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ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ 

ΓΟΔΠΖΠ   ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ 

ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΔΟΓΝ  : Απνθαηάζηαζε ηνκώλ ζε έξγα ΓΔΑΖ 

2019 

 

 

 

ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΚΔΙΔΡΖΠ 

 

 

ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ  

 

1.  ηηο ηηκέο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πεξαησκέλεο εξγαζίαο θαη 

πνπ ηζρχνπλ εληαίεο γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφςε έξγνπ, 

αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε θαη ηελ έθηαζε απηψλ, πεξηιακβάλνληαη: 

α) Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ 

ηεο επηθεθαιίδαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαη ησλ ππνινίπσλ ηεπρψλ θαη 

ζρεδίσλ, φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ. 

β) Θάζε δαπάλε γεληθψο, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά, αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

πιήξε θαη έληερλε, φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ, εθηέιεζε ηεο κνλάδνο θάζε εξγαζίαο. Θακία 

αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηε 

δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνηήζεσο ή φρη κεραληθψλ κέζσλ. 

 

2. Δηδηθφηεξα ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη: 

Α) Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ζηνπο ηφπνπο ρξήζεο, απνζήθεπζεο, θχιαμεο, 

επεμεξγαζίαο θαη πξνζέγγηζεο φισλ αλεμαηξέησο ησλ απαξαίηεησλ γηα ηα έξγα πιηθψλ, 

ελζσκαησκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ, καδί κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο 

θαη θάζε θχζεσο δηαθηλήζεηο κέρξη ηελ πιήξε ελζσκάησζε ηνπο. 

Β) Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ αζθάιηζεο ππέξ ΗΘΑ θ.ι.π., δψξσλ ενξηψλ, 

επηδφκαηνο αδείαο θ.ι.π. φινπ ηνπ εηδηθεπκέλνπ θαη κε, πξνζσπηθνχ γξαθείσλ εξγνηαμίνπ θαη 

κεραλνηερληηψλ ζπλεξγείνπ εξγνηαμίνπ, εξγαηνηερληηψλ, ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ θ.ι.π. 

Γ) Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ απαηηνπκέλσλ γηα ηα έξγα κεραλεκάησλ δει. ηα κηζζψκαηα, ε 

απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε απηψλ, ε ιφγσ απφζβεπζεο επηβάξπλζε, ε επηζθεπή θαη 

ζπληήξεζε, νη εκεξαξγίεο απφ νπνηαδήπνηε αηηία, ε παξαιαβή, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη 

επηζηξνθή ηνχησλ, νη άγνλεο κεηαθηλήζεηο ηνπο, ηα απαηηνχκελα θαχζηκα θ.ι.π. 

Γ) Οη δαπάλεο παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο, κέρξη ηε ζέζε πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηα πιηθά γεληθά ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θ.ι.π. 

Δ) Οη δαπάλεο θαζπζηέξεζεο ιφγσ εξγνηαμηαθψλ γεληθά δπζρεξεηψλ, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ 

αγσγνχο θνηλήο σθέιεηαο ή παξεκβάζεηο ησλ νξγαληζκψλ ή εηαηξεηψλ θνηλήο σθέιεηαο ιφγσ 

ησλ πθηζηάκελσλ ζπλζεθψλ θπθινθνξίαο θαη εκπνδίσλ ή δπζρεξεηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ 

απηέο θαζψο θαη ιφγσ ηεο κεησκέλεο απφδνζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη εξγνηερληηψλ. 

Σ) Οη δαπάλεο θαζπζηέξεζεο ιφγσ πξφζζεησλ εξγαζηψλ θαη ιφγσ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ 

αζθαιείαο γηα ηελ κε παξεκπφδηζε ηεο νκαιήο θπθινθνξίαο πεδψλ, νρεκάησλ θαη άιισλ 

κέζσλ γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπ θνηλνχ γεληθά. 

Ε) Οη δαπάλεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ πεδψλ, πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ 

ζθακκάησλ κε πιάηνο κηθξφηεξν απφ 4,00 κ. 

