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1. ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ  

           Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, 

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

Σεχρε Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

1.1 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο 

πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο  πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

Θακηά 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 Θάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, 

έμνδα εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ι.π. πιελ ηνπ Φ.Π.Α. 

Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  

1.1.2 Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαησκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη 

βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, 

θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο  ηνπο,  κε ηηο απαηηνχκελεο 

θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο 

απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη 

ηδηαηηέξσο κε  αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

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

κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε 

θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ 

Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 

(ζην Η.Θ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 

ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο,  νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, 

αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξέζηκσλ αξγηψλ θ.ι.π.), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ 

πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) 

θ.ι.π., ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, 

ππαιιήισλ εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, 



ΕΡΓΟ::ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΗ ΛΤΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟΤ ΤΛΛΑ ελ: 3/45 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

 

  

  
 
 

 

 

Τιμολόγιο Μελέτης 

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 (κε ελνηθίαζε ή αγνξά), 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 Όξνπο. 

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

εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ 

θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο 

Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.1.7 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ, εθ‟ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο 

ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θ.ι.π., ζηνλ 

εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

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

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

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

κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο 

ελζσκάησζήο ηνπο ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην 

πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θ.ι.π.  θαηαζθεπέο απφ 

ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ)  θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ 

ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  

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

εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

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

Γεκφζην 

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

έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

έξγνπ. 

1.1.8 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα 

κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινηπέο 

αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηνπ Έξγνπ. 



ΕΡΓΟ::ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΗ ΛΤΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟΤ ΤΛΛΑ ελ: 4/45 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

 

  

  
 
 

 

 

Τιμολόγιο Μελέτης 

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

θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ 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 Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 

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

κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.) 

1.1.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ 

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

έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα 

κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε 

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 Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ 

απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.  

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη 

ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

1.1.12 Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο 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 Κειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο, ιακβαλνκέλσλ 

ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ δεκνπξάηεζεο. 

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.Θ.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),  
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(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα 

απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Ζ, 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 απαξαίηεην απφ ηελ 

Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο  

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

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

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

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

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

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

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

πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο. 

1.1.15 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 Θνηλήο Ωθειείαο [Ο.Θ.Ω.]), ζχκθσλα κε ηα 

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

δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ Έξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη 

Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Δξγνπ  (ΑΤ-ΦΑΤ) θαη ηνπ  Κεηξψνπ 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 
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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 Ζ δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ 

(φηαλ απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε), πνπ ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη έγθαηξα γηα 

έιεγρν ζηελ Τπεξεζία. 

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

εληνπηδφκελσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Θ.Ω.   

1.1.19 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή 

ηερληθψλ εληφο θνίηεο πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη απνδέθηεο πδάησλ) θαζψο 

θαη 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 έληερλε 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, 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.Θ.Ω. 

πνπ δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, 

Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν 

αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. 

1.1.24 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 θ.ι.π.) πνπ νθείινληαη ζε ακέιεηα, 

απξνλνεζία, κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ  

δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.1.25 Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ  ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, 

ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
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1.1.26 Οη πάζεο θχζεσο δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή 

δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ  θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ 

δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, 

ζπληήξεζε, πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο 

ηνπ Έξγνπ), 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 πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.1.27 Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ 

εθαξκνγή αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, δεκηνπξγία 

νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο ησλ πξντφλησλ 

πνπ παξάγνληαη σο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

1.1.28 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, 

ηερληθψλ έξγσλ θ.ι.π., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, 

εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.1.29 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. 

1.1.30 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο  εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο 

Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Θνηλήο Ωθειείαο (Γ.Δ.Θ.Ο. ή 

Ο.Θ.Ω.), εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

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

ηνπ Αλαδφρνπ ζην Έξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο 

ζρεηηθέο κειέηεο, ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, θαη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά 

αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ., εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο. 

1.1.32 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 Έξγνπ. 

 

1.1.33 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, 

απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θιπ), ηα νπνία επεξεάδνληαη 

απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 
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(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη 

κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή άιιεο 

εξγαζίεο. 

1.1.34 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 ηα πάζεο θχζεσο 

βάξε, θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Δξγνπ, 

ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξσλ, δαζκψλ, αζθαιίζηξσλ, ηφθσλ θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκεζεηψλ 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, δηνηθεηηθψλ εμφδσλ, εμφδσλ ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ι.π. θαη γεληθά 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. 

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

Θχξην 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 θ.ι.π. 

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:  Ζ 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 
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2. ΑΟΘΟΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ 

 

 

Άξζξν A.T. 1: 

(ΟΗΘ 20.02) 

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ 

δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρώξσλ, ρσξίο ηελ θαζαξή κεηαθνξά 

ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο 

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΗΘ-2112) 

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ γηα ηελ 

δεκηνπξγία ππνγείσλ θ.ι.π. ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-03-00-

00 "Γεληθέο εθζθαθέο θηηξηαθψλ έξγσλ", ειαρίζηεο πιεπξάο θάηνςεο άλσ ησλ 3,00 m θαη 

ζπγρξφλσο νιηθήο επηθαλείαο θάηνςεο κεγαιπηέξαο ησλ 12,00 m2, ζε βάζνο κέρξη 2,00 m απφ 

ηελ πξνζπειάζηκε απφ ηξνρνθφξα ζηάζκε ηνπ εθζθαπηνκέλνπ ρψξνπ, 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 κφξθσζε ησλ παξεηψλ ή πξαλψλ θαη ηνπ 

ππζκέλα, ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ θαη ηελ ζπζζψξεπζε 

ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε κέζε απφζηαζε έσο 30 m. 

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.  

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Γχν επξψ θαη νγδφληα ιεπηά 

                 (Αξηζκεηηθψο):   2,80 € 

 

Άξζξν A.T. 2: 

(ΟΗΘ 20.03.03) 

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο βξαρώδεο, ζε εδάθε βξαρώδε, 

εθηόο από γξαληηηθά-θξνθαινπαγή, ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθώλ 
πιώλ 

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΗΘ-2117) 

Γεληθνί εθβξαρηζκνί γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θ.ι.π. ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ 

έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-03-00-00 "Γεληθέο εθζθαθέο θηηξηαθψλ έξγσλ", ειαρίζηεο πιεπξάο 

θάηνςεο άλσ ησλ 3,00 m θαη ζπγρξφλσο νιηθήο επηθαλείαο θάηνςεο κεγαιπηέξαο ησλ 12,00 

m2, ζε βάζνο κέρξη 2,00 m απφ ηελ πξνζπειάζηκε απφ ηξνρνθφξα ζηάζκε ηνπ εθζθαπηνκέλνπ 

ρψξνπ), 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 κφξθσζε 

ησλ παξεηψλ ή πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα, ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ 

παξεηψλ θαη ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε κέζε απφζηαζε έσο 30 m. 

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. 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Δίθνζη δχν επξψ θαη πελήληα ιεπηά 
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                 (Αξηζκεηηθψο):   22,50 € 

 

Άξζξν A.T. 3: 

(ΤΓΡ 2.01) 

Φνξηνεθθόξησζε πξντόλησλ εθζθαθήο γαησδώλ ή εκηβξαρσδώλ 

θαη ακκνραιίθσλ κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε 

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6071) 

Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ θαη ακκνράιηθσλ, κε 

ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

Δπηκέηξεζε ζε θπβηθά κέηξα (m3) φγθνπ νξχγκαηνο ή ζπκππθλσκέλνπ επηρψκαηνο, 

(0,36+20Km x0,21) 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Σέζζεξα επξψ θαη πελήληα έμη ιεπηά 

                 (Αξηζκεηηθψο):   4,56 € 

 

Άξζξν A.T. 4: 

(ΤΓΡ 2.02) 

Φνξηνεθθόξησζε  βξαρσδώλ πιηθώλ ή θαζαηξεζέληνο 

νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ κεηαθνξά ζε 
νπνηαδήπνηε απόζηαζε 

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6072) 

Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε 

ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

Δπηκέηξεζε ζε θπβηθά κέηξα (m3) φγθνπ νξχγκαηνο ή ζπκππθλσκέλνπ επηρψκαηνο, 

(0,41+20Km x0,21) 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Σέζζεξα επξψ θαη εμήληα έλα ιεπηά 

                 (Αξηζκεηηθψο):   4,61 € 

 

Άξζξν A.T. 5: 

(ΤΓΡ 5.02) 

Θαηαζθεπή ζπκπηεζκέλνπ επηρώκαηνο από πιηθά πνπ έρνπλ 

πξνζθνκηζζεί επί ηόπνπ 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6080) 
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Θαηαζθεπή ζπκπηεζκέλνπ αλαρψκαηνο, κε βαζκφ ζπκπχθλσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε μεξά 

θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε ηνπιάρηζηνλ κε ην 90% απηήο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά 
ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor Modified θαηά ΔΙΟΣ EN 13286-2).  

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη καηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ απαηηνπκέλνπ λεξνχ δηαβξνρήο, ε 

απαζρφιεζε κεραλεκάησλ δηάζηξσζεο θαη ζπκπχθλσζεο θαη ε εθηέιεζε δνθηκψλ ζπκπχθλσζεο 

αλά 1.000 m3 αλαρψκαηνο θαη ηνπιάρηζηνλ κηαο αλά απηνηειέο ηκήκα ηνπ αλαρψκαηνο. 

Δπηκέηξεζε ζε θπβηθά κέηξα (m3) εηνίκνπ ζπκπηεζκέλνπ επηρψκαηνο βάζεη ζηνηρείσλ αξρηθψλ 

θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ. 

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή θαη ζηελ επαλεπίρσζε νξπγκάησλ ηερληθψλ έξγσλ, φηαλ ηνχην 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Πελήληα δχν ιεπηά  

                 (Αξηζκεηηθψο):   0,52 € 

 

Άξζξν A.T. 6: 

(ΤΓΡ 5.09.02) 

Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ 

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6067) 

 

Θαηαζθεπή ζηξψζεσλ απφ ζξαπζηά πιηθά πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ (αδξαλή νδνζηξσζίαο, 

ιηζνζπληξίκαηα, ζθχξα θιπ). Πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ 

ηνπ έξγνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο εληφο ηεο θάηνςεο ηνπ θηηξίνπ κε ή ρσξίο κεραληθά κέζα, ε 

δηάζηξσζε ζε πάρε έσο 30 cm, ε δηαβξνρή θαη ε ζπκπχθλσζε κε νδνζηξσηήξεο θαηαιιήισλ 

δηαζηάζεσλ ή δνλεηηθέο πιάθεο. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ, κε ηελ κεηαθνξά ηνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ απφ 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ επίρσζε.  

