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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 
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ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

ΔΡΓΟ  : 

 

ΔΡΓΑ ΤΓΡΔΤΗ-ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΑΣΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 2019 

 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 

 

1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Aληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ 

εξγαζηψλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Δξγνπ, φπσο 

πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

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

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

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

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

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

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 θιπ πιελ ηνπ Φ.Π.Α. 

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

κέζσλ.  

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

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

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

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

θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε 

κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε  αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

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

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

ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ 

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

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

(ζην 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, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ 

έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη 

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

ησλ εηδηθνηήησλ, ππαιιήισλ εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ 

θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ θιπ.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.1.4 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ (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, 
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απνκάθξπλζήο ηνπο κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη  νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο 

ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο 

Πεξηβαιινληηθνχο Οξνπο. 

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

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

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

εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.1.7 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηα-ζθεπαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηήκαησλ 

παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξν-ηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θιπ, 

ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

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

θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε 

ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη 

θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ 

πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Δξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο 

(βάζεηο, ηνηρία θιπ  θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ)  θαη 

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

ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  

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

εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

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

Γεκφζην 

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

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

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

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

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

αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηνπ 

Δξγνπ. 

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

θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ 

κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο 

πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή 

αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ  θιπ, 

θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο 

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

ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

1.1.10 Οη δαπάλεο γηεμαγσγήο 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 Δξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην 

Δξγν.  

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 

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

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

ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ  αδξαλψλ πιηθψλ 
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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 Δξγνπ 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),  

(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 

απαηξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο  

 

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

θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε  ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ 

ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή 

ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε 

ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη 

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

ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ 

εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο. 

1.1.15 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 [ΟΘΩ]), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ Σ..Τ. 

θαη γεληθφηεξα ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ 

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

Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Δξγνπ  (ΑΤ-ΦΑΤ) θαη ηνπ  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 

εληνπηδνκέλσλ 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 Δξγνπ. 

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

γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θιπ) πνπ 

νθείινληαη ζε 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. 

1.1.26 Οη πάζεο θχζεσο δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή 

δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ  θαηαζθεπήο ηνπ Δξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε 

δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε 

ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε, πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ Δξγνπ), 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, 

δήκηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη 

απφζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο απνηέιεκα 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 ηδηάηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.1.29 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα 
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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 ηδηάηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

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

ηνπ Αλαδφρνπ ζην Δξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Δξγνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο 

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

αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ., εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηάηεξε 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 Δξγνπ. 

 

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

ησλ ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, 

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

επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

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

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

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

άιιεο εξγαζίεο. 

1.1.34 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 θιπ 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο 

αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα 

αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη 

αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο 

ζην παξφλ Σηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 

    DN / DM  

  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

   DM:  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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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΤΓΡΔΤΗ   ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

ΔΡΓΟ  : ΔΡΓΑ ΤΓΡΔΤΗ-ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΑΣΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 2019 

 

ΑΡΘΡΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

 

Άπθπο A.T. 1 

Αγυγοί ύδπεςζηρ, από πολςαιθςλένιο HDPE 3ηρ γενεάρ 16 Atm  με αποκαηάζηαζη 

αζθαληικού 

Για ηην αναθεώπηζη  ( υρ πίνακαρ) 

Θαηαζθεπή ελφο ηξέρνληνο κέηξνπ αγσγνχ χδξεπζεο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ 

HDPE 3εο γελεάο (ζ80, MRS10, PE100), πηέζεσο ιεηηνπξγίαο 16 Atm, ζχκθσλα κε ην ηππηθφ 

ζρέδην ηεο Τπεξεζίαο, θαηαζθεπαδνκέλνπ ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο, νπνηαζδήπνηε 

θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ θαη ζε νπνηνδήπνηε βάζνο θάησ απφ ην 

έδαθνο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα  ηεο Τπεξεζίαο. 

ηελ φιε δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ, πεξηιακβάλεηαη 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.  

πγθεθξηκέλα ζηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη  : 

Ζ πξνκήζεηα, θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ ζσιήλσλ απφ πνιπαηζπιέλην 3εο γελεάο (ζ80, 

MRS10, PE100) νλνκαζηηθήο πηέζεσο 16 Atm. θαη ησλ αληίζηνηρσλ εηδηθψλ εμαξηεκάησλ 

ζχλδεζεο απφ πνιπαηζπιέλην ίδηαο θαηεγνξίαο θαη πίεζεο, επί ηφπνπ ησλ έξγσλ, ε εθθφξησζή 

ησλ θαη ε πξνζέγγηζή ηνπο κέρξη ηε ζέζε ηνπνζεηήζεψο ηνπο ζην έξγν. πκπεξηιακβάλνληαη 

φια ηα εηδηθά ηεκάρηα απφ πνιπαηζπιέλην ίδηαο θαηεγνξίαο θαη πίεζεο  πνπ ζα απαηηεζνχλ 

(ηαπ, θακπχιεο, ζπζηνιέο θιπ) γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ αγσγνχ. ηελ ηηκή 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ην θφζηνο κεηαθνξάο απφ ην εξγνζηάζην ή ηελ απνζήθε ηνπ 

πξνκεζεπηή ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο. Σα πξναλαθεξφκελα πιηθά πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ 

εηαηξίεο πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO 9001 ή 9002 θαη λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο. 

H ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε, ησλ αγσγψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθψλ εμαξηεκάησλ 

ζχλδεζεο θαη θακππιψλ (γηα νζεζδήπνηε ζπλδέζεηο) θαη δνθηκαζία ζχκθσλα κε ηελ 

αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη νη αγθπξψζεηο ησλ αγσγψλ 

(ζψκαηα αγθχξσζεο), απφ ζθπξφδεκα ή απφ φπνηνδήπνηε πιηθφ θξηζεί δφθηκν, πάληα 

κεηά θαη απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

 Ζ ηπρφλ ρξεζηκνπνίεζε μπινηχπνπ . 

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

ηξφπν, θαηά ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

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. 

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. 

Γεληθά νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή εξγαζία θαη πιηθά πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα ηελ 

έληερλε, αζθαιή εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ θαη γεληθψηεξα ηνπ φινπ έξγνπ 

θαη αλ αθφκε δελ αλαθέξεηαη παξαπάλσ είηε ζην Γεληθφ κέξνο ηνπ Σηκνινγίνπ, ζηηο 

ζρεηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο Δξγνιαβίαο. 
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Δηδηθφηεξα ζην παξφλ άξζξν θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ έξγνπ, 

πεξηιακβάλεηαη : 

 1. Ζ αλαγλψξηζε ηνπ εδάθνπο θαη εθηέιεζε ησλ απαηηνπκέλσλ εξεπλψλ 

(εξεπλεηηθψλ ηνκψλ θαη γεσηξήζεσλ), ηφζν γηα ηε γλψζε ηεο θχζεσο ηνπ εδάθνπο, φζν θαη 

ηελ ελεκέξσζε γηα ηε ζέζε θαη ην είδνο ησλ αγσγψλ Ο.Θ.Ω. θαη ηνλ εληνπηζκφ ηεο αθξηβνχο 

ζέζεο ησλ πθηζηάκελσλ αγσγψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Ζ., πνπ πξφθεηηαη λα ζπλαληεζνχλ, θαη ε 

αλαζρεδίαζε ηεο φδεπζεο ηνπ αγσγνχ νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά, ζηα πιαίζηα ηεο 

κειέηεο εθαξκνγήο, ιακβαλνκέλσλ ππφςηλ φισλ ησλ ηπρφλ ζπλαλησκέλσλ εκπνδίσλ θαη θαηά 

ηα ινηπά σο ζηε ζρεηηθή Σ.Π. θαζνξίδεηαη, ζχκθσλα θαη κε ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο θαη δαπάλεο εθηειέζεσο απηψλ, πνπ ιεπηνκεξψο 

αλαθέξνληαη παξαθάησ : 

 

α) Οη απαξαίηεηεο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αλαγθαίσλ ζηαζεξψλ 

αθεηεξηψλ, ηε ράξαμε ηνπ αγσγνχ, ηελ πιήξε πςνκεηξηθή θαη νξηδνληηνγξαθηθή 

ηνπνζέηεζε θαη εμαζθάιηζε απηνχ, θαη ηνλ έιεγρν πξν θαη κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θ.ιπ. 

 

β) Ζ κε ην θαηάιιειν εηδηθφ κεράλεκα (αζθαιηνθφπηε κε ηξνρφ) ράξαμε θαη ηνκή 

νδνζηξψκαηνο, ζηε ζέζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ, κε επηκέιεηα θαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθεπρζεί ν 

ηξαπκαηηζκφο ηνπ ππνινίπνπ εθηφο νξίσλ νξχγκαηνο νδνζηξψκαηνο θαη ε ηπρφλ 

θαηάπησζε κέξνπο απηνχ, ε ηνκή ηπρφλ θξαζπεδνξείζξσλ πεδνδξνκίσλ θαη γεληθά θάζε 

ηνκή ηπρφλ εκπνδίσλ πνπ πξέπεη λα πξνεγεζεί πξηλ απφ ηελ εθζθαθή ησλ νξπγκάησλ ή 

ζηνψλ. Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα 

ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε.Δπίζεο ε θαζαίξεζε θαη απνζχλζεζε νηνπδήπνηε 

είδνπο νδνζηξψκαηνο ζε νηνδήπνηε πάρνο ή έθηαζε απαηηείηαη. 

 

γ) Ζ εθζθαθή ησλ νξπγκάησλ νηαζδήπνηε πνζφηεηαο, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην 

εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία επί νηαζδήπνηε θχζεσο εδάθνπο 

(γαηψδνπο, εκηβξαρψδνπο, βξαρψδνπο) θαη νηαζδήπνηε ζπλεθηηθφηεηαο (απφ ραιαξψλ 

κέρξη ησλ πιένλ ζηαζεξψλ θαη αλζεθηηθψλ πεηξσκάησλ γξαληηηθψλ ή θξνθαινπαγψλ) θαη 

ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα 

νηαζδήπνηε θπθινθνξηαθήο ή άιιεο δπζρέξεηαο, κε πιάηνο νξπγκάησλ ην απαξαίηεην γηα 

ηελ αζθαιή θαη έληερλν θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ, φρη κηθξφηεξν φκσο ηνπ πιάηνπο ηνπ 

πξνζδηνξηδνκέλνπ ζηα ηππηθά ζρέδηα αλά δηαηνκή νηνπδήπνηε βάζνπο.  

Ζ εθζθαθή νξπγκάησλ, φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ζα γίλεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν δηα 

ρεηξψλ ή εξγαιείσλ ή κεραλεκάησλ νηνπδήπνηε είδνπο θαη ηζρχνο, ηεο απνιχηνπ εθινγήο 

ηνπ αλαδφρνπ, ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά βάζνπο κέρξη 30 cm, κε ζηάζκε εξεκνχζα ή 

ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε γηα ηελ εθζθαθή 

θαη ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ θάησ απφ πθηζηάκελνπο αγσγνχο θνηλήο σθέιεηαο κε φιεο ηηο 

δπζθνιίεο πνπ ζπλεπάγεηαη θαη ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή θαη έληερλε 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ 

ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε 

ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα 

κέζα εθζθαθήο θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. ηελ ηηκή 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε απνμήισζε πθηζηάκελσλ παιηψλ αγσγψλ απνρέηεπζεο πνπ 

βξίζθνληαη ζηε δηαδξνκή ηνπ αγσγνχ εθφζνλ απηφ ππνδεηρζεί απφ ηελ επίβιεςε.Σέινο 

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

Θαηά δε ηα ινηπά έρνπλ εθαξκνγή νη ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. 

Οη δαπάλεο ηεο εθζθαθήο, ηεο ηπρφλ εμπγηάλζεσο ηνπ ππζκέλα θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο 

ηνπ ζηξαγγηζηεξίνπ πνπ πηζαλφλ ζα απαηηεζεί, (ζηξαγγηζηήξην-θίιηξν απφ ακκνράιηθν, 

δηάηξεηνη ηζηκεληνζσιήλεο κέζα ζε ακκνράιηθν, εμπγηαληηθή ζηξψζε ζθπξνδέκαηνο 

εθφζνλ απαηηνχληαη θιπ.), φπσο επίζεο θαη νη ηπρφλ αληιήζεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ θαηά 

ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ, ζπκβαηηθψο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα ηηκή κνλάδνο 

ηνπ αγσγνχ, ζε νζε ηπρφλ έθηαζε πνζφηεηαο ήζειε εκθαληζζεί ε αλάγθε ηέηνησλ 

εξγαζηψλ. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζηξαγγηζηεξίνπ θαη ε έθηαζε πνπ ζα πξέπεη λα 

θαηαζθεπαζηεί, ζα γίλεη κεηά απφ ζρεηηθή έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο. 
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δ) Αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ ηνπ ζθάκκαηνο δηα ρξήζεσο νπνηνπδήπνηε θαηαιιήινπ πιηθνχ 

θαη ησλ νησλδήπνηε ηπρφλ απαηηνπκέλσλ εμαξηεκάησλ ζε νπνηαδήπνηε έθηαζε ήζειε 

απαηηεζεί γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαηά ηελ απφιπην θαη απνθιεηζηηθή θξίζε 

θαη εθηίκεζε ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο αλαιακβάλεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ απηή ηελ 

απνθιεηζηηθή πνηληθή θαη αζηηθή επζχλε γηα θάζε αηχρεκα ή δεκηά πνπ ζα γίλεη ζην 

πξνζσπηθφ, ζην έξγν θαη ζε θάζε ηξίην. Πάλησο, εθφζνλ δηαπηζησζεί απφ ηελ Τπεξεζία 

φηη απαηηείηαη αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί 

κε ηηο ζρεηηθέο έγγξαθεο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. 

αθψο αλαθέξεηαη φηη ζηελ παξνχζα ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλεηαη θάζε δαπάλε 

πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ εηδηθή αληηζηήξημε πνπ θξίλεηαη αλαγθαία ηδηαίηεξα ζην ηκήκα 

ηνπ αγσγνχ αθαζάξησλ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζε κεγάιν βάζνο κε ρξήζε κεηαιιηθψλ 

πεηαζκάησλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ KRINGS, ή ηζνδπλάκνπ, πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο εηδηθέο 

ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ θαη ηηο ηπρφλ πιεπξηθέο επηθνξηίζεηο απφ κφληκα ή θηλεηά θνξηία 

θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ ή κεραλεκάησλ έξγσλ. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ αληηζηεξίμεσλ ζα 

γίλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ εθζθαθή θαη ε αθαίξεζή ηνπο ηαπηφρξνλα κε ηελ επίρσζε ηνπ 

νξχγκαηνο. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ απαηηεζεζφκελεο δαπάλεο γηα ηπρφλ 

εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ή κειέηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε απηψλ ησλ 

αληηζηεξίμεσλ. 