Ζ) Οη δαπάλεο μχιηλσλ θαη κεηαιιηθψλ πεξηθξαγκάησλ θηλεηψλ ή φρη, νη δαπάλεο κεηαθνξάο, 

πξνζέγγηζεο θαη απνκάθξπλζεο απηψλ θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ θαζεκεξηλή θάιπςε 

ζθακκάησλ κε ζηδεξά θχιια ιακαξηλψλ (φπνπ ηνχην απαηηείηαη) γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ θαζψο θαη μχιηλσλ θαηαζθεπψλ αληηζηήξημεο ησλ πξαλψλ 

ησλ νξπγκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θπθινθνξίαο. 

Θ) Οη δαπάλεο γηα ηηο αλαγθαίεο ηνκέο ή νπέο ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ θξεαηίσλ αγσγψλ ή 

ηερληθψλ έξγσλ, γηα ηηο ζπλδέζεηο ησλ αγσγψλ. 

Η) Οη δαπάλεο γηα εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο ή δνθηκέο φπνπ απηέο απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα 

ζρεηηθά άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ, ησλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ πξνεγνπκέλσλ ηεο δεκνπξαζίαο, εγθπθιίσλ θαη δηαηαγψλ. 
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ΗΑ) Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηηο ραξάμεηο, παζζαιψζεηο, ρσξνζηαζκήζεηο, ιήςεηο δηαηνκψλ, 

εγθαηαζηάζεηο πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ γηα ηελ αθξηβή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαηακεηξήζεηο θαη 

επηκεηξήζεηο γεληθά, νξηδνληηνγξαθηθέο απεηθνλίζεηο ησλ αγσγψλ ζε πηλαθίδεο 1:500. 

ΗΒ) Οη δαπάλεο ελεκεξψζεσο θαη εμαζθαιίζεσο, κε ζήκαηα ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα θαη ηηο 

ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο ηεο θπθινθνξίαο θαη ηνπ θνηλνχ, απφ θάζε θίλδπλν κε ζήκαλζε ή 

πεξίθξαμε θάζε επηθίλδπλνπ ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ αλαδφρνπ θαη νη δαπάλεο απνθνκηδήο 

απηψλ, φηαλ πιένλ δελ ρξεηάδνληαη. 

ΗΓ) Οη δαπάλεο ιήςεσο ζηνηρείσλ θαη ζπληάμεσο, κειεηψλ κηθξψλ ηερληθψλ έξγσλ θαηά ηηο 

ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

ΗΓ) Οη δαπάλεο πξνεξγαζίαο επηθαλεηψλ γηα θάζε θχζεσο αζθαιηηθέο επηζηξψζεηο πάλσ ζε 

απηέο (παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο), φπσο π.ρ. πηθνχληζκα, ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, απνκάθξπλζε 

θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη απφ ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο. 

ΗΔ) Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο, θνξηνεθθφξησζεο, ζέξκαλζεο θ.ι.π. ηεο αζθάιηνπ 

απφ ηε ζέζε παξαγσγήο ζηε ζέζε ελζσκαηψζεσο. 

3. Σν πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη γηα θάζε είδνπο βάξε ή ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ θαζψο 

θαη γηα φθεινο απηνχ, δει. γηα ηηο δαπάλεο επηζηαζίαο, δαπάλεο ζεκάλζεσο εξγνηαμίσλ θαη γηα 

θάζε είδνπο θξαηήζεηο, θφξνπο, δαζκνχο, αζθάιηζηξα, ηφθνπο ησλ θεθαιαίσλ, ηηο θάζε είδνπο 

κεηαθηλήζεηο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ηηο πξφζζεηεο δαπάλεο ιφγσ δπζρεξεηψλ θαη 

εκπνδίσλ θάζε θχζεσο θαηά ηελ εθηέιεζε θ.ι.π. θαη γεληθά ηα επηζθαιή έμνδα ιφγσ θάζε 

είδνπο δπζρεξεηψλ πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί ή απξφβιεπησλ. Σν πνζνζηφ απηφ (18%) είλαη εληαίν 

γηα φιεο γεληθά ηηο εξγαζίεο θαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ησλ έξγσλ θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο 

ηηκέο εθαξκνγήο ηνπ Σηκνινγίνπ απηνχ. 