(10,30+30 Θm x0.19) 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Γέθα έμη επξψ  

                 (Αξηζκεηηθψο):   16,00 € 

 

 

Άξζξν A.T. 7: 

(ΤΓΡ 4.07) 

Γηάζηξσζε Δπηθάλεηαο γεπέδνπ κε ραιίθη 
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 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: 75%ΤΓΡ 6251 & 25% 6253) 

 

Δπηζηξψζεηο αγξνηηθψλ νδψλ κε ακκνραιηθψδε πιηθά πξνέιεπζεο ιαηνκείνπ ή ρεηκάξξνπ, 

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

πξνβιέπνληαη απφ ηελ κειέηε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ 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 γεο, εμνκάιπλζε ηπρφλ ηξνραπιαθψζεσλ θ.ι.π) 

θαη ε ζπκπχθλσζε ηεο ζθάθεο κε νδνζηξσηήξα  

 Ζ 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 πξνβιεπφκελνπ 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.  

(6.20+30 Θm x0.19) 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επίζηξσζεο θαηά ηα σο άλσ. 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Έληεθα επξψ θαη ελελήληα ιεπηά  

                 (Αξηζκεηηθψο):   11,90 € 

 

Άξζξν A.T. 8: 

(Γ 1.4) 

Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ4 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΠΡ 5210) 

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ δέλδξσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη 

κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην 

ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε 

απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Δίθνζη πέληε επξψ  

                   (Αξηζκεηηθψο):   25,00 € 
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Τιμολόγιο Μελέτης 

 

Άξζξν A.T. 9: 

(Δ 4.1) 

Αλνηγκα ιάθθσλ δηαζηάζεσλ  0,50 x 0,50 x 0,50 m, κε ρξήζε 

εθζθαπηηθνύ κεραλήκαηνο 

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΠΡ 5110) 

 

Άλνηγκα ιάθθσλ κε ρξήζε εθζθαπηηθνχ κεραλήκαηνο, θαζψο θαη θαζαξηζκφο θαη απνθνκηδή ησλ 

ππνιεηκκάησλ ξηδψλ θαη ησλ αρξήζησλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ 

ΔΣΔΠ 10-05-01-00. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, εξγαιείσλ θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Έλα επξψ θαη ζαξάληα ιεπηά 

                   (Αξηζκεηηθψο):   1,40 € 

 

 

Άξζξν A.T. 10: 

(Δ 9.10) 

Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο όγθνπ 151 lt - 300 lt 

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΠΡ 5210) 

Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 151 - 300 lt, δειαδή: θχηεπζε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε 

ηνπ θπηνχ ζην ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηεο ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο, πάηεκα ηνπ ρψκαηνο κέζα ζην ιάθθν θχηεπζεο, ιίπαλζε θαη ζρεκαηηζκφο ιεθάλεο 

άξδεπζεο θαη κηα άξδεπζε ηνπ κε θαηάθιπζε ηεο ιεθάλεο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε αμία 

ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηε θχηεπζε (πέηξεο, ζαθνχιεο, δνρεία θ.ι.π). 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Γψδεθα επξψ θαη πελήληα ιεπηά 

                   (Αξηζκεηηθψο):   12,50 € 

 

Άξζξν A.T. 11: 

(ΤΓΡ 9.26) 

Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνύ νπιηζκνύ ζθπξνδεκάησλ 

πδξαπιηθώλ έξγσλ - Γνκηθά πιέγκαηα ζθπξνδέκαηνο B500C 
(S500s) 

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ6311) 
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Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο 

δηαηνκψλ, θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακφξθσζεο 

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

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

01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ" 

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

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

Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ 

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

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

ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ.  

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

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

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

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

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

απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 

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

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

πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 

 

Νλνκ.  

δηάκεηξνο 

(mm) 

Ξεδίν εθαξκνγήο 

Νλνκ. 

δηαηνκή  

(mm2) 

Νλνκ.  

κάδα/ 

κέηξν  

(kg/m) 

Οάβδνη 

Θνπινύξεο θαη 

επζπγξακκηζκέλα 

πξντόληα 

Ζιεθηξν-

ζπγθνιιεκέλα 

πιέγκαηα θαη 

δηθηπώκαηα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0  �    19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 
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Νλνκ.  

δηάκεηξνο 

(mm) 

Ξεδίν εθαξκνγήο 

Νλνκ. 

δηαηνκή  

(mm2) 

Νλνκ.  

κάδα/ 

κέηξν  

(kg/m) 

Οάβδνη 

Θνπινύξεο θαη 

επζπγξακκηζκέλα 

πξντόληα 

Ζιεθηξν-

ζπγθνιιεκέλα 

πιέγκαηα θαη 

δηθηπώκαηα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

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

ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 

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

δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ  

 Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.  

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

ηεχρε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ. 

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

εξγαζίαο.  

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

πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

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

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

ηελ κειέηε. 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Δλελήληα νθηψ ιεπηά  

                 (Αξηζκεηηθψο):   0,98 € 

 

Άξζξν A.T. 12: 

(ΤΓΡ 9.01) 

Μπιόηππνη ή ζηδεξόηππνη επηπέδσλ επηθαλεηώλ 

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6301) 

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

πδξαπιηθψλ έξγσλ απφ ζθπξφδεκα, 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 
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ΔΣΔΠ 01-03-00-00 "Ηθξηψκαηα" θαη 01-04-00-00 "Θαινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα 

(ηχπνη)" 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ έξγσλ φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ γηα ηελ 

δηακφξθσζε ησλ θαινππηψλ (αλάινγα κε ην ζχζηεκα ηνπ θαινππηνχ πνπ εθαξκφδεηαη) 

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

ζπλδπαζκνχ απηψλ), ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ γεσκεηξία ησλ εθάζηνηε πξνο 

ζθπξνδέηεζε ζηνηρείσλ, ζχκθσλα ηηο θαζνξηδφκελεο απφ 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 εξγαζηψλ. 

 Ζ αλέγεξζε ησλ πάζεο θχζεσλ ηθξησκάησλ ή/θαη βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε, ζηεξέσζε θαη ζπγθξάηεζε ησλ θαινππηψλ. 

 Ζ δηακφξθσζε θηγθιηδσκάησλ, θιηκάθσλ, ξακπψλ θαη δηαβαζξψλ γηα ηελ επρεξή θαη 

αζθαιή δηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλεξγείνπ ζθπξνδέηεζεο 

 Ζ επάιεηςε ηνπ μπινηχπνπ κε πιηθφ δηεπθφιπλζεο ηεο απνθφιιεζεο 

 Ζ 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 θ.ι.π.). 

 Ζ απνθαηάζηαζε ηπρφλ θσιεψλ ζηηο απνθαιππηφκελεο επηθάλεηεο 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 ππνιείκκαηα πιηθψλ 

θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ θαη θαινππηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηζπιινγήο ησλ 

αρξήζησλ θαξθνβεινλψλ. 

 Ζ θζνξά θαη ε απνκείσζε ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ θαη 

θαινππηψλ. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θζαξκέλσλ ή 

παξακνξθσκέλσλ πιηθψλ (μπιείαο, κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θ.ι.π.)  

 Ζ δαπάλε ησλ πάζεο θχζεσο πιαγίσλ κεηαθνξψλ εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ, κε ή ρσξίο 

κεραληθά κέζα 

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

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

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Οθηψ επξψ θαη είθνζη ιεπηά 

                 (Αξηζκεηηθψο):   8,20 € 

 

Άξζξν A.T. 13: 

(ΟΗΘ 38.45) 

Απνζηάηεο ζηδεξνπιηζκνύ ζθπξνδεκάησλ 

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΗΘ 3873) 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο 
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Τιμολόγιο Μελέτης 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ ή απφ ηζηκεληνεηδή πιηθά ζηεξηγκάησλ (απνζηαηήξεο) 

ραιχβδηλνπ νπιηζκνχ ζηνηρείσλ απφ ζθπξφδεκα, γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηνπο 

θαλνληζκνχο θαη ηελ κειέηε επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, ζε νπνηαδήπνηε ηκήκαηα ηνπ έξγνπ θαη 

ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) επηθαλείαο μπινηχπνπ.  

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Γχν επξψ θαη είθνζη ιεπηά 

                 (Αξηζκεηηθψο):   2,20 € 

 

 

Άξζξν A.T. 14: 

 

Ξαξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπύθλσζε θαη ζπληήξεζε 

ζθπξνδέκαηνο γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα  

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο : σο πίλαθαο) 

 

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

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

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

φζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΙΟΣ ΔΛ 206-1), θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

Κειέηεο.  

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 θ.ι.π.) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε 

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

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. 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

 

  

  
 
 

 

 

Τιμολόγιο Μελέτης 

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 θ.ι.π). 

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.  

ηελ ηηκή κνλάδνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αμία ξεπζηνπνηεηή γηα ηε βειηίσζε ηεο εξγαζηκφηεηαο 

ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε βάζε ηηο αλαινγίεο αλάκημεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο 

ζπλζέζεσο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή. 

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

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο θαη αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο. 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

 

  

  
 
 

 

 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Α.Σ. Θσδηθφο 

Άξζξνπ 

Θσδηθφο 

Αλαζεψξεζεο 

Θαηεγνξία 

ζθπξνδέκαηνο 

Οινγξάθσο Αξηζκεηηθψο 

(€) 

14.1 ΤΓΡ 9.10.03 ΤΓΡ 6326 C12/15 Δβδνκήληα επηά 

επξψ 

77,00 

14.2 ΤΓΡ 9.10.04 ΤΓΡ 6327 C16/20 Ογδφληα δχν 82,00 

14.3 ΤΓΡ 9.10.06 ΤΓΡ 6329 C25/30 Δλελήληα ηξία 93,00 

14.4 ΤΓΡ 9.10.07 ΤΓΡ 6331 C30/37 Δθαηφλ έμη επξψ 106,00 

 

 

 

 

Άξζξν A.T. 15: 

(ΥΔΣ.  

ΤΓΡ 9.23.04) 

Ξξόζκηθην ζηεγαλσηηθό ζθπξνδέκαηνο ελδνρεκηθήο δξάζεο κε 

αλάπηπμε θξπζηάιισλ, ζε κνξθή ζθόλεο  

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6320.1) 

 

Γηα ην παξφλ άξζξν έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη:   

(α) Ιφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε θάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ε επηινγή ηνπ πξνο ελζσκάησζε πιηθνχ ή 

πξντφληνο ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, 

ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην ηερληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία 

επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζε παξεκθεξή έξγα.  

(β) Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζηηο εξγνζηαζηαθέο ηνπο 

ζπζθεπαζίεο επί ησλ νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ ε νλνκαζία ηνπ πξντφληνο, ην 

εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ε πεξηερφκελε πνζφηεηα ζηελ ζπζθεπαζία.  

(γ) Ζ ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 

Material Safety Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε 

πιηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Κέζα 

Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο 

κνλάδαο.  

Δλδεηθηηθά πξνηείλεηαη λα πξνζηεζεί πξφζκηθην ελδνρεκηθήο δξάζεο, κε αλάπηπμε θξπζηάιισλ, 

ζε κνξθή ζθφλεο κε αλαινγία  1% θαηά βάξνο ηζηκέληνπ, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ “PENETRON 

ADMIX”. 