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη ε απνδεκίσζε γηα ηελ ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηνπκέλσλ αληεξίδσλ, ζπλδέζκνπο θ.ι.π.) γηα ηελ πιήξε 

θαηαζθεπή ηεο αληηζηήξημεο ε θζνξά, ε πξνζθφκηζε θαη απνθφκηζε θαη νη κεηαθηλήζεηο 

απφ ζέζε ζε ζέζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ε εξγαζία ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο 

θαη ε ηπρφλ απψιεηα απηψλ ιφγσ αδπλακίαο αθαηξέζεσο ηεο αληηζηήξημεο γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν. Δπίζεο ζηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη  ε απαζρφιεζε ησλ πάζεο 

θχζεο απαηηνπκέλσλ κεραλεκάησλ γηα ηε ζηαδηαθή θαηαβίβαζε ησλ πεηαζκάησλ ζην 

πξνο εθζθαθή φξπγκα θαη ηελ ηπρφλ απαηηνχκελε βνεζεηηθή έκπεμε, ηελ ζηαδηαθή 

εμφιθεζε θαηά ηελ επίρσζε θαη θάζε άιιε ζρεηηθή εξγαζία θαη δαπάλε γηα ηελ πιήξε θαη 

έληερλε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

ε) Οη αλαγθαίεο εξγαζίεο πξνζσξηλήο ή κνλίκνπ αληηζηεξίμεσο θαη ππνζηεξίμεσο ησλ 

παξνδίσλ αθηλήησλ θαη ησλ δηθηχσλ ή εγθαηαζηάζεσλ ησλ Οξγαληζκψλ ή Δηαηξεηψλ 

Θνηλήο Ωθειείαο (Ο.Θ.Ω.), είηε απηνί δηέξρνληαη εγθάξζηα ηνπ ζθάκκαηνο, είηε δηήθνπλ 

θαηά κήθνο απηνχ, γηα ηελ απνηξνπή πξνθιήζεσο δεκηψλ εμ αηηίαο ησλ έξγσλ θαηά ηελ 

θαηαζθεπή απηψλ ή κεηά απφ απηή, φπσο θαη ε πξηλ απφ ηελ επίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο 

θαηαζθεπή αζθαινχο θαη θαηά ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο ή ηνπ αξκνδίνπ Ο.Θ.Ω., 

κνλίκνπ εγθηβσηηζκνχ ησλ αγσγψλ απηψλ, φπσο επίζεο θαη ε ηπρφλ αλαγθαία πξνζσξηλή 

κεηάζεζε θαη ζηε ζπλέρεηα επαλαηνπνζέηεζή ηνπο. 

Δθφζνλ είλαη αλαγθαία ε νξηζηηθή κεηάζεζε ησλ αγσγψλ ή θαιπκκάησλ ή θξεαηίσλ ησλ 

δηθηχσλ Ο.Θ.Ω., απηή εθηειείηαη ππφ ηνπ αξκνδίνπ Οξγαληζκνχ, ή κεηά απφ άδεηά ηνπ, κε 

κέζνδν πνπ ζα πξνθξίλεη ε Τπεξεζία θαη κε δαπάλεο ηνπ εξγνδφηε (Γ.Δ.Τ.Α.Ζ.), κεηά απφ 

ζρεηηθή έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο. 

 

ζη) Αλαπέηαζε, θνξηνεθθνξηψζεηο θαη απνθφκηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο απφ ην βάζνο 

ηνπ ζθάκκαηνο (νξχγκαηνο ή ζηνάο) δη’ νηνπδήπνηε ηξφπνπ θαη κέζνπ, ηεο απνιχηνπ 

εθινγήο ηνπ αλαδφρνπ θαη ελαπφζεζε απηψλ ζε νηαλδήπνηε ζέζε επηηξεπφκελε ππφ ηεο 

Αζηπλνκίαο πξνο πξνζσξηλή ή νξηζηηθή απνκάθξπλζε ησλ πιενλαδφλησλ, πξντφλησλ 

εθζθαθψλ ή θαηαινίπσλ ησλ εξγνηαμίσλ, ζε νηαλδήπνηε απφζηαζε κεηαθνξάο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαζηξψζεσο ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζηνπο ηφπνπο 

απνξξίςεσο, θαη θαηά ηα ινηπά σο ζηε ζρεηηθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή θαζνξίδεηαη. 

 

ε) Ακκψδεο ππφζηξσκα εδξάζεσο ησλ αγσγψλ, θαη εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν 

ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο Σ.Π. κε ηελ πξνκήζεηα, ηε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά 

ηνπ πιηθνχ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, κεηά ηεο ζηαιίαο 

ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηελ θνξηνεθθφξησζε, ηελ πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ 

πιηθνχ ζηηο ηάθξνπο - νξχγκαηα θαη ηελ ζπκπχθλσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαζψο θαη 

ησλ ζηξψζεσλ εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ απφ άκκν ιαηνκείνπ κέρξη αξλήζεσο. 

Ζ άκκνο ζα δηαζηξψλεηαη ζηνλ ππζκέλα ηνπ ράλδαθα ζε φιν ην πιάηνο ηνπ θαη ζε πάρνο 
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10 εθ. γηα έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο, θαη 15 εθ. γηα έδαθνο βξαρψδεο. Ζ δηάζηξσζε, 

ειαθξή ζπκπχθλσζε θαη κφξθσζε ηεο άκκνπ ζα γίλεηαη κε επηκέιεηα θαη ηα ηειηθψο 

δηακνξθνχκελα πςφκεηξα γηα έδξαζε ησλ ζσιήλσλ ζα επηηεπρζνχλ κε αθξίβεηα  +1 εθ. Ζ 

άκκνο ζα θαιχπηεη ηνλ αγσγφ ζε χςνο 25 εθαη. πάλσ απφ ην αλσξάρην. 

 

ζ) Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε πιαζηηθνχ πιέγκαηνο ζήκαλζεο ππνγείσλ 

δηθηχσλ, ρξψκαηνο κπιε γηα χδξεπζε θαη  θφθθηλν γηα απνρέηεπζε αθαζάξησλ -νκβίσλ, 

πιάηνπο πεξ. 30cm, βάξνπο 70 gr/ηξέρνλ κέηξν, θαη αληνρήο ζε εθειθπζκφ 300 Kgr/κ.κ., 

ζηελ πξνβιεπφκελε απφ ηα ζρέδηα ζέζε. 

 

η) Δπαλαπιήξσζε ησλ νξπγκάησλ αγσγψλ θαη θξεαηίσλ φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, 

θαη αλαιπηηθά ζηηο ζρεηηθέο Σ.Π.: 

Πάλσ απφ πξνθαηαζθεπαζκέλνπο ζσιήλεο πνπ δελ εγθηβσηίδνληαη ζε ζθπξφδεκα ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη πιηθφ απφ άκκν ιαηνκείνπ. ηε ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, 

κεηαθνξά θαη θάζε είδνπο θνξηνεθθνξηψζεηο ηεο άκκνπ, ε έθθξηςε, ε δηάζηξσζε 

ζπκκεηξηθά εθαηέξσζελ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ην θνπάληζκα θαη ε ζπκπχθλσζε κέρξη 

αξλήζεσο κε εγθεθξηκέλα κέζα, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ βιάβεο 

ζηνπο αγσγνχο. Ζ δψλε ηνπ πιηθνχ απηνχ ζα θαιχπηεη ην αλσξάρην ησλ αγσγψλ ζε πάρνο 

ηνπιάρηζηνλ 0,25 κ.  

 

Πάλσ απφ ηελ άκκν ε επαλεπίρσζε ζα απνηειείηαη απφ πιηθφ θαηάιιειν γηα βάζεηο 

νδνζηξσκάησλ ζχκθσλα κε ηελ Σ.Π. 0150 ηνπ Τ.Γ.Δ. (ην πιηθφ ηνχην αλαθέξεηαη ζηα 

ζρέδηα θαη ζε άιια ζπκβαηηθά ηεχρε σο "πιηθφ 3Α" ), ζχκθσλα κε ηα θαηαζθεπαζηηθά 

ζρέδηα θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. ηε ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη 

κεηαθνξά ηνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε 

έθθξηςε, ε δηάζηξσζε, ζε ζηξψζεηο πάρνπο κέρξη 25 cm ην θνπάληζκα ή ε ρξεζηκνπνίεζε 

δνλεηηθψλ αιιά φρη επηβιαβψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηερληθψλ έξγσλ κέζσλ ή άιισλ 

εηδηθψλ ζπκππθλσηψλ, ε επί ηφπνπ αμία ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο θαη ε δαπάλε κηαο 

ηνπιάρηζηνλ δνθηκαζίαο αλά 1000 Κ3 πεξίπνπ ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ θαη πάλησο κηαο ζε 

θάζε απηνηειέο έξγν γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ζπκπχθλσζεο πνπ έρεη επηηεπρζεί, θαη 

γεληθά εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο θαη ηεο ζπκππθλψζεσο πνπ έρεη επηηεπρζεί ζε δηάθνξα βάζε. 

Ο βαζκφο ζπκπχθλσζεο δελ πξέπεη λα είλαη θαηψηεξνο απν 90%. (Σξνπνπνηεκέλε 

δνθηκαζία PROCTOR). Οη απηέο απαηηήζεηο ηζρχνπλ θαη γηα επαλεπηρψζεηο πάλσ απφ 

ζθπξνδέκαηα ρπηά επί ηφπνπ. Ζ επαλαπιήξσζε ηνπ νξχγκαηνο ζα γίλεηαη κέρξη ηε ζηάζκε 

-0,40 κ. θάησ απφ ηελ εξπζξά ηνπ δξφκνπ. 

ηελ αλσηέξσ δαπάλε πεξηιακβάλνληαη θαη ε δηάζηξσζε ησλ ηπρφλ απαηηεζεζνκέλσλ 

εμπγηαληηθψλ ζηξψζεσλ κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ πξνο πιήξσζε ελδερνκέλσλ επί 

πιένλ εθζθαθψλ, πξνο απνκάθξπλζε ησλ αθαηαιιήισλ εδαθηθψλ ζηξσκάησλ, γηα ηε 

ζεκειίσζε ηνπ αγσγνχ θαη ησλ ζπλδεηεξίσλ ηκεκάησλ αγσγψλ, κεηά ηεο δηαβξνρήο, 

θπιηλδξψζεσο, ηππάλζεσο θαη πάζεο άιιεο εξγαζίαο σο απηή αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή 

Σερληθή Πξνδηαγξαθή. Ο βαζκφο ζπκπηέζεσο ζα ειέγρεηαη απφ ηελ Τπεξεζία κε 

εξγαζηεξηαθέο έξεπλεο πνπ ε δαπάλε ηνπο ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

 

ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ κπνξεί λα γίλεη άκεζε απνθαηάζηαζε ηνπ 

αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο (ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, παξάιιειεο θαηαζθεπήο θαη 

άιισλ αγσγψλ ζηνλ ίδην δξφκν θιπ.), ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηρψλεη ηα επί κέξνπο 

νξχγκαηα, πξνζσξηλά, κέρξη ηε ηειηθή ζηάζκε ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη λα ζπληεξεί ην 

νδφζηξσκα ζε θαιή θαηάζηαζε κέρξη ηελ αζθαιηφζηξσζε ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε. Ζ 

πξνζσξηλή επίρσζε, ε επαλεθζθαθή, ε δηαβξνρή ησλ δξφκσλ ζε φζε έθηαζε ηπρφλ 

απαηηεζεί, ε επαλαπιήξσζε κε ζξαπζηφ πιηθφ θαη γεληθά ε ζπληήξεζε κέρξη ηελ 

αζθαιηφζηξσζε θαη φιεο νη επαθφινπζεο εξγαζίεο δελ ζπλεπάγνληαη θακκία πξφζζεηε 

απνδεκίσζε γηα ηνλ αλάδνρν. 

 

ηα) Πιήξεο απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο ηνπ νξχγκαηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε εμ αηηίαο ηεο 

εθζθαθήο πνπ αθνξά ην παξφλ άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ. 
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ηελ πεξίπησζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, πεξηιακβάλνληαη νη δχν ζηξψζεηο 

νδνζηξσζίαο (ππφβαζε, βάζε), αζθαιηηθήο πξνεπαιείςεσο,  αζθαιηηθήο ζηξψζεσο 

βάζεσο θαη ζηξψζεσο θπθινθνξίαο θαη θάζε άιιεο εξγαζίαο θαη πιηθνχ πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ θαιή, έληερλε θαη ζχκθσλα κε ηηο Π.Σ.Π. εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, φπσο θαηά ηα ινηπά 

παξαθάησ πεξηγξάθεηαη, (γηά ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηνπο, πεξηιακβαλνκέλεο θάζε είδνπο 

εξγαζίαο θαη πιηθνχ): 

1.Θαηαζθεπή ζηξψζεο ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, 

ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m, κε ηε κεηαθνξά ηνπ αξγνχ πιηθνχ ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ ΠΣΠ Ο-150. 

2.Θαηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ζπκππθλσκέλνπ 

πάρνπο 0,10 m, κε ηε κεηαθνξά ηνπ αξγνχ πιηθνχ ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε 

ηελ ΠΣΠ Ο-155. 

3.Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-Ο ή αζθαιηηθφ γαιάθησκα 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αμίαο ηεο θαζαξήο αζθάιηνπ θαη φισλ ελ γέλεη ησλ 

πιηθψλ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ) θαηά ηα ινηπά φπσο ζηηο Π.Σ.Π. Α-11 θαη Α-201 νξίδεηαη, 

πεξηιακβάλνπζα ηελ δαπάλε πξνκήζεηαο ηεο αζθάιηνπ, ηνπ θαζαξνχ (θσηηζηηθνχ) 

πεηξειαίνπ θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ, ηε δαπάλε θνξηνεθθνξηψζεσο, 

απνιιπκέλνπ ρξφλνπ θνξηνεθθνξηψζεσο θαη κεηαθνξάο ηψλ σο άλσ πιηθψλ επί ηφπνπ 

ησλ έξγσλ, ηε δαπάλε παξαζθεπήο ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο αμίαο ηνπ αληηυδξνθίινπ παξαζθεπάζκαηνο (ζέξκαλζε, αλάκημε, απνζήθεπζε, θχιαμε 

θιπ.), πιεξνχληνο ηνπο φξνπο ηεο Π.Σ.Π. Α205 ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο Π.Σ.Π. 

Α206, ηνλ θαζαξηζκφ ηεο ππφ επεμεξγαζίαλ επηθαλείαο κε απηνθίλεηε ςχθηξα, ηε 

κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο κε απηνθίλεην δηαλνκέα αζθάιηνπ 

(FEDERAL), ή άιιν κέζν ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηεο ελδερφκελεο 

επαλαζεξκάλζεσο ηνπ δηαιχκαηνο πξν ηεο δηαρχζεσο θαη ηεο ελδερνκέλεο δηαζηξψζεσο 

αδξαλνχο πιηθνχ επηθαιχςεσο κεηά ηεο αμίαο ηνπ πιηθνχ ηνχηνπ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ θαη 

θάζε άιιε απαηηνχκελε δαπάλε (εξγαζία θαη πιηθά) γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε 

ηεο ππφςε εξγαζίαο. 

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

εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm θαηά ηα ινηπά φπσο ζηελ Π.Σ.Π Α-260 

νξίδεηαη. θαηαζθεπαδνκέλε κε αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα  ηεηειεζκέλνπ ζπκπεπηεζκέλνπ 

πάρνπο 50 ριζη., κεηά ηεο επνπιψζεσο ησλ ηπρφλ πξνμελεζεηζψλ επί ησλ ππνθεηκέλσλ 

ζηξψζεσλ θζνξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνκεζείαο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο θαη 

φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 

5.Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο κε αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα παξαζθεπαδφκελν ζε κφληκε 

εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm θαηά ηα ινηπά φπσο ζηελ Π.Σ.Π. Α-265 

νξίδεηαη. 

Ζ αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεσο φπσο επίζεο θαη ε ζηξψζε θπθινθνξίαο ζα θαηαζθεπαζηνχλ 

ζχκθσλα κε ηηο πξφζθαηεο κειέηεο ζπλζέζεσο πνπ ζα πξνθχςνπλ κε κέξηκλα θαη δαπάλε 

ηνπ αλαδφρνπ απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δξγαζηήξην Γεκνζίσλ Δξγσλ (πνηφηεηα αζθάιηνπ, 

πνζνζηά αζθάιηνπ, θελψλ αέξνο, παηπάιεο, δηαβάζκηζε αδξαλψλ θ.ι.π.). 

Θακκία εξγαζία θαηαζθεπήο αζθαιηηθνχ δελ ζα εθηειείηαη πξν ηεο επηηπρνχο 

εξγαζηεξηαθήο έξεπλαο ηεο πξνεγνχκελεο ζηξψζεο. 