4. Οη εθζθαθέο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρέδηα ή απηέο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα αξκφδηα εγθεθξηκέλα ηαθηνπνηεηηθά ζρέδηα. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, νη 

ζπκβαηηθέο δηαηνκέο ζθακκάησλ αγσγψλ θαζνξίδνληαη ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα ζσιελσηψλ ή 

ρπηψλ αγσγψλ. 

5. Ωο ζπκβαηηθά πιάηε ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ ζα ιακβάλνληαη ζηα θαζνξηδφκελα απφ ηελ 

ΠΣΠ Σα-50. 

6. Γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ θαηά ηηο Θπξηαθέο, αξγίεο γεληθά θαη λπρηεξηλέο ψξεο 

πνπ ππνινγίδνληαη απφ ηεο 20ήο ψξαο κέρξη ηεο 6εο ψξαο ηεο επνκέλεο, γηα λα ηεξεζνχλ νη 

ζπκβαηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, ν αλάδνρνο ζα πιεξσζεί κε ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο ηνπ 

Σηκνινγίνπ. Γηα ηελ ζχληαμε λέσλ ηηκψλ κνλάδαο, σο ηηκέο εκεξνκηζζίσλ εξγαηνηερληηψλ, 

πιηθψλ, κηζζσκάησλ κεραλεκάησλ θ.ι.π. ζα ηζρχζνπλ απηέο πνπ ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ 

αξκφδηα Δηδηθή Δπηηξνπή Γηαθχκαλζεο Σηκψλ γηα ην εμάκελν πνπ ζα γίλεη ε δεκνπξαζία, καδί κε 

ην λφκηκν πνζνζηφ πξνζαχμεζεο γηα εηζθνξέο. 
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ΡΗΚΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ 

 

ΝΚΑΓΑ 1. ΣΥΚΑΡΝΟΓΗΘΑ-ΑΞΝΜΖΙΥΠΔΗΠ  

 

 

                Άξζξν 1  ΔΘΠΘΑΦΖ ΘΔΚΔΙΗΥΛ ΘΑΗ ΡΑΦΟΥΛ ΣΥΟΗΠ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΚΔΠΥΛ 

ΠΔ ΔΓΑΦΖ ΓΑΗΥΓΖ -ΖΚΗΒΟΑΣΥΓΖ 

(θσδ.  20.04.01 /Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΗΘΟΓ-2122) 

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,ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  

 Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή.                      

Ρηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνξηνεθθόξησζεο θαη ηεο 

κεηαθνξάο ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε.  

 

ΔΟΥ (Νινγξάθσο) : είθνζη ηξία επξώ θαη νγδόληα πέληε ιεπηά 

         (Αξηζκεηηθά) : 23,85 

 

                 

                 Άξζξν 2  ΦΝΟΡΝΔΘΦΝΟΡΥΠΖ ΚΔ ΡΑ ΣΔΟΗΑ ΙΗΘΥΛ ΔΞΗ ΣΔΗΟΝΘΗΛΖΡΥΛ 

ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΥΛ ΚΔΠΥΛ  

(Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΘ 1103) 

Φνξηνεθθφξησζε κε ηα ρέξηα νπνηνπδήπνηε πιηθνχ επί κεηαθνξηθνχ κέζνπ δηαθηλνπκέλνπ κε ηα 

ρέξηα (π.ρ. ζε ρεηξάκαμα, δεκπίιηα θιπ)  

Ρηκή αλά ηόλν (ton).  

 

Δπξώ              (Νινγξάθσο) : επηά θαη πελήληα ιεπηά 

                       (Αξηζκεηηθά): 7,50 

 

 

                 Άξζξν 3  ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΙΗΘΥΛ ΚΔ ΚΝΛΝΡΟΝΣΝ  

(Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΘ 1127) 

 
Κεηαθνξά µε µνλφηξνρν ελφο θπβηθνχ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ αλά δεθάµεηξν απνζηάζεσο.  