Σα αλσηέξσ πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

 

  

  
 
 

 

 

Τιμολόγιο Μελέτης 

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

ραξαθηεξηζηηθψλ έθαζηνπ 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. 

 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Δπηά επξψ  

                 (Αξηζκεηηθψο):   7,00 € 

 

 

Άξζξν A.T. 16: 

(ΥΔΣ. ΤΓΡ 10.30) 

Πηεγάλσζε αξκώλ δηαθνπήο κε πδξνδηνγθνύκελν εύθακπην 

θνξδόλη 

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6373) 

 

Γηα ηελ ζηεγαλνπνίεζε ησλ αξκψλ δηαθνπήο ζθπξνδέηεζεο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα 

πδξνδηνγθνχκελα θνξδφληα, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ PENEBAR® SW 55 rapid. Γηα ηε ζπγθφιιεζε 

ησλ θνξδνληψλ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί αζηάξη, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζαλ ζηαζεξνπνηεηήο αιιά θαη 

ζαλ θξάγκα ηεο πγξαζίαο ηνπ ππνζηξψκαηνο. Σν πδξνδηνγθνχκελν θνξδφλη ζα ηνπνζεηεζεί, 

αθνχ έρεη «ηξαβήμεη» ην αζηάξη, ζπλήζσο κηζή κε κία ψξα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ.  

Ζ δηαηνκή ηνπ πδξνδηνγθνχκελνπ θνξδνληνχ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ πξνκεζεπηή αλάινγα ην πάρνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Σν πδξνδηνγθνχκελν θνξδφλη ζα ηνπνζεηεζεί ζηηο πεξηπηψζεηο αξκψλ δηαθνπήο ζθπξνδέηεζεο 

(θαηαζθεπαζηηθνί αξκνί), επηθαλεηψλ κεηαμχ λέσλ θαη παιαηψλ ζθπξνδεκάησλ θαη δηαθέλνπ 

νπψλ δηέιεπζεο ζσιήλσλ κέζα απφ ζηνηρεία ζθπξνδέκαηνο. 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ, ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο απφ ξχπνπο θαη ραιαξά πιηθά θαη ε εθαξκνγή ησλ πιηθψλ ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν  (m) πεξαησκέλεο εξγαζίαο 

 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Γέθα ηέζζεξα επξψ  

                 (Αξηζκεηηθψο):   14,00 € 
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Τιμολόγιο Μελέτης 

 

Άξζξν A.T. 17: 

(ΥΔΣ.  

ΤΓΡ 10.10.03) 

 

Δύθακπην ειαζηηθό ηζηκεληνεηδέο θνλίακα πγξνκόλσζεο 

επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο ηζηµεληνεηδνύο βάζεο, µε ρεκηθή 

δξάζε θαη αλάπηπμε θξπζηάιισλ ζην εζσηεξηθό ηνπ 

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: 6401) 

 

Δπαιείςεηο/επηζηξψζεηο επηθαλεηψλ απφ ζθπξφδεκα γηα ηελ απνθπγή δηαξξνψλ θαη ηελ 

πξνζηαζία ηεο θαηαζθεπήο απφ ηελ δηείζδπζε πγξαζίαο κε ηελ εθαξκνγή ησλ Αξρψλ θαη 

Κεζφδσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν ΔΙΟΣ ΔΛ 1504-9 (πδξνθνβηθφο εκπνηηζκφο, 

επηζηξψζεηο), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, κε ρξήζε πιηθψλ θαηά ΔΙΟΣ ΔΛ 1504-2 πνπ θέξνπλ 

ζήκαλζε CE.  Πξνηείλεηαη επάιεηςε ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ηεο δεμακελήο (ηνηρεία πιάθα 

ππζκέλαο) κε ζηεγαλσηηθφ ζθπξνδέκαηνο, ηζηµεληνεηδνχο βάζεο, µε ρεκηθή δξάζε θαη αλάπηπμε 
θξπζηάιισλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε απαξαίηεηε πξνεηνηκαζία γηα ηε ζηεγαλνπνίεζε θαη επηζθεπή 

θσιεψλ ζθπξνδέκαηνο απφ αδφλεηα κέξε θαη ζθξάγηζε ησλ θνπξθεηψλ, φπνπ απαηηείηαη, κε 

επηζθεπαζηηθφ – ζηεγαλσηηθφ θνλίακα ζθπξνδέκαηνο κε αλάπηπμε θξπζηάιισλ, θαζαξηζκφο ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε πδξνβνιή πςειήο πίεζεο θαη θάζε άιιε απαξαίηεηε εξγαζία 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή. 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ε  επηκειήο εθαξκνγή φισλ ησλ πιηθψλ ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ  κέηξν  (m2) πεξαησκέλεο εξγαζίαο 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Γέθα πέληε επξψ  

                 (Αξηζκεηηθψο):   15,00 € 

 

Άξζξν A.T. 18: 

(ΟΗΘ 46.01.02) 

Νπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 

6x9x19 cm, Ξάρνπο 1/2 πιίλζνπ (δξνκηθνί ηνίρνη) 

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΗΘ 4622.1) 

 

Πιηλζνδνκέο κε δηάθελνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηφπιηλζνπο δηαζηάζεσλ 6x9x19 cm, πάρνπο 1/2 

πιίλζνπ (δξνκηθνί ηνίρνη), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-02-02-00 "Σνίρνη απφ 

νπηφπιηλζνπο", ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη ζηάζκε ηνπ έξγνπ, κε έηνηκν θνλίακα θηηζίκαηνο 

παξαδηδφκελν ζε ζηιφ ή κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα πνπ παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ.  

Γηα ην παξφλ άξζξν έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 
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Τιμολόγιο Μελέτης 

α) ηηο ηηκέο κνλάδνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ 

νπηνπιίλζσλ θαηά ΔΙΟΣ ΔΛ 771-1 "ηνηρεία ηνηρνπνηίαο απφ άξγηιν ", κε ζήκαλζε 

CE, ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ αλάκημεο θαη ηξνθνδνζίαο ηνπ 

θνληάκαηνο, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα ηθξηψκαηα, ε απνκείσζε θαη θζνξά ησλ 

πιηθψλ, ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα θνληακάησλ θαη 

ηνχβισλ θαη ε ρξήζε έηνηκνπ θνληάκαηνο ηνηρνπνηίαο θαηά ΔΙΟΣ ΔΛ 998-2 κε 

ζήκαλζε CE ή αζβεζηνηζηκελην-θνληάκαηνο πνπ παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ  

β) ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ελδερφκελε ρξήζε ξεπζηνπνηεηηθψλ 

πξνζκίθησλ θνληακάησλ. 

γ) ηε ηηκή κνλάδαο δελ ζπκπεξηιαβάλνληαη θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα: 

- ηα ηπρφλ ρξσζηηθά θαη αληηζπξξηθλσηηθά πξφζκηθηα θαη ηα ελζσκαηνχκελα 

κεηαιιηθά ζηνηρεία (πιέγκαηα, γαιβαληζκέλνη ζπλδεκνη θαη αγθχξηα απφ 

αλνμείδσην ράιπβα) 

- ε ηνπνζέηεζε πγξνκνλσηηθψλ κεκβξαλψλ θαη ε δηακφξθσζε λεξνρπηψλ θαη 

θαπαθηψλ 

- ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε καζηίρε 

- ε θαηαζθεπή αλσθιίσλ, πνδηψλ θαη θαηαθφξπθσλ ή νξηδφληησλ δηαδσκάησλ 

δ) Οη νπηφπιηλζνη ζα απνξξνθνχλ λεξφ έσο θαη 16% θαηά μεξφ βάξνο θαη ζα έρνπλ 

ειάρηζηε αληνρή ζε ζιίςε, νη κελ πιήξεηο θαη νη δηάηξεηνη κε θαηαθφξπθεο νπέο 8,0 

N/mm2, νη δε δηάηξεηνη κε νξηδφληηεο νπέο 2,5 N/mm2. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο. 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Γέθα ελλέα επξψ θαη πελήληα ιεπηά  

                 (Αξηζκεηηθψο):   19,50 € 

 

 

 

Άξζξν A.T. 19: 

(ΟΗΘ 49.01.01) 

Γξακκηθά δηαδώκαηα (ζελάδ) δξνκηθώλ ηνίρσλ από ειαθξά 

νπιηζκέλν ζθπξόδεκα 

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΗΘ 3213) 

Θαηαζθεπή γξακκηθψλ δηαδσκάησλ (ζελάδ), πνδηψλ ή αλσθιίσλ ηνίρσλ πιεξψζεσο κε 

ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 θαη ειαθξφ νπιηζκφ B500C (κέρξη 4Φ12 κε ζπλδεηήξεο Φ8/10), 

δηαηνκήο έσο 0,06 m2, ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο.  
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Τιμολόγιο Μελέτης 

πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ επί ηφπνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα 

ηθξηψκαηα, ε απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ, ε εξγαζία θαηαζθεπήο θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ 

ρψξνπ απφ ηα πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα πιηθψλ.  

ηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο δηαδσκάησλ κεγαιχηεξεο δηαηνκήο, ε ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

πξνζαπμάλεηαη αλαινγηθά κε βάζε εκβαδφλ (Δκβ / 0,06 m2), φηαλ ζε πξνβιέπεηαη νπιηζκφο 

πέξαλ ησλ 4Φ12, ε δηαθνξά ηηκνινγείηαη κε βάζε ην άξζξν ΛΔΣ ΟΗΘ 38.20 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ ηξέρνλ κέηξν (m) . 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Γέθα έμη επξψ θαη νγδφληα ιεπηά  

                 (Αξηζκεηηθψο):   16,80 € 

 

 

 

Άξζξν A.T. 20: 

(ΟΗΘ 71.21) 

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα 

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΗΘ 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. 

Γηα ην παξφλ άξζξν έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

α) ηηο ηηκέο κνλάδαο ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη 

πιηθά): 

- Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ εθαξκνγήο ηνπ επηρξίζκαηνο. φπσο αθαίξεζε 

ξχπσλ (κε θαηάιιειν απνξξππαληηθφ), κνχριαο (κε κπθεηνθηφλν δηάιπκα), 

ραιαξψλ πιηθψλ (κε βνχξηζηζκα) θ.ι.π. 