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

ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (άζθαιηνο, αδξαλή πιηθά, θ.ι.π.), κε ηε ζηαιία απηνθηλήηνπ 

θαη ηε κεηαθνξά ησλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο 

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

απαηηνπκέλνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε θαηαζθεπή ηεο αζθαιηηθήο ζηξψζε βάζεσο απέρεη ρξνληθά απφ ηελ 

θαηαζθεπή ηεο ζηξψζεο θπθινθνξίαο ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη ηεο ζηξψζεο θπθινθνξίαο 

ε εθαξκνγή ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ - 5 ή θαζαξάο 

αζθάιηνπ 180/220 ή αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο ηαρείαο δηαζπάζεσο, εθηεινχκελεο 

ζχκθσλα κε ηηο Π.Σ.Π. Α - 12 θαη Α201 

ηελ Τπεξεζία επηβιέςεσο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εθινγήο θαη δηαθφξνπ ηξφπνπ 

απνθαηάζηαζεο ηνπ νδνζηξψκαηνο ζηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ επηβάιιεηαη ηνχην γηα ηελ 

εμαζθάιηζε νκνηφκνξθεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πθηζηακέλνπ θαη ηνπ απνθαζηζηακέλνπ 

νδνζηξψκαηνο, ή ζε πεξίπησζε πνπ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία πνπ έρεη ηελ επζχλε 
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ηεο ζπληήξεζεο ηνπ νδνζηξψκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε, νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

νδνζηξψκαηνο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή. 

ηε πεξίπησζε πνπ ην πθηζηάκελν νδφζηξσκα είλαη απφ ζθπξφδεκα, αληί γηα ηηο εξγαζίεο 

ησλ παξαγξάθσλ 3 έσο 5 πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ε απνθαηάζηαζε ζα γίλεηαη κε ηελ 

δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, πάρνπο 10 εθ., ειαθξά νπιηζκέλνπ κε έλα πιέγκα Σ131, κε 

αξκνχο δηαζηνιήο αλά 5,0 κ., βάζνπο ηνπι. 8 εθ., είηε κε ηελ ηνπνζέηεζε ζαλίδαο θαηά 

ηελ ζθπξνδέηεζε, είηε κε ηελ εθ ησλ πζηέξσλ θνπή κε θαηάιιειν θνπηηθφ κεράλεκα (ην 

αξγφηεξν κία εβδνκάδα κεηά ηελ ζθπξνδέηεζε, θαη κε ζπλερή δηαβξνρή γηα ηελ απνθπγή 

ξεγκαηψζεσλ), ζχκθσλα θαη κε ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ην 

πθηζηάκελν νδφζηξσκα είλαη πιαθφζηξσην (πεδφδξνκνο) ε απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο ζα 

γίλεηαη πιένλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη κε ην ίδην πιηθφ (πιάθεο, θπβφιηζνη θιπ) πνπ ππήξρε 

πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ. 

Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο ζα δηελεξγείηαη θαη ζε πιάηνο κεγαιχηεξν απφ ην 

πιάηνο ηνπ νξχγκαηνο ηνπ αγσγνχ, εάλ απηφ έρεη θζαξεί απφ ηα κεραλήκαηα θαηαζθεπήο 

ηνπ αγσγνχ ή ην απαηηήζεη ν θχξηνο ηεο νδνχ εάλ δελ επηηπγράλεηαη νκνηφκνξθε 

απνθαηάζηαζε, ρσξίο ηδηαίηεξε πξφζζεηε απνδεκίσζε.  

ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ κπνξεί λα γίλεη άκεζε απνθαηάζηαζε ηνπ 

αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο (ιφγσ αξραηνινγίαο, θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, παξάιιειεο 

θαηαζθεπήο θαη άιισλ αγσγψλ ζηνλ ίδην δξφκν θιπ.), ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

επηρψλεη ηα επί κέξνπο νξχγκαηα, πξνζσξηλά, κέρξη ηε ηειηθή ζηάζκε ηνπ νδνζηξψκαηνο 

κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ θαη λα ζπληεξεί ην νδφζηξσκα ζε θαιή θαηάζηαζε κέρξη ηελ 

αζθαιηφζηξσζε ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε. ηελ ζπλέρεηα θαη πξηλ ηελ απνθαηάζηαζε 

ησλ αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζα γίλεηαη απνμήισζε - επαλεθζθαθή κέρξη ηε ζηάζκε -

0,40κ. απφ ηε πξνβιεπφκελε ηειηθή ζηάζκε - εξπζξά ηνπ δξφκνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

γίλνληαη νη εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ (παξ. 1-5). 

Ζ πξνζσξηλή επίρσζε, ε επαλεθζθαθή, ε δηαβξνρή ησλ δξφκσλ ζε φζε έθηαζε ηπρφλ 

απαηηεζεί, ε επαλαπιήξσζε κε ζξαπζηφ πιηθφ θαη γεληθά ε ζπληήξεζε κέρξη ηελ 

αζθαιηφζηξσζε θαη φιεο νη επαθφινπζεο εξγαζίεο δελ ζπλεπάγνληαη θακκία πξφζζεηε 

απνδεκίσζε γηα ηνλ αλάδνρν. 

Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο ζα δηελεξγείηαη θαηά απηνηειή ηκήκαηα έξγνπ, 

ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε ηκήκαηνο θαη ηε επηηπρή δηελέξγεηα φισλ ησλ 

δνθηκαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δε ζα γίλεη απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ νη ηηκέο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ ηνπ ηηκνινγίνπ ζα κεηψλνληαη θαηά 10%.  

ηβ) Απνθαηάζηαζε ησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη αγσγψλ ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί βιάβεο θαηά 

ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ ζε νηνλδήπνηε κήθνο ή δηαηνκή, φπσο πρ αγσγψλ 

χδξεπζεο, θξεάηηα, αγσγνί άιισλ εηαηξεηψλ, ηερληθά έξγα δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ θ.ιπ. Ζ 

απνθαηάζηαζε φισλ απηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο, ηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο θαη πάλησο απφιπηα έληερλα έηζη ψζηε ην 

έξγν δεκφζην ή ηδησηηθφ ή αγσγφο, λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά. Πεξηιακβάλνληαη φια ηα 

απαξαίηεηα πιηθά, εθφδηα θαη εξγαζία.  

 

ηγ) Σνπνζέηεζε αγσγνχ ζε φξπγκα κε ηξνρφ  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αγσγφο ηηπνζεηείηαη ζε φξπγκα κε ηξνρφ, ζα ηνπνζεηείηαη άκκνο 10 

εθαη. γηα ηελ έδξαζε ηνπ ζσιήλα θαη ζα γίλεηαη εγθηβσηηζκφο κε άκκν κέρξη 20 εθαη. 

πάλσ απφ ην αλσξάρην ηνπ ζσιήλα. ηε ζπλέρεηα εθφζνλ ην νδφζηξσκα είλαη απφ 

αζθαιηηθφ ζα ηνπνζεηείηαη ζθπξφδεκα 15 εθαη. θαη αζθαιηηθφ 5 εθαη. γηα ηελ πιήξε 

απνθαηάζηαζε. Δθφζνλ ην νδφζηξσκα είλαη απφ ζθπξφδεκα ή ρσκαηφδξνκνο ζα 

ηνπνζεηείηαη πάλσ απφ ηελ άκκν ζθπξφδεκα πάρνπο 20 εθαη. Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

κέξηκλα γηα ηελ άξηζηε πξνζαξκνγή κε ην πθηζηάκελν νδφζηξσκα. 

 

Γηα έλα κέηξν κήθνπο πιήξσο θαηαζθεπαδνκέλνπ αγυγού ύδπεςζηρ απφ ζυλήνερ  

πνιπαηζπιελίνπ 3εο γελεάο (ζ80, MRS10, PE100) νλνκαζηηθήο πηέζεσο 16 Atm. 

θαηαζθεπαδφκελνπ ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο, νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο 

ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ θαη ζε νπνηνδήπνηε βάζνο θάησ απφ ην έδαθνο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην 

παξφλ άξζξν θαη επηκεηξνπκέλνπ απφ θφκβν ζε θφκβν σο θαησηέξσ : 
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Σιμή μονάδορ : 

  

Άπθπο 

ηιμολογίος 

Φ Απθπα αναθεώπηζηρ ΔΤΡΩ 

(Ολογπάθυρ) 

ΔΤΡΩ 

(Απιθμηηικώρ) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.1 Φ 90 ΤΓΡ 6081.1 30% Σξηάληα πέληε 35,00 € 

   ΤΓΡ 6068 30%     

    ΤΓΡ 6622.1  30%     

     ΟΓΟ 4521.Β 10%     

1.2 Φ 110 ΤΓΡ 6081.1 30% αξάληα έλα 41,00 € 

    ΤΓΡ 6068 30%     

    ΤΓΡ 6622.1 30%     

    ΟΓΟ 4521.Β 10%     

1.3 Φ 90  ΤΓΡ 6081.1 30% Γέθα έμη 16,00 € 

  με ΤΓΡ 6328 30%     

  ηποσό ΤΓΡ 6622.1 30%     

    ΟΓΟ 4521.Β 10%     

 

 

Άπθπο A.T.2 

Αγυγοί ύδπεςζηρ από πολςαιθςλένιο HDPE 3ηρ γενεάρ 16 Atm συπίρ αποκαηάζηαζη 

αζθαληικού 

Για ηην αναθεώπηζη  ( υρ πίνακαρ) 

Θαηαζθεπή ελφο ηξέρνληνο κέηξνπ αγσγνχ χδξεπζεο  Φ90 απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ 

HDPE 3εο γελεάο (ζ80, MRS10, PE100), πηέζεσο ιεηηνπξγίαο 16 Atm, ζχκθσλα κε ην ηππηθφ 

ζρέδην ηεο Τπεξεζίαο, θαηαζθεπαδνκέλνπ ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο, νπνηαζδήπνηε 

θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ θαη ζε νπνηνδήπνηε βάζνο θάησ απφ ην 

έδαθνο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 1 θαη επηκεηξνπκέλνπ απφ θφκβν ζε θφκβν, συπίρ ηην 

αποκαηάζηαζη ηος αζθαληικού οδοζηπώμαηορ.  

ηελ πεξίπησζε απηή, πάλσ απφ ηελ άκκν γίλεηαη επίρσζε φινπ ηνπ νξχγκαηνο κε 

ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο θαηαζθεπήο δηθηχνπ κε ηξνρφ πάλσ απφ ηελ 

άκκν ηνπνζεηείηαη ζθπξφδεκα κέρξη ηε ζηάζκε ηνπ νδνζηξψκαηνο. 

Άπθπο 

ηιμολογίος 

Φ Απθπα 

αναθεώπηζηρ 

ΔΤΡΩ 

(Ολογπάθυρ) 

ΔΤΡΩ 

(Απιθμηηικώρ) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2.1 Φ 90 ΤΓΡ 6081.1 30% Δίθνζη έμη 26,00 € 

  ΤΓΡ 6068 40%   

  ΤΓΡ 6622.1  30%   

2.2 Φ 110 ΤΓΡ 6081.1 30% Σξηάληα δχν  32,00 € 

  ΤΓΡ 6068 40%   

  ΤΓΡ 6622.1 30%   

2.3 Φ 90  ΤΓΡ 6081.1 30% Γέθα πέληε 15,00 € 

 με ΤΓΡ 6328 40%   

 ηποσό ΤΓΡ 6622.1 30%   

 

Άπθπο A.T. 3 

Φπεάηια ύδπεςζηρ 

Γηα ηελ αλαζεψξεζε  

(ΤΓΡ 6081.1 10% - ΤΓΡ 6752 20% - ΤΓΡ 6301 20% - ΤΓΡ 6328 50% ) 

 Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελφο νξζνγσληθνχ θξεαηίνπ δηθιείδσλ, ή αεξνβαιβίδαο ή 

δηαθιάδσζεο χδξεπζεο ή εθθέλσζεο, εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ φπσο ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη 

ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο, κε ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη ηελ εξγαζία, 

θαηαζθεπαδνκέλνπ ζηηο θαζνξηδφκελεο ζηελ θαηά κήθνο ηνκή ηνπ αγσγνχ ζέζεηο,  θαη ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε ππνδεηρζεί απφ ηελ Δπίβιεςε, αλεμαξηήησο χςνπο, πιήξσο 

πεξαησκέλνπ κε δηαζηάζεηο, πάρε, νπιηζκφ ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ησλ ηππηθψλ 
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θξεαηίσλ ηεο κειέηεο, θαη ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή . 

Ζ ηηκή πεξηιακβάλεη νινθιήξσζε ηνπ θξεαηίνπ  πξνο θαλνληθή ιεηηνπξγία ήηνη ηελ 

απαηηνχκελε εθζθαθή, αληηζηεξίμεηο πξαλψλ θαη παξεηψλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηηο ηπρφλ 

δπζρέξεηεο εθ ηεο ζπλαληήζεσο νπνησλδήπνηε αγσγψλ, εκπνδίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

Οξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθειείαο αλαπεηάζεηο, θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο θάζε είδνπο γηα 

πξνζσξηλή απφζεζε θαη νξηζηηθή απνκάθξπλζε ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε ησλ  πξνηφλησλ 

εθζθαθψλ, ηελ επίρσζε ηνπ ελαπνκέλνληνο θελνχ κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ (3Α), πιήξεο 

απνθαηάζηαζε ηνπ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθψλ εκπνδίσλ θαη 

γεληθψο φιεο ηηο επηβαξχλζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ιεπηνκεξψο ζην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο 

Σηκνινγίνπ. 

Ζ ηηκή πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή ησλ ηχπσλ,  εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ, ην ζθπξφδεκα 

πνηφηεηαο C16/20 γηα ηα ηνηρψκαηα ηνπ θξεαηίνπ θαη ηελ πιάθα επηθαιχςεσο, ηνλ νπιηζκφ ηνπ 

ππζκέλα  ησλ ηνηρσκάησλ θαη ηεο πιάθαο επηθαιχςεσο φπσο θαίλεηαη ζηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα 

ηεο Τπεξεζίαο, ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζψκαηνο ηνπ θξεαηίνπ ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα 

ηεο Τπεξεζίαο. 

Δηδηθφηεξα  ζηε ηηκή εθηφο απφ ηελ εθζθαθή ηηο επηρψζεηο θαη ηηο απνθαηαζηάζεηο ηνπ 

αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο κε φιεο ηηο επηβαξχλζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ιεπηνκεξψο ζην άξζξν 1 

ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη επί πιένλ θαη νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

1. Ο εμσηεξηθφο θαη εζσηεξηθφο μπιφηππνο ή κεηαιιφηππνο επίπεδεο ή θακπχιεο επηθάλεηαο 

εγρχζεσο ή  δηαζηξψζεσο ζθπξνδέκαηνο, αλεμαξηήησο κνξθήο, δηαζηάζεσλ θαη ζέζεσο 

πεξηιακβαλνκέλεο θάζε δαπάλεο γηα θζνξά θαη απφζβεζε μπιείαο θαη άιισλ πιηθψλ, 

θνξηνεθθνηξψζεηο θαη κεηαθνξέο, αθξηβή κφξθσζε, ηνπνζέηεζε, ζηεξέσζε, θαηάβξεγκα ή 

επάιεηςε, απνμήισζε θαη θαζαξηζκφ, ηθξηψκαηα, ήινπο θαη ζπλδέζεηο θαη θάζε άιιεο επί 

κέξνπο εξγαζίαο θαη επηβαξχλζεσο απαηηνπκέλεο γηα ηε πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ζχκθσλα 

κε ηα ζρέδηα θαη ηηο Σ.Π. 

2. Ζ δηακφξθσζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ θξεαηίνπ, κε νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20, 

αλεμαξηήησο δηαζηάζεσλ θαη ζέζεσο, πεξηιακβαλνκέλεο θάζε δαπάλεο γηα ηα πιηθά ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο, ηελ αλάκημε, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε, ζπκπχθλσζε, ζηεγαλσηηθφ κάδεο 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ αλάινγνπ πξνηφληνο, πξνζηαζία θαη ζπληήξεζε θαη θάζε επη 

κέξνπο επηβαξχλζεηο, φπσο π.ρ. γηα ππεξβάιινληα φγθν, αληηκεηψπηζε πδάησλ, δνθηκέο θαη 

ειέγρνπο, ζχκθσλα κε  ηα ζρέδηα θαη ηηο Σ.Π.  