 

Ρηµή αλά θπβηθό µέηξν (m3 x 10m) 

 

Δπξώ              (Νινγξάθσο) : δύν θαη δέθα ιεπηά 

                       (Αξηζκεηηθά): 2,10 

 

 

Άξζξν 4 ΑΞΝΜΖΙΥΠΖ ΞΙΑΘΝΠΡΟΥΠΔΥΛ ΞΔΕΝΓΟΝΚΗΥΛ ή ΞΔΕΝΓΟΝΚΥΛ 

(θσδ. 4.04 / Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΤΓΡ 6807) 

Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ θαη ηεο ππφβαζήο ηνπο, κε ρξήζε αεξνζθπξψλ, κε 

ηελ θφξησζε επί απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  

Ζ εξγαζία ζα εθηειείηαη κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ην πνζνζηφ 

ζξαπνκέλσλ πιαθψλ θαηά ηελ απνμήισζε. 
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Οη αθέξαηεο πιάθεο ζα ζπγθεληξψλνληαη θαη ζα ζηνηβάδνληαη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο 

πξνθεηκέλνπ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πιαθφζηξσζεο. 

Ρηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (m2), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνξηνεθθόξησζεο θαη 

ηεο κεηαθνξάο ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε.  

 

ΔΟΥ (Νινγξάθσο) : δώδεθα επξώ θαη εβδνκήληα έμη ιεπηά      

    (Αξηζκεηηθά) : 12,76 

 

 

ΝΚΑΓΑ 2.ΑΠΦΑΙΡΗΘΑ  

 

Άξζξν 5  ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΠΦΑΙΡΗΘΥΛ ΝΓΝΠΡΟΥΚΑΡΥΛ ζηηο ΘΔΠΔΗΠ ΝΟΓΚΑΡΥΛ 

ΞΝΓΔΗΥΛ ΓΗΘΡΥΛ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΡΥΛ 4,00 m2.  

ΛΔΝ ΠΣΔΡ. 4.09 

(Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 4521Β) 

Γηα ηηο εξγαζίεο πιήξνπο επαλαθνξάο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ απνμεισζέληνο αζθαιηηθνχ 

νδνζηξψκαηνο, ζε φιν ηνλ Γήκν Ζξαθιείνπ ζε νπνηνδήπνηε Γεκνηηθφ δηακέξηζκα  : 

Όιεο νη παξαθάησ εξγαζίεο- πξνεξγαζίεο θαη απνθαηάζηαζε ζα εθηεινχληαη ηελ ίδηα κέξα. 

Απαγνξεχεηαη ε πξνεξγαζία λα γίλεηαη ηελ πξνεγνχκελε ή πξνεγνχκελεο κέξεο.  

Κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κφλν θαη΄εληνιή ηεο ππεξεζίαο κπνξεί λα γίλεη 

πξνεξγαζία απφ ηελ πξνεγνχκελε κέξα ηεο απνθαηάζηαζεο θαη αθνχ ηεξεζνχλ απζηεξά φια 

ηα απαξαίηεηα θαη πξνβιεπφκελα κέηξα αζθαιείαο πεδψλ θαη νρεκάησλ. ΄απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κηα ισξίδα θπθινθνξίαο γηα ηελ δηεπθφιπλζε 

νρεκάησλ.  

ηηο θάζεηεο ηνκέο ηνπ δξφκνπ πξνεξγαζία θαη απνθαηάζηαζε ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

ηελ ίδηα κέξα.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη 

 Σνκή νδνζηξψκαηνο απφ αζθαιηνζθπξφδεκα, νπνηνπδήπνηε πάρνπο, κε ρξήζε 

αζθαιηνθφπηε, ψζηε λα απνθιείνληαη απνμειψζεηο έμσ απφ ηα πξνβιεπφκελα φξηα ηεο 

θνπήο θαη λα πξνθπιάζζεηαη ην παξακέλνλ νδφζηξσκα απφ θζνξέο θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ εξγαζηψλ. 