- Ζ απνθνπή κεγάισλ εμνρψλ ηεο ππνθείκελεο ζηξψζεο 

- Ζ χγξαλζε ηεο επηθάλεηαο, 

- Ζ πξνζηαζία παξαθείκελσλ θαηαζθεπψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπο κεηά ην πέξαο 

ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ε επηθάιπςε αγσγψλ κε νηθνδνκηθφ ραξηί. 
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Τιμολόγιο Μελέτης 

- Ζ δηακφξθσζε ηάθσλ δπγίζκαηνο, θαηαθνξχθσλ νδεγψλ, μχιηλσλ νδεγψλ 

νξηνζέηεζεο θελψλ θαη νξίσλ θ.ι.π 

γ) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη , εθηφο άλ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ 

πεξηγξαθή ηνπο, ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη πιηθά): 

- Δπάιεηςε ηεο επηθάλεηαο κε εγθεθξηκέλν ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ  

- Σνπνζέηεζε πιεγκάησλ ή ζθειεηψλ ππνδνρήο επηρξηζκάησλ νηνπδήπνηε 

ηχπνπ, 

δ) Οη ηηκέο ησλ άξζξσλ ηζρχνπλ: 

- Γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξηγξαθή ησλ άξζξσλ 

ζχλζεζε ησλ θνληακάησλ (κεηαβνιέο ηεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο ηεο 

άκκνπ, ηνπ καξκαξνθνληάκαηνο ή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ θνληάκαηνο ζηα πιηθά 

απηά).  

- Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο (κε ην ρέξη ή πηζηνπνηεκέλε κεραλή). 

- Γηα νπνηαδήπνηε επηθάλεηα. 

- Γηα νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ι.ρ. θαη γηα ελδερφκελεο 

δηαθνπέο εξγαζίαο ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ). 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Γέθα ηξία επξψ θαη πελήληα ιεπηά  

                 (Αξηζκεηηθψο):   13,50 € 

 

 

 

Άξζξν A.T. 21: 

(ΟΗΘ 79.09) 

Δπίζηξσζε κε απιό αζθαιηόπαλν 

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΗΘ 7912) 

Δπίζηξσζε απιή κε αζθαιηφπαλν βάξνπο 2,5 kg αλά m2, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 

08-05-01-02 "ηεγαλνπνίεζε θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα κε αζθαιηηθέο κεκβξάλεο". 

Πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε αζθαιηφθνιιαο θαη νη επηθαιχςεηο ησλ ισξίδσλ ζηηο ζπλδέζεηο. 

ην άξζξν έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

 

(α) Ιφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ 

απηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ε επηινγή ηνπ 
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Τιμολόγιο Μελέτης 

πξνο ελζσκάησζε πιηθνχ ή πξντφληνο ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, 

κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην 

ηερληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία επηηπρνχο 

εθαξκνγήο ηνπ ζε παξεκθεξή έξγα.  

(β) Σα ελζσκαησκέλα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζηηο εξγνζηαζηαθέο 

ηνπο ζπζθεπαζίεο επί ησλ νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ ε νλνκαζία 

ηνπ πξντφληνο, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ε πεξηερφκελε πνζφηεηα ζηελ 

ζπζθεπαζία.  

(γ) Ζ ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαησκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ 

Τιηθνχ (MSDS: Material Safety Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ. Σν πξνζσπηθφ 

πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ 

Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Κέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΑΠ), 

ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο.  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) θαιππηφκελεο επηθαλείαο  

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Δπηά επξψ θαη ελελήληα ιεπηά  

                 (Αξηζκεηηθψο):   7,90 € 

 

 

Άξζξν A.T. 22: 

(ΟΗΘ 79.45) 

Θεξκηθή απνκόλσζε νξνθώλ θαη δαπέδσλ κε θύιια 
δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο πάρνπο 50 mm 

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΗΘ 7934) 

Θεξκνκφλσζε νξνθψλ θαη δάπεδσλ κε πιάθεο κνλσηηθνχ πιηθνχ, κε θχιια δηνγθσκέλεο 

πνιπζηεξίλεο, ρσξίο ζηεξέσζε απηψλ. Τιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-06-02-01 "Θεξκνκνλψζεηο δσκάησλ". 

ην άξζξν έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

 

(α) Ιφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ 

απηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ε επηινγή ηνπ 

πξνο ελζσκάησζε πιηθνχ ή πξντφληνο ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, 

κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην 

ηερληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία επηηπρνχο 

εθαξκνγήο ηνπ ζε παξεκθεξή έξγα.  

(β) Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζηηο εξγνζηαζηαθέο 

ηνπο ζπζθεπαζίεο επί ησλ νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ ε νλνκαζία 

ηνπ πξντφληνο, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ε πεξηερφκελε πνζφηεηα ζηελ 

ζπζθεπαζία.  
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(γ) Ζ ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ 

Τιηθνχ (MSDS: Material Safety Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν 

πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα 

ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Κέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο 

(ΚΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο.  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο. 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Γέθα ηέζζεξα επξψ   

                 (Αξηζκεηηθψο):   14,00 € 

 

 

Άξζξν A.T. 23: 

(ΟΗΘ 79.47) 

Θεξκνκόλσζε ηνίρσλ κε πιάθεο από αθξώδε εμειαζκέλε 

πνιπζηεξίλε πάρνπο 50 mm 

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΗΘ 7934) 

Θεξκνκφλσζε θεθιηκέλσλ νξνθψλ, κε θιίζεηο κηθξφηεξεο απφ 40%, νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο, κε 

πιάθεο απφ αθξψδε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε πάρνπο 50 mm, κε επηθφιιεζε απηψλ κε ζεξκή 

άζθαιην. Τιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 

ΔΣΔΠ 03-06-02-01 "Θεξκνκνλψζεηο δσκάησλ".  

ην άξζξν έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

(α) Ιφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ 

απηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ε επηινγή ηνπ 

πξνο ελζσκάησζε πιηθνχ ή πξντφληνο ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, 

κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην 

ηερληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία επηηπρνχο 

εθαξκνγήο ηνπ ζε παξεκθεξή έξγα.  

(β) Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζηηο εξγνζηαζηαθέο 

ηνπο ζπζθεπαζίεο επί ησλ νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ ε νλνκαζία 

ηνπ πξντφληνο, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ε πεξηερφκελε πνζφηεηα ζηελ 

ζπζθεπαζία.  

(γ) Ζ ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ 

Τιηθνχ (MSDS: Material Safety Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν 

πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα 

ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Κέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο 

(ΚΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο.  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο. 
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Τιμολόγιο Μελέτης 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Έληεθα επξψ θαη νγδφληα ιεπηά  

                 (Αξηζκεηηθψο):   11,80 € 

Άξζξν A.T. 24: 

(ΟΗΘ 73.33.01) 

Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα GROUP 4, 

δηαζηάζεσλ 20x20 cm 

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΗΘ 7331) 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα 1εο πνηφηεηαο αλπάισηα, έγρξσκα, 

πδαηναπνξξνθεηηθνηεηαο έσο 0,5%, αληνρήο ζε απφηξηςε "GROUP 4", δηαζηάζεσλ 20x20 cm, 

νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο θαη ζρεδίνπ εθαξκνγήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-

02-00 "Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο".  

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ κε αξκνχο 1 έσο 

2 mm, ζε ζηξψζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, ή κε θφιια πιαθηδίσλ θαηά ΔΙΟΣ 

ΔΛ 12004, ζπκβαηή κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή, ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε ηζηκεληνθνλίακα 

ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, καχξνπ ρξψκαηνο, ή κε εηδηθφ πιηθφ πιεξψζεσο ζπκβαηφ κε ηα 

θεξακηθά πιαθίδηα θαη ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο ηειηθήο επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ.  

Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο θαη θαζαξηζκνχ κε ηα πιηθά 

πάζεο θχζεσο επί ηφπνπ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Σξηάληα έλα επξψ θαη πελήληα ιεπηά  

                 (Αξηζκεηηθψο):   31,50 € 

 

Άξζξν A.T. 25: 

(ΟΗΘ 75.11.01) 

Πνβαηεπηά από καιαθό κάξκαξν πάρνπο 2 cm 

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΗΘ 7511) 

 

Πεξηζψξηα (ζνβαηεπηά) απφ καξκάξνπ πιάηνπο έσο 10 cm , ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 

ΔΣΔΠ 03-07-03-00 "Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο". 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθψλ ζρηζηνχ καξκάξνπ επί ηφπνπ, ηα πιηθά 

ιεηφηξηςεο, θαη θαζαξηζκνχ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά θνληάκαηα ζηξψζεσο θαη ε εξγαζία 

θνπήο ησλ πιαθψλ, ιεηφηξηςεο, ζηξψζεο, αξκνινγήκαηνο θαη θαζαξηζκνχ  

Oι τιμέρ τος παπόντορ άπθπος αναυέπονται σε μάπμαπο πποέλεςσηρ Βέποιαρ, λεςκό, 

εξαιπετικήρ ποιότητορ (extra) 
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Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ)  

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Δλλέα επξψ θαη πελήληα ιεπηά  

                 (Αξηζκεηηθψο):   9,50 € 

 

 

Άξζξν A.T. 26: 

(ΟΗΘ 77.53) 

Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ηνίρσλ 

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΗΘ 7753) 

Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ηνίρσλ (ςεπδνζαγξέ) επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ, ζχκθσλα κε ηελ 

κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-01-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο". 

Θαζαξηζκφο, απιή επάιεηςε κε ιηλέιαην, επηζθεπέο, πξψηε ζηξψζε (αζηάξη) θαη δχν ζηξψζεηο 

ειαηνρξψκαηνο. Τιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία.  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Πέληε επξψ θαη εμήληα ιεπηά  

                 (Αξηζκεηηθψο):   5,60 € 

 

 

Άξζξν A.T. 27: 

(ΟΗΘ 65.19) 

αινζηάζηα αινπκηλίνπ ηξίθπιια ή ηεηξάθπιια ζπξόκελα, κε 

ρσλεπηά 

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΗΘ 6530) 

 

Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ ηξίθπιια ή ηεηξάθπιια κε έλα ή θαη πεξηζζφηεξα ζπξφκελα, κε 

ρσλεπηά θχιια, νπνηαζδήπνηε αλαινγίαο δηαζηάζεσλ εμσηεξηθνχ πιαηζίνπ θαη θχιισλ 

ζπξνκέλσλ ή ζηαζεξψλ, επηθαλείαο εμσηεξηθνχ πιαηζίνπ κέρξη 8,00 m2, ζχκθσλα κε ηελ 

κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-03-00 "Θνπθψκαηα Αινπκηλίνπ". 

ην παξφλ άξζξν έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 

α) Οη κέζεο ηηκέο ησλ αληνρψλ ησλ ξάβδσλ αινπκηλίνπ ζα είλαη:  

- θνξηίν ζξαχζεο 180 - 220 MPa,  

- φξην ειαζηηθφηεηαο 140 - 180 MPa,  
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- επηκήθπλζε ε = 4 - 6%.  

β) Σα ειάρηζηα πάρε επίζηξσζεο αλνδίσζεο ζα είλαη:  

- γηα θαηαζθεπέο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ 15 κm,  

- γηα θαηαζθεπέο ζην εμσηεξηθφ απηνχ 20 κm  

- ζε ηζρπξά δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ 25 κm.  

γ) Σo ειάρηζηo πάρoο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο ζα είλαη 50 κm. 

