηςεο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 
08-01-01-00 

3.10 Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή 
Ηκηβξαρψδεο  [εθαξκνγή ζε φια ηα ππνάξζξα] 

08-01-03-01 

3.12 Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα 

ΟΚΩ. 

— 

 2. ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ - ΑΠΟΞΗΛΩΔΙ - ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ 
4.01.01 Καζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκαησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα  Με ρξήζε αεξνζπκπηεζηψλ θ.ιπ. ζπκβαηηθψλ κέζσλ (εξγαιεία 

πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία, πδξαπιηθέο ζθήλεο θ.ιπ.) 

15-02-01-01 

4.04 Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ. — 

4.05 Απνμήισζε θξαζπέδσλπξφρπησλ ή κή — 

4.09 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ. — 

4.10 Αλαθαηαζθεπή θαη επαλαθνξά πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή ηηιαηείαο απφ 

ηζηκεληφπιαθεο 
08-06-08-03 

 3. ΔΠΙΥΩΜΑΣΑ - ΔΠΙΥΩΔΙ 

5.05 Δπίρσζε θάζε είδνπο νξπγκάησλ εληφο πφιεσο κε ζξαπζηφ πιηθφ 
ιαηνκείνπ ηεο Π.Σ.Π. Ο-150 

08-01-03-02 

5.08 Γηάζηξσζε θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν νξπρείνπ ή ρεηκάξξνπ. 08-01-03-02 

5.09 Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ακκνραιηθψδε πιηθά  

 4. ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΤΓΑΣΩΝ  
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6.01 Λεηηνπξγία εξγνηαμηαθψλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ [γηα φια ηα ππν-

άξζξα] 
08-10-01-00 

08-10-02-00 

6.02 Δξγαζίεο ππνβηβαζκνχ ζηάζκεο πδάησλ κε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο well - 

point, αλά εκέξα, βάζεη εκεξνινγίνπ απαζρφιεζεο. [γηα φια ηα ππνάξζξα] 
08-10-03-00 

 5. ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΔΙ  
7.03 Υξήζε ραιπβδίλσλ παζζαινζαλίδσλ. 11-02-02-00 
7.04 Έκπεμε ραιπβδίλσλ παζζαινζαλίδσλ. 11-02-02-00 
7.05 Δμφιθπζε ραιπβδίλσλ παζζαινζαλίδσλ. — 
7.06 Αληηζηεξίμεηο παξεηψλ ράλδαθνο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα — 
 6. ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ - ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ  
9.10 Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 

[γηα φια ηα ππν-άξζξα] 
01-01-01-00 

01-01-02-00 
01-01-03-00 

01-01-04-00 

01-01-05-00 

01-01-07-00 

 7.  ΩΛΗΝΩΔΙ-ΓΙΚΣΤΑ  
12.14 Πιαζηηθνί ζσιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) [γηα φια ηα ππνάξζξα] — 

 8. ΤΚΔΤΔ ΓΙΚΣΤΩΝ ΩΛΗΝΩΔΩΝ  

13.03 Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο, κε ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ 

θαη πιήξε εγθαηάζηαζε {γηα φια ηα ππνάξζξα] 
08-06-07-02 

 9. ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΩΝ, ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ 
 

16.15 χλδεζε πθηζηάκελνπ αγσγνχ απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ εθηφο ΡΔ κε λέν 

αγσγφ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ θαη δηακέηξνπ κε ρξήζε εηδηθψλ ζπλδέζκσλ, 

κε απνκφλσζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο. 

— 

2. Πίλαθαο Θεζκνζεηεκέλωλ Δλαξκνληζκέλωλ Πξνηύπωλ 
 

ΚΩΓ. 

ΦΔΚ 

ΚΩΓΙΚΟ ΔΛΟΣ Σίηινο Πξνηύπνπ Καηαζθεπαζηηθόο ηνκέαο 

4 ΔΛΟΣ ΔΝ 12620 Αδξαλή γηα ζθπξφδεκα Γεληθήο εθαξκνγήο 

2 ΔΛΟΣ ΔΝ 998-1 Πξνδηαγξαθή θνληακάησλ ηνηρνπνηίαο - 

Μέξνο 1: Δμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά 

επηρξίζκαηα 

Κηηξηαθά έξγα 

2 ΔΛΟΣ ΔΝ 998-2 Πξνδηαγξαθή θνληακάησλ ηνηρνπνηίαο - 

Μέξνο 2 θνλίακα ηνηρνπνηίαο 

Κηηξηαθά έξγα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 13813 Τιηθφ επηθάιπςεο θαη επηρξίζεηο δαπέδσλ -

Τιηθφ επηθάιπςεο - Ιδηφηεηεο θαη απαηηήζεηο 

Κηηξηαθά έξγα 

 

3.Πίλαθαο αληηζηνίρεζεο ΔΣΔΠ θαη ηζρπόληωλ ΝΔΣ 

 

ΚΩΓΙ

ΚΟ   
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Κωδηθόο 

Αλαζ/ζεο 

Μνλ. 

Μεηξ. 
ΔΣΔΠ 

παιηέο 

πξνδηαγξαθέο 

  ΔΠΙΥΩΜΑΣΑ - ΔΠΙΥΩΔΙ         

5.05 

Δπίρσζε θάζε είδνπο νξπγκάησλ 

εληφο πφιεσο κε ζξαπζηφ πιηθφ 

ιαηνκείνπ ηεο Π.Σ.Π. Ο-150 

    

08-01-03-02 ΠΣΠ Ο-150 
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ΟΜΑΓΑ 1 ΔΠΙΚΔΤΔ ΒΛΑΒΩΝ 

 

                          

Α.Σ.: 1 Απνθαηάζηαζε δηαξξνήο αγωγνύ παξνρήο ύδξεπζεο (κέρξη θαη 

Φ32) 

Άξζξν ΤΓΡ ΝΔΟ 1  

Κωδ.  

Αλαζεώξεζεο: 

ΤΓΡ 

6621.1 

100,00% 

 

Απνθαηάζηαζε δηαξξνήο αγσγνχ παξνρήο χδξεπζεο ζε νπνηνδήπνηε νδφζηξσκα (κε πιηθά, 

κε ηηο πδξαπιηθέο εξγαζίεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο). Αγσγφο απφ πιηθφ 

πάζεο θχζεσο. Γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε Γηαξξνήο ζε αγσγνχο παξνρήο Ύδξεπζεο κέρξη θαη 

Φ32. 

Δπέκβαζε ζην ηκήκα απφ ην θξεάηην παξνρήο χδξεπζεο ηνπ θαηαλαισηή (πνπ βξίζθεηαη 

εθηφο ηεο νηθίαο – νηθνδνκηθήο γξακκήο) κέρξη θαη ηελ ζέιια ή ην θνιάξν παξνρήο πνπ βξίζθεηαη επί 

ηνπ  θεληξηθνχ αγσγνχ χδξεπζεο (Φ50 θαη πάλσ) θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηαξξνήο κε 

ηνπνζέηεζε λένπ ζσιήλα, θξνπλνχ, ξαθφξ, ζέιιαο - θνιάξνπ πάξνρήο ή φηη άιινπ πιηθνχ απαηηείηαη 

αλάινγα κε ηελ αηηία ηεο δηαξξνήο πνπ ζα δηαπηζησζεί. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη έιεγρνο ηεο 

ζηεγαλφηεηαο ηεο λέαο ζχλδεζεο. Πεξηιακβάλεηαη θαη ε απνθαηάζηαζε ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε.  

Δπέκβαζε κέρξη 3 κέηξα. Γηα θάζε επηπιένλ κέηξν επηπιένλ ρξέσζε αλά κέηξν. 

 

ηελ ηηκή επηζθεπήο αγσγνχ δηθηχνπ χδξεπζεο απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ θαηαζθεπήο θαη κε 

νπνηνδήπνηε πιηθφ επηζθεπήο, επξηζθφκελνπ ελ ιεηηνπξγία πεξηιακβάλεηαη : 

α.     Δληνπηζκνχο θαη θιείζηκν δηθιείδσλ γηα απνκφλσζε θαη κεηά ην ηέινο ηεο επηζθεπήο ην άλνηγκα 

ησλ δηθιείδσλ.   

αα.     Η απνκφλσζε ηνπ ππφ επηζθεπή δηθηχνπ νπνχ απηφ απαηηείηαη θαη είλαη δπλαηφλ ζε 

ζπλελλφεζε θαη κε ηελ βνήζεηα ηεο ππεξεζίαο, κε ην θιείζηκν βαλψλ, ρξήζε SOUEEZ-OFF ε κε 

νπνηνδήπνηε άιιν κέζν. 

β. Υάξαμε δηα ρξήζεσο αζθαιηνθφπηνπ, θαζαίξεζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο ή εηδηθνχ 

αζθαιηηθνχ ηάπεηα νπνηνπδήπνηε πάρνπο ή ζθπξνδέκαηνο θάζε είδνπο άνπινπ ή νπιηζκέλνπ θαη ζε 

νπνηαδήπνηε ζηάζκε πάλσ ή θάησ απφ ην δάπεδν εξγαζίαο . 

γ. Δθζθαθή ηάθξνπ εληφο νξχγκαηνο κε κέγηζηεο δηαζηάζεηο  νξχγκαηνο κήθνπο 3,00 m x 

πιάηνπο 1,50 m αλεμαξηήησο  βάζνπο ζε θάζε είδνπο έδαθνο κε κεραληθά κέζα ή ρεηξνλαθηηθά φπνπ 

ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην κε παξνπζία ή κε πδάησλ, αληιήζεηο ησλ πδάησλ θαη  αληηζηήξημε γηα 

βάζνο νξχγκαηνο κεγαιχηεξν απφ 1,50 κέηξν. 

δ. Καζαίξεζε, απνζχλζεζε θαη απνμήισζε θξαζπεδνξείζξσλ απφ ζθπξφδεκα θάζε είδνπο, 

άνπιν ή νπιηζκέλν θαη νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο θαη χςνπο, εθηεινχκελεο νη ζρεηηθέο 

εξγαζίεο κε κεραληθά κέζα.  

ε. Καζαίξεζε, απνζχλζεζε θαη απνμήισζε ηζηκεληφπιαθσλ ή πιαθηδίσλ θάζε είδνπο, άνπινπ ή 

νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ ππνζηξψκαηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα ή 

νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ, νπνηνπδήπνηε πάρνπο, εθηεινχκελεο νη πην πάλσ εξγαζίεο κε κεραληθά 

κέζα. 

ζη. Οη εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, κεηαθνξάο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ επηζθεπήο 

θαη απνθαηάζηαζεο ηεο ηνκήο ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη απνκάθξπλζεο ησλ 

πξντφλησλ θαζαίξεζεο θαη  εθζθαθήο ζε ζέζε πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ ππεξεζία. 

δ.       Οη εξγαζίεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ επηζθεπήο ηνπ 

αγσγνχ, φπσο θνπή θαη απνκάθξπλζε ηνπ θαηεζηξακκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ αγσγνχ, κε νπνηνδήπνηε 

κέζνλ ,ηελ ρξήζε θαηαιιήισλ εμαξηεκάησλ γηα ηελ ζχλδεζε ησλ αγσγψλ (δηκπψ, καλζφλ ηαρείαο 

επηζθεπήο, ειεθηξνκνχθεο, ζπλδέζκνπο, κηθξνυιηθά θ.ιπ.),   αθινπζψληαο πάληα ηηο νδεγίεο ηεο 

ππεξεζίαο. 
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ζη. Αλαθαηαζθεπή (επαλαθνξά) πεδνδξνκίνπ απφ ηζηκεληφπιαθεο 50x50 ή ηζηκεληνπιαθηδίσλ 

δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ ή άιινπ είδνπο επηζηξψζεσλ, έηζη ψζηε ην πεδνδξφκην λα επαλέιζεη ζηελ 

πξφηεξα θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή.  

ζ. Αλαθαηαζθεπή (επαλαθνξά) πεδνδξνκίνπ κε άνπιν ζθπξφδεκα C12/15 πάρνπο 10 cm 

ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή ζε πεξίπησζε πνπ ην ππάξρνλ πεδνδξφκην είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν απφ άνπιν ζθπξφδεκα.  

η. Δπαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ δειαδή θαηαζθεπή ηνπ ξείζξνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα 

C12/15 ρπηνχ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κεηά ηεο δαπάλεο ησλ μπινηχπσλ θαη ε ηνπνζέηεζε 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ή ρπηψλ επί ηφπνπ θξαζπέδσλ απφ ζθπξφδεκα C16/20, ζχκθσλα κε ηηο 

ηππνπνηεκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ εκπνξίνπ. 

ηα.    Πιήξεο επαλαπιήξσζε ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ ηεο Π.Σ.Π. Ο-150 ζε  

          ζηξψζεηο  πάρνπο κέρξη 25 cm κε ηελ έθξηςε, δηάζηξσζε, πιάγηεο κεηαθνξέο, ην θνπάληζκα     

          ή ηελ  ρξεζηκνπνίεζε δνλεηηθψλ αιιά φρη επηβιαβψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηερληθψλ έξγσλ  

          κέζσλ ή  άιισλ εηδηθψλ ζπκππθλσηψλ. Ο βαζκφο ζπκπχθλσζεο δελ πξέπεη, λα είλαη  

          θαηψηεξνο απφ 95%  (ηξνπνπνηεκέλε δνθηκαζία Proctor). Καηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηα  

          ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. 

ηβ. Δπαλαθνξά αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο ζε δχν ζηξψζεηο (πάρνπο 5 cm εθάζηε) ή 

νδνζηξψκαηνο απφ ζθπξφδεκα θάζε είδνπο άνπιν ή νπιηζκέλν πάρνπο 10 cm ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο αληίζηνηρεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο.  

ηγ. ε πεξίπησζε πνπ ν δξφκνο ή ην πεδνδξφκην είλαη αδηακφξθσηα ε επαλαθνξά ηνπ δξφκνπ θαη 

ηνπ πεδνδξνκίνπ ζα γίλεηαη ζηελ πξφηεξα κνξθή ρσξίο λα γίλεηαη θακία κείσζε ηνπ παξφληνο 

Σηκνινγίνπ. 

           

          Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δείρλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζην λα κε 

εηζρσξήζνπλ λεξά θαη ρψκαηα ζην δίθηπν. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη  ην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ, ε 

δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα παληφο είδνπο πιηθψλ  , ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν 

ηνπ έξγνπ φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ,   ε θνξηνεθθφξησζε  θαη ε ζηαιία ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ησλ αλαθεξνκέλσλ εξγαζηψλ .    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

 

Α.Α. 1.1 Σηκή αλά ηεκάρην ζύκθωλα κε ηα αλωηέξω (κέρξη 3 κέηξα). 

Οινγξάθωο: ελελήληα επξώ  

Αξηζκεηηθόο: 90,00€ 

 

Α.Α. 1.2 Σηκή αλά κέηξν γηα απνδεκίωζε γηα θάζε επηπιένλ κέηξν, πέξα ηωλ ηξηώλ κέηξωλ 

(3κ) 

Οινγξάθωο: νρηώ επξώ  

Αξηζκεηηθόο: 8,00€ 

 

Α.Σ.: 2 Απνθαηάζηαζε δηαξξνήο αγωγνύ ύδξεπζεο (από Φ50 θαη πάλω) 

ζε Αζθαιηόδξνκν - ηζηκεληόδξνκν - πιαθόζηξωην 

Άξζξν ΤΓΡ ΝΔΟ 2  

Κωδ.  

Αλαζεώξεζεο: 

ΤΓΡ 

6621.1 

100,00% 

 

Απν                                    Απνθαηάζηαζε δηαξξνήο αγσγνχ χδξεπζεο ζε Αζθαιηφδξνκν - ηζηκεληφδξνκν - πιαθφζηξσην (κε 

πιηθά, κε ηηο πδξαπιηθέο εξγαζίεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο). Αγσγφο απφ 

πιηθφ πάζεο θχζεσο. Γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε Γηαξξνήο ζε αγσγνχο Ύδξεπζεο νπνησλδήπνηε 

δηαηνκψλ. Δπέκβαζε κέρξη 3 κέηξα. Γηα θάζε επηπιένλ κέηξν επηπιένλ ρξέσζε αλά κέηξν. 
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ηελ ηηκή επηζθεπήο αγσγνχ δηθηχνπ χδξεπζεο απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ θαηαζθεπήο θαη κε 

νπνηνδήπνηε πιηθφ επηζθεπήο, επξηζθφκελνπ ελ ιεηηνπξγία πεξηιακβάλεηαη : 

 

α.     Δληνπηζκνχο θαη θιείζηκν δηθιείδσλ γηα απνκφλσζε θαη κεηά ην ηέινο ηεο επηζθεπήο ην άλνηγκα 

ησλ δηθιείδσλ.   

αα.     Η απνκφλσζε ηνπ ππφ επηζθεπή δηθηχνπ νπνχ απηφ απαηηείηαη θαη είλαη δπλαηφλ ζε 

ζπλελλφεζε θαη κε ηελ βνήζεηα ηεο ππεξεζίαο, κε ην θιείζηκν βαλψλ, ρξήζε SOUEEZ-OFF ε κε 

νπνηνδήπνηε άιιν κέζν. 

β. Υάξαμε δηα ρξήζεσο αζθαιηνθφπηνπ, θαζαίξεζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο ή εηδηθνχ 

αζθαιηηθνχ ηάπεηα νπνηνπδήπνηε πάρνπο ή ζθπξνδέκαηνο θάζε είδνπο άνπινπ ή νπιηζκέλνπ θαη ζε 

νπνηαδήπνηε ζηάζκε πάλσ ή θάησ απφ ην δάπεδν εξγαζίαο . 