 Ζ απνμήισζε ηνπ απνθνπηφκελνπ ηκήκαηνο θαη θαζαίξεζεο,  ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά 

επί ηφπνπ φισλ ησλ ελζσκαησκέλσλ 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. 

 Δθζθαθή θαη θνξηνεθθφξησζε ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή 

εκηβξαρσδψλ ε βξαρσδψλ θαη ακκνραιίθσλ κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 Θαηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ζπκππθλσκέλνπ, 

πάρνπο 0.10 m 

 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε 

 Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο κε αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ 

ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 70 mm κε ηελ αληίζηνηρε αζθαιηηθή 

ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε.   
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 Σνκή νδνζηξψκαηνο απφ αζθαιηνζθπξφδεκα ή άνπιν ζθπξφδεκα, κε δηεχξπλζε ηνπ 

ππάξρνληνο νξχγκαηνο ηνπ αζθαιηηθνχ ηάπεηα θαηά 15 εθαη. πεξίπνπ, εθαηέξσζελ ηνπ 

πιάηνπο ηεο ηάθξνπ, νπνηνπδήπνηε πάρνπο, κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε, ψζηε λα 

απνθιείνληαη απνμειψζεηο έμσ απφ ηα πξνβιεπφκελα φξηα ηεο θνπήο θαη λα πξνθπιάζζεηαη 

ην παξακέλνλ νδφζηξσκα απφ θζνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. 

 

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 (ΛΔΣ ΟΓΟ). 

 
Ρηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) πιήξνπο απνθαηάζηαζεο νδνζηξώκαηνο. 

 

ΔΟΥ (Νινγξάθσο) : Γέθα επηά επξώ θαη νγδόληα ιεπηά  

         (Αξηζκεηηθά) : 17,80  

 

 

Άξζξν 6  ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΠΦΑΙΡΗΘΥΛ ΝΓΝΠΡΟΥΚΑΡΥΛ ζηηο ΘΔΠΔΗΠ ΝΟΓΚΑΡΥΛ 

ΞΝΓΔΗΥΛ ΓΗΘΡΥΛ ΔΥΠ 4,00 m2. 

ΛΔΝ ΠΣΔΡ. 4.09.01  

(Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 4521Β) 

 

Γηα ηηο εξγαζίεο πιήξνπο επαλαθνξάο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ απνμεισζέληνο αζθαιηηθνχ 

νδνζηξψκαηνο , γηα επηθάλεηα έσο 4,00m2 ζε φιν ηνλ Γήκν Ζξαθιείνπ ζε νπνηνδήπνηε  

Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα  ήηνη: 

Όιεο νη παξαθάησ εξγαζίεο- πξνεξγαζίεο θαη απνθαηάζηαζε ζα εθηεινχληαη ηελ ίδηα κέξα. 

Απαγνξεχεηαη ε πξνεξγαζία λα γίλεηαη ηελ πξνεγνχκελε ή πξνεγνχκελεο κέξεο.  

Κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κφλν θαη΄εληνιή ηεο ππεξεζίαο κπνξεί λα γίλεη 

πξνεξγαζία απφ ηελ πξνεγνχκελε κέξα ηεο απνθαηάζηαζεο θαη αθνχ ηεξεζνχλ απζηεξά φια 

ηα απαξαίηεηα θαη πξνβιεπφκελα κέηξα αζθαιείαο πεδψλ θαη νρεκάησλ. ΄απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κηα ισξίδα θπθινθνξίαο γηα ηελ δηεπθφιπλζε 

νρεκάησλ.  

ηηο θάζεηεο ηνκέο ηνπ δξφκνπ πξνεξγαζία θαη απνθαηάζηαζε ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

ηελ ίδηα κέξα.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη 

 Σνκή νδνζηξψκαηνο απφ αζθαιηνζθπξφδεκα, νπνηνπδήπνηε πάρνπο, κε ρξήζε 

αζθαιηνθφπηε, ψζηε λα απνθιείνληαη απνμειψζεηο έμσ απφ ηα πξνβιεπφκελα φξηα ηεο 

θνπήο θαη λα πξνθπιάζζεηαη ην παξακέλνλ νδφζηξσκα απφ θζνξέο θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ εξγαζηψλ. 