δ) ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ άξζξσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα θαη ηα αθφινπζα 

(εξγαζία θαη πιηθά): 

δ1) Ζ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ κεραληζκψλ αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο, ρσξίο ηελ αμία 

ησλ πιηθψλ απηψλ, εθηφο άλ ζην άξζξν αλαθέξεηαη ξγηά φηη πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

πξνκήζεηά ηνπο.. 

δ2) Ζ θαηαζθεπή ςεπηφθαζζαο απφ ζηξαληδαξηζηή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 

ηνπιάρηζηνλ 1,8 mm, δηαηνκήο νξζνγσληθήο ή Π, κε ηα ζηεξίγκαηα ηνπ ζθειεηνχ απφ 

γαιβαληζκέλεο ιάκεο 50Υ3 mm,  

δ3) Σα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα θαη ηαηλίεο (λενπξέλ, EPDM θιπ), θαζψο θαη φια ηα 

απνηνχκελα κηθξνυιηθά, ζχκθσλα κε νδεγίεο ηνπνζέηεζεο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ 

πξντφληνο, γηα ηελ πιήξε, ηελ εμαζθάιηζε ηεο πδαηνζηεγαλφηεηαο, ηεο αεξν-

ζηεγαλφηεηαο, ηεο ερνκφλσζεο ηεο θαη ζεξκνκφλσζεο. 

δ4) Ζ ηνπνζέηεζε πξνζσξηλψλ αθαηξνχκελσλ ζπλδέζκσλ (πξνθίι Π) ζηηο 

ςεπηφθαζεο αλνηθηψλ δηαηνκψλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αθακςία ηνπο θαηά ηε 

κεηαθνξά ε ηε ηνπνζέηεζε. 

δ5) Ζ ειεθηξνζηαηηθή βαθή θαη αλνδίσζε ησλ πξνθίι ηνπ αινπκηλίνπ, εθηφο άλ ξεηά 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν φηη ηηκνινγείηαη ηδηαίηεξα . 

ε) Σα ζθνχξα (παληδνχξηα) θαη ην ηκήκα ηεο θάζζαο αινπκηλίνπ πνπ ηνπο αληηζηνηρεί, 

ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ην εκβαδφλ ηνπο, κε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ ΟΗΘ 

65.44. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Δθαηφλ δέθα πέληε επξψ  

                 (Αξηζκεηηθψο):   115,00 € 
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Άξζξν A.T. 28: 

(ΟΗΘ 65.05) 

Θύξεο αινπκηλίνπ ρσξίο παινζηάζην κε ή ρσξίο πεξζίδεο 

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΗΘ 6505) 

Θχξεο ζπκπαγείο ζπφ ζεξκνκνλσηηθφ πέηαζκα (πάλει) αινπκηλίνπ, κνλφθπιιεο, αλνηγφκελεο, 

νπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, κε ή ρσξίο πεξζίδεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-

08-03-00 "Θνπθψκαηα Αινπκηλίνπ". 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Δθαηφλ εβδνκήληα πέληε επξψ  

                 (Αξηζκεηηθψο):   175,00 € 

 

 

 

Άξζξν A.T. 29: 

(ΟΗΘ 73.26.03) 

Δπελδύζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο 15x15 cm, θνιιεηά 

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΗΘ 7326.1) 

Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ ηξίθπιια ή ηεηξάθπιια κε έλα ή θαη πεξηζζφηεξα ζπξφκελα, κε 

ρσλεπηά θχιια, νπνηαζδήπνηε αλαινγίαο δηαζηάζεσλ εμσηεξηθνχ πιαηζίνπ θαη θχιισλ 

ζπξνκέλσλ ή ζηαζεξψλ, επηθαλείαο εμσηεξηθνχ πιαηζίνπ κέρξη 8,00 m2, ζχκθσλα κε ηελ 

κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-03-00 "Θνπθψκαηα Αινπκηλίνπ". 

ην παξφλ άξζξν έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 

α) Οη κέζεο ηηκέο ησλ αληνρψλ ησλ ξάβδσλ αινπκηλίνπ ζα είλαη:  

- θνξηίν ζξαχζεο 180 - 220 MPa,  

- φξην ειαζηηθφηεηαο 140 - 180 MPa,  

- επηκήθπλζε ε = 4 - 6%.  

β) Σα ειάρηζηα πάρε επίζηξσζεο αλνδίσζεο ζα είλαη:  

- γηα θαηαζθεπέο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ 15 κm,  

- γηα θαηαζθεπέο ζην εμσηεξηθφ απηνχ 20 κm  

- ζε ηζρπξά δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ 25 κm.  



ΕΡΓΟ::ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΗ ΛΤΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟΤ ΤΛΛΑ ελ: 31/45 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

 

  

  
 
 

 

 

Τιμολόγιο Μελέτης 

γ) Σo ειάρηζηo πάρoο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο ζα είλαη 50 κm. 

δ) ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ άξζξσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα θαη ηα αθφινπζα 

(εξγαζία θαη πιηθά): 

δ1) Ζ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ κεραληζκψλ αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο, ρσξίο ηελ αμία 

ησλ πιηθψλ απηψλ, εθηφο άλ ζην άξζξν αλαθέξεηαη ξγηά φηη πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

πξνκήζεηά ηνπο.. 

δ2) Ζ θαηαζθεπή ςεπηφθαζζαο απφ ζηξαληδαξηζηή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 

ηνπιάρηζηνλ 1,8 mm, δηαηνκήο νξζνγσληθήο ή Π, κε ηα ζηεξίγκαηα ηνπ ζθειεηνχ απφ 

γαιβαληζκέλεο ιάκεο 50Υ3 mm,  

δ3) Σα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα θαη ηαηλίεο (λενπξέλ, EPDM θιπ), θαζψο θαη φια ηα 

απνηνχκελα κηθξνυιηθά, ζχκθσλα κε νδεγίεο ηνπνζέηεζεο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ 

πξντφληνο, γηα ηελ πιήξε, ηελ εμαζθάιηζε ηεο πδαηνζηεγαλφηεηαο, ηεο αεξν-

ζηεγαλφηεηαο, ηεο ερνκφλσζεο ηεο θαη ζεξκνκφλσζεο. 

δ4) Ζ ηνπνζέηεζε πξνζσξηλψλ αθαηξνχκελσλ ζπλδέζκσλ (πξνθίι Π) ζηηο 

ςεπηφθαζεο αλνηθηψλ δηαηνκψλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αθακςία ηνπο θαηά ηε 

κεηαθνξά ε ηε ηνπνζέηεζε. 

δ5) Ζ ειεθηξνζηαηηθή βαθή θαη αλνδίσζε ησλ πξνθίι ηνπ αινπκηλίνπ, εθηφο άλ ξεηά 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν φηη ηηκνινγείηαη ηδηαίηεξα . 

ε) Σα ζθνχξα (παληδνχξηα) θαη ην ηκήκα ηεο θάζζαο αινπκηλίνπ πνπ ηνπο αληηζηνηρεί, 

ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ην εκβαδφλ ηνπο, κε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ ΟΗΘ 

65.44. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Σξηάληα έλα επξψ  

                 (Αξηζκεηηθψο):   31,00 € 

 

Άξζξν A.T. 30: 

(ΥΔΣ. ΤΓΡ 11.13) 

Ξεξίθξαμε νηθνπέδνπ 

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6812) 

Ζ πεξίθξαμε ηνπ νηθνπέδνπ ζα γίλεη κε ζπξκαηφπιεγκα ξνκβνεηδνχο νπήο, δηαζηάζεσλ 2,5 cm 

θαη βάξνπο 1.0 kg/m2, πνπ ζα πξνζδεζεί κε ηελ βνήζεηα ηξηψλ δηακήθσλ θαη δχν δηαγσλίσλ 

ζπξκάησλ "Λν16" δηακέηξνπ 2,70 mm, κε ζηδεξνγσληέο, ζεξκνγαιβαληζκέλεο. Ζ δηαηνκή ησλ 
γσληψλ ζα είλαη 40×40×4 mm. 
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Τιμολόγιο Μελέτης 

Οη ζεξκνγαιβαληζκέλεο ζηδεξνγσλίεο  ζα ηνπνζεηεζνχλ θάζε 2m ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα "C 

12/15" δηαζηάζεσλ 50 Υ 50 cm θαη βάζνπο 50 cm θαη ην δε πάρνο γαιβαλίζκαηνο ζα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 80 κε 100 κηθξά. 

Οη ζηδεξνγσλίεο ζα είλαη  πεξίπνπ 3m εθ ησλ νπνίσλ ηα 50cm ζα επξίζθεηαη εληφο ηνπ εδάθνπο 

θαη ηα ηειεπηαία 50cm ζηελ θνξπθή ηνπο ζα είλαη ππφ γσλία 30 έσο 45 κνηξψλ. ε θάζε ηξίηε 

ζηδεξνγσλία ηνπνζεηνχκε ινμή αληεξίδα εληζρχζεσο κήθνπο πεξίπνπ 2m απφ ηελ ίδηα 

ζεξκνγαιβαληζκέλε δηαηνκή. ηηο γσλίεο ηεο πεξίθξαμεο νη ζηδεξνγσλίεο ζα εληζρχνληαη απφ 

δχν αληεξίδεο ηεο απηήο δηαηνκήο . ηελ θνξπθή ησλ γσληψλ, ζην ηκήκα πνπ ζα είλαη ππφ 

γσλία ζα πξνζδεζεί ζχξκα αγθαζσηφ γαιβαληζκέλν δηπιφ ηνπνζεηεκέλν, κε πξφζδεζε κε 

γαιβαληζκέλν ζχξκα ζε παζζάινπο πεξηθξάγκαηνο, ζε δχν νξηδφληηεο ζεηξέο, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε.  

πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ κνξθνζηδήξνπ θαη ησλ πιηθψλ ήισζεο θαη ζηεξέσζεο 
θαζψο θαη ε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ παζζάισλ. 

Σν ζεξκνγαιβάληζκα ησλ δηαηνκψλ ζα γίλεη κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπγθνιιήζεσλ ησλ 

ηκεκάησλ ησλ παζζάισλ κεηαμχ ηνπο (θαηαθφξπθνπ ηκήκαηνο θαη ηκήκαηνο ππν γσλία). Κεηά 

ην γαιβάληζκα δελ επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε εξγνηαμηαθή ζπγθφιεζε. 

ην παξφλ άξζξν πεξηιακβάλεηαη θάζε εξγαζία απαξαίηεηε γηα ηελ αζθαιή θαη άξηηα 

απνπεξάησζε ηεο πεξίθξαμεο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο 
αθφκα θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά εληφο απηνχ. 

 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   αξάληα πέληε επξψ        

                 (Αξηζκεηηθψο):   45,00 € 

 

 

 

Άξζξν A.T. 31: 

(ΥΔΣ. ΤΓΡ 11.13) 

Θύξα πεξίθξαμεο κε ππνζηπιώκαηα από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα 

θαηεγνξίαο C 30/37, εθαηέξσζελ απηήο 

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6812) 

Θαηαζθεπή δίθπιιεο αλνηγφκελεο ζχξαο πεξίθξαμεο νηθνπέδνπ, απφ ζηδεξνζσιήλα θαη 

κεηαιιηθφ ρσξνδηθηχσκα, χςνπο 2 κέηξσλ θαη πιάηνπο 4 κέηξσλ. 