3. Ο απαηηνχκελνο ζηδεξνχο νπιηζκφο, θαη δνκηθφ πιέγκα γηα ηε θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ κεηά 

ηεο δαπάλεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο, θνπήο, θαηεξγαζίαο, θζνξάο πιηθνχ, θαη πιήξνπο 

ηνπνζεηήζεσο θαη κεηά ηεο επηβαξχλζεσο γηα ζχξκα πξνζδέζεσο,κηθξνυιηθά θαη θάζε άιιε επη 

κέξνπο εξγαζία θαη δαπάλε απαηηνχκελε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ζχκθσλα κε ηα 

ζρέδηα θαη ηηο Σ.Π. 

4. Ζ δηπιή αζθαιηηθή ζηεγαλσηηθή επάιεηςε εμσηεξηθά ησλ επηθαλεηψλ ζθπξνδεκάησλ (ζψκα 

θξεαηίνπ, νξνθή), πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο πξνκήζεηαο, θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη 

κεηαθνξάο ηνπ πιηθνχ, ηεο θαηεξγαζίαο θαη αλακίμεσο ηνχηνπ, ησλ επηβαξχλζεσλ γηα ηπρφλ 

δνθηκέο θαη ειέγρνπο θαη θάζε άιιεο αλαγθαίαο επη κέξνπο εξγαζίαο θαη δαπάλεο ζχκθσλα κε 

ηηο Σ.Π. 

5. Ζ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, πξνζέγγηζε θαη ηνπνζέηεζε ηνπ εηδηθνχ ρπηνζηδεξνχ θαιχκκαηνο 

απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε, θαηεγνξίαο D400 (ΔΙΟΣ ΔΛ 124), θπθιηθνχ 

ζρήκαηνο, κε θαζαξή εζσηεξηθή δηάκεηξν ζηεθάλεο ηνπιάρηζηνλ 60 εθ., θαη θαηά ηα ινηπά 

ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνκήζεηαο, 

πξνζέγγηζεο, ηνπνζέηεζεο, εμφδσλ δνθηκαζίαο, ηνπ θφζηνπο θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη 

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

θάζε άιινπ αλαγθαίνπ πιηθνχ θαη εξγαζίαο γηά ηελ πιήξε θαη ιεηηνπξγηθή ηνπνζέηεζε ησλ 

θαιπκκάησλ θαη ζε ζέζε ηέηνηα ψζηε λα έρεη άξηζηε πξνζαξκνγή κε ην ηειηθφ νδφζηξσκα. 

6. Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πεζζνεηδψο ησλ απαηηνπκέλσλ ρπηνζηδεξψλ βαζκίδσλ ζε 

απνζηάζεηο κέρξη 0,30 κ. ήηνη δηάλνημε νπψλ, ηνπνζέηεζε θαη πιήξεο θαη αζθαιήο πάθησζε. 

7. Σα πξναλαθεξφκελα πιηθά πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ εηαηξίεο πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO 

9001 ή 9002 θαη λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 

θαλνληζκνχο. 

Ρεηά αλαθέξεηαη φηη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

θαζαίξεζε ησλ πθηζηακέλσλ αγσγψλ θαζψο θαη ε ηπρφλ θαζαίξεζε θαη αλαθαηαζθεπή 

πθηζηακέλσλ εμσηεξηθψλ δηαθιαδψζεσλ. 
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Γηα έλα ηεκάρην, ελφο οπθογυνικού θπεαηίος δικλείδυν, ή αεποβαλβίδαρ ή 

διακλάδυζηρ ύδπεςζηρ,άπδεςζηρ ή εκκένυζηρ εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ φπσο ζηα ζρέδηα 

ηεο κειέηεο θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο, κε ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη ηελ 

εξγαζία θαηαζθεπαδνκέλνπ ζηηο θαζνξηδφκελεο ζηελ θαηά κήθνο ηνκή ηνπ αγσγνχ ζέζεηο, θαη 

ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε ππνδεηρζεί απφ ηελ Δπίβιεςε,  αλεμαξηήησο χςνπο, πιήξσο 

πεξαησκέλνπ κε δηαζηάζεηο, πάρε, νπιηζκφ ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ησλ ηππηθψλ 

θξεαηίσλ ηεο κειέηεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ. 

Σιμή μονάδορ :  

ΔΤΡΩ : Υίλια ηεηπακόζια ζαπάνηα ηέζζεπα                                      ( 1.444 € ) 

 

 

Άπθπο A.T. 4 

Τδπολητίερ ύδπεςζηρ ζε αγυγούρ από πολςαιθςλένιο 

Γηα ηελ αλαζεψξεζε (ΤΓΡ 6081.1 30% - ΤΓΡ 6069 30% - ΤΓΡ 6623 30% -ΟΓΟ 4521.Β 10%) 

 

 

Γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο πιήξνπο ςδπολητίαρ (παποσήρ) λεξνχ, ζε αγσγνχο απφ 

πνιπαηζπιέλην αλεμάξηεηα απφ ην κήθνο ηεο, ζπλδεφκελε ζε αγσγφ χδξεπζεο νηαζδήπνηε 

δηακέηξνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη εξγαζίεο, ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο θαη ηηο επηβαξχλζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο 

Σηκνινγίνπ θαη εηδηθφηεξα: 

 1. Ζ εθζθαθή, απνθάιπςε ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ χδξεπζεο, ε εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο γηα ηε 

δηέιεπζε ηεο πδξνιεςίαο, ε θαζαίξεζε ή μεηξχπεκα ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ηνπ θξεαηίνπ ηνπ 

πδξνκέηξνπ θαη ε απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην βάζνο 

ηνπνζέηεζεο ηεο πδξνιεςίαο ζε φιν ην κήθνο ηεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50 εθαη. απφ ηελ 

ηειηθά δηακνξθσκέλε ζηάζκε ηνπ εδάθνπο. 

2. Ζ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε, ζηεγαλή ζχλδεζε θαη δνθηκαζία ηνπ ζσιήλα ηεο πδξνιεςίαο  

απφ πνιπαηζπιέλην 3εο γελληάο, θαη ζπθεθξηκέλα ειεθηξνζπγθνινχκελε ζέιια παξνρήο 

Φ20x1/2 κε ελζσκαησκέλν εηδηθφ θνπηηθφ κεράλεκα γηα ην ηξχπεκα ηεο ζσιήλαο, 

ειεθηξνκνχθα Φ20, ζσιήλαο πνιπαηζπιελίνπ δηαηνκήο Φ20 ξαθφξ Φ20x1/2 (αξζεληθφ) θαη 

δηαθφπηεο πδξνκέηξνπ ζθαηξηθφο ½ , ξαθφξ πδξνκέηξνπ (2) θαη δηπιφο ζχλδεζκνο Φ20. 

Όια ηα πξναλαθεξφκελα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη νλνκαζηηθήο πηέζεσο θαη πηέζεσο 

δνθηκαζίαο ηνπιάρηζηνλ φζν ε ζσιήλα χδξεπζεο πξνο ηελ νπνία ζπλδέεηαη ε πδξνιεςία, 

δειαδή 16 Atm θαη λα είλαη ηεο απνιχηνπ εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο. Οη εξγαζίεο ζα 

εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ αληίζηνηρε Σ.Π. ηεο κειέηεο. Ζ δνθηκαζία ηεο 

πδξνιεςίαο ζα γίλεη καδί κε ηηο δνθηκαζίεο ηεο ζσιήλαο πξνο ηελ νπνία ζπλδέεηαη ε 

πδξνιεςία. 

3. Ο εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν θαη ε επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ 

θαη ηεο παξνρήο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ (3Α) ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο. 

4. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ πδξoκέηξνπ ζηελ εηδηθά θαηαζθεπαζκέλε εζνρή ή ζε θαηάιιειε 

επηηνίρεηα ζηεξίγκαηα ζηνλ εμσηεξηθφ ηνίρν ηεο ηδηνθηεζίαο ή ζε ηππνπνηεκέλν λέν θξεάηην 

πδξνκέηξνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο ή ηνπ 

πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ κε ην θάιπκκά ηνπ ή ησλ επηηνίρεησλ ζηεξηγκάησλ θαη θάζε 

απαξαίηεηνπ πιηθνχ ή κηθξνπιηθνχ, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά , γηα ηελ νινθιήξσζε 

– ιεηηνπξγία ηεο πδξνιεςίαο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ππεξεζίαο. 

5. Ζ απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο κε αζθαιηηθφ ή ζθπξφδεκα ή πιάθεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε κε 

ην ίδην πιηθφ πνπ ππήξρε πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηεο παξνρήο. 

6. Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ κε ηα ίδηα πιηθά (ζθπξφδεκα θαη πιάθεο).  

Όια ηα πξναλαθεξφκελα  πιηθά πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ εηαηξίεο πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO 

9001 ή 9002 θαη λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 

θαλνληζκνχο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε κεηαθνξάο πδξνκέηξνπ απφ παιαηφηεξε απνκεκαθξπζκέλε 

παξνρή, ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλεηαη θάζε πιηθφ θαη εξγαζία γηα ηελ 

απνκφλσζε ηεο παιηάο ππάξρνπζαο παξνρήο απφ ην ζεκείν πδξνιεςίαο κε ηάπα. Γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία θαη γηα θάζε παξνρή ζα πξνζθνκίδεηαη θσηνγξαθία ζηελ Τπεξεζία. 
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Ζ ηηκή ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαιχπηεη θαη ηελ θαηαζθεπή λέαο κεκνλσκέλεο παξνρήο – 

πδξνιεςίαο ζε πθηζηάκελν αγσγφ. 

 

Γηα έλα ηεκάρην μιάρ πλήποςρ ςδπολητίαρ ύδπεςζηρ ζε αγυγούρ από 

πολςαιθςλένιο, αλεμάξηεηα απφ ην κήθνο ηεο ζε αγσγφ νηαζδήπνηε δηακέηξνπ, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ. 

Σιμή μονάδορ :  

ΔΤΡΩ :  Δκαηόν ζαπάνηα εννέα                                               (149,00 € ) 

 

 

AΡΘΡΟ Α.Σ.5 

Γικλείδερ ελαζηικήρ εμθπάξευρ από ελαηό σςηοζίδηπο 

  Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, πξνζέγγηζε πιήξε ζχλδεζε κε 

ηηο ζσιελψζεηο χδξεπζεο, θάζε δαπάλε γηα δνθηκέο επί ηφπνπ, ειέγρνπο θαη πηζηνπνηεηηθά, 

κηθξνυιηθά θαη θάζε επί κέξνπο εξγαζία γηά πιήξε εγθαηάζηαζε κηαο ρπηνζηδεξάο ζπξηαξσηήο 

δηθιείδαο ειαζηηθήο έκθξαμεο, ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ, νλνκαζηηθήο πηέζεσο 16 Atm, κε 

θιάηδεο, φπσο ζηελ αληίζηνηρε Σ.Π. ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θάζε αλαγθαίνπ πιηθνχ θαη 

εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ρπηνζηδεξάο θακπάλαο βαξέσο ηχπνπ πιήξσο 

ηνπνζεηεκέλεο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ηεκαρίνπ εμαξκφζεσο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο. 

Σα πξναλαθεξφκελα πιηθά πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ εηαηξίεο πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO 9001 

ή 9002 θαη λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο. 

 

Σιμέρ μονάδορ : 

Άπθπο 

ηιμολογίος 

Φ Απθπα 

αναθεώπηζηρ 

ΔΤΡΩ 

(Οινγξάθσο) 

ΔΤΡΩ 

(Αξηζκεηηθψο) 

5 Φ 80 ΤΓΡ-6651.1 Δθαηφλ πελήληα 150,00 € 

 

 

 

AΡΘΡΟ Α.Σ.6 

Αεπεξαγυγοί διπλήρ ενέπγειαρ 

Για ηην αναθεώπηζη (ΤΓΡ-6657.1) 

 Γηα έλα αεξνεμαγσγφ δηπιήο ελέξγεηαο, εηζαγσγήο - εμαγσγήο αέξνο, ηχπνπ GLENFIELD 

δηακέηξνπ Φ80, νλνκαζηηθήο πηέζεσο ηνπιάρηζηνλ φζν ε ζσιήλα χδξεπζεο πξνο ηελ νπνία 

ζπλδέεηαη ν αεξεμαγσγφο, ηεο απνιχηνπ εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο. Ζ επηκέηξεζε ησλ 

βαιβίδσλ εηζαγσγήο-εμαγσγήο αέξα ζα γίλεη θαηά ηεκάρην θάζε εγθεθξηκέλεο, πιήξσο 

ηνπνζεηεκέλεο βαιβίδαο. ηελ ηηκή κνλάδνο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

α) Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ησλ βαιβίδσλ θάζε ηχπνπ θαη δηακέηξνπ, κε ηηο αληίζηνηρεο δηθιείδεο 

ειέγρνπ (δηαθφπηεο), ηνπο θνριίεο θαη κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο. 

ηηο αλά ηεκάρην ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ζην εξγνζηάζην, νη 

θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο κέρξη ην εξγνηάμην, νη επηβαξχλζεηο γηα δνθηκέο, ειέγρνπο 

θαη πηζηνπνηεηηθά θαη θάζε άιιε επί κέξνπο αλαγθαία δαπάλε. 

β) χλδεζε ζην δίθηπν ησλ βαιβίδσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ δηθιείδσλ. ηηο αλά ηεκάρην θάζε 

θαηεγνξίαο ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη νη ηνπηθέο κεηαθηλήζεηο, ε εθηέιεζε ησλ 

ζπλδέζεσλ κε ηα απαηηνχκελα κπνπιφληα θαη κηθξνυιηθά, νη επηβαξχλζεηο γηα επί ηφπνπ 

δνθηκέο θαη θάζε δεπηεξεχνπζα επί κέξνπο εξγαζία.  

Σα πξναλαθεξφκελα πιηθά πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ εηαηξίεο πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO 9001 

ή 9002 θαη λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο. 

Σιμή μονάδορ :  

ΔΤΡΩ  : Σπιακόζια                        ( 300,00 €) 
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AΡΘΡΟ Α.Σ.7 

ύνδεζη ςθιζηαμένος αγυγού από οποιοδήποηε ςλικό εκηόρ ΡΔ με νέο αγυγό 

οποιοδήποηε ςλικού και διαμέηπος με σπήζη ειδικών ζςνδέζμυν, με απομόνυζη ηος 

δικηύος ύδπεςζηρ. 

Για ηην αναθεώπηζη ( ΤΓΡ 6610  60% - ΤΓΡ 6611.3  40%) 

Γηα κηα πιήξε κεκνλσκέλε ζχλδεζε πθηζηακέλνπ αγσγνχ απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ πιήλ ΡΔ κε 

λέν αγσγφ νπνηνδήπνηε πιηθνχ θαη δηακέηξνπ κε ρξήζε εηδηθψλ ζπλδέζκσλ θαη εηδηθψλ 

ηεκαρίσλ, κε απνκφλσζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη: 

α. Ζ δαπάλε θαη νη εξγαζίεο γηα ην θαζάξηζκα (ιηκάξηζκα) ηνπ πξνο έλσζε παιαηνχ αγσγνχ, ε 

ράξαμε πεξηκεηξηθά ηνπ αγσγνχ ζε δχν ζεκεία γηα ηελ αθαίξεζε ηκήκαηνο απηνχ (δηα 

θαηάιιεινπ εξγαιείνπ), νη ηνκέο ηνπ ππφςε ηκήκαηνο, ε απνκάθξπλζε ηνπ αθαηξεζέληνο 

ηκήκαηνο παιαηνχ αγσγνχ , ε άληιεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην δίθηπν λεξνχ κε πδξαληιία 3¨, ε 

ηνπνζέηεζε ηνπ ηαχ κε θιάληδεο θα ε ζχλδεζε ηνπ ηαπ κε ην πθηζηακέλν θαη ην λέν αγσγφ κε 

ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ εηδηθψλ ζπλδέζκσλ. 

β. Ζ δαπάλε πξνκήζεηαο θαζψο θαη ε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ θφξησζε, εθθφξησζε, 

κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηελ πιήξε 

ηνπνζέηεζε  φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη ησλ εηδηθψλ ζπλδέζκσλ. 

Γηα κηα πιήξε κεκνλσκέλε ζχλδεζε (ηεκ) πθηζηακέλνπ αγσγνχ νπνηνδήπνηε πιηθνχ πιήλ ΡΔ κε 

λέν αγσγφ, νπνηνδήπνηε πιηθνχ θαη δηακέηξνπ,  κε ρξήζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη ζπλδέζκσλ. 