 Ζ απνμήισζε ηνπ απνθνπηφκελνπ ηκήκαηνο θαη ε απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ 

θαζαίξεζεο,  ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ φισλ ησλ ελζσκαησκέλσλ 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. 

 Δθζθαθή θαη θνξηνεθθφξησζε ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή 

εκηβξαρσδψλ ε βξαρσδψλ θαη ακκνραιίθσλ κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 
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 Θαηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ζπκππθλσκέλνπ 

πάρνπο 0.10 m 

 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε   

 Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο κε αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκφ 

ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 70 mm κε ηελ αληίζηνηρε αζθαιηηθή 

ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε. 

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 (ΛΔΣ ΟΓΟ). 

 

Ρηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) πιήξνπο απνθαηάζηαζεο νδνζηξώκαηνο. 

ΔΟΥ (Νινγξάθσο) : Δίθνζη δύν επξώ  

         (Αξηζκεηηθά) : 22  

 

 

Άξζξν 7 ΑΠΦΑΙΡΗΘΖ ΞΟΝΔΞΑΙΔΗΤΖ 

(θσδ. Γ-3/ Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4110) 

 

Πξνεπάιεηςε αλαζθάιησηεο επηθάλεηαο κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-0 ή κε φμηλν 

αζθαιηηθφ γαιάθησκα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππαίζξηα 

θαη ππφγεηα έξγα, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-01 "Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε". 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 

παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, 

ελαπνζήθεπζε, θχιαμε θιπ.),  

 ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη 

ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε,  

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε 

απηνθiλνχκελν δηαλνκέα αζθάιηνπ (Federal),  

 ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη),  

 ε ελδερφκελε δηάζηξσζε αδξαλνχο πιηθνχ επηθάιπςεο κε ηελ αμία παξαγσγήο ή 

πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απηνχ ζηνλ ηφπν δηάζηξσζεο. 

 

Ρηκή αλά(m2) ηεηξαγσληθό κέηξν αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο. 

 

ΔΟΥ (Νινγξάθσο) : έλα Δπξώ θαη είθνζη ιεπηά  

         (Αξηζκεηηθά) : 1,20  
 

Άξζξν 8 ΑΠΦΑΙΡΗΘΖ ΠΓΘΝΙΙΖΡΗΘΖ ΔΞΑΙΔΗΤΖ 

(θσδ. Γ-4 /Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4120) 

πγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ 

ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή 

αζθαιηηθφ γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο 

επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα. 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
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 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 

παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, 

ελαπνζήθεπζε, θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε 

κεραληθφ ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε 

απηνθiλνχκελν δηαλνκέα αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ 

απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη).  

 

Ρηκή αλά (m2) ηεηξαγσληθό κέηξν αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο. 
 

ΔΟΥ (Νινγξάθσο) : Κεδέλ επξώ θαη ζαξάληα πέληε ιεπηά 

         (Αξηζκεηηθά) : 0,45 

 

 

Άξζξν 9  ΑΠΦΑΙΡΗΘΖ ΗΠΝΞΔΓΥΡΗΘΖ ΠΡΟΥΠΖ ΚΔΡΑΒΙΖΡΝ ΞΑΣΝΠ (ΞΡΞ A265) 

(θσδ. Γ-6/ Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4421.Β) 

Θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ηζνπεδσηηθήο ζηξψζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ 

ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 31,5 ή Α 40, 

ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο".  

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 

 ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηεο 

αζθάιηνπ κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο 

 ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο  

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

 ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

 ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ψηε λα 

πξνθχςεη ε πξνδηαγξαθφκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιφηεηα 

 ε πιήξεο ζπκπχθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελψζεσλ 

γηα ηελ εμάιεηςε ησλ επηθαλεηαθψλ ηρλψλ. 