 

Σν ηειάξν ηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ζηδεξνζσιήλα βαξέσο ηχπνπ (πξάζηλε εηηθέηα) 

δηαηνκήο Φ 2 ¨, ζεξκνγαιβαληζκέλε, κε δηαγψληνπο ζπλδέζκνπο ελίζρπζεο, πνπ ζα ελψλνληαη 

κε απηφ κε ζηδεξνγσληέο 100Υ60Υ4 θαη ζα έρεη κεηαιιηθφ πιέγκα 50Υ100 mm, πάρνπο 3,3 
mm.  

Πάλσ απφ ην ηειάξν ζα ηνπνζεηεζνχλ κε θνριίεο θαηαθφξπθνη νξζνζηάηεο δηαηνκήο „‟Σ‟‟  30-

30- 4 , ζηνπο νπνίνπο ζα πξνζδεζεί ζχξκα αγθαζσηφ γαιβαληζκέλν, δηπιφ ηνπνζεηεκέλν, κε 
πξφζδεζε κε γαιβαληζκέλν ζε δηπιή ζεηξά ζε δχν νξηδφληηεο ζεηξέο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.  

Σν γαιβάληζκα ησλ δηαηνκψλ ζα γίλεη κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπγθνιιήζεσλ ησλ 

ηκεκάησλ ησλ παζζάισλ κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη ησλ παζζάισλ κε ζηδεξνγσληέο θ.ι.π. Κεηά 
ην γαιβάληζκα δελ επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε εξγνηαμηαθή ζπγθφιιεζε. 
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Τιμολόγιο Μελέτης 

 

Ζ ζχξα ζα ζηεξίδεηαη εθαηέξσζελ, κε αλνμείδσηα ζηεξίγκαηα, πάλσ ζε δχν ππνζηπιψκαηα απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C 30/37, δηαζηάζεσλ 30Υ30 cm, χςνπο 2 m, νπιηζκέλα κε θαηαθφξπθν 
νπιηζκφ 4 Φ14 θαη ζπλδεηήξεο Φ10/15 πνηφηεηαο B500C. 

Σα ππνζηπιψκαηα απηά ζα εδξάδνληαη πάλσ ζε πέδηια δηαζηάζεσλ 1Υ1 m θαη χςνπο 0.30m, 

απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C 30/37, νπιηζκέλα κε ραιχβδηλν νπιηζκφ  πνηφηεηαο B500C, κε 
δηπιή ζράξα (πάλσ θαη θάησ), Φ12/15 πνηφηεηαο Β500C.  

Ζ θαηαζθεπή ησλ ππνζηπισκάησλ θαη ηεο ζεκειίσζεο απηψλ κε πέδηια απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα, ζα ηηκνινγεζεί μερσξηζηά ζχκθσλα κε ηα άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ θαη δελ 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

ην παξφλ άξζξν πεξηιακβάλεηαη θάζε εξγαζία απαξαίηεηε γηα ηελ αζθαιή θαη άξηηα 

απνπεξάησζε ηεο ζχξαο ηεο πεξίθξαμεο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο 
επίβιεςεο αθφκα θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά εληφο απηνχ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Οθηαθφζηα επξψ        

                 (Αξηζκεηηθψο):   800,00 € 

 

 

Άξζξν A.T. 32: 

(ΤΓΡ 12.14.01.03) 

Πσιελώζεηο πηέζεσο, από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε 

ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 12201-2, Νλνκ. δηακέηξνπ DN 
50 mm / ΟΛ 10 atm 

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6221.1) 

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

MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΙΟΣ ΔΛ 12201-2.,γηα ηελ κεηαθνξά πνζίκνπ 

λεξνχ, λεξνχ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζε νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ ππφ πίεζε θαη δίθηπα 

απνρέηεπζεο θελνχ. 

Οη ζσιήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ηελ 

νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: ζσιήλεο DN/OD), ηνλ 

ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (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 ΡΛ ησλ ζσιήλσλ αλά 
θαηεγνξία πιηθνχ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε ηηκή SDR  
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ην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΛ 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. Ζ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο 

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

ηεκαρίσλ απφ ΡΔ. 

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

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

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

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

ή ρξήζε ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα ζχκθσλα 
κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

δ. Ζ πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηχνπ 
ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 

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

κε ην πθηζηάκελν δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο 

κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο 

ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ 
πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ. 

Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Σέζζεξα επξψ  

                   (Αξηζκεηηθψο):   4,00 € 

 

 

Άξζξν A.T. 33: Πηαιαθηεθόξνη Φ 20 mm κε ζηαιάθηεο καθξάο δηαδξνκήο κε 
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(ΖΙΚ 8.2.2.4) απόζηαζε ζηαιαθηώλ 100 cm 

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο : ΖΙΚ 8) 

ηαιαθηεθφξνη Φ20 mm απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ), κε ελζσκαησκέλνπο ζηαιάθηεο (θνληνχο ή 

καθξνχο), κε ιαβχξηλζν καθξάο δηαδξνκήο, κε νκνηνκνξθία παξνρήο ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO 9261 γηα ζηαιάθηεο θαηεγνξίαο A', γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο απφ 

1,00 έσο 3,00 atm. Πξνκήζεηα ζσιήλσλ, εμαξηεκάησλ ζχλδεζεο θαη κηθξνυιηθψλ, κεηαθνξά 

επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, πξνζέγγηζε θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε ζε ηάθξν ή επηθαλεηαθά, ζχλδεζε, 

ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00.  

Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε εθζθαθήο θαη επίρσζεο ηεο ηάθξνπ.  

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)  

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Σξηάληα δχν ιεπηά 

                   (Αξηζκεηηθψο):   0,32 € 

 

 

Άξζξν A.T. 34: 

(ΥΔΣ ΤΓΡ 
12.14.01.43)  

Θαηαζθεπή αγσγνύ ηξνθνδνζίαο ηεο ΔΔΙ κε πόζηκν λεξό 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ 6621.1) 

Θαηαζθεπή ελφο ηξέρνληνο κέηξνπ αγσγνχ χδξεπζεο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ HDPE 3εο 

γελεάο (ζ80, MRS10, PE100), πηέζεσο ιεηηνπξγίαο 16 Atm, δηακέηξνπ Φ50, πνπ θαηαζθεπάδεηαη 

ζε φξπγκα κε ηξνρφ, ζε βάζνο 60 εθαη.  ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εθζθαθή ζε βάζνο 60 

εθαη. θαη πιάηνο 40 εθαη., ε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ 

εθζθαθήο, ε άκκνο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ (10 εθαη. θάησ γηα ηελ έδξαζε θαη 

20 εθαη. πάλσ απφ ην αλσξάρην ηνπ ζσιήλα γηα εγθηβσηηζκφ) θαη ε ηνπνζέηεζε πάλσ απφ ηελ 

άκκν ζθπξνδέκαηνο πάρνπο 20 εθαη. κέρξη ηελ ηειηθή ζηάζκε ηνπ νδνζηξψκαηνο. 

ηελ φιε δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ, πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε πξνκήζεηα, πξνζέγγηζε, 

ηνπνζέηεζε, αγθχξσζε, δνθηκαζία ζσιήλσλ θαη αγσγνχ σο θαη θάζε άιιε εξγαζία ζχλδεζεο 

ησλ ζσιήλσλ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ αγσγνχ (γηα νζεζδήπνηε ζπλδέζεηο), ην θφζηνο 

κεηαθνξάο απφ ην εξγνζηάζην ή ηελ απνζήθε ηνπ πξνκεζεπηή ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο,  θαη 

φιεο  νη εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ.  

1. H ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε, ησλ αγσγψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθψλ 

εμαξηεκάησλ ζχλδεζεο θαη θακππιψλ (γηα νζεζδήπνηε ζπλδέζεηο) θαη δνθηκαζία 

ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή.  

2. Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε πιαζηηθνχ πιέγκαηνο ζήκαλζεο ππνγείσλ 

δηθηχσλ, ρξψκαηνο κπιε. 

3. Πξνζσξηλή έκθξαμε ησλ άθξσλ ηνπ αγσγνχ φπνπ θαη νζάθηο απαηηεζεί, κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν, θαηά ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 
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Τιμολόγιο Μελέτης 

4. Ζ ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα απνθπγή δεκηψλ ζηνλ αγσγφ απφ ηπρφλ πιεκκχξεο, 

θαηαπηψζεηο, θιπ. Πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ αγσγνχ 

θαη γεληθά ηνπ φινπ έξγνπ, απφ ηηο ηπρφλ δεκηέο πνπ ζα ππνζηεί, ιφγσ κε ιήςεσο ησλ 

απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ. 

5. Ο θαζαξηζκφο ηνπ αγσγνχ, κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ φινπ έξγνπ, απφ ηπρφλ 

ρψκαηα, άιια πιηθά, ζθνππίδηα, θ.ι.π. ψζηε απηφο λα είλαη έηνηκνο γηα ιεηηνπξγία. 

6. Γεληθά νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή εξγαζία θαη πιηθά πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα 

ηελ έληερλε, αζθαιή ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ έζησ θαη αλ δελ 

θαηνλνκάδεηαη ξεηά . 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ)  

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Γψδεθα επξψ 

                   (Αξηζκεηηθψο):   12,00 € 

 

Άξζξν A.T. 35: 

(ΤΓΡ 12.14.01.46)  

Θαηαζιηπηηθά δίθηπα άξδεπζεο επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ από 

ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ PE 100, κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά 

ΔΙΝΡ ΔΛ 12201-2,  νλνκ. πίεζεο PN 10 atm νλνκ. δηακέηξνπ DN 
90 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ 6621.1) 

 

σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΙΟΣ ΔΛ 

12201-2: 

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

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 ΡΛ 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 ΡΛ θαη σο εθ ηνχηνπ εμππαθνχεηαη 

φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν. 
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Τιμολόγιο Μελέτης 

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

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

ΡΔ. 

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

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

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

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

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

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

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

κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 

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

ην πθηζηάκελν δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα 

αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ 

θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη 

ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ. 