γ. Δθζθαθή ηάθξνπ εληφο νξχγκαηνο κε κέγηζηεο δηαζηάζεηο  νξχγκαηνο κήθνπο 3,00 m x 

πιάηνπο 1,50 m αλεμαξηήησο  βάζνπο ζε θάζε είδνπο έδαθνο κε κεραληθά κέζα ή ρεηξνλαθηηθά φπνπ 

ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην κε παξνπζία ή κε πδάησλ, αληιήζεηο ησλ πδάησλ θαη  αληηζηήξημε γηα 

βάζνο νξχγκαηνο κεγαιχηεξν απφ 1,50 κέηξν. 

δ. Καζαίξεζε, απνζχλζεζε θαη απνμήισζε θξαζπεδνξείζξσλ απφ ζθπξφδεκα θάζε είδνπο, 

άνπιν ή νπιηζκέλν θαη νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο θαη χςνπο, εθηεινχκελεο νη ζρεηηθέο 

εξγαζίεο κε κεραληθά κέζα.  

ε. Καζαίξεζε, απνζχλζεζε θαη απνμήισζε ηζηκεληφπιαθσλ ή πιαθηδίσλ θάζε είδνπο, άνπινπ ή 

νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ ππνζηξψκαηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα ή 

νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ, νπνηνπδήπνηε πάρνπο, εθηεινχκελεο νη πην πάλσ εξγαζίεο κε κεραληθά 

κέζα. 

ζη. Οη εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, κεηαθνξάο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ επηζθεπήο 

θαη απνθαηάζηαζεο ηεο ηνκήο ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη απνκάθξπλζεο ησλ 

πξντφλησλ θαζαίξεζεο θαη  εθζθαθήο ζε ζέζε πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ ππεξεζία. 

δ.       Οη εξγαζίεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ επηζθεπήο ηνπ 

αγσγνχ, φπσο θνπή θαη απνκάθξπλζε ηνπ θαηεζηξακκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ αγσγνχ, κε νπνηνδήπνηε 

κέζνλ ,ηελ ρξήζε θαηαιιήισλ εμαξηεκάησλ γηα ηελ ζχλδεζε ησλ αγσγψλ (δηκπψ, καλζφλ ηαρείαο 

επηζθεπήο, ειεθηξνκνχθεο, ζπλδέζκνπο, κηθξνυιηθά θ.ιπ.),   αθινπζψληαο πάληα ηηο νδεγίεο ηεο 

ππεξεζίαο. 

ζη. Αλαθαηαζθεπή (επαλαθνξά) πεδνδξνκίνπ απφ ηζηκεληφπιαθεο 50x50 ή ηζηκεληνπιαθηδίσλ 

δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ ή άιινπ είδνπο επηζηξψζεσλ, έηζη ψζηε ην πεδνδξφκην λα επαλέιζεη ζηελ 

πξφηεξα θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή.  

ζ. Αλαθαηαζθεπή (επαλαθνξά) πεδνδξνκίνπ κε άνπιν ζθπξφδεκα C12/15 πάρνπο 10 cm 

ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή ζε πεξίπησζε πνπ ην ππάξρνλ πεδνδξφκην είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν απφ άνπιν ζθπξφδεκα.  

η. Δπαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ δειαδή θαηαζθεπή ηνπ ξείζξνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα 

C12/15 ρπηνχ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κεηά ηεο δαπάλεο ησλ μπινηχπσλ θαη ε ηνπνζέηεζε 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ή ρπηψλ επί ηφπνπ θξαζπέδσλ απφ ζθπξφδεκα C16/20, ζχκθσλα κε ηηο 

ηππνπνηεκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ εκπνξίνπ. 

ηα.    Πιήξεο επαλαπιήξσζε ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ ηεο Π.Σ.Π. Ο-150 ζε  

          ζηξψζεηο  πάρνπο κέρξη 25 cm κε ηελ έθξηςε, δηάζηξσζε, πιάγηεο κεηαθνξέο, ην θνπάληζκα     

          ή ηελ  ρξεζηκνπνίεζε δνλεηηθψλ αιιά φρη επηβιαβψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηερληθψλ έξγσλ  

          κέζσλ ή  άιισλ εηδηθψλ ζπκππθλσηψλ. Ο βαζκφο ζπκπχθλσζεο δελ πξέπεη, λα είλαη  

          θαηψηεξνο απφ 95%  (ηξνπνπνηεκέλε δνθηκαζία Proctor). Καηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηα  

          ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. 

ηβ. Δπαλαθνξά αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο ζε δχν ζηξψζεηο (πάρνπο 5 cm εθάζηε) ή 

νδνζηξψκαηνο απφ ζθπξφδεκα θάζε είδνπο άνπιν ή νπιηζκέλν πάρνπο 10 cm ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο αληίζηνηρεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο.  
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ηγ. ε πεξίπησζε πνπ ν δξφκνο ή ην πεδνδξφκην είλαη αδηακφξθσηα ε επαλαθνξά ηνπ δξφκνπ θαη 

ηνπ πεδνδξνκίνπ ζα γίλεηαη ζηελ πξφηεξα κνξθή ρσξίο λα γίλεηαη θακία κείσζε ηνπ παξφληνο 

Σηκνινγίνπ. 

          

          Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δείρλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζην λα κε 

εηζρσξήζνπλ λεξά θαη ρψκαηα ζην δίθηπν. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη  ην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ, ε 

δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα παληφο είδνπο πιηθψλ  , ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν 

ηνπ έξγνπ φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ,   ε θνξηνεθθφξησζε  θαη ε ζηαιία ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ησλ αλαθεξνκέλσλ εξγαζηψλ .    

 

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

Α.Α. 2.1 Σηκή αλά ηεκάρην ζύκθωλα κε ηα αλωηέξω (κέρξη 3 κέηξα). 

Οινγξάθωο: δηαθόζηα πελήληα επξώ 

Αξηζκεηηθόο: 250,00€ 

 

Α.Α. 2.2 Σηκή αλά κέηξν γηα απνδεκίωζε γηα θάζε επηπιένλ κέηξν, πέξα ηωλ ηξηώλ κέηξωλ 

(3κ) 

Οινγξάθωο: είθνζη επξώ 

Αξηζκεηηθόο: 20,00€ 

 

 

 

Α.Σ.: 3 Απνθαηάζηαζε δηαξξνήο αγωγνύ ύδξεπζεο (από Φ50 θαη πάλω) 

ζε ρωκαηόδξνκν 

Άξζξν ΤΓΡ ΝΔΟ 3  

Κωδ.  

Αλαζεώξεζεο: 

ΤΓΡ 

6621.1 

100,00% 

 

                                           Απνθαηάζηαζε δηαξξνήο αγσγνχ χδξεπζεο ζε ρσκαηφδξνκν (κε πιηθά, κε ηηο πδξαπιηθέο εξγαζίεο θαη 

ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο) Αγσγφο απφ πιηθφ πάζεο θχζεσο. Γηα ηελ πιήξε 

απνθαηάζηαζε Γηαξξνήο ζε αγσγνχο Ύδξεπζεο νπνησλδήπνηε δηαηνκψλ.  Δπέκβαζε κέρξη 3 κέηξα. Γηα 

θάζε επηπιένλ κέηξν επηπιένλ ρξέσζε αλά κέηξν. 

 

ηελ ηηκή επηζθεπήο αγσγνχ δηθηχνπ χδξεπζεο απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ θαηαζθεπήο θαη κε 

νπνηνδήπνηε πιηθφ επηζθεπήο, επξηζθφκελνπ ελ ιεηηνπξγία πεξηιακβάλεηαη : 

α.     Δληνπηζκνχο θαη θιείζηκν δηθιείδσλ γηα απνκφλσζε θαη κεηά ην ηέινο ηεο επηζθεπήο ην άλνηγκα 

ησλ δηθιείδσλ.   

αα.     Η απνκφλσζε ηνπ ππφ επηζθεπή δηθηχνπ νπνχ απηφ απαηηείηαη θαη είλαη δπλαηφλ ζε 

ζπλελλφεζε θαη κε ηελ βνήζεηα ηεο ππεξεζίαο, κε ην θιείζηκν βαλψλ, ρξήζε SOUEEZ-OFF ε κε 

νπνηνδήπνηε άιιν κέζν. 

β. Δθζθαθή ηάθξνπ εληφο νξχγκαηνο κε κέγηζηεο δηαζηάζεηο  νξχγκαηνο κήθνπο 3,00 m x 

πιάηνπο 1,50 m αλεμαξηήησο  βάζνπο ζε θάζε είδνπο έδαθνο κε κεραληθά κέζα ή ρεηξνλαθηηθά φπνπ 

ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην κε παξνπζία ή κε πδάησλ, αληιήζεηο ησλ πδάησλ θαη  αληηζηήξημε γηα 

βάζνο νξχγκαηνο κεγαιχηεξν απφ 1,50 κέηξν. 

γ. Οη εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, κεηαθνξάο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ επηζθεπήο 

θαη απνθαηάζηαζεο ηεο ηνκήο ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη απνκάθξπλζεο ησλ 

πξντφλησλ θαζαίξεζεο θαη  εθζθαθήο ζε ζέζε πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ ππεξεζία. 

δ.       Οη εξγαζίεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ επηζθεπήο ηνπ 

αγσγνχ, φπσο θνπή θαη απνκάθξπλζε ηνπ θαηεζηξακκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ αγσγνχ, κε νπνηνδήπνηε 

κέζνλ ,ηελ ρξήζε θαηαιιήισλ εμαξηεκάησλ γηα ηελ ζχλδεζε ησλ αγσγψλ (δηκπψ, καλζφλ ηαρείαο 
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επηζθεπήο, ειεθηξνκνχθεο, ζπλδέζκνπο, κηθξνυιηθά θ.ιπ.),   αθινπζψληαο πάληα ηηο νδεγίεο ηεο 

ππεξεζίαο. 

ε. Πιήξεο επαλαπιήξσζε ηνπ νξχγκαηνο κε θαηάιιειν πιηθφ πξνθεηκέλνπ ηελ επαλαθνξά ηνπ 

νδνζηξψκαηνο ζηελ πξφηεξα κνξθή. 

           

          Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δείρλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζην λα κε 

εηζρσξήζνπλ λεξά θαη ρψκαηα ζην δίθηπν. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη  ην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ, ε 

δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα παληφο είδνπο πιηθψλ  , ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν 

ηνπ έξγνπ φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ,   ε θνξηνεθθφξησζε  θαη ε ζηαιία ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ησλ αλαθεξνκέλσλ εξγαζηψλ 

 

Α.Α. 3.1 Σηκή αλά ηεκάρην ζύκθωλα κε ηα αλωηέξω (κέρξη 3κέηξα). 

Οινγξάθωο: εθαηόλ πελήληα επξώ 

Αξηζκεηηθόο: 150,00€ 

 

Α.Α. 3.2 Σηκή αλά κέηξν γηα απνδεκίωζε γηα θάζε επηπιένλ κέηξν, πέξα ηωλ ηξηώλ κέηξωλ 

(3κ). 

Οινγξάθωο: δέθα επξώ 

Αξηζκεηηθόο: 10,00€ 

 

 

Α.Σ.: 4 Απνθαηάζηαζε δηαξξνήο αγωγνύ ύδξεπζεο (από Φ50 θαη πάλω) 

ζε αγξό 

Άξζξν ΤΓΡ ΝΔΟ 4  

Κωδ.  

Αλαζεώξεζεο: 

ΤΓΡ 

6621.1 

100,00% 

 

                                          Απνθαηάζηαζε δηαξξνήο αγσγνχ χδξεπζεο ζε αγξφ (κε ηηο πδξαπιηθέο εξγαζίεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε 

ηεο ηνκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο). Αγσγφο απφ πιηθφ πάζεο θχζεσο. Γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε 

Γηαξξνήο ζε αγσγνχο Ύδξεπζεο νπνησλδήπνηε δηαηνκψλ. Δπέκβαζε κέρξη 3 κέηξα. Γηα θάζε επηπιένλ 

κέηξν επηπιένλ ρξέσζε αλά κέηξν. 

 

ηελ ηηκή επηζθεπήο αγσγνχ δηθηχνπ χδξεπζεο απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ θαηαζθεπήο θαη κε 

νπνηνδήπνηε πιηθφ επηζθεπήο, επξηζθφκελνπ ελ ιεηηνπξγία πεξηιακβάλεηαη : 

 

α.     Δληνπηζκνχο θαη θιείζηκν δηθιείδσλ γηα απνκφλσζε θαη κεηά ην ηέινο ηεο επηζθεπήο ην άλνηγκα 

ησλ δηθιείδσλ.   

αα.     Η απνκφλσζε ηνπ ππφ επηζθεπή δηθηχνπ νπνχ απηφ απαηηείηαη θαη είλαη δπλαηφλ ζε 

ζπλελλφεζε θαη κε ηελ βνήζεηα ηεο ππεξεζίαο, κε ην θιείζηκν βαλψλ, ρξήζε SOUEEZ-OFF ε κε 

νπνηνδήπνηε άιιν κέζν. 

β. Δθζθαθή ηάθξνπ εληφο νξχγκαηνο κε κέγηζηεο δηαζηάζεηο  νξχγκαηνο κήθνπο 3,00 m x 

πιάηνπο 1,50 m αλεμαξηήησο  βάζνπο ζε θάζε είδνπο έδαθνο κε κεραληθά κέζα ή ρεηξνλαθηηθά φπνπ 

ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην κε παξνπζία ή κε πδάησλ, αληιήζεηο ησλ πδάησλ θαη  αληηζηήξημε γηα 

βάζνο νξχγκαηνο κεγαιχηεξν απφ 1,50 κέηξν. 

γ. Οη εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, κεηαθνξάο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ επηζθεπήο 

θαη απνθαηάζηαζεο ηεο ηνκήο ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη απνκάθξπλζεο ησλ 

πξντφλησλ θαζαίξεζεο θαη  εθζθαθήο ζε ζέζε πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ ππεξεζία. 

δ.       Οη εξγαζίεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ επηζθεπήο ηνπ 

αγσγνχ, φπσο θνπή θαη απνκάθξπλζε ηνπ θαηεζηξακκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ αγσγνχ, κε νπνηνδήπνηε 

κέζνλ ,ηελ ρξήζε θαηαιιήισλ εμαξηεκάησλ γηα ηελ ζχλδεζε ησλ αγσγψλ (δηκπψ, καλζφλ ηαρείαο 
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επηζθεπήο, ειεθηξνκνχθεο, ζπλδέζκνπο, κηθξνυιηθά θ.ιπ.),   αθινπζψληαο πάληα ηηο νδεγίεο ηεο 

ππεξεζίαο. 

ε. Πιήξεο επαλαπιήξσζε ηνπ νξχγκαηνο κε θαηάιιειν πιηθφ πξνθεηκέλνπ ηελ επαλαθνξά ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζηελ πξφηεξα κνξθή. 

           

          Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δείρλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζην λα κε 

εηζρσξήζνπλ λεξά θαη ρψκαηα ζην δίθηπν. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη  ην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ, ε 

δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα παληφο είδνπο πιηθψλ  , ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν 

ηνπ έξγνπ φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ,   ε θνξηνεθθφξησζε  θαη ε ζηαιία ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ησλ αλαθεξνκέλσλ εξγαζηψλ 

 

Α.Α. 4.1 Σηκή αλά ηεκάρην ζύκθωλα κε ηα αλωηέξω (κέρξη 3 κέηξα). 

Οινγξάθωο: εθαηό επξώ  

Αξηζκεηηθόο: 100,00€ 

 

Α.Α. 4.2 Σηκή αλά κέηξν γηα απνδεκίωζε γηα θάζε επηπιένλ κέηξν, πέξα ηωλ ηξηώλ κέηξωλ 

(3κ) 

Οινγξάθωο: πέληε επξώ 

Αξηζκεηηθόο: 5,00€ 

 

 

Α.Σ.: 5 Απνθαηάζηαζε δηαξξνήο αγωγνύ παξνρήο απνρέηεπζεο (κέρξη 

θαη Φ160) 

 

Άξζξν ΤΓΡ ΝΔΟ 5  

Κωδ.  

Αλαζεώξεζεο: 

ΤΓΡ 

6711.4 

100,00% 

 

   Απνθαηάζηαζε δηαξξνήο αγσγνχ παξνρήο χδξεπζεο ζε νπνηνδήπνηε νδφζηξσκα (κε πιηθά, κε ηηο 

πδξαπιηθέο εξγαζίεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο). Αγσγφο απφ πιηθφ πάζεο 

θχζεσο. Γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε Γηαξξνήο ζε αγσγνχο παξνρήο απνρέηεπζεο κέρξη θαη Φ160. 

  Δπέκβαζε ζην ηκήκα απφ ην θξεάηην παξνρήο απνρέηεπζεο ηνπ θαηαλαισηή (πνπ βξίζθεηαη εθηφο ηεο 

νηθίαο – νηθνδνκηθήο γξακκήο) κέρξη θαη ζακάξη παξνρήο πνπ βξίζθεηαη επί ηνπ  θεληξηθνχ αγσγνχ 

απνρέηεπζεο (Φ200 θαη πάλσ) θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηαξξνήο κε ηνπνζέηεζε λένπ ζσιήλα, & φηη 

άιινπ πιηθνχ απαηηείηαη αλάινγα κε ηελ αηηία ηεο δηαξξνήο πνπ ζα δηαπηζησζεί. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη 

έιεγρνο ηεο ζηεγαλφηεηαο ηεο λέαο ζχλδεζεο. Πεξηιακβάλεηαη θαη ε απνθαηάζηαζε ζηελ πξφηεξε 

θαηάζηαζε. Δπέκβαζε κέρξη 3 κέηξα. Γηα θάζε επηπιένλ κέηξν επηπιένλ ρξέσζε αλά κέηξν. 