 νη πξνεξγαζίεο ζε λέα ή παιαηά αζθαιηηθά νδνζηξψκαηα (φπσο π.ρ. δεκηνπξγία 

ηξηγσληθψλ εγθνπψλ θνληά ζε ξείζξα θαη θξεάηηα, ζθνχπηζκα, απνκάθξπλζε ησλ 

πξντφλησλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ απηέο ηηο εξγαζίεο θιπ.) 

  Απαγνξεχεηαη ε δηάζηξσζε αζθαιηνζθπξνδέκαηνο εάλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη 

αθαηάιιειεο θαη ε αηκνζθαηξηθή ζεξκνθξαζία  είλαη θαηψηεξε ησλ 10 βαζκψλ θειζίνπ. 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο αζθάιηνπ. Ζ ηπρφλ απαηηνχκελε αζθαιηηθή 

πξνεπάιιεηςε ή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε, ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα. 

 

Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξφ θαη κεηά ηελ δηάζηξσζε θαη αλαγσγή ηνπ φγθνπ ζε βάξνο κε 

βάζε ηα απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθήο εμέηαζεο ππξήλσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε δπγνιφγηα 

πξνζθνκηδνκέλνπ πξνο δηάζηξσζε αζθαιηνκίγκαηνο. 

 

Ρηκή αλά ηόλν δηαζηξσζέληνο αζθαιηνκίγκαηνο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

κεηαθνξάο ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε.  
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ΔΟΥ (Νινγξάθσο) : Νγδόληα ελλέα  επξώ θαη  δέθα πέληε  ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθά) : 89,15 

 

 

 

ΝΚΑΓΑ 3.ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΑ  

 

Άξζξν 10  ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΞΗΠΡΟΥΠΖΠ ΞΔΕΝΓΟΝΚΗΝ ΛΖΠΗΓΑΠ ή ΞΙΑΡΔΗΑΠ  

(θσδ. 4.10 / Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΤΓΡ 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. Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζζέησλ πιηθψλ επίζηξσζεο, ηνπ 

απηνχ ηχπνπ θαη κνξθήο κε ηα πξνυπάξρνληα 

β. Ζ 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. Ζ 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). 

 

Ρηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) πιήξνπο αλαθαηαζθεπήο θαη επαλαθνξάο 

επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ  

ΔΟΥ (Νινγξάθσο) : είθνζη πέληε  επξώ θαη νγδόληα ιεπηά 

         (Αξηζκεηηθά) : 25,80  

 

 

 

 

Άξζξν 11 ΞΑΟΑΓΥΓΖ, ΚΔΡΑΦΝΟΑ, ΓΗΑΠΡΟΥΠΖ ΠΚΞΘΛΥΠΖ & ΠΛΡΖΟΖΠΖ 

ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ  ΠΘΟΝΓΔΚΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ C12/15 

(θσδ. 9.10.03/ Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΤΓΡ 6326) 

Πιήξεο απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο ηνπ νξχγκαηνο κε ζθπξφδεκα  ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη : 

1.  Ζ  απνμήισζε  θαη απνκάθξπλζε ηνπ παιαηνχ ζθπξνδέκαηνο  θαη πξντφλησλ επίρσζεο 

2. Ζ επίζηξσζε κε ζθπξφδεκα C 12/15 πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 100 mm ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνκεζείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

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

ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνηχπνπ 

ΔΙΟΣ ΔΛ 206-1, ηνπ Θαλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΘΣ) θαη ηνπ Δ.Θ.Ω.. (εθ' φζνλ 

δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΙΟΣ ΔΛ 206-1), θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Κειέηεο.  
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θαηαζθεπή ησλ θαινππηψλ επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα 

ηνπ ΛΔΣ ΤΓΡ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

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

ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα, ή ε πξνκήζεηα, 

θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ 

παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην 

(εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη 

ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ ζέζε 

δηάζηξσζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε 

ηεο εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή 

δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. ε νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε 

ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα. 