Σιμή μονάδορ :  

ΔΤΡΩ : Δκαηόν είκοζι ηέζζεπα                                  (124,00 €) 

 

 

AΡΘΡΟ Α.Σ.8 

Γιαμόπθυζη ζύνδεζηρ νέος αγυγού ύδπεςζηρ από πολςαιθςλένιο (ΡΔ) ζε 

ςθιζηάμενο, επίζηρ από ΡΔ, ο οποίορ έσει απομονυθεί από ηο δίκηςο, με ηοποθέηηζη 

ειδικού ηεμασίος 

Για ηην αναθεώπηζη ( ΤΓΡ   6622.1) 

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

επίζεο απφ πνιπαηζπιέλην, ν νπνίνο έρεη απνκνλσζεί απφ ην δίθηπν, κε ρξήζε εηδηθνχ ηεκαρίνπ 

(ηαπ). 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

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

ζπλδέζκσλ θαηαιιήισλ γηα ζσιελψζεηο πνιπαηζπιελίνπ (θιάληδεο, ειεθηξνκνχθεο θιπ) 

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

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

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

θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ πνιπαηζπιέλην θαη εθαξκνγήο ειεθηξνκνπθψλ. 

 

Σηκή αλά ζχλδεζε  

 

Σιμή μονάδορ :  

ΔΤΡΩ : Δκαηό  ηπία                                  (103,00 €) 

 

 

 

AΡΘΡΟ Α.Σ.9 

Απομόνυζη ςθιζηάμενος αγυγού ύδπεςζηρ από ηο δίκηςο 

Για ηην αναθεώπηζη ΤΓΡ 6630.1 (35%) + ΤΓΡ 6611.1 (65%) 

 

Απνκφλσζε παιαηνχ αγσγνχ χδξεπζεο απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ απφ ην επξχηεξν δίθηπν 

χδξεπζεο. 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη : 

α. Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ απνκφλσζεο ηνπ αγσγνχ (ηάπαο), 

κε ηελ αληίζηνηρε θιάληδα, ηνπο γαιβαληζκέλνπο θνριίεο ζηεξέσζεο θαη ην ειαζηηθφ 
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παξέκβπζκα ζηεγάλσζεο, ή ινηπψλ άιισλ πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ην ηάπσκα ηνπ αγσγνχ (αλάινγα κε ην πιηθφ θαηαθεπήο ηνπ). 

β. Σν θιείζηκν ηεο βάλαο ειέγρνπ ηνπ ππφςε ηκήκαηνο ηνπ δηθηχνπ, ε εθθέλσζή ηνπ θαη ε 

άληιεζε ησλ λεξψλ (εάλ επξίζθεηαη ελ ιεηηνπξγία). 

γ. Ζ θνπή ηνπ πξνο απνκφλσζε ζσιήλα κε ρξήζε ζπζθεπήο θνπήο ζσιήλσλ, θάζεηα πξνο ηνλ 

άμνλά ηνπ ή ππφ γσλία έσο 45  (πεξίπησζε ραιχβδηλνπ αγσγνχ) θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ 

εηδηθνχ ηεκαρίνπ πσκαηηζκνχ (ηάπαο). 

 

Σηκή αλά επέκβαζε απνκφλσζεο αγσγνχ, κε βάζε ηελ δηάκεηξφ ηνπ, σο εμήο: 

 

9.1 Γηα δηάκεηξν πθηζηακέλνπ αγσγνχ Φ 80 mm  

ΔΤΡΩ : Πενήνηα ένα και πενήνηα                                        (51,50 €) 

9.2 Γηα δηάκεηξν πθηζηακέλνπ αγσγνχ Φ 100 mm 

ΔΤΡΩ : Πενήνηα επηά                                                           (57,00 €) 

9.3 Γηα δηάκεηξν πθηζηακέλνπ αγσγνχ Φ 150 mm 

ΔΤΡΩ : Δξήνηα επηά                                                              (67,00 €) 

 

 

Άπθπο A.T. 10 

Αγυγοί ακαθάπηυν από ζυλήνερ PVC ζειπάρ 41 με αποκαηάζηαζη αζθαληικού. 

Για ηην αναθεώπηζη  ( υρ πίνακαρ) 

Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη θαηαζθεπή ελφο ηξέρνληνο κέηξνπ αγσγνχ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ, απφ 

πιαζηηθνχο ζσιήλεο PVC ζεηξάο 41, κε πνηφηεηα πιηθνχ, δηαζηάζεηο θ.ιπ. ζηνηρεία ζχκθσλα κε 

ην ηππηθφ ζρέδην ηεο Τπεξεζίαο θαη ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή ηεο κειέηεο, κε ηνπο 

ελζσκαησκέλνπο ζπλδέζκνπο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ ζε αγξνηηθή ή αζθαιηνζηξσκέλε νδφ ή 

ζε νδφ απφ ζθπξφδεκα, θαηαζθεπαδνκέλνπ ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο, κεηά ησλ εηδηθψλ 

ηεκαρίσλ, νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ, θαη ζε 

νπνηνδήπνηε βάζνο θάησ απφ ην έδαθνο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο 

Τπεξεζίαο, ήηνη γηα ηελ πξνκήζεηα ζσιήλσλ θαη ζπλδέζκσλ, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 

απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη πεγή πξνέιεπζεο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, θζνξά, πξνζέγγηζε 

κέρξη ηελ ηάθξν, ηθαλνπνηεηηθή ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε θαη ηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ 

δνθηκαζηψλ. 

 ηελ φιε δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ, πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ 

ηνπ έξγνπ, πξνζέγγηζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ αγσγψλ ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ έξγνπ, θαη φιεο  

νη εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άπθπο 1 ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (εθηφο απφ ηνλ 

αγσγφ χδξεπζεο).  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη επίζεο : 

 

Πιήξεο θαηαζθεπή αγσγψλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ HDPE ή 

πνιππξνππιελίνπ δηπινχ δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο κε ιεία εζσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΙΟΣ ΔΛ 

13476-1:2007, δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN8 θαηά ΔΙΟΣ ΔΛ ISO 9969, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 

ηεο Τπεξεζίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα : 

1) Ζ πξνκήζεηα, θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ ζσιήλσλ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ, ε 

εθθφξησζή ηνπο θαη ε πξνζέγγηζή ηνπο κέρξη ηε ζέζε ηνπνζεηήζεψο ηνπο ζην έξγν. 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ην θφζηνο κεηαθνξάο απφ ην εξγνζηάζην ή ηελ 

απνζήθε ηνπ πξνκεζεπηή ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο. 

2) H ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε (γηα νζεζδήπνηε ζπλδέζεηο), δνθηκαζία ζχκθσλα κε ηελ 

αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή, θαη ν εηδηθφο ζχλδεζκνο ζπλδέζεσο ζσιήλσλ θαη 

θξεαηίσλ. ε πεξίπησζε κε ρξεζηκνπνίεζεο εηδηθνχ ζπλδέζκνπ ζα ζπλερίδεηαη ε 

ζσιήλα κέζα ζην θξεάηην θαη ζα απνθφπηεηαη ην άλσ ηκήκα ηεο, έληερλα θαη ρσξίο 

βιάβεο ηεο ζσιήλαο (κε εηδηθφ θνπηηθφ κέζν, ρσξίο θξνχζεηο θαη ρσξίο θάςηκν ηεο 

ζσιήλαο), ζχκθσλα θαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη νη αγθπξψζεηο ησλ αγσγψλ (ζψκαηα αγθχξσζεο), απφ 

ζθπξφδεκα ή απφ φπνηνδήπνηε πιηθφ θξηζεί δφθηκν, φηαλ απηφ απαηηείηαη πάληα κεηά 

θαη απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

3) Ζ ηπρφλ ρξεζηκνπνίεζε μπινηχπνπ. 

4) Πξνζσξηλή αζθαιήο έκθξαμε ησλ άθξσλ ηνπ αγσγνχ, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, θαηά 
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ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο, γηα ηελ απνθπγή εηζφδνπ θεξηψλ πιψλ ή κηθξψλ δψσλ. 

5) Ζ ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα απνθπγή δεκηψλ ζηνλ αγσγφ απφ ηπρφλ πιεκκχξεο, 

θαηαπηψζεηο, θ.ιπ. 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. 

6) Ο πιήξεο θαη επηκειήο 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. 

7) Γεληθά νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή εξγαζία θαη πιηθά πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαία 

γηα ηελ έληερλε, αζθαιή εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ θαη γεληθψηεξα ηνπ φινπ 

έξγνπ θαη αλ αθφκε δελ αλαθέξεηαη παξαπάλσ είηε ζην Γεληθφ κέξνο ηνπ Σηκνινγίνπ, 

ζηηο ζρεηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο Δξγνιαβίαο. 

 

Γηα έλα κέηξν κήθνπο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο, πιήξσο θαηαζθεπαδνκέλνπ αγυγού 

αποσέηεςζηρ ακαθάπηυν πδάησλ απφ ζυλήνερ PVC ζειπάρ 41, θαηαζθεπαδφκελνπ ζε 

νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο, νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ 

θαη ζε νπνηνδήπνηε βάζνο θάησ απφ ην έδαθνο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη θαηά 

ηα ινηπά, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, θαη 

επηκεηξνπκέλνπ απφ θξεάηην ζε θξεάηην ρσξίο λα αθαηξείηαη ην ηκήκα εληφο ησλ θξεαηίσλ θαη 

αλά δηαηνκή σο θαησηέξσ: 

Σιμέρ μονάδορ : 

 

Άπθπο 

ηιμολογίος 

 Απθπα 

αναθεώπηζηρ 

ΔΤΡΩ 

(Οινγξάθσο) 

ΔΤΡΩ 

(Αξηζκεηηθψο) 

10.1 Φ 200 ΤΓΡ 6081.1  30% Δμήληα 60,00 € 

  ΤΓΡ 6068  30%   

  ΤΓΡ 6711.2  30%   

  ΟΓΟ 4521.Β 10%   

10.2 Φ 250 ΤΓΡ 6081.1  30% Δβδνκήληα ηξία 73,00 € 

  ΤΓΡ 6068  30%   

  ΤΓΡ 6711.3  30%   

  ΟΓΟ 4521.Β 10%   

 

 

 

Άπθπο A.T. 11 

Αγυγοί ακαθάπηυν από ζυλήνερ PVC ζειπάρ 41 συπίρ αποκαηαζηαζη αζθαληικών 

Για ηην αναθεώπηζη  ( υρ πίνακαρ) 

ηελ φιε δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ, πεξηιακβάλεηαη 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 

όλερ  οι επγαζίερ πος αναθέπονηαι αναλςηικά ζηο άπθπο 1 ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ 

(ρσξίο ηελ  απνθαηάζηαζε ησλ αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ) 

Τιμές μονάδος : 

Άπθπο 

ηιμολογίος 

Φ Απθπα 

αναθεώπηζηρ 

ΔΤΡΩ 

(Οινγξάθσο) 

ΔΤΡΩ 

(Αξηζκεηηθψο) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

11.1 Φ 200 ΤΓΡ 6081.1  30% Πελήληα   50 € 

  ΤΓΡ 6068  30%   

  ΤΓΡ 6711.2  40%   

11.2 Φ 250 ΤΓΡ 6081.1  30% Δμήληα έλα 61€ 
  ΤΓΡ 6068  30%   

  ΤΓΡ 6711.3  40%   
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Άπθπο A.T. 12 

Αγυγοί ομβπίυν με ζυλήνερ πολςαιθςλενίος HDPE ή πολςπποπςλενίος διπλού 

δομημένος ηοισώμαηορ SN8 (DN/ID) 

Για ηην αναθεώπηζη ( υρ πίνακαρ) 

Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη θαηαζθεπή ελφο ηξέρνληνο κέηξνπ αγσγνχ απνρέηεπζεο νκβξίσλ, απφ 

ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ  ή πνιππξνππιελίνπ δηπινχ δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, κε ιεία εζσηεξηθή 

επηθάλεηα θαηά ΔΙΟΣ ΔΛ 13476-1:2007,νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ζσιήλσλ(DN) θαηά ηελ 

εζσηεξηθή δηάκεηξν (DN/ΗD), δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN8 θαηά ΔΙΟΣ ΔΛ ISO 9969, κε 

πνηφηεηα πιηθνχ, δηαζηάζεηο θ.ιπ. ζηνηρεία ζχκθσλα κε ην ηππηθφ ζρέδην ηεο Τπεξεζίαο θαη ηελ 

αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή ηεο κειέηεο, κε ηνπο ελζσκαησκέλνπο ζπλδέζκνπο, πιήξσο 

ηνπνζεηεκέλνπ θαηαζθεπαδνκέλνπ ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο, κεηά ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ, 

νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ, θαη ζε νπνηνδήπνηε βάζνο 

θάησ απφ ην έδαθνο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο Τπεξεζίαο, ήηνη γηα ηελ 

πξνκήζεηα ζσιήλσλ θαη ζπλδέζκσλ, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε θαη πεγή πξνέιεπζεο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, θζνξά, πξνζέγγηζε κέρξη ηελ ηάθξν, 

ηθαλνπνηεηηθή ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε θαη ηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ δνθηκαζηψλ.  

 

ηελ φιε δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ, πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ 

ηνπ έξγνπ, πξνζέγγηζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ αγσγψλ ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ έξγνπ, θαη φιεο 

νη εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άπθπο 1 ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (εθηφο απφ ηνλ 

αγσγφ). 

 

Γηα έλα κέηξν κήθνπο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο, πιήξσο θαηαζθεπαδνκέλνπ αγυγού 

αποσέηεςζηρ ομβπίυν πδάησλ απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ  ή πνιππξνππιελίνπ, δηπινχ 

δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο SN8 θαηαζθεπαδφκελνπ ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο, νπνηαζδήπνηε 

θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ θαη ζε νπνηνδήπνηε βάζνο θάησ απφ ην 

έδαθνο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη θαηά ηα ινηπά, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, θαη επηκεηξνπκέλνπ απφ θξεάηην ζε θξεάηην ρσξίο λα 

αθαηξείηαη ην ηκήκα εληφο ησλ θξεαηίσλ θαη αλά δηαηνκή σο θαησηέξσ: 

 

Σηκέο κνλάδνο : 

Άπθπο 

ηιμολογίος 

 Απθπα 

αναθεώπηζηρ 

ΔΤΡΩ 

(Οινγξάθσο) 

ΔΤΡΩ 

(Αξηζκεηηθψο) 

12.1 D 250 ΤΓΡ 6081.1  30% Πελήληα ηξία 53,00 € 

  ΤΓΡ 6068  30%   

  ΤΓΡ 6711.3  30% 

ΟΓΟ 4521.Β  10% 

  

12.2 D 300 ΤΓΡ 6081.1  30% Δμήληα δχν 62,00 € 

  ΤΓΡ 6068  30%   

  ΤΓΡ 6711.4  30% 

ΟΓΟ 4521.Β  10% 

  

12.3 D 400 ΤΓΡ 6081.1  30% Δθαηφ ηξηάληα δχν 132,00 € 

  ΤΓΡ 6068  20%   

  ΤΓΡ 6711.5  40% 

ΟΓΟ 4521.Β  10% 

  

12.4 D 600 ΤΓΡ 6081.1  30% Δθαηφλ νγδφληα έλα  181,00 € 

  ΤΓΡ 6068  20%   

  ΤΓΡ 6711.7  40% 

ΟΓΟ 4521.Β  10% 
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Άπθπο A.T. 13 

Κςλινδπικά θπεάηια ακαθάπηυν 

 Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελφο θπιηλδξηθνχ θξεαηίνπ επηζθέςεσο ή ζπκβνιήο ή 

πηψζεσο ζσιελσηψλ αγσγψλ αθαζάξησλ, νηαζδήπνηε δηαηνκήο κεηά ηνπ απαηηνχκελνπ 

θπιηλδξηθνχ ιαηκνχ απηνχ, ειάρηζησλ εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 60 εθ., γηα χςνο ιαηκνχ έσο 30 