ηελ ηηκή αλαιπηηθά πεξηιακβάλεηαη :  

α) Η εθζθαθή νπνηνπδήπνηε εδάθνπο (βξαρψδνπο, ιαζπψδνπο θηι.) κε ηηο απαηηνχκελεο δηαζηάζεηο, 

κε ηηο απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο θαζψο θαη ε δπζθνιία ιφγσ χπαξμεο αγσγψλ ΟΚΩ ζχκθσλα κε 

ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. Η απνθαηάζηαζε δεκίαο πνπ πξνθιήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ εξγαζηψλ ή ησλ επεκβάζεσλ ζε αγσγφ χδξεπζεο θαζψο θαη άιισλ ΟΚΩ ή ζε πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνιηηψλ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.  

β) Η θαζαίξεζε ζθπξνδέκαηνο ή πιαθφζηξσηνπ νπνηαδήπνηε κνξθήο ή πιηθνχ ή θπβνιηζφζηξσηνπ ή 

ηζηκεληφζηξσηνπ νδνζηξψκαηνο ή πεδνδξνκίνπ θαη κε ηελ επαλαθνξά απηψλ ζηελ πξφηεξε 

θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή.  

γ) Η θαζαίξεζε θξαζπεδφξεηζξσλ θαη ηελ πιήξε επαλαθνξά απηψλ ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε.  

δ) Η επίρσζε νξχγκαηνο κε άκκν, πιηθφ νδνζηξσζίαο (3Α) ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο.  
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ε) Η θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά πξντφλησλ εθζθαθήο θαη θαζαηξέζεσλ ζε ζέζε νξηζηηθήο 

απφξξηςεο απηψλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, κεηά ηεο απαηηνχκελεο  δηάζηξσζεο ζχκθσλα κε ηελ 

αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή.  

ζη) Η άληιεζε πδάησλ κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν.  

δ) Οη εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, κεηαθνξάο φισλ ησλ πιηθψλ, εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη 

εμαξηεκάησλ ηνπ δηθηχνπ ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε 

ηεο.  

ε) Πιήξεο απνθαηάζηαζε ηεο δηαξξνήο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο (θνπή αγσγνχ, 

ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ,  ζακάξη παξνρήο, αθχξσζε αγσγνχ, ηπρφλ αληηζηεξίμεηο θιπ., θαη 

αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο αγσγνχ κέρξη κήθνπο 3,00 κ.)  

ηελ πεξίπησζε πνπ ζα αληηθαηαζηαζεί αγσγφο κήθνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 3,00 κέηξσλ ηφηε ε 

απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη γηα θάζε επηπιένλ κέηξν, πέξα ησλ ηξηψλ.  

ζ) Όιεο νη δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.  

η) Η απνηχπσζε (ζθαξίθηκα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΓΔΤΑ Γξεβελψλ) ηνπ ζεκείνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο δηαξξνήο γηα ηελ ζχλνςε ηνπ κεηξψνπ ηνπ έξγνπ  

ηα) Οη απαηηνχκελεο εξεπλεηηθέο ηνκέο – εθζθαθέο γηα ηελ αλεχξεζε ηεο δηαξξνήο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη  ην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ, ε 

δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα παληφο είδνπο πιηθψλ  , ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν 

ηνπ έξγνπ φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ,   ε θνξηνεθθφξησζε  θαη ε ζηαιία ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ησλ αλαθεξνκέλσλ εξγαζηψλ 

 

Α.Α. 5.1 Σηκή αλά ηεκάρην ζύκθωλα κε ηα αλωηέξω (κέρξη 3  κέηξα). 

Οινγξάθωο: εθαηό επξώ 

Αξηζκεηηθόο: 100,00€ 

 

Α.Α. 5.2 Σηκή αλά κέηξν γηα απνδεκίωζε γηα θάζε επηπιένλ κέηξν, πέξα ηωλ ηξηώλ. 

Οινγξάθωο: δέθα επξώ 

Αξηζκεηηθόο: 10,00€ 

 

 

Α.Σ.: 6 Απνθαηάζηαζε δηαξξνήο αγωγνύ απνρέηεπζεο (από Φ200 θαη 

πάλω) ζε Αζθαιηόδξνκν - ηζηκεληόδξνκν - πιαθόζηξωην  

Άξζξν ΤΓΡ ΝΔΟ 6  

Κωδ.  

Αλαζεώξεζεο: 

ΤΓΡ 

6711.4 

100,00% 

Α.Α. 6 /  
Απνθαηάζ  Απνθαηάζηαζε δηαξξνήο αγσγνχ απνρέηεπζεο ζε Αζθαιηφδξνκν - ηζηκεληφδξνκν - πιαθφζηξσην (κε 

ηηο πδξαπιηθέο εξγαζίεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο) 

Αγσ Αγσγφο απφ πιηθφ πάζεο θχζεσο. Γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε Γηαξξνήο ζε αγσγνχο απνρέηεπζεο 

απφ Φ200 & πάλσ. Δπέκβαζε κέρξη 3 κέηξα. Γηα θάζε επηπιένλ κέηξν επηπιένλ ρξέσζε αλά κέηξν. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη :  

α) Η εθζθαθή νπνηνπδήπνηε εδάθνπο (βξαρψδνπο, ιαζπψδνπο θηι.) κε ηηο απαηηνχκελεο δηαζηάζεηο, 

κε ηηο απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο θαζψο θαη ε δπζθνιία ιφγσ χπαξμεο αγσγψλ ΟΚΩ ζχκθσλα κε 

ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. Η απνθαηάζηαζε δεκίαο πνπ πξνθιήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ εξγαζηψλ ή ησλ επεκβάζεσλ ζε αγσγφ χδξεπζεο θαζψο θαη άιισλ ΟΚΩ ή ζε πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνιηηψλ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.  

β) Η θαζαίξεζε ζθπξνδέκαηνο ή πιαθφζηξσηνπ νπνηαδήπνηε κνξθήο ή πιηθνχ ή θπβνιηζφζηξσηνπ ή 

ηζηκεληφζηξσηνπ νδνζηξψκαηνο ή πεδνδξνκίνπ θαη κε ηελ επαλαθνξά απηψλ ζηελ πξφηεξε 

θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή.  

γ) Η θαζαίξεζε θξαζπεδφξεηζξσλ θαη ηελ πιήξε επαλαθνξά απηψλ ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε.  
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δ) Η επίρσζε νξχγκαηνο κε άκκν, πιηθφ νδνζηξσζίαο (3Α) ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο.  

ε) Η θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά πξντφλησλ εθζθαθήο θαη θαζαηξέζεσλ ζε ζέζε νξηζηηθήο 

απφξξηςεο απηψλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, κεηά ηεο απαηηνχκελεο  δηάζηξσζεο ζχκθσλα κε ηελ 

αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή.  

ζη) Η άληιεζε πδάησλ κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν.  

δ) Οη εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, κεηαθνξάο φισλ ησλ πιηθψλ, εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη 

εμαξηεκάησλ ηνπ δηθηχνπ ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε 

ηεο.  

ε) Πιήξεο απνθαηάζηαζε ηεο δηαξξνήο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο (θνπή αγσγνχ, 

ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ,  αθχξσζε αγσγνχ, ηπρφλ αληηζηεξίμεηο θιπ., θαη αληηθαηάζηαζε 

ηκήκαηνο αγσγνχ κέρξη κήθνπο 3,00 κ.)  

ηελ πεξίπησζε πνπ ζα αληηθαηαζηαζεί αγσγφο κήθνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 3,00 κέηξσλ ηφηε ε 

απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη γηα θάζε επηπιένλ κέηξν, πέξα ησλ ηξηψλ.  

ζ) Όιεο νη δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.  

η) Η απνηχπσζε (ζθαξίθηκα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΓΔΤΑ Γξεβελψλ) ηνπ ζεκείνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο δηαξξνήο γηα ηελ ζχλνςε ηνπ κεηξψνπ ηνπ έξγνπ  

ηα) Οη απαηηνχκελεο εξεπλεηηθέο ηνκέο – εθζθαθέο γηα ηελ αλεχξεζε ηεο δηαξξνήο 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη  ην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ, ε 

δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα παληφο είδνπο πιηθψλ  , ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν 

ηνπ έξγνπ φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ,   ε θνξηνεθθφξησζε  θαη ε ζηαιία ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ησλ αλαθεξνκέλσλ εξγαζηψλ 

 

Α.Α. 6.1 Σηκή αλά ηεκάρην ζύκθωλα κε ηα αλωηέξω (κέρξη 3 κέηξα). 

Οινγξάθωο: ηξηαθόζηα επξώ 

Αξηζκεηηθόο: 300,00€ 

 

Α.Α. 6.2 Σηκή αλά κέηξν γηα απνδεκίωζε γηα θάζε επηπιένλ κέηξν, πέξα ηωλ ηξηώλ. 

Οινγξάθωο: ηξηάληα επξώ 

Αξηζκεηηθόο: 30,00€ 

 

 

Α.Σ.: 7 Απνθαηάζηαζε δηαξξνήο αγωγνύ απνρέηεπζεο (από Φ200 θαη 

πάλω) ζε ρωκαηόδξνκν 

 

Άξζξν ΤΓΡ ΝΔΟ 7  

Κωδ.  

Αλαζεώξεζεο: 

ΤΓΡ 

6711.4 

100,00% 

 

   Απνθαηάζηαζε δηαξξνήο αγσγνχ απνρέηεπζεο ζε ρσκαηφδξνκν (κε πιηθά, κε ηηο πδξαπιηθέο εξγαζίεο 

θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο) 

  Αγσγφο απφ πιηθφ πάζεο θχζεσο. Γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε Γηαξξνήο ζε αγσγνχο απνρέηεπζεο 

απφ Φ200 θαη πάλσ. Δπέκβαζε κέρξη 3 κέηξα. Γηα θάζε επηπιένλ κέηξν επηπιένλ ρξέσζε αλά κέηξν. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη :  

α) Η εθζθαθή νπνηνπδήπνηε εδάθνπο (βξαρψδνπο, ιαζπψδνπο θηι.) κε ηηο απαηηνχκελεο δηαζηάζεηο, 

κε ηηο απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο θαζψο θαη ε δπζθνιία ιφγσ χπαξμεο αγσγψλ ΟΚΩ ζχκθσλα κε 

ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. Η απνθαηάζηαζε δεκίαο πνπ πξνθιήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ εξγαζηψλ ή ησλ επεκβάζεσλ ζε αγσγφ χδξεπζεο θαζψο θαη άιισλ ΟΚΩ ή ζε πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνιηηψλ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.  

β) Η επαλαθνξά απηψλ ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή.  
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γ) Η επίρσζε νξχγκαηνο κε άκκν, πιηθφ νδνζηξσζίαο (3Α) ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο.  

δ) Η θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά πξντφλησλ εθζθαθήο θαη θαζαηξέζεσλ ζε ζέζε νξηζηηθήο 

απφξξηςεο απηψλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, κεηά ηεο απαηηνχκελεο  δηάζηξσζεο ζχκθσλα κε ηελ 

αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή.  

ε) Η άληιεζε πδάησλ κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν.  

ζη) Οη εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, κεηαθνξάο φισλ ησλ πιηθψλ, εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη 

εμαξηεκάησλ ηνπ δηθηχνπ ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε 

ηεο.  

δ) Πιήξεο απνθαηάζηαζε ηεο δηαξξνήο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο (θνπή αγσγνχ, 

ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ,  αθχξσζε αγσγνχ, ηπρφλ αληηζηεξίμεηο θιπ., θαη αληηθαηάζηαζε 

ηκήκαηνο αγσγνχ κέρξη κήθνπο 3,00 κ.)  

ηελ πεξίπησζε πνπ ζα αληηθαηαζηαζεί αγσγφο κήθνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 3,00 κέηξσλ ηφηε ε 

απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη γηα θάζε επηπιένλ κέηξν, πέξα ησλ έμη.  

ζ) Όιεο νη δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.  

η) Η απνηχπσζε (ζθαξίθηκα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΓΔΤΑ Γξεβελψλ) ηνπ ζεκείνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο δηαξξνήο γηα ηελ ζχλνςε ηνπ κεηξψνπ ηνπ έξγνπ  

ηα) Οη απαηηνχκελεο εξεπλεηηθέο ηνκέο – εθζθαθέο γηα ηελ αλεχξεζε ηεο δηαξξνήο 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη  ην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ, ε 

δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα παληφο είδνπο πιηθψλ  , ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν 

ηνπ έξγνπ φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ,   ε θνξηνεθθφξησζε  θαη ε ζηαιία ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ησλ αλαθεξνκέλσλ εξγαζηψλ 

 

Α.Α. 7.1 Σηκή αλά ηεκάρην ζύκθωλα κε ηα αλωηέξω (κέρξη 3 κέηξα). 

Οινγξάθωο: δηαθόζηα επξώ 

Αξηζκεηηθόο: 200,00 

 

Α.Α. 7.2 Σηκή αλά κέηξν γηα απνδεκίωζε γηα θάζε επηπιένλ κέηξν, πέξα ηωλ ηξηώλ. 

Οινγξάθωο: είθνζη επξώ 

Αξηζκεηηθόο: 20,00  

  
    

Α.Σ.: 8 Απνθαηάζηαζε δηαξξνήο αγωγνύ απνρέηεπζεο (από Φ200 θαη 

πάλω) ζε αγξν 

Άξζξν ΤΓΡ ΝΔΟ 8  

Κωδ.  

Αλαζεώξεζεο: 

ΤΓΡ 

6711.4 

100,00% 

 
   Απνθαηάζηαζε δηαξξνήο αγσγνχ απνρέηεπζεο ζε αγξφ (κε ηηο πδξαπιηθέο εξγαζίεο θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο) 

  Αγσγφο απφ πιηθφ πάζεο θχζεσο. Γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε Γηαξξνήο ζε αγσγνχο απνρέηεπζεο 

απφ Φ200 θαη πάλσ. Δπέκβαζε κέρξη 3 κέηξα. Γηα θάζε επηπιένλ κέηξν επηπιένλ ρξέσζε αλά κέηξν. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη :  

α) Η εθζθαθή νπνηνπδήπνηε εδάθνπο (βξαρψδνπο, ιαζπψδνπο θηι.) κε ηηο απαηηνχκελεο δηαζηάζεηο, 

κε ηηο απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο θαζψο θαη ε δπζθνιία ιφγσ χπαξμεο αγσγψλ ΟΚΩ ζχκθσλα κε 

ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. Η απνθαηάζηαζε δεκίαο πνπ πξνθιήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ εξγαζηψλ ή ησλ επεκβάζεσλ ζε αγσγφ χδξεπζεο θαζψο θαη άιισλ ΟΚΩ ή ζε πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνιηηψλ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.  

β) Η επαλαθνξά απηψλ ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή.  

γ) Η επίρσζε νξχγκαηνο κε άκκν, ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.  

δ) Η άληιεζε πδάησλ κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν.  
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ζη) Οη εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, κεηαθνξάο φισλ ησλ πιηθψλ, εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη 

εμαξηεκάησλ ηνπ δηθηχνπ ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε 

ηεο.  

ε) Πιήξεο απνθαηάζηαζε ηεο δηαξξνήο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο (θνπή αγσγνχ, 

ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ, αθχξσζε αγσγνχ, ηπρφλ αληηζηεξίμεηο θιπ., θαη αληηθαηάζηαζε 

ηκήκαηνο αγσγνχ κέρξη κήθνπο 3,00 κ.)  

ηελ πεξίπησζε πνπ ζα αληηθαηαζηαζεί αγσγφο κήθνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 3,00 κέηξσλ ηφηε ε 

απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη γηα θάζε επηπιένλ κέηξν, πέξα ησλ ηξηψλ.  

ζη) Όιεο νη δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.  

δ) Η απνηχπσζε (ζθαξίθηκα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΓΔΤΑ Γξεβελψλ) ηνπ ζεκείνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο δηαξξνήο γηα ηελ ζχλνςε ηνπ κεηξψνπ ηνπ έξγνπ  

ε) Οη απαηηνχκελεο εξεπλεηηθέο ηνκέο – εθζθαθέο γηα ηελ αλεχξεζε ηεο δηαξξνήο   

Με ην άξζξν απηφ πιεξψλεηαη θαη ε απνθαηάζηαζε δηαξξνήο αγσγνχ εληφο θξεαηίνπ θαη 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο θαη πιηθά.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη  ην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ, ε 

δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα παληφο είδνπο πιηθψλ  , ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν 

ηνπ έξγνπ φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ,   ε θνξηνεθθφξησζε  θαη ε ζηαιία ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ησλ αλαθεξνκέλσλ εξγαζηψλ 

 

Α.Α. 8.1 Σηκή αλά ηεκάρην ζύκθωλα κε ηα αλωηέξω (κέρξη 6 κέηξα). 

Οινγξάθωο: εθαηόλ πελήληα επξώ 

Αξηζκεηηθόο: 150,00€ 

 

Α.Α. 8.2 Σηκή αλά κέηξν γηα απνδεκίωζε γηα θάζε επηπιένλ κέηξν, πέξα ηωλ έμη. 