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

ηχπν, νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ)  

 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Δπηά επξψ θαη εμήληα ιεπηά 

                   (Αξηζκεηηθψο):   7,60 € 

 

Άξζξν A.T. 36: 

(ΤΓΡ 16.14.01)  

Ξξνθαηαζθεπαζκέλα θπθιηθά θξεάηηα επίζθεςεο αγσγώλ 

αθαζάξησλ από ζθπξόδεκα, εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 1,20 κ, θαηά 



ΕΡΓΟ::ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΗ ΛΤΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟΤ ΤΛΛΑ ελ: 38/45 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

 

  

  
 
 

 

 

Τιμολόγιο Μελέτης 

ΔΙΝΡ ΔΛ 1917, εληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ, εζση. δηακέηξνπ 

1,20 m 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ 6327) 

 

Θπθιηθά θξεάηηα επίζθεςεο ή ζπκβνιήο αγσγψλ αθαζάξησλ εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, , 

εζση. δηακέηξνπ 1,20 m, νπνηνπδήπνηε ζπλνιηθνχ χςνπο (απφ ηελ ζηάζκε ξνήο κέρξη ην 

θαηάζηξσκα ηεο νδνχ ή ηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο), απνηεινχκελνπ απφ πξνθαηαζθεπαζκέλνπο 

δαθηπιίνπο θιπ ζηνηρεία απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΙΟΣ ΔΛ 1917, κε ζήκαλζε 

CE, πιήξσο εγθαηεζηεκέλα. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

Ζ ράξαμε ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεο απαηηνχκελεο εθζθαθήο θαη ε δηάλνημε ηνπ νξχγκαηνο ζε 

έδαθνο πάζεο θχζεσο κε ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο θαη αληηζηεξίμεηο 

Ζ θφξησζε θαη κεηαθνξά πξνο απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

Ζ θνηηφζηξσζε απφ ζθπξφδεκα C8/10 

Ζ πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θξεαηίνπ (δαθηχιηνη, πιάθα ζηέςεο, 

ζηνηρείν ιαηκνχ, θάιπκκα θαηα ΔΙΟΣ ΔΛ 124, βαζκίδεο, ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο θιπ) 

θαη ε ζπλαξκνιφγεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή 

Ζ ζχλδεζε ησλ αγσγψλ αθίμεσο θαη αλαρσξήζεσο 

Ζ επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ηνπ νξχγκαηνο κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ πιηθφ 

ιαηνκείνπ ζπκππθλσκέλν θαηά ζηξψζεηο ή πιηθφ ειεγρφκελεο ρακειήο αληνρήο (ΤΔΥΑ) θαη ε 

απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ  ζηελ πξνηέξα ηνπ θαηάζηαζε. 

 

Σηκή αλά πξνθαηαζθεπαζκέλν θξεάηην απφ ζθπξφδεκα θαηά ΔΙΟΣ ΔΛ 1917 (ηεκ)  

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Υίιηα εθαηφ επξψ 

                   (Αξηζκεηηθψο):  1.100,00 € 

 

Άξζξν A.T. 37: 

(ΥΔΣ. ΤΓΡ 

11.05.02) 

Θαιύκκαηα θξεαηίσλ από αλνμείδσην ράιπβα δηαθόξσλ 

δηαζηάζεσλ θαη ζρεκάησλ 

   (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6751) 

Θαιχκκαηα θξεαηίσλ αλνμείδσηα πνηφηεηαο AISI 304L ή αλψηεξεο, θαηεγνξίαο Α15 θαηά ΔΙΟΣ 

ΔΛ 124 πάρνπο 3mm. 
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Τιμολόγιο Μελέτης 

Σα πξνζθνκηδφκελα πξνο ηνπνζέηεζε θαιχκκαηα ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο 

αλαγλσξηζκέλνπ εξγαζηεξίνπ – κεραλνπξγείνπ. 

Σα θαιχκκαηα  ζα θαηαζθεπαζηνχλ έηζη ψζηε λα είλαη ιεηηνπξγηθά, κε εχθνιν άλνηγκα θαη λα 

έρνπλ κεραληζκφ αζθάιηζεο.  

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε 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.  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο. 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Πεληαθφζηα πελήληα πέληε επξψ  

                 (Αξηζκεηηθψο):   555,00 € 

 

 

Άξζξν A.T. 38: 

(ΤΓΡ 11.01.03.01) 

Θαιύκκαηα θξεαηίσλ από ζπλζεηηθά πιηθά δηαθόξσλ 

δηαζηάζεσλ, θαη ζρεκάησλ θέξνπζαο ηθαλόηεηαο Α15 

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6621.9) 

 

Θαιχκκαηα θξεαηίσλ απφ ζπλζεηηθά πιηθά (composite materials), άκεζεο έγρπζεο (κνλνιηζηθήο 

δνκήο), ρσξίο πξνζζήθε αδξαλψλ ζην κίγκα ρχηεπζεο, ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε 

θέξνπζαο ηθαλφηεηαο Α15 θαηά ην Πξφηππν ΔΙΟΣ ΔΛ 124, κε ην πιαίζην έδξαζήο ηνπο, 

εθνδηαζκέλα κε παξέκβπζκα ζηεγάλσζεο/απφζβεζεο ζνξχβνπ απφ EPDM ή αλάινγν πιηθφ 

κεηαμχ θαιχκκαηνο θαη πιαηζίνπ έδξαζεο θαη κεραληζκφ θιεηδψκαηνο απφ αλνμείδσην ράιπβα, 

πιήξσο ηνπνζεηεκέλα θαη επζπγξακκηζκέλα. 

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.  

Tηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg). 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):   Δλλέα επξψ θαη ηξηάληα ιεπηά  

                 (Αξηζκεηηθψο):   9,30 € 

 

Άξζξν A.T. 39: 

(ΤΓΡ 12.30.02.24)  

Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο  πνιπαηζπιελίνπ 

HDPE ή πνιππξνππιελίνπ, δηπινύ δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο SN8 

(DN/OD), νλνκ.  Φ250 
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Τιμολόγιο Μελέτης 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ 6711.3) 

 

Θαηαζθεπή δηθηχνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ 

ηνηρψκαηνο θαηά ΔΙΟΣ ΔΛ 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 ΔΙΟΣ ΔΛ ISO 

9969. 

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

δαθηχιην ζηεγαλνπνίεζεο (θαηά ΔΙΟΣ ΔΛ 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. Ζ πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο 

κεηαθνξέο  ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο. 

β. Ζ δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ ζχλδεζε 

ησλ ζσιήλσλ. 

γ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ 

ηνπο, νη ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνχ κε ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ 

θαηά ηκήκαηα.. 

Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ: 

 Οη ζηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ θαη ε επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο, 

ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε 

 Σα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο ησλ παξνρψλ ζην δίθηπν αθαζάξησλ (ζακάξηα κε κνχθα) 

 Σα εηδηθά ηεκάρηα ηνπ αγσγνχ (γσλίεο, ηαχ, πψκαηα θιπ) απφ PVC ή ρπηνζίδεξν  

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) αμνληθνχ κήθνπο ζσιήλσζεο, κε ζσιήλεο  πνιπαηζπιελίνπ HDPE ή 

πνιππξνππιελίνπ, δηπινχ δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο SN8 (DN/OD), νλνκ.  Φ250. 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο):  Έληεθα επξψ θαη ηξηάληα ιεπηά 

                   (Αξηζκεηηθψο):  11,30 € 

 

 

Άξζξν A.T. 40: 

(ΤΓΡ 13.03.01.08)  

Γηθιείδεο ειαζηηθήο έκθξαμεο αθαζάξησλ ιπκάησλ κε σηίδεο, κε 

αλπςνύκελνπ βάθηξνπ θαη επηθάιπςε ζύξηε κε ειαζηνκεξέο 
NBR (Nitrile butadiene rubber) DN 250, 10Atm 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ 6651.1) 
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Τιμολόγιο Μελέτης 

 

Γηθιείδεο ειαζηηθήο έκθξαμεο αθαζάξησλ ιπκάησλ κε σηίδεο, κε αλπςνχκελνπ βάθηξνπ θαη 

επηθάιπςε ζχξηε κε ειαζηνκεξέο NBR (Nitrile butadiene rubber) DN 250, 10Atm  

Οη δηθιείδεο ζα είλαη ηχπνπ κε αλπςνχκελνπ βάθηξνπ, κε ειαζηηθή έκθξαμε θαη θιάληδεο. Οη 

δηθιείδεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΙΟΣ ΔΛ 1074-1, ΔΙΟΣ ΔΛ 1074-

2 θαη ΔΙΟΣ ΔΛ 1171 θαη ζα πξνέξρνληαη απφ βηνκεραληθέο κνλάδεο, πνπ εθαξκφδνπλ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΙΟΣ ΔΛ ISO 9001 ηζνδχλακν, απφ δηαπηζηεπκέλν 

θνξέα πηζηνπνίεζεο. Ζ θαηαζθεπή ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

απφιπηε ζηεγαλφηεηα θαηά ην θιείζηκν θαη πξνο ηηο δχν πιεπξέο (αλάληε θαη θαηάληε), 

καθξφρξνλε θαη νκαιή ιεηηνπξγία θαζψο θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ζπληήξεζε ηνπο. 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θιάληδεο θαη νη  θνριίεο ζχλδεζεο, φπσο θαη ε πξνκήζεηα θαη 

ηνπνζέηεζε θακπάλαο γηα ην ρεηξηζκφ ηεο δηθιείδαο  

Σηκή αλά ηεκάρην σο άλσ: 

ΔΤΡΩ        (Οινγξάθσο): Πεληαθφζηα πελήληα επξψ   

                 (Αξηζκεηηθψο): 550,00  

 

 

 

 

Άξζξν A.T. 41: 

(ηηκή εκπνξίνπ) 

Πύζηεκα  Βηνινγηθήο Δπεμεξγαζίαο γηα 1.000 ηζνδύλακνπο 

θαηνίθνπο (ΡΞ1) 

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΙΚ-21) 

 

χζηεκα  Βηνινγηθήο Δπεμεξγαζίαο 1.000 ηζνδύλακσλ θαηνίθσλ, κε  θαηαζθεπή 

ηνπιάρηζηνλ δύν (2) παξάιιεισλ γξακκώλ βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο, έθαζηε 

δπλακηθφηεηαο 500 ηζνδπλάκσλ θαηνίθσλ, θάζε κία κε πιήξεηο εθεδξείεο ζε αληιίεο, κεηξεηέο 

θηι, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία θάζε γξακκήο αλεμάξηεηα, αθφκα θαη ζε 

πεξίπησζε βιάβεο ή ζπληήξεζεο, κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο κνλάδαο γηα ηελ θάιπςε επη 

πιένλ αλαγθψλ ζε επφκελε θάζε ιεηηνπξγίαο.  

 

Ζ βηνινγηθή επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ ζα γίλεηαη ζε  κνλάδεο  πξνζθνιιεκέλεο βηνκάδαο 

(π.ρ. βηνδίζθνη/βηνξόηνξεο/θίιηξα πθάζκαηνο /MBBR) θιεηζηέο, κε απφζκεζε θαη 

ερνκφλσζε.  