εθ., θαη 70 εθ. γηα κεγαιχηεξα χςε ιαηκνχ, ζχκθσλα θαη κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο 

ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο, θαηαζθεπαδνκέλνπ ζηηο θαζνξηδφκελεο ζηελ θαηά κήθνο ηνκή ηνπ 

αγσγνχ ζέζεηο, θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε ππνδεηρζεί απφ ηελ Δπίβιεςε, αλεμαξηήησο 

χςνπο, πιήξσο πεξαησκέλνπ, κε δηαζηάζεηο, πάρε, νπιηζκφ ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα 

ησλ ηππηθψλ θξεαηίσλ ηεο κειέηεο θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

Ζ ηηκή πεξηιακβάλεη νινθιήξσζε ηνπ θξεαηίνπ πξνο θαλνληθή ιεηηνπξγία ήηνη ηελ απαηηνχκελε 

εθζθαθή, αληηζηεξίμεηο πξαλψλ θαη παξεηψλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ηηο ηπρφλ δπζρέξεηεο εθ 

ηεο ζπλαληήζεσο νπνησλδήπνηε αγσγψλ, εκπνδίσλ, εγθαηαζηάζεσλ Οξγαληζκψλ Θνηλήο 

Ωθειείαο, αλαπεηάζεηο, θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο θάζε είδνπο γηα πξνζσξηλή απφζεζε 

θαη νξηζηηθή απνκάθξπλζε ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ, ηελ επίρσζε 

ηνπ ελαπνκέλνληνο θελνχ κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ (3Α), ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ 

αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, ηελ ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθψλ εκπνδίσλ, ηελ θαηαζθεπή ησλ 

ηχπσλ, εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ, ην ζθπξφδεκα πνηφηεηαο C16/20 γηα ηα ηνηρψκαηα ηνπ 

θξεαηίνπ, ηνλ ππζκέλα, ηελ πιάθα επηθαιχςεσο θαη ην ιαηκφ, ηνλ νπιηζκφ φπσο θαίλεηαη ζηα 

εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο Τπεξεζίαο, ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζψκαηνο ηνπ θξεαηίνπ θαη ηνπ 

απαηηνπκέλνπ θπιηλδξηθνχ ιαηκνχ, ηε δηακφξθσζε ησλ απιάθσλ ξνήο ηνπ ππζκέλα ηνπ 

θξεαηίνπ θαη ην ππφζηξσκα έδξαζεο απηνχ ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο Τπεξεζίαο 

θαη γεληθψο φιεο ηηο επηβαξχλζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ιεπηνκεξψο ζην άπθπο 1 ηνπ παξφληνο 

Σηκνινγίνπ. 

Κεηά απφ ζπλελλφεζε θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

πξνθαηαζθεπαζκέλν θξεάηην απφ ζθπξφδεκα ηεο απνιχηνπ εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

Δηδηθψηεξα ζηε ηηκή εθηφο απφ ηελ εθζθαθή, ηηο επηρψζεηο θαη ηηο απνθαηαζηάζεηο ηνπ 

νδνζηξψκαηνο κε φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη ιεπηνκεξψο ζην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο 

Σηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη επί πιένλ θαη νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

1. Ο εμσηεξηθφο θαη εζσηεξηθφο μπιφηππνο ή κεηαιιφηππνο επίπεδεο ή θακπχιεο 

επηθάλεηαο εγρχζεσο ή δηαζηξψζεσο ζθπξνδέκαηνο, αλεμαξηήησο κνξθήο, δηαζηάζεσλ 

θαη ζέζεσο, πεξηιακβαλνκέλεο θάζε δαπάλεο γηα θζνξά θαη απφζβεζε μπιείαο θαη άιισλ 

πιηθψλ, θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο, αθξηβή κφξθσζε, ηνπνζέηεζε, ζηεξέσζε, 

θαηάβξεγκα, επάιεηςε, απνμήισζε θαη θαζαξηζκφ, ηθξηψκαηα, ήινπο θαη ζπλδέζεηο θαη 

θάζε άιιε επί κέξνπο εξγαζία θαη επηβάξπλζε απαηηνχκελε γηα ηε πιήξε θαη έληερλε 

εθηέιεζε ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο Σ.Π. 

2. Σν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20, C12/15, C8/10 πεξηεθηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 350, 

300 θαη 250 ργξ. ηζηκέληνπ αλά κ3 έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ 

ζψκαηνο ηνπ θξεαηίνπ, ησλ απιάθσλ ξνήο θπξίνπ αγσγνχ θαη ζπκβαιιφλησλ, κε ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε, ηνπ εληφο ηνπ θξεαηίνπ ηκήκαηνο ηνπ ζσιήλα κεηά ηελ απνθνπή θαηά 

ηελ γελέηεηξα ελφο ηκήκαηνο απηνχ άλσζελ ηνπ 70% πεξίπνπ ηνπ δηακεηξηθνχ χςνπο, σο 

μπινηχπνπ θακπχινπ, ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν εθφζνλ ε ρξήζε ηνπ ζσιήλα σο 

μπινηχπνπ είλαη αλέθηθηε (θακπχινη αχιαθεο ζπκβαιιφλησλ, αχιαθεο κεηαβιεηήο 

δηαηνκήο θ.ιπ.), ηνπ πιαηχζθαινπ, ηνπ ππνζηξψκαηνο θ.ιπ. ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 

Τπεξεζίαο θαη ηηο Σ.Π. γηα νπιηζκέλα θαη άνπια ζθπξνδέκαηα, αλεμαξηήησο δηαζηάζεσλ 

θαη ζέζεσο, δειαδή γηα ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ έξγσλ, απφ 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε κεηαθνξάο φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ ζχκθσλα κε ηηο 

κειέηεο ζχλζεζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (αδξαλή, ηζηκέλην, λεξφ) κε φιεο ηηο δαπάλεο γηα 

ηελ αλάκημε, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε, ζπκπχθλσζε, ζηεγαλσηηθφ κάδεο ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ αλάινγνπ πξντφληνο, θαη κε φιεο ηηο δαπάλεο ησλ κεραλεκάησλ 

κεηαθνξάο, αλχςσζεο, αλάκημεο, έγρπζεο, δφλεζεο θ.ιπ., πξνζηαζία θαη ζπληήξεζε θαη 

θάζε επί κέξνπο επηβαξχλζεηο, φπσο π.ρ. γηα ππεξβάιινληα φγθν,αληηκεηψπηζε πδάησλ, 

δνθηκέο θαη ειέγρνπο, θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο. 

3. Ο απαηηνχκελνο ζηδεξνχο νπιηζκφο S500s απφ ξάβδνπο επζχγξακκεο ή δνκηθφ πιέγκα 

γηα ηε θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ κεηά ηεο δαπάλεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο, θνπήο, 
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θαηεξγαζίαο, θζνξάο πιηθνχ, θαη πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο θαη κεηά ηεο επηβαξχλζεσο γηα 

ζχξκα πξνζδέζεσο, κηθξνυιηθά θαη θάζε άιιε επη κέξνπο εξγαζία θαη δαπάλε 

απαηηνχκελε, γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο Σ.Π. 

4. Ζ δηπιή αζθαιηηθή ζηεγαλσηηθή επάιεηςε εμσηεξηθά ησλ επηθαλεηψλ ζθπξνδεκάησλ 

(ζψκα θξεαηίνπ, πιάθα θαη ιαηκφο), πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο πξνκήζεηαο, 

θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη κεηαθνξάο ηνπ πιηθνχ, ηεο θαηεξγαζίαο θαη αλακίμεσο ηνχηνπ, 

ησλ επηβαξχλζεσλ γηα ηπρφλ δνθηκέο θαη ειέγρνπο θαη θάζε άιιεο αλαγθαίαο επί κέξνπο 

εξγαζίαο θαη δαπάλεο ζχκθσλα κε ηηο Σ.Π. 

5. Ζ δηπιή επάιεηςε φισλ ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ζθπξνδεκάησλ (ζψκα θξεαηίνπ, 

νξνθή), κε πιαζηνειαζηηθή πξνζηαηεπηηθή βαθή γηα ζηεγάλσζε ζθπξνδέκαηνο ζε δχν 

ζηξψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ήηνη αζηάξσκα ησλ επηθαλεηψλ κε 

primer ζε κία ζηξψζε θαη δηάζηξσζηο δχν ζηξψζεσλ κε πιαζηνειαζηηθή βαθή θαη ηνπ 

πεδνδξνκίνπ κε αληηνιηζζεηηθφ επίρξηζκα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ αληίζηνηρσλ 

πξντφλησλ, ηεο απνιχηνπ εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο 

πξνκήζεηαο, θνξηνεθθνξηψζεσο θαη κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ, ηεο θαηεξγαζίαο θαη 

αλακίμεσο απηψλ, ηεο επηβάξπλζεο γηα ηπρφλ δνθηκέο θαη ειέγρνπο θαη θάζε άιιεο 

δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο ζηεγαλσηηθήο επάιεηςεο 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο, θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη κεηαθνξάο ησλ 

πιηθψλ, ηεο θαηεξγαζίαο θαη αλακίμεσο ηνχησλ, ησλ επηβαξχλζεσλ γηα ηπρφλ δνθηκέο θαη 

ειέγρνπο θαη θάζε άιιε αλαγθαία επί κέξνπο εξγαζία θαη δαπάλε ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 

θαη ηηο Σ.Π. 

6. Ζ δηακφξθσζε ησλ απιάθσλ ξνήο ησλ αγσγψλ πνπ πξνβιέπεηαη κειινληηθά λα  

ζπκβάιινπλ ζηα θαηαζθεπαδφκελα θξεάηηα ησλ αγσγψλ ηεο εθάζηνηε εξγνιαβίαο, ε 

θαηαζθεπή ηεο νπήο ζπλδέζεσο ηνχ κειινληηθνχ ζπκβάιινληνο, ζηηο δηαζηάζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηα ζρέδηα σο θαη ε ηνπνζέηεζε ηεκαρίνπ αλακνλήο (αγσγνχ) γηα ηελ 

κειινληηθή ζχλδεζε ηνπ ζπκβάιινληνο, ζηελ νπνία ζα ηνπνζεηείηαη θαηάιιειν-αζθαιέο 

εηδηθφ ηεκάρην (ηάπα) γηα ηελ αζθαιή έκθξαμή ηνπ. 

7. Ζ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, πξνζέγγηζε θαη ηνπνζέηεζε ηνπ εηδηθνχ ρπηνζηδεξνχ 

θαιχκκαηνο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν, θαηεγνξίαο D400 (ΔΙΟΣ ΔΛ 124), θπθιηθνχ 

ζρήκαηνο, κε θαζαξή εζσηεξηθή δηάκεηξν πιαηζίνπ ηνπιάρηζηνλ 60 εθ., ειάρηζηνπ βάξνπο 

65 ριγ. θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνκήζεηαο, πξνζέγγηζεο, ηνπνζέηεζεο, εμφδσλ δνθηκαζίαο, ηνπ 

θφζηνπο θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη κεηαθνξάο απφ ην εξγνζηάζην ή ηελ απνζήθε ηνπ 

πξνκεζεπηή ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, σο θαη θάζε άιινπ αλαγθαίνπ πιηθνχ θαη εξγαζίαο 

γηά ηελ πιήξε θαη ιεηηνπξγηθή ηνπνζέηεζε ησλ θαιπκκάησλ, ζε ζέζε ηέηνηα ψζηε λα έρεη 

άξηζηε πξνζαξκνγή κε ην ηειηθφ νδφζηξσκα. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην θάιπκκα δελ έρεη 

ζσζηή εθαξκνγή θαη δεκηνπξγείηαη ζφξπβνο θαηά ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ ην 

ζπγθεθξηκέλν ζα απνμειψλεηαη θαη ζα ηνπνζεηείηαη λέν. 

8. Οη βαζκίδεο απφ θαηφ ρπηνζίδεξν, πιήξσο ηνπνζεηεκέλεο πεζζνεηδψο ζε κέγηζηε 

θαηαθφξπθε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο 30 εθ. ην πνιχ. ε πεξίπησζε εθ ησλ πζηέξσλ 

ηνπνζέηεζεο ησλ βαζκίδσλ απηή ζα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε θνλίαο κε ζπξξηθλνχκελεο ηεο 

εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, δειαδή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ, θαη πιήξεο 

ηνπνζέηεζε ησλ βαζκίδσλ, κεηά ησλ θάζε είδνπο κηθξνυιηθψλ ζπλδέζεσο θαη ηεο 

εξγαζίαο πξνζέγγηζεο, αλνίγκαηνο νπψλ (εθφζνλ νη βαζκίδεο ηνπνζεηεζνχλ κεηά ηελ 

ζθπξνδέηεζε), ηνπνζέηεζεο θαη αζθαινχο παθηψζεσο, ζε ηέηνηα ζέζε ψζηε λα κελ 

παξεκπνδίδεηαη ε είζνδνο ζην θξεάηην θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 

Τπεξεζίαο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ. 

9. Ζ αλίρλεπζε, ππνζηήξημε, πξνζηαζία θαη πξνζσξηλή κεηαηφπηζε ησλ ηπρφλ 

ζπλαληψκελσλ θαηά ηελ εθζθαθή ηνπ θξεαηίνπ έξγσλ θνηλήο σθέιεηαο (αγσγνί 

χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, ηδησηηθέο ζπλδέζεηο, θαιψδηα ΓΔΖ, ΟΣΔ). 

10. Ζ θαζαίξεζε θαη αλαθαηαζθεπή ησλ ηπρφλ πθηζηακέλσλ ζπλαληψκελσλ θάζε είδνπο 

αγσγψλ, θαζψο θαη ε ηπρφλ θαζαίξεζε θαη αλαθαηαζθεπή πθηζηακέλσλ εμσηεξηθψλ 

δηαθιαδψζεσλ, πιελ ηεο κφληκεο κεηαηφπηζεο ησλ παξάιιεισλ έξγσλ θνηλήο σθέιεηαο, 

πνπ απνδεκηψλεηαη ηδηαηηέξσο. 

11. Ζ εμαζθάιηζε ηεο ζηεγαλφηεηαο ησλ νπψλ επί ηνπ ζψκαηνο ηνπ θξεαηίνπ, γηα ηε 

δηέιεπζε ησλ αγσγψλ, απφ ειαζηηθή δηνγθνχκελε κε ην λεξφ ηαηλία ή ηελ ρξεζηκνπνίεζε 

εηδηθψλ ζπλδέζκσλ, πάληα θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο. 
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Γηα έλα ηεκάρην κςλινδπικού θπεαηίος επιζκέτευρ ή ζςμβολήρ ζυληνυηών αγυγών 

ακαθάπηυν νηαζδήπνηε δηαηνκήο κεηά ηνπ απαηηνχκελνπ θπιηλδξηθνχ ιαηκνχ απηνχ, 

θαηαζθεπαδνκέλνπ ζηηο θαζνξηδφκελεο ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε 

ππνδεηρζεί απφ ηελ Δπίβιεςε, αλεμαξηήησο χςνπο, πιήξσο πεξαησκέλνπ κε δηαζηάζεηο, πάρε, 

νπιηζκφ ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ησλ ηππηθψλ θξεαηίσλ ηεο κειέηεο, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ. 

Δλαιιαθηηθά  κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Δπίβιεςε, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

πποκαηαζκεςαζμένα θπεάηια από οπλιζμένοςρ ηζιμενηένιοςρ πποκαηαζκεςαζμένοςρ 

δακηςλίοςρ, αθνχ ππνζηνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο δνθηκαζίεο θαη είλαη ηεο απνιχηνπ εγθξίζεσο 

ηεο Τπεξεζίαο. 