Οινγξάθωο: δέθα επξώ 

Αξηζκεηηθόο: 10,00€ 

 

 

Α.Σ.: 9 Γηελέξγεηα εξεπλεηηθώλ ηνκώλ - εθζθαθώλ γηα ηελ αλεύξεζε 

δηαξξνήο ζε άζθαιην – ηζηκεληόδξνκν - πιαθόζηξωην 

Άξζξν ΤΓΡ ΝΔΟ 9  

Κωδ.  

Αλαζεώξεζεο: 

ΤΓΡ 

6711.4 

100,00% 

 
Σν παξφλ άξζξν ρξεζηκνπνηείηαη γηα εξγαζίεο δηελέξγεηαο εξεπλεηηθψλ ηνκψλ – εθζθαθψλ γηα ηελ 

αλεχξεζε δηαξξνήο, κφλν ζε πεξίπησζε πνπ πηζηνπνηεζεί ε αδπλακία αλεχξεζεο ηεο δηαξξνήο κεηά απφ 

εθζθαθή 3 m3  κε ηα άξζξα Α.Α.:1,2 θαη 6m3 κε ηα άξζξα Α.Α.:5,6. Η πηζηνπνίεζε ηεο αδπλακίαο αλεχξεζεο 

ηεο δηαξξνήο ζα γίλεηαη απφ ηελ ΓΔΤΑ Γξεβελψλ.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη:  

α. Η εθζθαθή νπνηνπδήπνηε εδάθνπο (βξαρψδνπο, εκηβξαρψδνπο θηι.) κε ηηο απαηηνχκελεο δηαζηάζεηο,  κε ηηο 

απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο θαζψο θαη ε δπζθνιία ιφγσ χπαξμεο αγσγψλ ΟΚΩ. Η απνθαηάζηαζε δεκίαο πνπ 

πξνθιήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ή ησλ επεκβάζεσλ ζε αγσγφ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο νκβξίσλ 

θαη αθαζάξησλ, θαζψο θαη άιισλ ΟΚΩ ή ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνιηηψλ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ζχκθσλα 

κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

β. Η θαζαίξεζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο ή ζθπξνδέκαηνο ή πιαθφζηξσηνπ νπνηαδήπνηε κνξθήο ή πιηθνχ ή 

θπβνιηζφζηξσηνπ ή ηζηκεληφζηξσηνπ νδνζηξψκαηνο ή πεδνδξνκίνπ κε ηελ επαλαθνξά απηψλ ζηελ πξφηεξε 

θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή.  

γ. Η θαζαίξεζε θξαζπεδφξεηζξσλ θαη ε πιήξεο επαλαθνξά απηψλ ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε.  

δ. Η επίρσζε νξχγκαηνο κε άκκν ιαηνκείνπ, πιηθφ νδνζηξσζίαο (3Α) ζχκθσλα κε ηηο 

αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.  

ε. Η θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά πξντφλησλ εθζθαθήο θαη θαζαηξέζεσλ ζε ζέζε νξηζηηθήο απφξξηςεο 

απηψλ, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, κεηά ηεο απαηηνχκελεο δηάζηξσζεο ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή.  
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ζη. Όιεο νη δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ Σηκνινγίνπ.  

 

Σηκή αλά θπβηθό κέηξν εξεπλεηηθήο ηνκήο - εθζθαθήο γηα ηελ αλεύξεζε δηαξξνήο. 

Οινγξάθωο: ελληά επξώ 

Αξηζκεηηθόο: 9,00€ 

 

 

Α.Σ.: 10 Γηελέξγεηα εξεπλεηηθώλ ηνκώλ - εθζθαθώλ γηα ηελ αλεύξεζε 

δηαξξνήο ζε ρωκαηόδξνκν - αγξό 

Άξζξν ΤΓΡ ΝΔΟ 10  

Κωδ.  

Αλαζεώξεζεο: 

ΤΓΡ 

6711.4 

100,00% 

 

Σν παξφλ άξζξν ρξεζηκνπνηείηαη γηα εξγαζίεο δηελέξγεηαο εξεπλεηηθψλ ηνκψλ – εθζθαθψλ 

γηα ηελ αλεχξεζε δηαξξνήο, κφλν ζε πεξίπησζε πνπ πηζηνπνηεζεί ε αδπλακία αλεχξεζεο ηεο 

δηαξξνήο κεηά απφ εθζθαθή 7.5 m3  κε κε ηα άξζξα Α.Α.:3,4,7,8. Η πηζηνπνίεζε ηεο αδπλακίαο 

αλεχξεζεο ηεο δηαξξνήο ζα γίλεηαη απφ ηελ ΓΔΤΑ Γξεβελψλ.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη:  

α. Η εθζθαθή νπνηνπδήπνηε εδάθνπο (βξαρψδνπο, εκηβξαρψδνπο θηι.) κε ηηο απαηηνχκελεο 

δηαζηάζεηο,  κε ηηο απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο θαζψο θαη ε δπζθνιία ιφγσ χπαξμεο αγσγψλ ΟΚΩ. Η 

απνθαηάζηαζε δεκίαο πνπ πξνθιήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ή ησλ επεκβάζεσλ ζε αγσγφ 

χδξεπζεο, απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ, θαζψο θαη άιισλ ΟΚΩ ή ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πνιηηψλ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

β. Η επίρσζε νξχγκαηνο κε άκκν ιαηνκείνπ, πιηθφ νδνζηξσζίαο (3Α) ζχκθσλα κε ηηο 

αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.  

γ. Η θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά πξντφλησλ εθζθαθήο θαη θαζαηξέζεσλ ζε ζέζε νξηζηηθήο 

απφξξηςεο απηψλ, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, κεηά ηεο απαηηνχκελεο δηάζηξσζεο ζχκθσλα κε ηελ 

αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή.  

δ. Όιεο νη δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ Σηκνινγίνπ.  

 

Σηκή αλά θπβηθό κέηξν εξεπλεηηθήο ηνκήο - εθζθαθήο γηα ηελ αλεύξεζε δηαξξνήο. 

Οινγξάθωο: έλα επξώ  

Αξηζκεηηθόο: 1,00€ 

 

 

Α.Σ.: 11 Μίζζωζε ζθαπηηθνύ κεραλήκαηνο (ελδεηθηηθνύ ηύπνπ JCB), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρεηξηζηή, πξνθεηκέλνπ ηελ επηζθεπή 

βιαβώλ από ζπλεξγείν ηεο ΓΔΤΑ Γξεβελώλ 

Άξζξν ΤΓΡ ΝΔΟ 11  

Κωδ.  

Αλαζεώξεζεο: 

 100,00% 

 

Σν παξφλ άξζξν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κίζζσζε ζθαπηηθνχ κεραλήκαηνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρεηξηζηή, πξνθεηκέλνπ ηελ επηζθεπή βιάβεο απφ ζπλεξγεία ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α.Γ. Σν κεράλεκα ζα πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ ζπλεξγείσλ ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. Γξεβελψλ θαη ζα πιεξψλεηαη κε βάζε ηηο ψξεο απαζρφιεζεο. 

 

Σηκή αλά ώξα κίζζωζεο. 

Οινγξάθωο: ηξηάληα πέληε επξώ 

Αξηζκεηηθόο: 35,00€ 
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Α.Σ.: 12 Μίζζωζε πξνζωπηθνύ  πξνθεηκέλνπ ηελ επηζθεπή βιαβώλ  ηεο 

ΓΔΤΑ Γξεβελώλ 

Άξζξν ΤΓΡ ΝΔΟ 12  

Κωδ.  

Αλαζεώξεζεο: 

 100,00% 

 

Σν παξφλ άξζξν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κίζζσζε πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ, πξνθεηκέλνπ 

ηελ επηζθεπή βιάβεο απφ ζπλεξγεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Γ. Θα απαηηεζνχλ θπξίσο πδξαπιηθνί θαη εξγάηεο 

θαηά ηελ θξίζε θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο ΓΔΤΑΓ. Σν πξνζσπηθφ ζα πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο 

ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ ζπλεξγείσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Γξεβελψλ θαη ζα πιεξψλεηαη κε βάζε ηηο 

ψξεο απαζρφιεζεο πιήξεο ή κηζφ εκεξνκίζζην. 

 

Σηκή αλά εκέξα (8 ώξεο) κίζζωζεο. 

Οινγξάθωο: ελελήληα επξώ 

Αξηζκεηηθόο: 90,00€ 
 

 

ΟΜΑΓΑ 2 ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΔΙ – ΔΠΔΚΣΑΔΙ ΓΙΚΣΤΩΝ 

 

Α.Σ.: 13 

Αξζξν 3.01  Δθζθαθέο ηάθξσλ ή δησξχγσλ αξδεπηηθψλ θαη απνζηξαγγηζηηθψλ δηθηχσλ ζε 

εδάθε γαηψδε - εκηβξαρψδε 

 

Δθζθαθέο ηάθξσλ ή δησξχγσλ αξδεπηηθψλ θαη απνζηξαγγηζηηθψλ δηθηχσλ ζε εδάθε γαηψδε - 

εκηβξαρψδε (κε απαηηνχληα δηαηξεηηθά κεραλήκαηα ή εθξεθηηθά), νπνηνπδήπνηε πιάηνπο ππζκέλα 

θαη βάζνπο, κε ηελ θνπή θαη εθξίδσζε ππαξρφλησλ δέλδξσλ πεξηκέηξνπ κέρξη 50cm, θαη ζάκλσλ ζην 

εχξνο ηνπ νξχγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-01-00 ‘’Δθζθαθέο ηάθξσλ θαη 

δησξχγσλ’’  

ην παξφλ άξζξν δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θνπή θαη εθξίδσζε δέλδξσλ πεξηκέηξνπ κεγαιχηεξεο απφ 

50cm. Όηαλ απαηηείηαη απηφ, νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα 

ηνπ ΝΔΣ ΠΡ.  

Δπηκέηξεζε ζε θπβηθά κέηξα (m3) βάζεη αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη ζχκθσλα κε ηηο γξακκέο 

πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε.  

 

3.01.01   Με ηελ παξάπιεπξε απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6053 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
). 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:   εμήληα δύν ιεπηά 

  Αξηζκεηηθώο:  0,62€  
 

 

Α.Σ.: 14 &15 

Άξζξν  3.10  Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο  

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’’.  
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Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη 

ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε. 

Η ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ 

πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  

απαηηνχληαη), ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο 

ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, 

αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. 

Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   

Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 

ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, 

ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 

Oη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε 

δψλε εθαξκφδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν, αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο 

θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ 

νξχγκαηνο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ 

κειέηε, αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ 

πξντφλησλ εθζθαθψλ. 

 

3.10.01  Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ πιεπξηθή απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο. 

3.10.01.01  Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m 

       Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6081.1 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:     Έμη θαη εβδνκήληα 

 Αξηζκεηηθώο:   6,70 

 

3.10.02  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. 

3.10.02.01  Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m 

                   Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6081.1 

                   

  7,5+(0,19*17)+(0,25*4)+0,03=11.76 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Έληεθα επξώ θαη εβδνκήληα έμη ιεπηά 

(Αξηζκεηηθώο): 11,76 
 

 

Α.Σ.: 16 

Αξζξν  3.11  Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο   

 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ (cemented) θξνθαινπαγψλ 

ζρεκαηηζκψλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε 

ρξήζε δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ρξήζε δηνγθσηηθψλ επίσλ 

εθξεθηηθψλ (ηχπνπ Bristar ή ηζνδπλάκσλ) ή/θαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε εθξεθηηθψλ (κε εθαξκνγή 

κηθξψλ γνκψζεσλ θαη ρξήζε ιακαξηλψλ γηα ηελ απνθπγή εθηίλαμεο ζξαπζκάησλ), φηαλ απηφ 

επηηξέπεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, 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’’.  
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Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη 

ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε. 

Η ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ 

πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.  

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  

απαηηνχληαη), ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο 

ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, 

αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. 

Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   

Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 

ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, 

ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.   

Oη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε 

δψλε εθαξκφδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν, αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο 

θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν 

ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ νη 

θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 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. 

 

3.11.02  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. 

 

3.11.02.01   Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6082.1 

 

26,3+(0,19*17)+(0,25*4)+0,03=30.56 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ηξηάληα επξώ θαη πελήληα έμη ιεπηά 

  Αξηζκεηηθώο:    30,56€ 

 
Α.Σ.: 17 

Άξζξν 3.12  Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

πξνζζέησλ δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα ΟΚΩ. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6087 

 

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 
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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. 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Γέθα πέληε θαη πελήληα 

 (Αξηζκεηηθώο): 15,50 

 
 

Α.Σ.: 18 

Αξζξν 3.13  Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο 

θχζεσο γηα ηελ εθηέιεζε ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηνο ρψξνπ.  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6081.1 

 

Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο ππφ ζπλζήθεο 

πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ, φηαλ δειαδή ε εξγαζία πξέπεη ππνρξεσηηθψο λα εθηειεζζεί επί πεδνδξνκίνπ ή 

εξείζκαηνο νδνχ ρσξίο θαηάιεςε ηνπ θαηαζηξψκαηνο, ρεηξνλαθηηθψο, κε ρξήζε αεξνζθπξψλ ή 

ππνβνήζεζε κηθξνεθζθαθέσλ (mini excavators) πιάηνπο έσο 1,50 m θαη ρσξεηηθφηεηνο θάδνπ έσο 

0,25 m
3 

θαη δελ είλαη εθηθηή ε  ρξεζηκνπνίεζε  κεγαιπηέξνπ κεγέζνπο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ.  

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ζε νξχγκαηα κε πιάηνο ππζκέλα έσο 1,00 m θαη βάζνο έσο 4,00 m, 

κεηά απφ πιήξε ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηνο εθαξκνγήο ηεο ππφςε κεζνδνινγίαο ζηελ κειέηε 

ηνπ έξγνπ. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
) νξχγκαηνο. 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    Σέζζεξα επξώ θαη δέθα ιεπηά 

 Αξηζκεηηθώο:  4,10  

 

 

Α.Σ.: 19 & 20 

Αξζξν 3.15 Δθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε ραλδάθσλ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ή ππνγείσλ δηθηχσλ 

ζσιελψζεσλ εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6065 

 

Δθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε ράλδαθα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζσιελψζεσλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ, 

εμσηεξηθψλ πδξαγσγείσλ ή ππνγείσλ θαισδίσλ, εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ θαη εθηφο 

θαηαζηξψκαηνο νδψλ.  

Ο εγθηβσηηζκφο ηεο ζσιήλσζεο κε ζξαπζηά πιηθά, ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ κειέηε 

ηππηθή δηαηνκή ηνπ δηθηχνπ, επηκεηξάηαη ηδηαηηέξσο ζχκθσλα κε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

ην παξφλ άξζξν πεξηιακβάλεηαη, πέξαλ ηεο εθζθαθήο, ε ζπκπιήξσζε ηνπ ππνινίπνπ φγθνπ ηνπ 

νξχγκαηνο, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηνλ εγθηβσηηζκφ ηεο ζσιήλσζεο, κε ηα πξντφληα ηεο εθζθαθήο, 

θαζψο θαη ε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε. 

 

Δπηκέηξεζε αλά m
3
 νξχγκαηνο, βάζεη ζηνηρείσλ αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ, εληφο ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ κειέηε γξακκψλ πιεξσκήο. 

 

3.15.01   ε θάζε είδνο εδάθε, εθηφο απφ βξαρψδε 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
). 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    έλα επξώ θαη είθνζη ηέζζεξα ιεπηά 

 Αξηζκεηηθώο:    1,24 
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3.15.02   ε βξαρψδε εδάθε 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
). 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ηέζζεξα θαη πελήληα 

 Αξηζκεηηθώο:   4,50 

 

 

Α.Σ.: 21 

Άξζξν Α-16   ΑΡΗ ΚΑΣΑΠΣΩΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΔ ΔΙΓΟΤ ΔΓΑΦΟ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-1420) 

 
Αξζε θαηαπηψζεσλ ή θαηνιηζζήζεσλ εδάθνπο νπνηαζδήπνηε θχζεσο απφ ηα πξαλή νξπγκάησλ ή 

επηρσκάησλ πθηζηάκελσλ νδψλ, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ άξζεο ησλ θαηαπηψζεσλ,  

 ε δαπάλε θνξηνεθθνξηψζεσλ, κεηαθνξάο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη απφζεζεο ζε ζέζεηο ηεο 

έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο ησλ πξντφλησλ θαηάπησζεο πξνο θαηαζθεπή ή ζπκπιήξσζε επηρσκάησλ ή 

πξνο πξνζσξηλή απφζεζε ή πξνο νξηζηηθή απνκάθξπλζε εθηφο ηνπ έξγνπ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο ηπρφλ εθζάκλσζεο, θνπήο ή/θαη εθξίδσζεο δέληξσλ νπνηαζδήπνηε πεξηκέηξνπ θαη 

απνκάθξπλζήο ηνπο απφ ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλα ε δαπάλε κφξθσζεο ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα 

ηεο πεξηνρήο θαηάπησζεο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηπρφλ αλαγθαίνπ ζξπκκαηηζκνχ νγθνιίζσλ γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο άξζεο ησλ πξντφλησλ θαηάπησζεο  

Η άξζε θαηαπηψζεσλ επηκεηξάηαη κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν  

 

1,2+(0,19*17)+(0,25*4)+0,03=5,46 

 

ΔΤΡΩ  Οινγξάθωο:  πέληε επξώ θαη ζαξάληα έμη ιεπηά 

 Αξηζκεηηθά:          5,46      
 

 

Α.Σ.: 22 

Άξζξν 4.01  Καζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6082.1 

 

Καζαηξέζεηο ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (ρσξίο πξφθιεζε δεκηψλ ζην 

απνκέλνλ ηκήκα), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-02-01-01 "Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ 

νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα", κε ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 

θαζαηξέζεσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  

πκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο-ππνζηειψζεηο, ν 

ηεκαρηζκφο ησλ απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ, ν έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηεο παξαγφκελεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζθφλεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηα 

πξντφληα ηεο θαζαίξεζεο. 