 

Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη 

εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ. 

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

εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο. 

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

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

ηνπ έξγνπ.  

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

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

θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεχκαηνο ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη 

πξνζθνκηζζεί ζηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  

ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ 

(ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν). 

 

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

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

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

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

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

ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ: 

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

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

01-01-03-00: πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  

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

01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 

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

έξγνπ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ 

ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε 

ζπλζέζεσο. 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο επί ηφπνπ ησλ έξγσλ φισλ ησλ 

απαηηνχκελσλ πιηθψλ (ζθπξφδεκα, αδξαλή πιηθά, θ.ι.π.), κε ηε ζηαιία απηνθηλήηνπ θαη ηε 

κεηαθνξά ησλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο θαη δηάζηξσζεο 

ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, ε εξγαηηθή δαπάλε θαη ε δαπάλε απαζρφιεζεο ηνπ απαηηνπκέλνπ 

κεραληθνχ εμνπιηζκνχ. 
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Ρηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ από ζθπξόδεκα, ζύκθσλα 

κε ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. 

 

ΔΟΥ (Νινγξάθσο) : εβδνκήληα επηά επξώ  

 (Αξηζκεηηθά) : 77,00  

 

 

Άξζξν12  ΣΑΙΒΑΠ ΝΞΙΗΠΚΝ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ Β500Α 

(θσδ. Β-30.1/ Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ 2611) 

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

θαηαζθεπψλ, κνξθήο δηαηνκψλ θαη θαηεγνξίαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, δηακφξθσζή ηνπ 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη 

ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-

02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ" 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο 

επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 

Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα, αλά θαηεγνξία νπιηζκνχ 

(ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ Οπιηζκνχ.  

Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα 

ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη 

ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ.  

Οη Πίλαθεο ζα ζπληάζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο 

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

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

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

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

ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 

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

ΘΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακία πεξίπησζε δε γίλεηαη απνδεθηφο ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 

 

 

Νλνκ. 

δηάκεηξνο 

(mm) 

Ξεδίν εθαξκνγήο 

Νλνκ. 

δηαηνκή  

(mm2) 

Νλνκ.  

κάδα/ 

κέηξν  

(kg/m) 

Οάβδ

νη 

Θνπινύξεο θαη 

επζπγξακκηζκέ

λα πξντόληα 

Ζιεθηξν-

ζπγθνιιεκέλα 

πιέγκαηα θαη 

δηθηπώκαηα 

B500

C 

B500

Α 

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 
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Νλνκ. 

δηάκεηξνο 

(mm) 

Ξεδίν εθαξκνγήο 

Νλνκ. 

δηαηνκή  

(mm2) 

Νλνκ.  

κάδα/ 

κέηξν  

(kg/m) 

Οάβδ

νη 

Θνπινύξεο θαη 

επζπγξακκηζκέ

λα πξντόληα 

Ζιεθηξν-

ζπγθνιιεκέλα 

πιέγκαηα θαη 

δηθηπώκαηα 

B500

C 

B500

Α 

B500C B500Α B500C 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

ηηο επηκεηξνχκελεο κνλάδεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη 

ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 

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

ελαιιάμ, κε ζχξκα πάρνπο αλάινγα κε ηε δηάκεηξν θαη ηε ζέζε ηνπ νπιηζκνχ ή κε 

ειεθηξνζπγθφιιεζε ζηελ πεξίπησζε εγρχησλ παζζάισλ.  

 Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.  

 Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ κειέηε πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, θαζψο θαη αξκνθιεηδψλ 

(θαηά ISO 15835-2),. 

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

εξγαζίαο.  

 Ζ ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο)θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ 

ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

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

 

Ρηκή αλά ρηιηόγξακκν ζηδεξνύ νπιηζκνύ ηνπνζεηεκέλνπ ζύκθσλα κε ηελ κειέηε. 

 

ΔΟΥ (Νινγξάθσο) : έλα επξώ θαη δέθα πέληε ιεπηά  

 (Αξηζκεηηθά) : 1,15 
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