 

Σιμέρ μονάδορ : 

Άπθπο 

ηιμολογίος 

 Απθπα 

αναθεώπηζηρ 

ΔΤΡΩ 

(Οινγξάθσο) 

ΔΤΡΩ 

(Αξηζκεηηθψο) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

13 Σύπος 

Iα 

ΤΓΡ 6081.1  10% Υίιηα εθαηφλ  1.140,00 € 

  ΤΓΡ 6752  20% ζαξάληα  

  ΤΓΡ 6302  20%   

  ΤΓΡ 6328  50% 

ΟΓΟ 4521.Β  10% 

  

 

 

 

Άπθπο A.T. 14 

 

Φπεάηιο καηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-2, ονομαζηικήρ διαμέηπος D 800 mm, με ύτορ 

ζηοισείυν βάζηρ και κώνος 1,10 m, δύο ειζόδυν και μιαρ εξόδος διαμέηπος έυρ D 

315 mm  

 (Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6711.7) 

Πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα θαηά ΔΙΟΣ EN 13598-2 απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν 

πνιπβπλνρισξίδην (PVC- U), πνιππξνππιέλην (ΡΡ) ή πνιπαηζπιέλην (PE), ζηεγαλά, κε φια ηα 

απαηηνχκελα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ζηεγάλσζεο, θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε ππφ ην 

θαηάζηξσκα νδψλ, ζε βάζνο κέρξη 6,00 m. 

Σα θξεάηηα πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν ηνπ ζαιάκνπ (DΛ), ηνλ 

αξηζκφ θαη ηελ δηάκεηξν ησλ εηζφδσλ θαη εμφδσλ θαη απνηεινχληαη απφ ην ρπηφ ζηνηρείν 

βάζεο, ηνλ ζάιακν ν νπνίνο δηακνξθψλεηαη ζην εθάζηνηε απαηηνχκελν χςνο κε ζηνηρείν 

δηακφξθσζεο ζαιάκνπ (εηδηθφ ηεκάρην) ηνπ παξαγσγνχ ησλ θξεαηίσλ θαηά ΔΙΟΣ EN 

13598-2, ηελ θσληθή απφιεμε (θεληξηθή ή έθθεληξε) θαη ηνλ δαθηχιην έδξαζεο ηνπ 

θαιχκκαηνο ζηελ ζηέςε, γηα ηελ θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ. 

Ζ βάζε ηνπ θξεαηίνπ ζα είλαη κνλνιηζηθήο θαηαζθεπήο κε δηακνξθψζεηο ξχζεσλ (θαλάιηα 

ξνήο) ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ αγσγψλ. Οη είζνδνη θαη έμνδνη ζα είλαη 

πξνδηακνξθσκέλεο ζην εξγνζηάζην κε ηππνπνίεζε θαηά ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν ησλ 

ζσιήλσλ, ελψ ζα παξέρεηαη δπλαηφηεηα δηάηξεζεο γηα ζχλδεζε ζσιήλσλ ζε νπνηνδήπνηε 

χςνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε έξγνπ. 

Ζ θσληθή απφιεμε ζα θέξεη ζηαζεξή ή ηειεζθνπηθή πξνέθηαζε, δηακέηξνπ αληίζηνηρεο ησλ 

δηαζηάζεσλ ηνπ θαιχκκαηνο θαη ζα ζπλαξκφδεηαη κε ηνλ ζάιακν κέζσ ζηεγαλνπνηεηηθνχ 

δαθηπιίνπ. 

ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

• Ζ πξνκήζεηα ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ θξεαηίνπ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ 

κειέηε δηαζηάζεσλ κε ηηο αλαινγνχζεο βαζκίδεο επίζθεςεο, ηνπο δαθηπιίνπο 

ζηεγάλσζεο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο εμαξηήκαηα ζχλδεζεο κε ηνπο 

αγσγνχο εηζφδνπ εμφδνπ (απφ PVC, PE, PP ή ηζηκεληνζσιήλεο, ζχκθσλα κε ηελ 
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κειέηε). 

• Ζ εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο ζε θάζε είδνπο έδαθνο, ζηηο πξνβιεπφκελεο δηαζηάζεηο κε 

κεραληθά κέζα (κε ή ρσξίο ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε), νη ηπρφλ απαηηνχκελεο 

αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο, ε θνξηνεθθφξησζε ησλ πιενλαδφλησλ 

πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, νη ηπρφλ 

απαηηνχκελεο εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηνλ εληνπηζκφ αγσγψλ θαη δηθηχσλ, νη απαηηνχκελεο 

θαζαηξέζεηο – απνμειψζεηο θαη νη ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο. 

• Ζ ζπλαξκνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θξεαηίνπ θαη ε ζχλδεζε κε ηνπο 

εηζεξρφκελνπο θαη εμεξρφκελνπο αγσγνχο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

πξνκεζεπηή ηνπ θξεαηίνπ. 

• Ζ ζηαδηαθή επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ κε κέγηζην 

κέγεζνο θφθθνπ 25 mm (ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θνζθίληζκα ησλ πξντφλησλ, εάλ απαηηείηαη 

γηα ηελ παξαθξάηεζε θφθθσλ κεγαιπηέξνπ κεγέζνπο), θαηά ζπκππθλσκέλεο ζηξψζεηο 

πάρνπο έσο 50 cm. Αξρηθά ζα επαλεπηρψλεηαη ην ζηνηρείν ηεο βάζεο (αθνχ νινθιεξσζνχλ 

νη ζπλδέζεηο), ζηελ ζπλέρεηα ν ζάιακνο θαη ηειηθά ε θσληθή απφιεμε, κε ρξήζε δνλεηηθήο 

πιάθαο ή αλαιφγνπ εμνπιηζκνχ. 

Δλαιιαθηηθά, πιήξσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ηνπ νξχγκαηνο κε πιηθά ειεγρφκελεο 

ρακειήο αληνρήο (ΤΔΥΑ, CLSM) 

Δπηζήκαλζε: 

• ηα ζηνηρεία δηακφξθσζεο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ θξεαηίνπ ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηελ κειέηε 

χςνπο, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ (DΛ) ίζεο κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ ζηνηρείνπ ρπηήο βάζεσο, 

δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο ηνπιάρηζηνλ SN4 θαηα ΔΙΟΣ ΔΛ ISO 9969, κε ηηο αλαινγνχζεο 

βαζκίδεο θαζφδνπ ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα ζρεηηθά ππνάξζξα ηνπ παξφληνο. 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ θξεαηίνπ, πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή ηνπ θχξηνπ άξζξνπ ε ηηκή 

ηνπ αληίζηνηρνπ ζηνηρείνπ δηακφξθσζεο ηνπ ζαιάκνπ, ζην απαηηνχκελν χςνο, απφ ην 

αληίζηνηρν ππνάξζξν ηνπ παξφληνο. 

• ην θάιπκκα ηνπ θξεαηίνπ, θέξνπζαο ηθαλφηεηαο θαηά ΔΙΟΣ ΔΛ 124, ηηκνινγείηαη 

ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ (αλάινγα κε ην πιηθφ θαηαζθεπήο) 

 

Σηκή αλά ηεκάρην πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ θξεαηίνπ (ηεκ), αλάινγα κε ηελ εζσηεξηθή 

δηάκεηξν (ID) θαη ηνλ αξηζκφ θαη δηάκεηξν ησλ εηζφδσλ/εμφδσλ, θαη αλά κέηξν κήθνπο 

ζηνηρείνπ δηακφξθσζεο ζαιάκνπ. 

Σιμή μονάδορ: 

ΔΤΡΩ : Πενηακόζια εβδομήνηα                                                    (570,00 €) 

 

 

 

Άπθπο A.T. 15 

ηοισείο διαμόπθυζηρ θαλάμος θπεαηίος καηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-2, , ονομαζηικήρ 

διαμέηπος D 800 mm, με ηιρ ανηίζηοισερ βαθμίδερ καθόδος 

(Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6711.7) 

 

 Πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα θαηά ΔΙΟΣ EN 13598-2 απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν 

πνιπβπλνρισξίδην (PVC- U), πνιππξνππιέλην (ΡΡ) ή πνιπαηζπιέλην (PE), ζηεγαλά, κε φια ηα 

απαηηνχκελα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ζηεγάλσζεο, θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε ππφ ην 

θαηάζηξσκα νδψλ, ζε βάζνο κέρξη 6,00 m. 

Σα θξεάηηα πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν ηνπ ζαιάκνπ (DΛ), ηνλ 

αξηζκφ θαη ηελ δηάκεηξν ησλ εηζφδσλ θαη εμφδσλ θαη απνηεινχληαη απφ ην ρπηφ ζηνηρείν 

βάζεο, ηνλ ζάιακν ν νπνίνο δηακνξθψλεηαη ζην εθάζηνηε απαηηνχκελν χςνο κε ζηνηρείν 

δηακφξθσζεο ζαιάκνπ (εηδηθφ ηεκάρην) ηνπ παξαγσγνχ ησλ θξεαηίσλ θαηά ΔΙΟΣ EN 

13598-2, ηελ θσληθή απφιεμε (θεληξηθή ή έθθεληξε) θαη ηνλ δαθηχιην έδξαζεο ηνπ 

θαιχκκαηνο ζηελ ζηέςε, γηα ηελ θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ. 
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Ζ βάζε ηνπ θξεαηίνπ ζα είλαη κνλνιηζηθήο θαηαζθεπήο κε δηακνξθψζεηο ξχζεσλ (θαλάιηα 

ξνήο) ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ αγσγψλ. Οη είζνδνη θαη έμνδνη ζα είλαη 

πξνδηακνξθσκέλεο ζην εξγνζηάζην κε ηππνπνίεζε θαηά ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν ησλ 

ζσιήλσλ, ελψ ζα παξέρεηαη δπλαηφηεηα δηάηξεζεο γηα ζχλδεζε ζσιήλσλ ζε νπνηνδήπνηε 

χςνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε έξγνπ. 

Ζ θσληθή απφιεμε ζα θέξεη ζηαζεξή ή ηειεζθνπηθή πξνέθηαζε, δηακέηξνπ αληίζηνηρεο ησλ 

δηαζηάζεσλ ηνπ θαιχκκαηνο θαη ζα ζπλαξκφδεηαη κε ηνλ ζάιακν κέζσ ζηεγαλνπνηεηηθνχ 

δαθηπιίνπ. 

ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

• Ζ πξνκήζεηα ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ θξεαηίνπ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ 

κειέηε δηαζηάζεσλ κε ηηο αλαινγνχζεο βαζκίδεο επίζθεςεο, ηνπο δαθηπιίνπο 

ζηεγάλσζεο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο εμαξηήκαηα ζχλδεζεο κε ηνπο 

αγσγνχο εηζφδνπ εμφδνπ (απφ PVC, PE, PP ή ηζηκεληνζσιήλεο, ζχκθσλα κε ηελ 

κειέηε). 

• Ζ εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο ζε θάζε είδνπο έδαθνο, ζηηο πξνβιεπφκελεο 

δηαζηάζεηο κε κεραληθά κέζα (κε ή ρσξίο ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε), νη ηπρφλ 

απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο, ε θνξηνεθθφξησζε ησλ 

πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε, νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηνλ εληνπηζκφ αγσγψλ θαη 

δηθηχσλ, νη απαηηνχκελεο θαζαηξέζεηο – απνμειψζεηο θαη νη ηπρφλ απαηηνχκελεο 

αληιήζεηο. Ζ ζπλαξκνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θξεαηίνπ θαη ε ζχλδεζε κε ηνπο 

εηζεξρφκελνπο θαη εμεξρφκελνπο αγσγνχο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

πξνκεζεπηή ηνπ θξεαηίνπ. 

• Ζ ζηαδηαθή επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ κε κέγηζην 

κέγεζνο θφθθνπ 25 mm (ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θνζθίληζκα ησλ πξντφλησλ, εάλ 

απαηηείηαη γηα ηελ παξαθξάηεζε θφθθσλ κεγαιπηέξνπ κεγέζνπο), θαηά ζπκππθλσκέλεο 

ζηξψζεηο πάρνπο έσο 50 cm. Αξρηθά ζα επαλεπηρψλεηαη ην ζηνηρείν ηεο βάζεο (αθνχ 

νινθιεξσζνχλ νη ζπλδέζεηο), ζηελ ζπλέρεηα ν ζάιακνο θαη ηειηθά ε θσληθή απφιεμε, κε 

ρξήζε δνλεηηθήο πιάθαο ή αλαιφγνπ εμνπιηζκνχ. 

Δλαιιαθηηθά, πιήξσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ηνπ νξχγκαηνο κε πιηθά ειεγρφκελεο 

ρακειήο αληνρήο (ΤΔΥΑ, CLSM) 

Δπηζήκαλζε: 

• ηα ζηνηρεία δηακφξθσζεο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ θξεαηίνπ ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηελ κειέηε 

χςνπο, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ (DΛ) ίζεο κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ ζηνηρείνπ ρπηήο βάζεσο, 

δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο ηνπιάρηζηνλ SN4 θαηα ΔΙΟΣ ΔΛ ISO 9969, κε ηηο αλαινγνχζεο 

βαζκίδεο θαζφδνπ ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα ζρεηηθά ππνάξζξα ηνπ παξφληνο. 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ θξεαηίνπ, πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή ηνπ θχξηνπ άξζξνπ ε ηηκή 

ηνπ αληίζηνηρνπ ζηνηρείνπ δηακφξθσζεο ηνπ ζαιάκνπ, ζην απαηηνχκελν χςνο, απφ ην 

αληίζηνηρν ππνάξζξν ηνπ παξφληνο. 

• ην θάιπκκα ηνπ θξεαηίνπ, θέξνπζαο ηθαλφηεηαο θαηά ΔΙΟΣ ΔΛ 124, ηηκνινγείηαη 

ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ (αλάινγα κε ην πιηθφ θαηαζθεπήο) 

 

Σηκή αλά ηεκάρην πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ θξεαηίνπ (ηεκ), αλάινγα κε ηελ εζσηεξηθή δηάκεηξν 

(ID) θαη ηνλ αξηζκφ θαη δηάκεηξν ησλ εηζφδσλ/εμφδσλ, θαη αλά κέηξν κήθνπο ζηνηρείνπ 

δηακφξθσζεο ζαιάκνπ. 

Σηκή αλά κκ ζηνηρείνπ δηακφξθσζεο ζαιάκνπ. 

Σιμή μονάδορ: 

ΔΤΡΩ : Σπιακόζια πενήνηα εςπώ                                           (350,00 €) 
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Άπθπο A.T. 16 

Καλύμμαηα θπεαηίυν από ζςνθεηικά ςλικά, καθαπού ανοίγμαηορ D 600mm, κλάζηρ 

D400 καηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124 

(Κυδικόρ Αναθεώπηζηρ 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 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. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

Σιμή μονάδορ :  

ΔΤΡΩ : Δκαηόν  εβδομήνηα πένηε                                                       ( 175.00 € ) 

 

 

Άπθπο A.T. 17 

Πποζαπμογή καλςμμάηυν θπεαηίυν ζηην ηελική ζηάθμη ηηρ οδού 

Για ηην αναθεώπηζη ( ΤΓΡ 6328) 

Πξνζαξκνγή θαιπκκάησλ θξεαηίσλ ζηελ ηειηθή ζηάζκε ηνπ δξφκνπ, δειαδή αθαίξεζε ησλ 

ππαξρφλησλ θαιπκκάησλ, επηκήθπλζε ή θαζαίξεζε ηκήκαηνο ησλ ιαηκψλ ή πιάθαο ησλ 

θξεαηίσλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζην πςφκεηξν ηνπ δξφκνπ θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπ 

θαιχκκαηνο ζηελ ηειηθή λέα ζέζε.  

ηελ εξγαζία πεξηιακβάλεηαη θάζε πιηθφ θαη κηθξνυιηθφ πνπ ζα ρξεηαζηεί σο θαη θάζε 

απαξαίηεηε εξγαζία, φπσο ε πεξηκεηξηθή εθζθαθή ηνπ θαιχκκαηνο, ε αθαίξεζε ηεο ζηεθάλεο, 

ε θαηαζθεπή ηνπ απαξαίηεηνπ μπιφηππνπ θαη ε ζθπξνδέηεζε ηεο επηκήθπλζεο ή ελαιιαθηηθά ε 

θαζαίξεζε ηνπ ππάξρνληνο ιαηκνχ ή πιάθαο θαη ε πιήξε θαη ζσζηή επαλαηνπνζέηεζε ηνπ 

θαιχκκαηνο φπσο θαη θάζε πξφζζεηε εξγαζία. 