 

Δπηκέηξεζε ζε θπβηθά κέηξα (m3) πιήξσο απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ. 
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4.01.01   πλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ (πδξαπιηθή 

ζθχξα, εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία θιπ) 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
). 

 

41,2+(0,19*17)+(0,25*4)+0,03=45,46 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): αξάληα πέληε επξώ θαη ζαξάληα έμη ιεπηά 

(Αξηζκεηηθώο): 45,46€ 
 

 

Α.Σ.: 23 

Αξζξν 4.07 Δπίζηξσζε αγξνηηθψλ νδψλ κε ακκνραιηθψδε πιηθά   
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6251 x 75% + ΤΓΡ 6253 x 25% 

       

Eπηζηξψζεηο αγξνηηθψλ νδψλ κε ακκνραιηθψδε πιηθά πξνέιεπζεο ιαηνκείνπ ή ρεηκάξνπ, κεγίζηνπ 

θφθθνπ 10 cm γηα ηελ βειηίσζε ηεο βαηφηεηάο ηνπο, ζην πιάηνο θαη κέζν πάρνο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηελ κειέηε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 Η πξνκήζεηα ηνπ ακκνραιηθψδνπο πιηθνχ θαη ε κεηαθνξά ηνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

 Ο θαζαξηζκφο θαη ε εμνκάιπλζε ηεο επηθαλείαο εθαξκνγήο (αθαίξεζε ραιαξψλ επηθαλεηαθψλ 

ζηξψζεσλ θαη θπηηθήο γήο, εμνκάιπλζε ηπρφλ ηξνραπιαθψζεσλ θιπ) θαη ε ζπκπχθλσζε ηεο 

ζθάθεο κε νδνζηξσηήξα  

 Η δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ κε ηζνπεδσηή (γθξέτληεξ), ε δηαβξνρή κε λεξφ θαη ε ζπκπχθλσζε ηεο 

ζηξψζεο κε ρξήζε νδνζηξσηήξα. 

 

Δπηκέηξεζε ζε θπβηθά κέηξα κε βάζε ην κέζν πάρνο ηεο ζηξψζεσο θαη ην πιάηνο δηάζηξσζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε. Γηαζηξψζεηο ζε κεγαιχηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηελ κειέηε 

πιάηνπο δελ επηκεηξψληαη πξνο πιεξσκή. Σν κέζν πάρνο ηεο ζηξψζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

κειέηε κπνξεί λα απμεζεί ηνπηθά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ιαζπσδψλ πιηθψλ θαη εδαθψλ κεγάιεο 

πιαζηηθφηεηαο, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.    

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
) επίζηξσζεο θαηά ηα σο άλσ. 

 
6,2+(0,19*17)+(0,25*4)+0,03=10,46 
 
 ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    δέθα επξώ θαη ζαξάληα έμη ιεπηά 

  Αξηζκεηηθώο:   10,46€ 
 

 

 

Α.Σ.: 24 

Άξζξν 4.09 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 4521Β 

    

   Γηα ηηο εξγαζίεο πιήξνπο επαλαθνξάο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ απνμεισζέληνο αζθαιηηθνχ 

νδνζηξψκαηνο, ήηνη: 

1.  Καηαζθεπή ζηξψζεο ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ζπκππθλσκέλνπ 

πάρνπο 0,10 m  
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2.  Καηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 

0,10 m  

3. Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε   

4.  Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο κε αζθαιηφκηγκα, παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε 

εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm   

5.  Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο κε αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε 

κφληκε εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm κε ηελ αληίζηνηρε αζθαιηηθή 

ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε   

     

  Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ, ε ιήςε 

κέηξσλ γηα ηηο απαηηνχκελεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαη ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ 

θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ε ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ 

πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε ρξήζε κεραληθνχ ζαξψζξνπ κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή αλεμαξηήησο ηεο εθηάζεσο ησλ απνθαηαζηάζεσλ θαη ησλ 

θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ ζηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Οη επηκέξνπο εξγαζίεο ζα 

εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ έξγσλ νδνπνηίαο 

(ΝΔΣ ΟΓΟ). 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) πιήξνπο απνθαηάζηαζεο νδνζηξψκαηνο. 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Γέθα νθηώ επξώ θαη πελήληα ιεπηά 

(Αξηζκεηηθώο): 18,50€ 
 

 

Α.Σ.: 25 

Αξζξν 4.10 Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ 

ππνγείσλ δηθηχσλ. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο YΓΡ 6804 

     

  Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ, λεζίδαο ή πιαηείαο, ε νπνία έρεη απνμεισζεί γηα ηελ 

θαηαζθεπή ππνγείνπ δηθηχνπ, ζηελ πξνηέξα ηεο θαηάζηαζε, κε ρξήζε ησλ ηζηκεληνπιαθψλ, 

θπβνιίζσλ, ιηζνζσκάησλ, καξκάξσλ θιπ πνπ έρνπλ εμαρζεί ρσξίο θζνξέο θαηά ηελ απνμήισζε θαη 

ζπκπιήξσζή ηνπο κε πιηθά ηεο απηήο πθήο, ρξσκαηηζκνχ θαη δηαζηάζεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε 

εληαίαο κνξθήο ηεο ζπλνιηθήο επίζηξσζεο ηνπ ρψξνπ θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-

06-08-03 "Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ" 

      

 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη : 

      α. Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζζέησλ πιηθψλ επίζηξσζεο, ηνπ 

απηνχ ηχπνπ θαη κνξθήο κε ηα πξνυπάξρνληα 

      β. Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ πιηθψλ απνθαηάζηαζεο ηνπ ππνζηξψκαηνο, ζηελ 

πξνηέξα ηνπ κνξθή: άκκνο έδξαζεο ή ζηξψζε ζθπξνδέκαηνο (κε ή ρσξίο πιέγκα νπιηζκνχ)   

      γ. Η θαηαζθεπή ηνπ ππνζηξψκαηνο έδξαζεο θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ, θπβνιίζσλ, 

ιηζνζσκάησλ θιπ, έηζη ψζηε νη αξκνί θαη νη ηπρφλ αξρηηεθηνληθέο δηακνξθψζεηο (ελαιιαγή 

ρξσκάησλ ή πθήο πιαθψλ θιπ) λα ελαξκνλίδνληαη πιήξσο πξνο ηελ πεξηβάιινπζα επίζηξσζε.  

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα φξηα ηεο δψλεο απνθαηάζηαζεο  νη πιάθεο ζα είλαη πιήξεηο (άλ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί αξκνθφθηεο γηα ηελ ράξαμε ηεο δψλεο ηνπ νξχγκαηνο, νη πιάθεο πνπ έρνπλ 

ηεκαρηζζεί, θαηά ηελ επαλαθνξά ηεο επίζηξσζεο ζα αληηθαζίζηαληαη κε πιήξεηο). 
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Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξνπο αλαθαηαζθεπήο θαη επαλαθνξάο επίζηξσζεο 

πεδνδξνκίνπ  

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    είθνζη πέληε επξώ θαη νγδόληα ιεπηά 

 Αξηζκεηηθώο:     25,80€ 
 

 

Α.Σ.: 26 

Αξζξν 4.11 Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ 

ππνγείσλ δηθηχσλ. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο YΓΡ 6804 

  

Aπνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα, ην νπνίν έρεη απνμεισζεί γηα ηελ θαηαζθεπή 

ππνγείνπ δηθηχνπ, ζηελ πξνηέξα ηνπ θαηάζηαζε.  

 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη : 

α. Η πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C12/15. 

β. Η επηπέδσζε θαη ζπκπχθλσζε ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ε δηαβξνρή ηεο 

πξηλ απφ ηελ ζθπξνδέηεζε. 

γ. Ο θαζαξηζκφο ησλ παξεηψλ ηνπ ππάξρνληνο ζθπξνδέκαηνο εθαηέξσζελ ηνπ νξχγκαηνο απφ 

ραιαξά πιηθά 

δ. Η δηάζηξσζε θαη ζπκπχλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο  απνθαηάζηαζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ, πάρνπο 

ίζνπ κε ην απνμεισζέλ, θαη ε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο επηθαλείαο έηζη ψζηε λα ελαξκνλίδεηαη 

πιήξσο  κε ηελ πεξηβάιινπζα επίζηξσζε (πθή, ζπλέρεηα ζθνηηψλ, αξκψλ θιπ).   

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλαθαηαζθεπήο πεδνδξνκίνπ απφ ζθπξφδεκα.  

       

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    δέθα επξώ θαη ηξηάληα ιεπηά 

 Αξηζκεηηθώο:   10,30€   
 

 

Α.Σ.: 27 

Αξζξν 5.03 Δπηρψζεηο νξπγκάησλ κε πξντφληα εθζθαθψλ ρσξίο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο 

ζπκπχθλσζεο  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6066 

  

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 (m
3
) πιεξνχκελνπ φγθνπ νξχγκαηνο. 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ζαξάληα έλα ιεπηά 

 Αξηζκεηηθώο:    0,41€ 
 

 

Α.Σ.: 28 

Αξζξν 5.04 Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε πξντφληα εθζθαθψλ, κε ηδηαίηεξεο 

απαηηήζεηο ζπκπχθλσζεο  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6067 

 

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 
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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. 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    έλα επξώ θαη πελήληα πέληε ιεπηά 

 Αξηζκεηηθώο:  1,55€ 
 

 

Α.Σ.: 29 

Αξζξν 5.05 Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν 

ιαηνκείνπ 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6068 

 

Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δψλε δηέιεπζεο νδηθψλ 

αμφλσλ, ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ 

ππνγείσλ δηθηχσλ'' 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ δηαβαζκηζκέλνπ ζξαπζηνχ 

πιηθνχ ιαηνκείνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε έθξηςε ζηφ φξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη ρεηξσλαθηηθά 

(φπνπ απαηηείηαη), ε δηάζηξσζε ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ε δηαβξνρή (κε ηελ πξνκήζεηα θαη 

κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ λεξνχ) θαη ε ζπκπχθλσζε κε δνλεηηθνχο ζπκππθλσηέο δηαζηάζεσλ 

αλαιφγσλ ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο, νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί βαζκφο ζπκπχθλσζεο πνπ 

αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 95% ηεο ππθλφηεηαο πνπ 

επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor Modified θαηά ΔΛΟΣ 

EN 13286-2).  

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

νξχγκαηνο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε. 

 

5.05.02   Γηα ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm 

 

12,4+(0,19*17)+(0,25*4)+0,03=16,66 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο: δεθαέμη επξώ θαη εμήληα έμη ιεπηά 

 Αξηζκεηηθώο:  16,66€ 

 

 

Α.Σ.: 30 

Αξζξν 5.08  ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν νξπρείνπ ή ρεηκάξξνπ. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6069.1 

 

ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο νξπρείνπ ή 

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

''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ'' 
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ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη : 

α. Η πξνκήζεηα ηεο άκκνπ (εμφξπμε, θνζθίληζκα θιπ) θαη ε κεηαθνξά ηεο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 

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

γ. Η ηζνπέδσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαη ε ηχπαλζε ή ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο ζηξψζεο 

εγθηβσηηζκνχ έηζη ψζηε λα πεξηβάιιεη πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ 

απνθπγή δεκηψλ ζηελ ζσιελνγξακκή. 

 

Σηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m3) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ 

κειέηε γξακκέο πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ) 

 

5,7+(0,19*17)+(0,25*4)+0,03=9,96 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ελληά επξώ θαη ελελήληα έμη ιεπηά 

 Αξηζκεηηθώο:  9,96€ 
 

 

Α.Σ.: 31 
Αξζξν 7.06     Αληηζηεξίμεηο παξεηψλ ράλδαθνο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6103 

 

Αληηζηεξίμεηο πξαλψλ νξπγκάησλ, πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα, κε ζχζηεκα κεηαιιηθψλ ακθηπιεχξσλ 

πεηαζκάησλ βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ KRINGS ή αλαιφγνπ, ηεο απαηηνχκελεο 

θέξνπζαο ηθαλφηεηαο γηα ηελ παξαιαβή ησλ σζήζεσλ γαηψλ θαη ησλ πιεπξηθψλ επηθνξηίζεσλ απφ 

κφληκα ή θηλεηά θνξηία θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ ή κεραλεκάησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 

ηνπ έξγνπ ή ηελ κειέηε εθαξκνγήο ηνπ Αλαδφρνπ. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η πξνζθφκηζε, ε ρξήζε,  νη κεηαθηλήζεηο απφ ζέζε θαη ε απνθφκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ, κε ηηο 

απαηηνχκελεο αληεξίδεο, ζπλδέζκνπο θ.ι.π. 

β. Η απαζρφιεζε ησλ απαηηνπκέλσλ κεραλεκάησλ γηα ηελ ζηαδηαθή θαηαβίβαζε ησλ 

πεηαζκάησλ ζην πξνο εθζθαθή φξπγκα θαη ε ηπρφλ απαηηνχκελε βνεζεηηθή έκπεμε 

γ. Η ζπλαξκνιφγεζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε ησλ πεηαζκάησλ. 

δ. Η ζηαδηαθή εμφιθεζή θαηά ηελ επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο 

ε. Οη πάζεο θχζεσο θζνξέο ησλ πεηαζκάησλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο 

Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m2) ηνπνζεηεζέλησλ  ακθηπιεχξσλ πεηαζκάησλ 

αληηζηήξημεο (κε 1,00 m2 πεηάζκαηνο αληηζηεξίδνληαη 2,00 m2 παξεηψλ νξχγκαηνο). Δπηκεηξάηαη 

κφλν ην ηκήκα ηνπ πεηάζκαηνο πάλσ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη 20 cm 

πάλσ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο. 

Δπηζήκαλζε:  Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλνλ φηαλ πξνβιέπεηαη ξεηά ζηελ κειέηε ηνπ 

έξγνπ  

Tηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
)  ηνπνζεηεζέλησλ πεηαζκάησλ αληηζηήξημεο. 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ηξηάληα ηέζζεξα επξώ θαη εμήληα ιεπηά 

 Αξηζκεηηθώο:    34,60€ 
 

 

Α.Σ.: 32 & 33 

Αξζξν 9.10 Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  

 

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1, ηνπ 
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Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ) θαη ηνπ Δ.Κ.Ω.. (εθ' φζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1), θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Μειέηεο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε  θαηαζθεπή ησλ θαινππηψλ επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 

ΝΔΣ ΤΓΡ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο, 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα, ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ 

απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, 

εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ 

απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε 

κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ ζέζε δηάζηξσζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε  δαπάλε ηεο 

εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ 

αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε.  ε νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε 

πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα. 

Η απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ  ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά 

κε δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ. 

β. Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, 

θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο. 

γ. Η  ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο (ηειηθήο ή 

πξνζσξηλήο) ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ 

έξγνπ.   

δ. Η ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί ηφπνπ, ην 

ζηήζηκν θαη ε επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη 

απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεχκαηνο ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ 

ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  

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

βηνκεραληθφ δάπεδν). 

 

Οη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ησλ 

θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ησλ κηθξψλ απνκαθξπζκέλσλ ηερληθψλ 

έξγσλ, γηα ηα νπνία εθαξκφδεηαη ε πξνζαχμεζε ηηκήο πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν ΤΓΡ 9.13), ηελ 

νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο 

πεξηνξηζκνχο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, 

ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, 

ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ: 

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

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

01-01-03-00:  πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  

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

01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 

Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, 

εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. 
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Α.Σ. 32, 9.10.03 Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15   

  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο   ΤΓΡ 6326 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    εβδνκήληα εθηά 

  Αξηζκεηηθώο:    77,00 

 

Α.Σ. 33, 9.10.04 Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20   

  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο   ΤΓΡ 6327 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    νγδόληα δύν 

  Αξηζκεηηθώο:    82,00 
 

Α.Σ.: 34 

Αξζξν 9.01   Ξπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη επηπέδσλ επηθαλεηψλ 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6301 

 

Απινί μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη (θαινχπηα) επηπέδσλ επηθαλεηψλ θαηαζθεπψλ πάζεο θχζεσο 

πδξαπιηθψλ έξγσλ απφ ζθξφδεκα, φπσο αλνηθηψλ θαη θιεηζηψλ αγσγψλ νξζνγσληθήο δηαηνκήο ,ζε 

επζπγξακκία ή θακπχιε, βάζξσλ, ηνίρσλ, πιαθψλ, θξεαηίσλ θ.ι.π. ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε πάλσ ή 

θάησ απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο ΔΣΔΠ 01-03-00-00 "Ιθξηψκαηα" θαη 

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

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

Η πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ έξγσλ φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ 

θαινππηψλ (αλάινγα κε ην ζχζηεκα ηνπ θαινππηνχ πνπ εθαξκφδεηαη) 

Οη εξγαζίεο αλέγεξζεο ηνπ θαινππηνχ (μπινηχπνπ, κεηαιινηχπνπ, πιαζηηθνηχπνπ ή/θαη ζπλδπζκνχ 

απηψλ), ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ γεσκεηξία ησλ εθάζηνηε πξνο ζθπξνδέηεζε ζηνηρείσλ, 

ζχκθσλα ηηο θαζνξηδφκελεο απν ηελ κειέηε δηαζηάζεηο, αλνρέο θαη απαηηήζεηο επηθαλεηαθψλ 

ηειεησκάησλ. πκπεξηιακβάλεηαη ε απαζρφιεζε εηδηθεπκέλνπ θαη κή πξνζσπηθνχ θαζψο θαη φια ηα 

εξγαιεία θαη ινηπά κέζα θαη εμνπιηζκφο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηηψλ. 