Ζ θαηαζθεπή ησλ κνλάδσλ θαη ν βαζκφο επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ ζα ζπκκνξθψλνληαη κε 

ηελ ΑΔΠΟ 150/31-01-2013 (κε ΑΓΑ: ΒΔΤΦΟΡ1Θ-364) ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θξήηεο, 

κε ηελ απφθαζε θαζνξηζκνχ απνδέθηε 62169/21-03-2018 (κε ΑΓΑ: 6Ρ5Β7ΙΘ-42Ο) ηνπ 

Αληηπεξηθεξεηάξρε Ζξαθιείνπ θαη κε ηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή 1 ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο.   
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Τιμολόγιο Μελέτης 

ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη ε ζχληαμε πιήξνπο κειέηεο εθαξκνγήο 

αλάινγα κε ην ζχζηεκα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο. πγθεθξηκέλα ζα ππνβιεζνχλ φια ηα ζηνηρεία 

γηα ηα πιηθά πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ γηα ηηο δεμακελέο, ηνλ νηθίζθν, ην ζχζηεκα απφζκεζεο, ην 

ζχζηεκα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο, φπσο επίζεο θαη αλαιπηηθά ζρέδηα εθαξκνγήο φισλ ησλ 

παξαπάλσ. Δπίζεο ζα γίλνπλ πξνηάζεηο γηα ηπρφλ ηξνπνπνίεζε ιεπηνκεξεηψλ ησλ ζρεδίσλ ηεο 

κειέηεο (π.ρ. αλνίγκαηα ηνίρσλ θαη δαπέδσλ, βάζεηο έδξαζεο κεραλεκάησλ θιπ.) φπσο θαη 

ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιείςεσλ απηψλ, ψζηε ηα νηθνδνκηθά ζηνηρεία λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο 

κεραλνινγηθέο θαη ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο δελ επηηξέπεηαη 

θακκηά αιιαγή ρσξίο ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία. 

 

Γεληθά ζην θπζηθφ αληηθείκελν θαη ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλεη νηηδήπνηε δελ 

πεξηιακβάλεηαη θαη ηηκνινγείηαη ζηα ινηπά άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη 

νηηδήπνηε άιιν απαηηείηαη γηα ηελ άξηηα θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, έζησ θαη αλ δελ 

θαηνλνκάδεηαη ξεηά θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα ινηπά άξζξα. 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεο φιεο νη ζπλδέζεηο (πδξαπιηθέο, ειεθηξηθέο, 

κεραλνινγηθέο, επηθνηλσλίαο), ψζηε ε ηειηθή - ζπλνιηθή εγθαηάζηαζε λα είλαη πιήξσο 

ιεηηνπξγηθή, λα δέρεηαη ην ζχλνιν ησλ ππφ ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο πξνζαγνκέλσλ ιπκάησλ 

θαη λα παξάγεη ηελ πξνδηαγξαθφκελε πνηφηεηα εθξνήο. 

 

Γεληθέο απαηηήζεηο πιηθψλ  

Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

– Όια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, πιηθά θαη εμαξηήκαηα πνπ ζα πξνκεζεχζεη ν Αλάδνρνο, 

ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ νίθνπο πνπ λα δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε θαηά ISO9001 ή 

ηζνδχλακν ή εζσηεξηθφ πξφηππν παξαγσγήο, θαηλνχξγηα, αξίζηεο πνηφηεηαο, δηεζλνχο 

ηππνπνίεζεο, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, κε ππνθείκελα ζε ηαρεία 

θζνξά θαη ηθαλά λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηελ ειάρηζηε θαηά ην δπλαηφλ ζπληήξεζε. 

– Όιεο νη νκνεηδείο κνλάδεο πξέπεη λα είλαη ηνπ ίδηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο, φια δε ηα 

νκνεηδή εμαξηήκαηα νκνίσλ κνλάδσλ ζα είλαη ελαιιαθηηθά κεηαμχ ηνπο θαη κε ηα ηπρφλ 

απαηηνχκελα αληαιιαθηηθά ηνπο. 

– Όιεο νη κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο ζα είλαη αλνμείδσηεο AISI 304L ή θαιχηεξν. 

– Όιεο νη εκθαλείο ζσιελψζεηο  ζα είλαη αλνμείδσηεο AISI 304L ή θαιχηεξν ελψ φιεο πνπ 

έρνπλ εγθηβσηηζηεί εληφο ηνπο εδάθνπο ζα είλαη απφ πνιπαηζπιέλην (HDPE). 

– Σα ρπηνζηδεξά εμαξηήκαηα ηεο πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο ζα έρνπλ ειεθηξνζηαηηθή 

βαθή θνχξλνπ ηνπιάρηζηνλ 250κm. 

– Όια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, πιηθά, φξγαλα θαη εμαξηήκαηα ζα παξαδνζνχλ πιήξσο 

εγθαηεζηεκέλα θαη ζε θαηάζηαζε θαλνληθήο θαη άςνγεο ιεηηνπξγίαο. 

 

Ρεηά αλαθέξεηαη φηη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα : 

– Σν ζχζηεκα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο 

– Σα αληιεηηθά, ηηο ζσιελψζεηο, ηηο βάλεο θαη ηα ινηπά εμαξηήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο 

– Σελ ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε γηα ηελ θίλεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο  

– Σα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκψλ ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο 

– Σα δηάθνξα βνεζεηηθά φξγαλα θαη εμαξηήκαηα απαξαίηεηα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία, ηεο 

εγθαηάζηαζεο 

– Σηο ζσιελψζεηο αλαξξφθεζεο θαη θαηάζιηςεο ησλ αληιηψλ κέρξη θαη ηελ ζχλδεζε κε 

ηνλ εθάζηνηε θαηαζιηπηηθφ αγσγφ . 

– Σηο δηθιείδεο, βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο, ηεκάρηα εμάξκσζεο, ειεθηξνκνχθεο θαη ινηπά 

πδξαπιηθά εμαξηήκαηα. 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

 

  

  
 
 

 

 

Τιμολόγιο Μελέτης 

– Σν ζχζηεκα απνιχκαλζεο  

– Σν ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ 

– Όιεο ηηο απαξαίηεηεο δνθηκαζίεο 

 

Όπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ζα πξνθχςνπλ απφ ηε κειέηε 

εθαξκνγήο, αλάινγα κε ην ζχζηεκα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο 

Γηα έλα ηεκάρην σο άλσ: 

 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο): Σξηαθφζηεο δέθα πέληε ρηιηάδεο  

                 (Αξηζκεηηθψο): 315.000,00  

 

 

Άξζξν A.T. 42: 

(ηηκή θαη 
απνθνπή) 

Πύζηεκα απόζκεζεο ηύπνπ 'compost' (ΡΞ2) 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο :ΖΙΚ-22) 

 

χζηεκα απφζκεζεο ηεο Δγθαηάζηαζεο, ηχπνπ „compost‟, ζχκθσλα κε ηελ Ρερληθή 

Ξεξηγξαθή 2  

κε ειάρηζηε ελεξγή επηθάλεηα 25 m2, πιήξεο, ηνπνζεηεκέλν, ζπλδεκέλν κε αεξαγσγνχο 

απφζκεζεο θαη βεληηιαηέξ παξνρήο 400 m3/hr, πιήξεο θαη ζε ιεηηνπξγία. 

 

Γηα έλα ηεκάρην σο άλσ: 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο): Γψδεθα ρηιηάδεο  

                 (Αξηζκεηηθψο): 12.000,00  

 

Άξζξν A.T. 43: 

(ΥΔΣ. ΖΙΚ 

65.10.25.01) 

Ζιεθηξνπαξαγσγό Εεύγνο (Ζ/Ε) 36 kVA (ΡΞ3) 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΖΙΚ-58) 

 

Ζιεθηξνπαξαγσγφ Εεχγνο (Ζ/Ε) 36 kVA  ζχκθσλα κε ηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή 3,  απηφκαην 

κε πίλαθα κεηαγσγήο ζπλδεδεκέλν κε ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα θαη δεμακελή θαπζίκνπ. 

 

Γηα έλα ηεκάρην σο άλσ: 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο): Οθηψ ρηιηάδεο πεληαθφζηα 

                 (Αξηζκεηηθψο): 8.500,00  
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

 

  

  
 
 

 

 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

 

Άξζξν A.T. 44: 

(ηηκή θαη 
απνθνπή) 

Νηθίζθνο Διέγρνπ Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ – Έξγα 

ΖΙΚ 

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΙΚ-14) 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθά έξγα ζηνλ Οηθίζθν Διέγρνπ Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ 

ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα πιηθά, κηθξνπιηθά, πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ ειεθηξηθή θαη πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ηνπ νηθίζθνπ. Πεξηιακβάλνληαη νη 

ειεθηξηθέο εξγαζίεο, ξεπκαηνδφηεο, θσηηζηηθά θαη νη πδξαπιηθέο εξγαζίεο ζην ρψξν ηνπ W.C. – 

είδε πγηεηλήο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη έλα ληπηήξα 0,30×0,30 απφ πνξζειάλε, κία ιεθάλε 

επίζεο πνξζειάλεο, έλα άγθηζηξν, κία ραξηνζήθε, κία ζαπνπλνζήθε, κία εηαδέξα, ζηθψληα 

δαπέδνπ, έλα θαζξέπηε 40×40 θιπ.. Πεξηιακβάλεηαη επίζεο έλα ληεπφδηην πιαζηηθφ κηζνχ 

ηφλνπ, ην νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ πιάθα νξνθήο ηνπ.  

 

Γηα έλα ηεκάρην σο άλσ: 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο): Πεληαθφζηα  

                 (Αξηζκεηηθψο): 500,00  

 

 

Άξζξν A.T. 45: 

(ηηκή θαη 
απνθνπή) 

Δμάκελε Γνθηκαζηηθή Ιεηηνπξγία ηεο ΔΔΙ 

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΘ-003) 

 

Δμάκελε Γνθηκαζηηθή Ιεηηνπξγία ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ζχκθσλα κε φζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην Παξάξηεκα Η ηεο ΔΤ. 

 

Γηα έλα ηεκάρην σο άλσ: 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο): Πέληε ρηιηάδεο  

                 (Αξηζκεηηθψο): 5.000,00  

 

 

Άξζξν A.T. 46: 

(ηηκή θαη 

απνθνπή) 

Δηήζηα Ιεηηνπξγία  θαη Ππληήξεζε ηεο ΔΔΙ 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

 

  

  
 
 

 

 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΘ-003) 

Δηήζηα ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ζχκθσλα κε φζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην Παξάξηεκα Η ηεο ΔΤ. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ηεο ΓΔΖ, ν νπνίνο ζα εθδίδεηαη  ζην φλνκα ηνπ αλαδφρνπ. Ζ πιεξσκή ηνπ 

αλαδφρνπ  ζα γίλεηαη εηεζίσο  κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επηηπρνχο ιεηηνπξγίαο ηελ ππνβνιή 

ησλ εκεξνινγίσλ θαη ηεο εηήζηαο έθζεζεο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Η, ηελ έγθξηζε ησλ 

επηβιεπφλησλ ηεο ΓΔΤΑΖ θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

Γηα έλα ρξφλν ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο σο άλσ: 

ΔΟΩ        (Οινγξάθσο): Γέθα νθηψ ρηιηάδεο  

                 (Αξηζκεηηθψο): 18.000,00  
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