Η αλέγεξζε ησλ πάζεο θχζεσλ ηθξησκάησλ ή/θαη βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

ππνζηήξημε, ζηεξέσζε θαη ζπγθξάηεζε ησλ θαινππηψλ. 

Η δηακφξθσζε θηγθιηδσκάησλ, θιηκάθσλ, ξακπψλ θαη δηαβαζξψλ γηα ηελ επρεξή θαη αζθαιή 

δηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλεξγείνπ ζθπξνδέηεζεο 

Η επάιεηςε ηνπ μπινηχπνπ κε πιηθφ δηεπθφιπλζεο ηεο απνθφιιεζεο 

Η πιήξεο απνζπλαξκνιφγεζε ησλ θαινππηψλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ θαζνξηδνκέλνπ απφ ηελ 

κειέηε ρξφλνπ παξακνλήο ηνπο, θαζψο θαη ε ζπγθέληξσζε, ζπζθεπαζία, θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ 

πιηθψλ. 

Ο πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ πξνεμέρνληα ζηνηρεία πξφζδεζεο 

(ηδαβέηεο, θαξθηά, ζχξκαηα θιπ). 

Η απνθαηάζηαζε ηπρφλ θσιεψλ ζηηο απνθαιππηφκελεο επηθάλεηο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε 

ηζηκεληνθνλία ή ηζηκεληνεηδή πιηθά, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ κειέηε ή/θαη ηηο νδεγίεο ηεο 

Δπίβιεςεο. 

Ο πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ εξγνηαμίνπ απφ πάζεο θχζεσο ππνιείκαηα πιηθψλ θαηαζθεπήο 

ηθξησκάησλ θαη θαινππηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηζπιινγήο ησλ αρξήζησλ θαξθνβεινλψλ. 

Η θζνξά θαη ε απνκείσζε ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ θαη θαινππηψλ. ε 

θακκία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θζαξκέλσλ ή παξακνξθσκέλσλ πιηθψλ (μπιείαο, 

κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θιπ)  

Η δαπάλε ησλ πάζεο θχζεσο πιαγίσλ κεηαθνξψλ εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ, κε ή ρσξίο κεραληθά κέζα 

Η δαπάλε ησλ πιηθψλ πξφζδεζεο, ζηεξέσζεο, θαη ζπλδέζεσλ πάζεο θχζεσο 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλαπηπγκέλεο επηθάλεηαο ζε επαθή κε ην ζθπξφδεκα. 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    νρηώ επξώ θαη είθνζη ιεπηά 

 Αξηζκεηηθώο:    8,20€ 
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Α.Σ.: 35 

Αξζξν 9.23  Πξνκήζεηα θαη πξνζζήθε πξνζκίθησλ θαη πξνζζέησλ ζην ζθπξφδεκα  

 

Οη απαηηήζεηο ελζσκάησζεο πξνζκίθησλ θαη πξνζζέησλ (admixtures - additions) ζην ζθπξφδεκα ησλ 

δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, νη δε αλαινγίεο αλάκημήο ηνπο 

απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ αληηζηνίρσλ κειεηψλ ζπλζέζεσο.   

Γηαθξίλνληαη νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο πξνζκίθησλ/πξνζζέησλ: 

επηβξαδπληέο πήμεσο ζθπξνδέκαηνο (set retarding), θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 934-2 

επηηαρπληέο ζθιήξπλζεο (hardening accelerating), θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 934-2  

ξεπζηνπνηεηέο (plasticizers), θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 934-2 

πξφζκηθηα κείσζεο ιφγνπ λεξνχ πξνο ηζηκέλην (water reducers), θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 934-2 

πξφζκηθηα κείσζεο πδαηνπεξαηφηεηαο, (water resisting, waterproofing) θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 934-2 

αεξαθηηθά (air entraining), θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 934-2 

ίλεο πνιππξνππιελίνπ ζθπξνδεκάησλ, θαηά ΔΛΟΣ EN 14889-2 

ραιχβδηλεο ίλεο ζθπξνδεκάησλ, θαηά ΔΛΟΣ EN 14889-1 

Οια ηα αλσηέξσ πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 

Απφ ηα πιηθά απηά, φζα ζπληεινχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαζίκνπ ή θάζηζεο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο (ξεπζηνπνηεηέο θιπ) ζεσξνχληαη αλεγκέλα ζηελ δαπάλε ηνπ εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο 

(εξγνζηαζηαθνχ ή εξγνηαμηαθνχ)  θαη δελ επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο πξνο πιεξσκή.  

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. 

 

9.23.04    ηεγαλνπνηεηηθά κάδαο ζθπξνδέκαηνο (πξφζκηθηα κείσζεο πδαηνπεξαηφηεηαο) θαηά 

ΔΛΟΣ ΔΝ 934-2 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6320.1  

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:   πελήληα δύν ιεπηά 

  Αξηζκεηηθώο:   0,52€ 

 
 

Α.Σ.: 36 

Αξζξν 9.26  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6311 

 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο πάζεο θχζεσο 

θαηαζθεπψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ, κνξθήο δηαηνκψλ θαη θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη 

δνκηθά πιέγκαηα) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, δηακφξθσζή ηνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε 

ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 

νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο 

ζθπξνδεκάησλ" 

Η 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.  
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Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο 

δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε 

ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ 

ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ 

παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ 

ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 

Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ-

2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 

 

Ολνκ.  

δηάκεηξνο 

(mm) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 

δηαηνκή  

(mm
2
) 

Ολνκ.  

κάδα/ 

κέηξν  

(kg/m) 

Ράβδνη 

Κνπινύξεο θαη 

επζπγξακκηζκέλ

α πξνϊόληα 

Ηιεθηξν-

ζπγθνιιεκέλα 

πιέγκαηα θαη 

δηθηπώκαηα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ 

νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 

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

θαη φρη ελαιιάμ  

 Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.  

 Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

απφ ηελ κειέηε πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, θαζψο θαη αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), 

εθηφο αλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή 

απηψλ. 

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

εξγαζίαο.  
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 Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ 

ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

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

 

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

κειέηε. 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:   ελελήληα νρηώ ιεπηά 

 Αξηζκεηηθώο:    0,98€ 

 
 

Α.Σ.: 37 

Αξζξν 11.01 Kαιχκκαηα θξεαηίσλ 

 

Kαιχκκαηα θξεαηίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124, κε ζήκαλζε CE, ηεο θαηεγνξίαο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο D 

πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε (αλάινγα ηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο). 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ θαιχκκαηνο ηνπ θξεαηίνπ θαη ηνπ 

πιαηζίνπ έδξαζεο απηνχ, ε αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ζηάζκεο θαη επίθιηζεο ηνπ θαιχκκαηνο κε ρξήζε 

ζηεξεψλ ππνζεκάησλ θαη ν εγθηβσηηζκφο ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο κε ζθπξφδεκα.   

11.01.02 Καιχκαηα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ductile iron)  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6752 

 

Δπηκέηξεζε κε βάζε ηνπο πίλαθεο ηνπ πξνκεζεπηή (ζε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη 

απνδεθηή επηκέηξεζε κε δχγηζε) 

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) θαιχκκαηνο θαη αληηζηνίρνπ πιαηζίνπ έδξαζεο , αλεμαξηήησο 

ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο. 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:   δύν επξώ θζη ελελήληα ιεπηά 

  Αξηζκεηηθψο:  2,90 
 

 

Α.Σ.: 38 

Αξζξν 11.02 Μεηαιιηθέο εζράξεο πδξνζπιινγήο 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6752 

 

Μεηαιιηθέο εζράξεο πδξνζπιινγήο, κε ην αληίζηνηρν πιαίζην έδξαζεο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλεο, 

ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηεο εζράξαο θαη ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο απηήο, 

ε αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ζηάζκεο θαη επίθιηζεο ηεο εζράξαο κε ρξήζε ζηεξεψλ ππνζεκάησλ θαη ν 

εγθηβσηηζκφο ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο κε ηζηκεληνθνλία, κε ζπξξηθλνχκελν θνλίακα ή επνμεηδηθά 

θνληάκαηα. 

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή, ηφζν επί λέσλ φζν θαη επί πθηαζηακέλσλ θαηαζθεπψλ 

(αληηθαηάζηαζε εζραξψλ). 

Δπηκέηξεζε γηα ηηο κελ ηππνπνηεκέλεο εζράξεο βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο κε βάζε ηνπο πίλαθεο  

βαξψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή, γηα ηηο δε ειεθηξνζπγθνιιεηέο εζράξεο λε βάζε αλαιπηηθνχο 

ππνινγηζκνχο ησλ ξάβδσλ θαη ινηπψλ δηαηνκψλ κνξθνράιπβα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπο. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηή επηκέηξεζε κε δχγηζε. 
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Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) εζράξαο θαη αληηζηνίρνπ πιαηζίνπ έδξαζεο. 

 

 

11.02.04 Δζράξεο πδξνζπιινγήο, απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν  

 

Δζράξεο πδξνζπιινγήο, απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ρπηνζίδεξνο ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε, 

ductile iron), ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε θέξνπζαο ηθαλφηεηαο  D θαηά ΔΛΟΣ 

ΔΝ 124, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-07-01-04  "Δζράξεο πδξνζπιινγήο απφ ειαηφ 

ρπηνζίδεξν". 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:   δύν επξώ θζη ελελήληα ιεπηά 

  Αξηζκεηηθψο:  2,90 

  
 

Α.Σ.: 39 – 49  

Άξζξν 12.14 σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο ηνίρσκα 

θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2: 

 

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 ζειήλεο (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 (Standard Dimension Ratio: 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 -peelable layer). 

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

ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS ηνπ ΡΔ (MRS: Minimum Required Strength)  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 (peelaable layer) 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. Η πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο 

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

απφ ΡΔ. 

β. Η πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζσιήλσλ, 

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

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

εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπο απφ ΡΔ  κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο (butt welding) ή 

ρξήζε ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα ζχκθσλα κε ηηο 

αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 
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δ. Η 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, σο εμήο: 

 

12.14.01 σιελψζεηο πηέζεσο απφ  ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 100  (κε ειάρηζηε απαηηνχκελε 

αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 

 

Α.Σ.: 39, 12.14.01.04  Ολνκ. δηακέηξνπ DN 63 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6621.1 

                      ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Σέζζεξα θαη εμήληα 

                                 (Αξηζκεηηθώο): 4,60 

 

Α.Σ.: 40, 12.14.01.06  Ολνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6621.1 

                      ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Δθηά θαη εμήληα 

                              (Αξηζκεηηθώο): 7,60 

 

Α.Σ.: 41, 12.14.01.24  Ολνκ. δηακέηξνπ DN 63 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 12,5 atm 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6622.1 

                      ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Πέληε θαη πελήληα 

                                 (Αξηζκεηηθώο): 5,50 

 

Α.Σ.: 42, 12.14.01.26  Ολνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 12,5 atm 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6622.1 

                      ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Δλληά θαη δέθα 

                                   (Αξηζκεηηθώο): 9,10 

 

Α.Σ.: 43   12.14.01.27  Ολνκ. δηακέηξνπ DN 110 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 12,5 atm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6622.1  

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:   δεθαηξία επξώ 

  Αξηζκεηηθώο:  13,00  
 

Α.Σ.: 44   12.14.01.28  Ολνκ. δηακέηξνπ DN 125 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 12,5 atm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6622.2  

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:   δεθαπέληε επξώ θαη δέθα ιεπηά 

  Αξηζκεηηθώο:  15,10 

 

Α.Σ.: 45, 12.14.01.29  Ολνκ. δηακέηξνπ DN 140 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 12,5 atm 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6622.2 

                      ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Γέθα νρηώ θαη ζαξάληα 

                                 (Αξηζκεηηθώο): 18,40 

 

Α.Σ.: 46  12.14.01.46  Ολνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6622.1 

                      ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Δλληά επξώ θαη εμήληα ιεπηά 

                                 (Αξηζκεηηθώο): 9,60€ 
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Α.Σ.: 47, 12.14.01.47 Ολνκ. δηακέηξνπ DN 110 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6622.1 

                      ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): Γεθαηέζζεξα επξώ θαη δέθα ιεπηά 

                                 (Αξηζκεηηθώο): 14,10€ 

 

Α.Σ.: 48     12.14.01.49  Ολνκ. δηακέηξνπ DN 140 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6622.2  

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:   είθνζη έλα επξώ θαη εμήληα ιεπηά 

  Αξηζκεηηθώο:   21,60€ 

 

Α.Σ.: 49      12.14.01.50  Ολνκ. δηακέηξνπ DN 160 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6622.3  

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:   είθνζη εθηά επξώ θαη δέθα ιεπηά 

  Αξηζκεηηθώο:   27,10€ 
  

 

 

Α.Σ.: 50 

Αξζξν 12.17  Δηδηθά ηεκάρηα ζσιελψζεσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε 

(ductile iron).  

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6623 

 

Δηδηθά ηεκάρηα, ζχλδεζκνη θαη ζηεξίγκαηα ζσιελψζεσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο 

γξαθίηε, δηαηνκψλ θαη ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 545 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 598, κε 

πηζηνπνηεηηθά απφ θνηλνπνηεκέλν ζηελ ΔΔ θνξέα πηζηνπνίεζεο. 

ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε, 

νη πιάγηεο κεηαθνξέο, θαη ζπλαξκνιφγεζε ζε ζσιελνγξακκή απφ ζσιήλεο ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ 

ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε (ductile iron). 

 

12.17.01  Κακπχιεο, ηαπ, ζπζηνιέο, πψκαηα θιπ, φισλ ησλ ηχπσλ (κνλήο ή δηπιήο θιαληδσηήο 

ζχλδεζεο, κνλήο ή δηπιήο ζχλδεζεο ηχπνπ θψδσλα), κεγεζψλ (νπνηαζδήπνηε 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ), θιάζεσλ πίεζεο ιεηηνπξγίαο, κε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή 

πξνζηαζία ελφο απφ ηνπο ηχπνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 545 θαη 

ΔΛΟΣ ΔΝ 598. Πεξηιακβάλνληαη νη απαηηνχκελνη θνριίεο ζχδεζεο θαη νη ειαζηηθνί 

δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1. 

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)  

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:   Γύν θαη εμήληα 

  Αξηζκεηηθώο:   2,60 
 

Α.Σ.: 51 

Αξζξν 12.20 Φιάληδεο ζπγθφιιεζεο ραιχβδηλεο  

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6651.1 

 

Φιάληδεο ζπγθφιιεζεο ραιχβδηλεο, αλεμαξηήησο δηακέηξνπ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1092-1, απφ πιηθφ 

θαηεγνξίαο P250GH, κε ηνπο γαιβαληζκέλνπο θνριίεο ζηεξέσζεο θαη ηα παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο, 

πιήξσο ζπλδεδεκέλεο ζηελ ζσιελνγξακκή (πιηθά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, αλαιψζηκα θαη εξγαζία). 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) 

 

  ΔΤΡΩ Οινγξάθωο: ηέζεξα επξώ θαη νγδόληα ιεπηά    

  Αξηζκεηηθώο:  4,80€ 
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Α.Σ.: 52 - 56 

Αξζξν 12.29  Γίθηπα  απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο  ζσιήλεο 

δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο κε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ιείεο επηθάλεηεο, θαηά 

ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-2 

 

Καηαζθεπή δηθηχνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ 

ηνηρψκαηνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-2, κε ιεία εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επηθάλεηα. 

Οη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή 

δηάκεηξν) θαη ηνλ δείθηε δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN (stiffness number) θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 

9969. 

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ηφζν γηα ζσιήλεο κε απφιεμε ηχπνπ θακπάλαο κε ειαζηηθφ 

δαθηχιην ζηεγαλνπνίεζεο (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 681.1), φζν θαη γηα ζσιήλεο κε επζχγξακκα άθξα πνπ 

ζπλδένληαη κε εμσηεξηθφ δαθηχιην (κνχθα) κε παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο. 

ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο 

κεηαθνξέο  ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο. 

β. Η δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ ζχλδεζε ησλ 

ζσιήλσλ. 

γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ 

ηνπο, νη ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνχ κε ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ 

δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα.. 

Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα: 

 Οη ζηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ θαη ε επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο, 

ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε 

 Σα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο ησλ παξνρψλ ζην δίθηπν αθαζάξησλ (ζακάξηα κε κνχθα) 

 Σα εηδηθά ηεκάρηα ηνπ αγσγνχ (γσλίεο, ηαχ, πψκαηα θιπ) απφ PVC ή ρπηνζίδεξν   

 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) αμνληθνχ κήθνπο ζσιήλσζεο, αθαηξνπκέλνπ ηνπ κήθνπο ησλ 

θξεαηίσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ. 

 

12.29.01 Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-

2, δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN 4.  

 

Α.Σ.: 52 12.29.01.04  Αγσγνί απνρέηεπζεο κε ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, 

SN4, DN 200 mm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6711.2 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:   νρηώ επξώ θαη ηξηάληα ιεπηά 

 Αξηζκεηηθώο:   8,30€ 

 

Α.Σ.: 53 12.29.01.05  Αγσγνί απνρέηεπζεο κε ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, 

SN4, DN 250 mm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6711.3 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:   δώδεθα επξώ θαη πελήληα ιεπηά 

 Αξηζκεηηθώο:   12,50€ 

  

Α.Σ.: 54 12.29.01.06  Αγσγνί απνρέηεπζεο κε ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, 

SN4, DN 315 mm 
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Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6711.4 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:   δεθαελλέα επξώ θαη ηξηάληα ιεπηά 

 Αξηζκεηηθώο:   19,30€ 

 

Α.Σ.: 55 12.29.01.07 Αγσγνί απνρέηεπζεο κε ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, 

SN4, DN 400 mm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6711.6 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:   είθνζη νρηώ επξώ θαη ελελήληα ιεπηά 

 Αξηζκεηηθώο:   28,90€ 

 

Α.Σ.: 56 12.29.01.08 Αγσγνί απνρέηεπζεο κε ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, 

SN4, DN 500 mm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6711.6 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:   ζαξάληα έμη επξώ θαη δέθα ιεπηά 

 Αξηζκεηηθώο:   46,10€ 

 
 

Α.Σ.: 57 & 58 

Άξζξν 13.03  Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο  

 

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. 

 

13.03.03 Με σηίδεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6651.1  

 

Α.Σ.:57 , 13.03.03.01 Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 50 mm 
  ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): εθαηόλ εμήληα πέληε επξώ 

(Αξηζκεηηθώο): 165,00€ 

 

Α.Σ.: 58, 13.03.03.02 Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 80 mm 

                ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): εθαηόλ ελελήληα έμη επξώ 

         (Αξηζκεηηθώο): 196,00€ 
       

 

Α.Σ.: 59 & 60 

Αξζξν 13.07 Πηεδνζξαπζηηθέο βαιβίδεο (βαιβίδεο κείσζεο πίεζεο) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ζηελ ζσιελνγξακκή πηεδνζξαπζηηθήο βαιβίδαο 

(βαιβίδαο κείσζεο πίεζεο). 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. 
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13.07.01  Ολνκαζηηθήο πίεζεο ΡΝ 16 atm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6653.1  

 

Α.Σ.: 59, 13.07.01.01  νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 50 mm 

ΔΤΡΩ     Οινγξάθωο:    εθαηόλ εμήληα πέληε 

           Αξηζκεηηθώο:    165,00 

 

Α.Σ.: 60, 13.07.01.03  νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 80 mm 

ΔΤΡΩ     Οινγξάθωο:    Δθαηόλ ελελήληα έμη 

           Αξηζκεηηθώο:    196,00 
 

 

Α.Σ.: 61 

Αξζξν 13.10 Βαιβίδεο εηζαγσγήο-εμαγσγήο αέξα δηπιήο ελεξγείαο, παιηλδξνκηθνχ ηχπνπ 

 

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. 

13.10.02  Ολνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6653.1  

 

13.10.02.02  νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 80 mm 

 

   ΔΤΡΩ     Οινγξάθωο:    δηαθόζηα εμήληα νρηώ επξώ 

              Αξηζκεηηθώο:    268,00€ 
 

Α.Σ.: 62 

Αξζξν 16.18  χλδεζε λένπ αγσγνχ χδξεπζεο θαη' επέθηαζε πθηζηακέλνπ απφ νπνηνδχπνηε πιηθφ, ν 

νπνίνο έρεη απνκνλσζεί απφ ην δίθηπν, κε ρξήζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ   

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ  6611.1 (30%)  + ΤΓΡ 6622.1 (70%) 

 

χλδεζε λένπ αγσγνχ χδξεπζεο απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ, θαη' επέθηαζε πθηζηακέλνπ, ρσξίο ρξήζε ηαχ, 

αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε απνκφλσζε ηνπ ηεξκαηηθνχ θιάδνπ ηνπ πθηζηακέλνπ αγσγνχ απφ ην δίθηπν. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ απηηνπκέλσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ γηα ηελ ζπλαξκνγή 

ηνπ λένπ κε ηνλ πθηζηάκελν αγσγφ (θιάληδεο, ζπζηνιηθά, γαιβαληζκέλνη θνριίεο θιπ)., αλάινγα 

κε ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ πθηζηακέλνπ θαη ηνπ λένπ αγσγνχ.. 

β. Η απνθνπή ή αθαίξεζε ηεο ηάπαο ηεξκαηηζκνχ ηνπ πθηαζηακέλνπ αγσγνχ ή ε πιχζε ηνπ (φηαλ 

δελ είλαη ηαπσκέλνο) θαη ε άληιεζε ησλ λεξψλ κε θνξεηή πδξαληιία. 

γ. Η ηνπνζέηεζε θαη ζπλαξκνιφγεζε ησλ απαηηνπκέλσλ θαηά πεξίπησζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ 

ζχλδεζεο ησλ δχν αγσγψλ 

Σηκή αλά ζχλδεζε θαηά ηα αλσηέξσ, αλάινγα κε ηελ δηαηνκή ηνπ πθηζηακέλνπ αγσγνχ, σο εμήο: 

 

16.18.01 Γηα δηάκεηξν πθηζηακέλνπ αγσγνχ Φ 80 ή Φ 100 mm 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:      Δθαηόλ είθνζη ηέζζεξα 

  Αξηζκεηηθώο:   124,00 
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ΟΜΑΓΑ 3 ΔΠΙΚΔΤΔ – ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΦΡΔΑΣΙΩΝ - ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ 
 

 

 

Α.Σ.: 63 & 64 

20.04  Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ ρσξίο ηε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ  

 

Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ ρσξίο ηε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ θαη εθξεθηηθψλ, εθηφο απφ 

αεξφζθπξεο, πιάηνπο βάζεσο έσο 3,00 m ή κεγαιπηέξνπ ησλ 3,00 m αιιά επηθαλείαο βάζεσο έσο 12,00 

m2, ζε βάζνο κέρξη 2,00 m απφ ην ρακειφηεξν ρείινο ηεο δηαηνκήο εθζθαθήο, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο 

βάζνπο έσο 0,30 m, ηνπ νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε εξεκεί είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή ζπλερή άληιεζε 

(ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα), κε ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ, ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ 

ππζκέλα θαη ηελ ηπρφλ αλαγθαία ζπνξαδηθή αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ, ζχθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 

ΔΣΔΠ 02-04-00-00 "Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ" 

 

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

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

 

 Α.Σ. 63,  20.04.01  ζε εδάθε γαηψδε-εκηβξαρψδε  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2122  

 

20.25+(0,19*17)+(0,25*4)+0,03=24.51 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:       είθνζη ηέζζεξα επξώ θαη πελήληα έλα ιεπηά 

  Αξηζκεηηθώο:   24,51€ 
 

Α.Σ. 64 20.04.02  ζε εδάθε βξαρψδε, εθηφο απφ γξαληηηθά-θξνθαινπαγή  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2125  

 

31+(0,19*17)+(0,25*4)+0,03=35.26 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:       ηξηάληα πέληε  επξώ θαη είθνζη έμη ιεπηά 

  Αξηζκεηηθώο:   35,26€ 
 

 

Α.Σ.: 65 & 66 

20.05  Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ  

 

Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, πιάηνπο βάζεσο έσο 3,00 m ή κεγαιπηέξνπ 

ησλ 3,00 m αιιά επηθαλείαο βάζεσο έσο 12,00 m2, ζε βάζνο κέρξη 2,00 m απφ ην ρακειφηεξν ρείινο 

ηεο δηαηνκήο εθζθαθήο, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο βάζνπο έσο 0,30 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.  

 

Α.Σ. 65,  20.05.01  ζε εδάθε γαηψδε-εκηβξαρψδε  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2124  
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  4.50+(0,19*17)+(0,25*4)+0,03=8.76 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:       νρηώ επξώ θαη εβδνκήληα έμη ιεπηά 

  Αξηζκεηηθώο:   8,76€ 

 

Α.Σ. 66, 20.05.02  ζε εδάθε βξαρψδε, εθηφο απφ γξαληηηθά-θξνθαινπαγή, ρσξίο 

ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2127  

 

28.00+(0,19*17)+(0,25*4)+0,03=32.26 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:       ηξηάληα δύν επξώ θαη είθνζη έμη ιεπηά 

  Αξηζκεηηθώο:   32,26€ 
 

 

Α.Σ.:67 

22.15  Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα.  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2226 

 

Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ζε 

νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε δηαηήξεζε ηνπ ππνινίπνπ δνκήκαηνο άζηθηνπ. 

πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, ησλ 

κέζσλ θνπήο ηνπ νπιηζκνχ (κε ηα ζρεηηθά αλαιψζηκα), ησλ ηθξησκάησλ θαη πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ 

θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ ν ηεκαρηζκφο ησλ επκεγέζσλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο θαη ε 

κεηαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-02-01-01 "Καζαηξέζεηο 

ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα". 

 

22.15.02 Με ρξήζε θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ κεησκέλεο απφδνζεο 

Καζαηξέζεηο ηκεκάησλ πιαθψλ, ηνηρσκάησλ, πξνβφισλ θιπ ή δηαλνίμεηο νπψλ ζε απηά κε ρξήζε 

ειαθξνχ δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ (αεξφζθπξεο δηαθφξσλ κεγεζψλ ή/θαη βελδηλνθίλεηα ή ειεθηξηθά 

θξνπζηηθά θαη δηαηξεηηθά εξγαιεία). 

 

Σν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη κφλνλ φηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνο θαζαίξεζε ζηνηρείνπ θαζηζηνχλ 

αλέθηθηε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ    22.15.01, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ ηεθκεξηψλεηαη ζηελ 

Μειέηε ηνπ Δξγνπ 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:       εθαηόλ εβδνκήληα επξώ 

  Αξηζκεηηθώο:   170,00€ 

 

Α.Σ.: 68 

22.23  Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2252  

 

Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ (αζβεζηνθνληακάησλ, αζβεζηνηζηκεληνθνληακάησλ, καξκαξνθνληακάησλ, 

αζβεζηνηζηκεληνκαξκαξνθνληακάησλ, ηζηκεληνθνληακάησλ θαη ζεξατθνθνληακάησλ), νπνηνπδήπνηε 

πάρνπο, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλεηαη ν θαζαξηζκφο ησλ αξκψλ 

θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ πξνο θφξησζε. (ηππηθφο φγθνο αρξήζησλ 0,03 m3/m2), ζχκθσλα κε 

ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 14-02-01-01 "Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ ηνηρνπνηίαο". 
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Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο.  

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:       πέληε επξώ θαη εμήληα ιεπηά 

  Αξηζκεηηθώο:   5,60€ 
 

Α.Σ.: 69 

23.03  Ιθξηψκαηα ζηδεξά ζσιελσηά 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2303  

 

Ιθξηψκαηα ζηδεξά ζσιελσηά ζπκβαηηθνχ ηχπνπ, κε δάπεδν εξγαζίαο απφ καδέξηα, ζχκθσλα κε ηελ 

κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-03-00-00 "Ιθξηψκαηα". 

ηελ ηηκή κνλάδαο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ελνίθην ησλ κεηαιιηθψλ πιαηζίσλ θαη ζηεξηγκάησλ, ε 

κεηαθνξά ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε εξγαζία ζπλαξκνιφγεζεο θαη 

απνζπλαξκνιφγεζεο ησλ ηθξησκάησλ θαη ε θζνξά ηεο μπιείαο θαη ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ. 

Σα ηθξηψκαηα ζα είλαη επαξθψο ζηεξεσκέλα επί ηεο επηθαλείαο ηνπ θηηξίνπ, δε ζα παξνπζηάδνπλ 

θηλεηφηεηα θαη κεγάια βέιε θάκςεσο θαη ζα θέξνπλ θηγθιηδψκαηα αζθαιείαο θαη θιίκαθεο αλφδνπ. 

 

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε 

θαηαζθεπή ηδηαηηέξσλ ηθξησκάησλ (πέξαλ απηψλ πνπ ζεσξνχληαη αλεγκέλα ζηηο επί κέξνπο ηηκέο 

κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ) ή θαηφπηλ εηδηθήο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο.  

 

Ωο επηθάλεηα πξνο επηκέηξεζε ιακβάλεηαη ε επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ επί ηεο νπνίαο εθηεινχληαη νη 

εξγαζίεο, πξνζαπμαλφκελε θαηά ηηο παξάπιεπξεο πξνεμνρέο ηνπ ηθξηψκαηνο, εθ' φζνλ έρνπλ βάζνο 

κεγαιχηεξν απφ 0,20 m. Γελ πεξηιακβάλνληαη ελδερφκελεο θoξσλίδεο, θνξλίδεο θιπ,  

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).  

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:       πέληε επξώ θαη εμήληα ιεπηά 

  Αξηζκεηηθώο:   5,60€ 
 
 

 

Α.Σ.: 70 & 71 

32.01 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε 

αληιίαο ή ππξγνγεξαλνχ  

 

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή 

πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ 

δηάζηξσζε κε ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή ππξγνγεξαλνχ θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ 

θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ 

θαινππηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ,θαη ηηο ΔΣΔΠ: 

 

01-01-01-00 "Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-02-00 "Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-03-00 "πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-04-00 "Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-05-00 "Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-07-00 "θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ". 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, 

εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 
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ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 

α. Η 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. 

 Η 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. Η δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο 

ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε 

ηνπ έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηψκαηνο. 

 

δ. πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο (βαξέιαο), ε δαπάλε κεηάβαζεο επί ηφπνπ, ζηεζίκαηνο θαη επηζηξνθήο ηεο πξέζζαο 

ζθπξνδέκαηνο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο απφ 

ηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  

ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ 

απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν). 

 

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

ηξνχινπο. 

 

Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο  

 

Α.Σ. 70,  32.01.04  Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΟΙΚ 3214 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
). 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:       ελελήληα επξώ 

  Αξηζκεηηθώο:   90,00€ 
 

Α.Σ. 71,  32.01.05 Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΟΙΚ 3215 

 Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
). 

 

 ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:       ελελήληα πέληε επξώ 

  Αξηζκεηηθώο:   95,00€ 
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Α.Σ.: 72 & 73 

32.25 Πξνζαχμεζε ηηκήο ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, φηαλ ην ζχλνιν ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο πνζφηεηαο δελ ππεξβαίλεη ηα 30,00m
3
  

 

Πξνζαχμεζε ηηκήο ζθπξνδέκαηνο, νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηαο, φηαλ ε ζπλνιηθή πνζφηεηα 

γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ή πνηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην έξγν δελ ππεξβαίλεη ηα 30,00 m3, ιφγσ 

ππναπαζρφιεζεο κεραλεκάησλ θαη εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ.  

 

Η ηηκή απηή εθαξκφδεηαη γηα κεκνλσκέλεο θαηαζθεπέο πνπ ν φγθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 30.00 m3 

ζηελ ζπλνιηθή πξνκέηξεζε ηνπ έξγνπ ή απνηειεί κεκνλσκέλν επίπεδν ή ζηνηρείν θαηαζθεπήο (πρ δψκα 

θιπ) πνπ δελ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί καδί κε άιια. 

 

Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 

 

Α.Σ. 72,  32.25.03 Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20  

                        Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΟΙΚ-3223.Α.5  

  

 ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:       δεθαέμη επξώ θαη νγδόληα ιεπηά 

  Αξηζκεηηθώο:   16,80€ 

  

 

Α.Σ. 73,  32.25.04 Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25  

                        Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΟΙΚ 3223.Α.6  

  

 ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:       είθνζη δύν επξώ θαη πελήληα ιεπηά 

  Αξηζκεηηθώο:   22,50€ 

 
 

Α.Σ.: 74 

38.02  Ξπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 3811  

 

Ξπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ γεληθψο δελ απαηηνχλ ηθξηψκαηα γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπο (π.ρ. 

θξεαηίσλ, επηζηέςεσλ ηνίρσλ, βαζκίδσλ, πεξηδσκάησλ εκβαδνχ κέρξη 0,30 m2 θιπ), ζε νπνηαδήπνηε 

ζηάζκε ππφ ή ππέξ ην έδαθνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00 "Καινχπηα 

θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)". 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ, ε 

εξγαζία αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο 

φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπ,  

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλαπηχγκαηνο επηθαλείαο. 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:       είθνζη δύν επξώ θαη πελήληα ιεπηά 

  Αξηζκεηηθώο:   22,50€ 
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Α.Σ.: 75 

38.03  Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 3816  

 

Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ (πιαθψλ, δνθψλ, πιαηζίσλ, θαηλσκάησλ, ζηχισλ, πεδίισλ, 

ππεξζχξσλ, θιηκάθσλ θιπ) ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, αιιά ζε χςνο ηνπ ππζκέλα ηνπ 

μπινηχπνπ κέρξη +4,00 m απφ ην ππνθείκελν δάπέδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 

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

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ, ε 

εξγαζία αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο 

φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπ. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο. 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:       δεθαπέληε επξώ θαη εβδνκήληα ιεπηά 

  Αξηζκεηηθώο:   15,70€ 
 

 

Α.Σ.: 76 & 77 

38.20  Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο 

 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο δηαηνκψλ, 

θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακφξθσζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, 

πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 

νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο 

ζθπξνδεκάησλ" 

 

Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο επηθαλείαο 

έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 

 

Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ Οπιηζκνχ. 

Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε 

κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ.  

 

Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο 

δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε 

ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, 

ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή 

ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε 

ησλ νπιηζκψλ. 

 

Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ-

2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο 

ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 
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Ολνκ.  

δηάκεηξνο 

(mm) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 

δηαηνκή  

(mm
2
) 

Ολνκ.  

κάδα/ 

κέηξν  

(kg/m) 

Ράβδνη 

Κνπινύξεο θαη 

επζπγξακκηζκέλ

α πξνϊόληα 

Ηιεθηξν-

ζπγθνιιεκέλα 

πιέγκαηα θαη 

δηθηπώκαηα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

ηηο επηκεηξνχκελεο πνζφηεηοζ, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη 

ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 

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

ελαιιάμ  

Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.  

Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ 

έξγνπ πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ. 

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

Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα 

απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

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

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

κειέηε. 

 

Α.Σ 76,  38.20.02 Υαιχβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C  

                        Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-3873 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:       έλα επξώ θαη εθηά ιεπηά 

  Αξηζκεηηθώο:   1,07€ 
  

 

Α.Σ. 77,  38.20.03 Γνκηθά πιέγκαηα B500C (  

                        Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-3873 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:       έλα επξώ θαη έλα ιεπηό 

  Αξηζκεηηθώο:   1,01€ 
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Α.Σ.: 78 

71.21  Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7121  

 

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, πάρνπο 2,5 cm, ζε ηξεηο 

ζηξψζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε πηηζηιηζηή, ε δεχηεξε ζηξσηή (ιάζπσκα) θαη ηξίηε ηξηπηή 

(ηξηβηδηζηή), επί ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, θαη ζε χςνο κέρξη 4,00 m 

απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-03-01-00 "Δπηρξίζκαηα κε 

θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ". 

 

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

εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:       δεθαηξία επξώ θαη πελήληα ιεπηά 

  Αξηζκεηηθώο:   13,50€ 

  

Α.Σ.: 79 

71.22  Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7122  

 

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, πάρνπο 2,5 cm, εηο ηξείο 

ζηξψζεηο, επί ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε ζηάζκε έδαθνο, θαη ζε χςνο κέρξη 4,00 m απφ ην 

δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-03-01-00 "Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ 

παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ". 

 

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

εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:       δεθαηέζζεξα  επξώ 

  Αξηζκεηηθώο:   14,00€ 

 
 

Α.Σ.: 80 

73.36  Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη πεξηζψξηα κε ηζηκεληνθνλίακα ζε ηξεηο ζηξψζεηο 

 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη θαηαζθεπέο πεξηζσξίσλ κε ηζηκεληνθνλίακα κε δχν ζηξψζεηο 

ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ κε άκκν ρνλδξφθνθθε θαη ηξίηε ζηξψζε κε παηεηφ 

ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ κε ιεπηνθφθθε άκκν.  

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 

73.36.01 Δπηζηξψζεηο ηζηκεληνθνλίαο πάρνπο 3,0 cm 

                                        Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7335 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:       δεθανρηώ  επξώ 

  Αξηζκεηηθώο:   18,00  
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Α.Σ.: 81 

Άξζξν 16.35  Δπίζηξσζε εζσηεξηθνχ θξεαηίσλ κε επηζθεπαζηηθφ θνλίακα ηζηκεληνεηδνχο 

βάζεσο 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6373 

 

Δπίζηξσζε εζσηεξηθνχ θξεαηίσλ κε επηζθεπαζηηθφ θνλίακα ηζηκεληνεηδνχο βάζεσο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 

1504-3, κε ζήκαλζε CE. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:  

α)  Η πξνκήζεηα επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο ζε ζθξαγηζκέλεο ζπζθεπαζίεο πνπ θέξνπλ ηελ 

ζήκαλζε CE, ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη 

ηνπ βειηησηηθνχ πξφζθπζεο, εάλ ζπληζηάηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ πξντφληνο  

β) Ο επηκειήο θαζαξηζκφο θαη πξνεηνηκαζία ηεο επηθαλείαο ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ θξεαηίνπ θαη ε 

δηεχξπλζε ή εθβάζπλζε ηπρφλ ξσγκψλ θαη ζρηζκψλ πνπ ππάξρνπλ 

γ) Η πξνεηνηκαζία ηνπ θνληάκαηνο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ε επηκειεκέλε 

εθαξκνγή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ ιείεο ηειηθέο επηθάλεηεο. 

δ) Η ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (ρξήζε κέσλ 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα εξγζία ζε ρψξνπο κε αλαζπκηάζεηο θιπ) 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο, κε βάζε ην απφβαξν πνπ αλαγξάθεηαη ζηηο 

ζπζθεαζίεο ηνπ πξντφληνο (π.ρ 10 ζάθθνη ησλ 25 kg). 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:  δεθαηξία επξώ θαη ζαξάληα ιεπηά  

Αξηζκεηηθώο:   13,40 
 
 

 Α.Σ.: 82 

79.02  Δπάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ γαιάθησκα 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7902  

 

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) 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:  δύν επξώ θαη είθνζη ιεπηά  

Αξηζκεηηθώο:   2,20€ 
 

Α.Σ.: 83 

79.06 Δπάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε επνμεηδηθά πιηθά θαηάιιεια γηα πφζηκν λεξφ 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7903  

 

Δπάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε ζηεγαλσηηθφ πιηθφ κε βάζε ηηο επνμεηδηθέο ξεηίλεο, 

ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα επαθή κε πφζηκν λεξφ αξκνδίνπ πξνο ηνχην 

Φνξέα (potability certificate), εθηεινπκέλε επί νπνηαζδήπνηε επηθαλείαο κε ςήθηξα ή ξνιιφ, 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ 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 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:  δώδεθα επξώ θαη ελελήληα ιεπηά  

Αξηζκεηηθώο:   12,90 € 
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Α.Σ.: 84 

Αξζξν 11.01 Kαιχκκαηα θξεαηίσλ 

 

Kαιχκκαηα θξεαηίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124, κε ζήκαλζε CE, ηεο θαηεγνξίαο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο D 

πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε (αλάινγα ηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο). 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ θαιχκκαηνο ηνπ θξεαηίνπ θαη ηνπ 

πιαηζίνπ έδξαζεο απηνχ, ε αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ζηάζκεο θαη επίθιηζεο ηνπ θαιχκκαηνο κε ρξήζε 

ζηεξεψλ ππνζεκάησλ θαη ν εγθηβσηηζκφο ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο κε ζθπξφδεκα.   

11.01.02 Καιχκαηα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ductile iron)  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6752 

Δπηκέηξεζε κε βάζε ηνπο πίλαθεο ηνπ πξνκεζεπηή (ζε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη 

απνδεθηή επηκέηξεζε κε δχγηζε) 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) θαιχκκαηνο θαη αληηζηνίρνπ πιαηζίνπ έδξαζεο , αλεμαξηήησο 

ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο. 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:  δύν επξώ θαη ελελήληα ιεπηά 

  Αξηζκεηηθώο:   2,90€ 
 
 

Α.Σ.: 85 

Αξζξν 11.02 Μεηαιιηθέο εζράξεο πδξνζπιινγήο 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6752 

 

Μεηαιιηθέο εζράξεο πδξνζπιινγήο, κε ην αληίζηνηρν πιαίζην έδξαζεο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλεο, 

ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηεο εζράξαο θαη ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο απηήο, 

ε αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ζηάζκεο θαη επίθιηζεο ηεο εζράξαο κε ρξήζε ζηεξεψλ ππνζεκάησλ θαη ν 

εγθηβσηηζκφο ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο κε ηζηκεληνθνλία, κε ζπξξηθλνχκελν θνλίακα ή επνμεηδηθά 

θνληάκαηα. 

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή, ηφζν επί λέσλ φζν θαη επί πθηαζηακέλσλ θαηαζθεπψλ 

(αληηθαηάζηαζε εζραξψλ). 

Δπηκέηξεζε γηα ηηο κελ ηππνπνηεκέλεο εζράξεο βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο κε βάζε ηνπο πίλαθεο  

βαξψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή, γηα ηηο δε ειεθηξνζπγθνιιεηέο εζράξεο λε βάζε αλαιπηηθνχο 

ππνινγηζκνχο ησλ ξάβδσλ θαη ινηπψλ δηαηνκψλ κνξθνράιπβα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπο. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηή επηκέηξεζε κε δχγηζε. 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) εζράξαο θαη αληηζηνίρνπ πιαηζίνπ έδξαζεο. 

 

11.02.04 Δζράξεο πδξνζπιινγήο, απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν  

 

Δζράξεο πδξνζπιινγήο, απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ρπηνζίδεξνο ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε, 

ductile iron), ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε θέξνπζαο ηθαλφηεηαο  D θαηά ΔΛΟΣ 

ΔΝ 124, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-07-01-04  "Δζράξεο πδξνζπιινγήο απφ ειαηφ 

ρπηνζίδεξν". 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:   δύν επξώ θαη ελελήληα ιεπηά 

  Αξηζκεηηθώο:   2,90€ 
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Α.Σ.: 86 

Αξζξν Ν.16.08.01  Καζαξηζκφο πγξνχ ζαιάκνπ (δεμακελήο) πφζηκνπ λεξνχ 

          Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6120x70% & ΤΓΡ 6107x30% 

Γηα ηνλ πιήξε θαζαξηζκφ πγξνχ ζαιάκνπ δεμακελήο πφζηκνπ λεξνχ κεηά ηεο θνξηνεθθνξηψζεσο 

κεηαθνξάο θαη απφξξηςεο ησλ κπαδψλ θαη ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ηεο δεμακελήο. 

ηελ φιε δαπάλε θαζαξηζκνχ ηνπ πγξνχ ζαιάκνπ, κε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηελ κία εκέξα, 

πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο θαη δαπάλεο εθηειέζεσο απηψλ : 

Καζαξηζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηεο δεμακελήο θαζψο θαη ηεο εηζφδνπ ηεο απφ ρφξηα, βάηα 

θαη ινηπά πιηθά, ρεηξνλαθηηθά ή κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ-κεραλεκάησλ (ρνξηνθνπηηθά, 

αιπζνπξίνλα, ζθαπηηθά κεραλήκαηα, θιπ). H απνκάθξπλζε κπαδψλ ζε εηδηθνχο ρψξνπο 

ελαπφζεζεο. 

 Σν άλνηγκα θαη ην θιείζηκν κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ ηεο ζπξίδαο επηζθέςεσο 

(θαπάθη) ηνπ θπξίνπ ζαιάκνπ. Δθθέλσζε δεμακελψλ κέζσ βάλαο θαζαξηζκνχ. Η ραιάξσζε ησλ 

κπαδψλ ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο επξίζθνληαη. Η ζπγθέληξσζε ησλ κπαδψλ, απφ εξγάηε πνπ έρεη 

εηζέιζεη ζηελ δεμακελή (ή κε άιιν ηξφπν επηινγήο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα εγθξηζεί απφ ηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία), απ΄ φιν ην ρψξν ηεο δεμακελήο (πγξνί ζάιακνη)  θαη ζηε ζπλέρεηα ε 

εμαγσγή ηνπο δηα ρξήζεσο εηδηθψλ θάδσλ, δεκπηιηψλ θ.ι.π. απεπζείαο ζηα κέζα κεηαθνξάο, 

απαγνξεπκέλεο ξεηά θάζε απφζεζεο έζησ θαη πξνζσξηλήο ζην δξφκν ή ζην πεδνδξφκην ή ζε 

ρσξάθηα.  Η απεπζείαο θφξησζε ησλ κπαδψλ κε ηα ρέξηα ή κε κεράλεκα ζε θνξηεγφ απηνθίλεην 

θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο ζπγρξφλσο κε ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 

ζπλεξγείνπ απφ ηελ δεμακελή έζησ θαη αλ νη εξγαζίεο ζπλερηζηνχλ κεηά απφ νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Η κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ κπαδψλ φπνπ επηηξέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε 

φιεο ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο. 

 Καζαξηζκφο εζσηεξηθνχ δεμακελήο (δάπεδν & ηνηρψκαηα) απφ ελαπνζέζεηο, άιαηα, θιπ θαη 

απνκάθξπλζε απηψλ, κε ηε ρξήζε χδαηνο ππφ πςειή πίεζε, κεραληθφ βνχξηζηζκα ή θαη κε 

επηζεηηθέο ρεκηθέο κεζφδνπο πνπ δελ θαηαζηξέθνπλ ηα ηνηρψκαηα ηεο δεμακελήο, έηζη ψζηε λα κελ 

ππάξρνπλ επηθαζήζεηο κηθξννξγαληζκνί ζηα ηνηρψκαηα ησλ δεμακελψλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ πεγή βαθηεξίσλ πνπ κνιχλνπλ ην λεξφ θαη ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ.  

Υισξίσζε δεμακελήο κε ηε ρξήζε ππνρισξηψδνπο Ναηξίνπ πεξηεθηηθφηεηαο 14% 

Πιχζηκν δεμακελήο κεηά ηνλ εζσηεξηθφ θαζαξηζκφ.  

 Καζαξηζκφο ησλ ηνηρσκάησλ – νξνθήο - δαπέδνπ κε πηεζηηθφ κεράλεκα. 

 Ο επηκειήο θαζαξηζκφο θαη ε ππνρξεσηηθή έθπιπζε ηεο πεξηνρήο ηεο δεμακελήο ζπγρξφλσο 

κε ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζπλεξγείνπ απφ ηελ θαζαξηδφκελε δεμακελή 

νχησο ψζηε ε πεξηνρή πέξημ απηήο λα είλαη ηδηαηηέξσο θαζαξή. 

 Φσηνγξάθεζε δεμακελήο (εζσηεξηθά-εμσηεξηθά) θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ πξηλ θαη κεηά ηηο 

εξγαζίεο θαη Γεκηνπξγία θαθέινπ (νλνκαζηηθνχ αξρείνπ αλά Σνπηθή Κνηλνηεηα / Γεκνηηθή 

Κνηλφηεηα). Η. Καηαγξαθή ζηνηρείσλ δεμακελήο (φγθνο-κήθνο πιάηνο χςνο, αξηζκφο 

δηακεξηζκάησλ) θαζψο θαη ειιείςεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ (πρ ραιαζκέλν παξάζπξν, ζθνπξηαζκέλε 

πφξηα, έιιεηςε αζθάιηζεο, έιιεηςε ζίηαο, θαηεζηξακκέλν θξεάηην, θιπ) ζε έληππν πνπ ζα 

παξαδνζεί ζηνλ Γήκν.  

Καζαξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ θάζε Σ.Κ /Γ.Κ κε εθθέλσζε ηνπ λεξνχ απφ ηηο βάλεο 

θαζαξηζκνχ ηνπ δηθηχνπ . 

Δπίζεο, ξεηά αλαθέξεηαη φηη ζηελ φιε εξγαζία πεξηιακβάλεηαη θαη ν θαζαξηζκφο ηεο δεμακελήο 

απφ ηα φπνηα θεξηά πιηθά ππήξραλ επζχο εμ΄ αξρήο. 

Ρεηά αλαθέξεηαη φηη ε ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ έρεη εθαξκνγή θαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ πγξψλ 

ζαιάκσλ πφζηκνπ λεξνχ πνπ βξίζθνληαη ζε αληιηνζηάζηα θαη γηα θξεάηηα πηεδνζξάπζεσο.  

Σηκέο εθαξκνγήο αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν δαπέδνπ πγξνχ ζαιάκνπ (η.κ.) 

  

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:   εθηά επξώ  

  Αξηζκεηηθώο:  7,00€ 



Σηκν ιφγ ην  Μειέηεο  
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Α.Σ.: 87 & 88 

Αξζξν Ν.16.30      Καζαξηζκφο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο ηχπνπ Α κε εζράξα 

          Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6120x70% & ΤΓΡ 6107x30% 

Καζαξηζκφο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο ηχπνπ Α κε εζράξα θαη έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

ην ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:   

α)  Η αθαίξεζε ηεο εζράξαο ή ησλ εζραξψλ θαη ε ραιάξσζε ησλ πξνζρψζεσλ  

β)  Η εμαγσγή ησλ πξνζρψζεσλ απφ ην ζάιακν θαη ε απεπζείαο θφξησζε ηνπο ζε θνξηεγφ - 

εκηθνξηεγφ κε ηα ρέξηα ή κε κεράλεκα, απαγνξεπκέλεο ξεηά ηεο απφζεζεο έζησ θαη 

πξνζσξηλά ζην δξφκν ή ζην πεδνδξφκην. 

γ)  Η κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ ζε ζέζεηο επηηξεπφκελεο απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  

δ)  Ο επηκειήο θαζαξηζκφο θαη ε έθπιπζε ηεο πεξηνρήο ηνπ θξεαηίνπ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ. 

ζη)  Ο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο θαη ε ζχληαμε ζρεηηθήο έθζεζεο 

ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ηπρφλ θζνξέο πνπ έρεη ππνζηεί ην θξεάηην (θζνξά ηζηκεληνθνλίαο 

θ.ι.π.) κφλν φηαλ ππάξρεη βιάβε 

 

Σηκή αλά θξεάηην (ηεκ.) πιήξσο θαζαξηζκέλν θαηά ηα αλσηέξσ. 

 

Α.Σ. 87, Ν.16.30.01 Καζαξηζκφο θξεαηίνπ ηχπνπ Α (εζράξα θαη ζηθψλη)  

ΔΤΡΩ  Οινγξάθωο:       νρηψ επξψ 

 Αξηζκεηηθώο:        8,00€ 

 

Α.Σ. 88, Ν.16.30.02 Καζαξηζκφο θξεαηίνπ ηχπνπ Α (εζράξα) γηα θάζε επηπιένλ εζράξα  

ΔΤΡΩ  Οινγξάθωο:      έμη επξψ 

 Αξηζκεηηθώο:    6,00€ 
 

Γξεβελά Ινχληνο 2020 

Ο πληάμαο 

 

 

 

ΠΟΤΛΙΟ ΘΔΟΓΩΡΟ 

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο Γηεπζπληήο ηεο ΣΤ 

 

 

ΣΟΣΙΓΗ ΔΠΑΜΔΙΝΩΝΓΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
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