Γηα έλα ηεκάρην πξνζαξκνγήο θξεαηίνπ ζηελ ηειηθή ζηάζκε ηεο νδνχ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

παξφλ άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ. 

 

Σιμή μονάδορ :  

ΔΤΡΩ : Δκαηόν πενήνηα                                                                  (150,00 € ) 

 

 

Άπθπο A.T. 18 

Παποσή ακαθάπηυν με θπεάηιο 

Για ηην αναθεώπηζη ( ΤΓΡ 6081.1  20% - ΤΓΡ 6711.1 40% - ΤΓΡ 6068  30% - ΟΓΟ 

4521.Β 10%) 

Γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο πιήξνπο παξνρήο αθαζάξησλ, αλεμάξηεηα απφ ην κήθνο ηεο ζε αγσγφ 

νηαζδήπνηε δηακέηξνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη εξγαζίεο, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο εξγαζίεο  πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 1 ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη εηδηθψηεξα: 

1. Ζ εθζθαθή, απνθάιπςε ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ απνρέηεπζεο, ε δηάλνημε νπήο 

θαηάιιειεο δηακέηξνπ ζηνλ θεληξηθφ αγσγφ, κε εηδηθφ θνπηηθφ εξγαιείν, απαγνξεπνκέλεο 

ηεο ρξήζεο θινγίζηξνπ, ε εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο γηα ηε δηέιεπζε ηεο παξνρήο, ε 

θαζαίξεζε ή μεηξχπεκα ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ηνπ ηπρφλ ππάξρνληνο θξεαηίνπ ηεο παξνρήο 

επί ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ε απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο. 

2. Ζ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε, ζηεγανή ζχλδεζε θαη δνθηκαζία ηνπ ζσιήλα ηεο παξνρήο 

απφ ζσιήλεο Φ160 πνιπαηζπιελίνπ HDPE ή πνιππξνππιελίνπ δηπινχ δνκεκέλνπ 

ηνηρψκαηνο θαη φισλ ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ (εκηηαπ, εηδηθφ εμάξηεκα ζχλδεζεο, θακπχιεο, 

πιηθά-εξγαζία ζπλδεζεο θιπ.), ε εξγαζία γηα ηε ζηεγαλή ζχλδεζε ηεο παξνρήο ζην 

θξεάηην θαη ζηνλ αγσγφ αθαζάξησλ θαη θάζε άιιε εξγαζία θαη πιηθφ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηα ζρέδηα θαη ηελ Πξνδηαγξαθή, ή πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ ιφγσ ησλ ηνπηθψλ 

ζπλζεθψλ, γηά ηελ πιήξε θαη ζηεγαλή εγθαηάζηαζε ηεο παξνρήο. 
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3. Ο εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν θαη ε επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο ηνπ θεληξηθνχ 

αγσγνχ θαη ηεο παξνρήο κε ζξαπζηφ πιηθφ ηεο ΠΣΠ Ο150 ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο. 

4. Ζ θαηαζθεπή ή ηνπνζέηεζε ηνπ θξεαηίνπ ζχλδεζεο παξνρήο ηεο απνρέηεπζεο, απφ 

άνπιν ζθπξφδεκα ή πιαζηηθφ απφ πνιπαηζπιέλην ή πνιππξνππιέλην έηνηκνπ γηα 

ιεηηνπξγία κε δηακφξθσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θαη ηηο ζσιελψζεηο θνξκνχ Φ160 

ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζην πεδνδξφκην ή κέζα ζηελ ηδηνθηεζία (ζηνλ 

αθάιππην ρψξν) ή ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο επί ηφπνπ 

νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο.  

ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή θξεαηίνπ γηα ηε ζχλδεζε ηεο παξνρήο 

ηεο απνρέηεπζεο θαη ππάξρεη έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο ζα αθαηξείηαη ην 40% ηεο 

ηηκήο ηεο παξνρήο. 

5. Ζ πξνκήζεηα θαη πιήξεο ηνπνζέηεζε επί ηνπ θξεαηίνπ, ζηεγαλνχ θαιχκκαηνο θξεαηίνπ 

παξνρήο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν, ηεο απνιχηνπ εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, θαηά ηα ινηπά 

ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο. 

6. Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ κε ηα ίδηα πιηθά (ζθπξφδεκα θαη πιάθεο), θαη ε 

ηειηθή δηεπζέηεζε ηνπ θξεαηίνπ ψζηε λα ππάξρεη άξηζηε πξνζαξκνγή ηνπ κε ην 

πεδνδξφκην ή γεληθά ηνλ πεξηβάιινληα απηνχ ρψξν. 

Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άπθπο 1 ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. Ρεηά 

αλαθέξεηαη φηη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε θαζαίξεζε 

ησλ ηπρφλ πθηζηακέλσλ αγσγψλ θαζψο θαη ε θαζαίξεζε πθηζηακέλσλ εμσηεξηθψλ 

δηαθιαδψζεσλ. 

 

Ζ ηηκή ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαιχπηεη θαη ηελ θαηαζθεπή λέαο κεκνλσκέλεο παξνρήο – 

απνρέηεπζεο ζε πθηζηάκελν αγσγφ. 

 

Γηα έλα ηεκάρην μιαρ πλήποςρ παποσήρ ακαθάπηυν, αλεμάξηεηα απφ ην κήθνο ηεο ζε αγσγφ 

νηαζδήπνηε δηακέηξνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ. 

 

Σιμή μονάδορ : 

ΔΤΡΩ : Σπιακόζια                                                                      (300,00 € ) 

 

 

Άπθπο A.T. 19 

Φπεάηια επιζκέτευρ ζυληνυηών αγυγών ομβπίυν 

Για ηην αναθεώπηζη ( ΤΓΡ 6081.1 10% - ΤΓΡ 6752 20% -ΤΓΡ 6301  20% - ΤΓΡ 6328 

40% - ΟΓΟ 4521.Β 10%)) 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελφο νξζνγσληθνχ θξεαηίνπ επηζθέςεσο, ζπκβνιήο, ζηξνθήο 

ή πηψζεο ζσιελσηψλ αγσγψλ νκβξίσλ, νηαζδήπνηε δηαηνκήο κεηά ηνπ απαηηνχκελνπ 

νξζνγσληθνχ ιαηκνχ απηνχ, ειάρηζησλ εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 55x75 εθ. θαη ζχκθσλα κε ηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο, κε ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη ηελ εξγαζία, 

θαηαζθεπαδνκέλνπ ζηηο θαζνξηδφκελεο ζηελ θαηά κήθνο ηνκή ηνπ αγσγνχ ζέζεηο, θαη ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε ππνδεηρζεί απφ ηελ Δπίβιεςε, αλεμαξηήησο χςνπο, πιήξσο 

πεξαησκέλνπ, κε δηαζηάζεηο, πάρε, νπιηζκφ ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ησλ ηππηθψλ 

θξεαηίσλ ηεο κειέηεο, θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

Ζ ηηκή πεξηιακβάλεη νινθιήξσζε ηνπ θξεαηίνπ πξνο θαλνληθή ιεηηνπξγία ήηνη ηελ απαηηνχκελε 

εθζθαθή, αληηζηεξίμεηο πξαλψλ θαη παξεηψλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ηηο ηπρφλ δπζρέξεηεο εθ 

ηεο ζπλαληήζεσο νπνησλδήπνηε αγσγψλ, εκπνδίσλ, εγθαηαζηάζεσλ Οξγαληζκψλ Θνηλήο 

Ωθειείαο, αλαπεηάζεηο, θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο θάζε είδνπο γηα πξνζσξηλή απφζεζε 

θαη νξηζηηθή απνκάθξπλζε ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ, ηελ επίρσζε 

ηνπ ελαπνκέλνληνο θελνχ κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ (3Α), ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ 

αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, ηελ ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθψλ εκπνδίσλ, ηελ θαηαζθεπή ησλ 

ηχπσλ, εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ, ην ζθπξφδεκα πνηφηεηαο C16/20 γηα ηα ηνηρψκαηα ηνπ 

θξεαηίνπ, ηνλ ππζκέλα, ηελ πιάθα επηθαιχςεσο θαη ην ιαηκφ, ηνλ νπιηζκφ φπσο θαίλεηαη ζηα 

εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο Τπεξεζίαο, ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζψκαηνο ηνπ θξεαηίνπ θαη ηνπ 

απαηηνπκέλνπ νξζνγσληθνχ ιαηκνχ, ηε δηακφξθσζε ηεο ξνήο ηνπ ππζκέλα ηνπ θξεαηίνπ θαη ην 

ππφζηξσκα έδξαζεο απηνχ ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο Τπεξεζίαο θαη θαηά ηα ινηπά 

φπσο θαζνξίδνληαη ιεπηνκεξψο ζηο άπθπο 1 ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 
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Δηδηθψηεξα ζηε ηηκή εθηφο απφ ηελ εθζθαθή, ηηο επηρψζεηο θαη ηηο απνθαηαζηάζεηο ηνπ 

αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο κε φιεο ηηο επηβαξχλζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ιεπηνκεξψο ζην άξζξν 1 

ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη επί πιένλ θαη νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

1. Ο εμσηεξηθφο θαη εζσηεξηθφο μπιφηππνο ή κεηαιιφηππνο επίπεδεο ή θακπχιεο 

επηθάλεηαο εγρχζεσο ή δηαζηξψζεσο ζθπξνδέκαηνο, αλεμαξηήησο κνξθήο, δηαζηάζεσλ 

θαη ζέζεσο πεξηιακβαλνκέλεο θάζε δαπάλεο γηα θζνξά θαη απφζβεζε μπιείαο θαη άιισλ 

πιηθψλ, θνξηνεθθνηξψζεηο θαη κεηαθνξέο, αθξηβή κφξθσζε, ηνπνζέηεζε, ζηεξέσζε, 

θαηάβξεγκα, επάιεηςε, απνμήισζε θαη θαζαξηζκφ, ηθξηψκαηα, ήινπο θαη ζπλδέζεηο θαη 

θάζε άιιε επί κέξνπο εξγαζίαο θαη επηβάξπλζε απαηηνχκελε γηα ηε πιήξε θαη έληερλε 

εθηέιεζε ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο Σ.Π. 

2. Σν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20, C12/15, C8/10 πεξηεθηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 350, 

300 θαη 250 ργξ. ηζηκέληνπ αλά κ3 έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ 

ζψκαηνο ηνπ θξεαηίνπ, ηεο ξνήο θπξίνπ αγσγνχ θαη ζπκβαιιφλησλ, ζχκθσλα κε ηα 

ζρέδηα ηεο Τπεξεζίαο θαη ηηο Σ.Π. γηα νπιηζκέλα θαη άνπια ζθπξνδέκαηα, αλεμαξηήησο 

δηαζηάζεσλ θαη ζέζεσο, δειαδή γηα ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ έξγσλ, 

απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε κεηαθνξάο φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ ζχκθσλα κε ηηο 

κειέηεο ζχλζεζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (αδξαλή, ηζηκέλην, λεξφ) κε φιεο ηηο δαπάλεο γηα 

ηελ αλάκημε, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε, ζπκπχθλσζε, ζηεγαλσηηθφ κάδεο ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ αλάινγνπ πξντφληνο, θαη κε φιεο ηηο δαπάλεο ησλ κεραλεκάησλ 

κεηαθνξάο, αλχςσζεο, αλάκημεο, έγρπζεο, δφλεζεο θ.ιπ., πξνζηαζία θαη ζπληήξεζε θαη 

θάζε επί κέξνπο επηβαξχλζεηο, φπσο π.ρ. γηα ππεξβάιινληα φγθν,αληηκεηψπηζε πδάησλ, 

δνθηκέο θαη ειέγρνπο, θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο. 

3. Ο απαηηνχκελνο ζηδεξνχο νπιηζκφο S500s απφ ξάβδνπο επζχγξακκεο ή δνκηθφ πιέγκα, 

γηα ηε θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ κεηά ηεο δαπάλεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο, θνπήο, 

θαηεξγαζίαο, θζνξάο πιηθνχ, θαη πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο θαη κεηά ηεο επηβαξχλζεσο γηα 

ζχξκα πξνζδέζεσο, κηθξνυιηθά θαη θάζε άιιε επη κέξνπο εξγαζία θαη δαπάλε 

απαηηνχκελε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο Σ.Π. 

4. Ζ δηπιή αζθαιηηθή ζηεγαλσηηθή επάιεηςε εμσηεξηθά ησλ επηθαλεηψλ ζθπξνδεκάησλ 

(ζψκα θξεαηίνπ, πιάθα θαη ιαηκφο), πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο πξνκήζεηαο, 

θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη κεηαθνξάο ηνπ πιηθνχ, ηεο θαηεξγαζίαο θαη αλακίμεσο ηνχηνπ, 

ησλ επηβαξχλζεσλ γηα ηπρφλ δνθηκέο θαη ειέγρνπο θαη θάζε άιιεο αλαγθαίαο επη κέξνπο 

εξγαζίαο θαη δαπάλεο ζχκθσλα κε ηηο Σ.Π. 

5. Ζ δηπιή επάιεηςε φισλ ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ζθπξνδεκάησλ (ζψκα θξεαηίνπ, 

νξνθή), κε πιαζηνειαζηηθή πξνζηαηεπηηθή βαθή γηα ζηεγάλσζε ζθπξνδέκαηνο ζε δχν 

ζηξψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ήηνη αζηάξσκα ησλ επηθαλεηψλ κε 

primer ζε κία ζηξψζε θαη δηάζηξσζηο δχν ζηξψζεσλ κε πιαζηνειαζηηθή βαθή θαη ηνπ 

πεδνδξνκίνπ κε αληηνιηζζεηηθφ επίρξηζκα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ αληίζηνηρσλ 

πξντφλησλ, ηεο απνιχηνπ εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο 

πξνκήζεηαο, θνξηνεθθνξηψζεσο θαη κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ, ηεο θαηεξγαζίαο θαη 

αλακίμεσο απηψλ, ηεο επηβάξπλζεο γηα ηπρφλ δνθηκέο θαη ειέγρνπο θαη θάζε άιιεο 

δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο ζηεγαλσηηθήο επάιεηςεο 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο, θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη κεηαθνξάο ησλ 

πιηθψλ, ηεο θαηεξγαζίαο θαη αλακίμεσο ηνχησλ, ησλ επηβαξχλζεσλ γηα ηπρφλ δνθηκέο θαη 

ειέγρνπο θαη θάζε άιιε αλαγθαία επί κέξνπο εξγαζία θαη δαπάλε ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 

θαη ηηο Σ.Π. 

6. Ζ κφξθσζε ηεο ξνήο (γηα ηα θξεάηηα ζπκβνιήο φπνπ πξνβιέπεηαη κειινληηθά λα 

ζπκβάιιεη έηεξνο αγσγφο) ησλ ηπρφλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, ε θαηαζθεπή ηεο νπήο 

ζπλδέζεσο ηνπ ζπκβάιινληνο ζηηο δηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα ζρέδηα σο θαη ε 

εξγαζία ηνπνζέηεζεο ηεκαρίνπ αλακνλήο (αγσγνχ) γηα ηελ κειινληηθή ζχλδεζε ηνπ 

ζπκβάιινληνο, ζηελ νπνία ζα ηνπνζεηείηαη θαηάιιειν-αζθαιέο εηδηθφ ηεκάρην (ηάπα) γηα 

ηελ αζθαιή έκθξαμή ηνπ. 

7. Ζ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, πξνζέγγηζε θαη ηνπνζέηεζε ηνπ εηδηθνχ ρπηνζηδεξνχ 

θαιχκκαηνο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν, θαηεγνξίαο D400 (ΔΙΟΣ ΔΛ 124), νξζνγσληθνχ 

ζρήκαηνο, κε ειάρηζηεο εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο 0,60x0,45m θαη ειάρηζην βάξνο 90 ριγ., 

θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή, πεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο πξνκήζεηαο, πξνζέγγηζεο, ηνπνζέηεζεο, εμφδσλ δνθηκαζίαο, ηνπ θφζηνπο 
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θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη κεηαθνξάο απφ ην εξγνζηάζην ή ηελ απνζήθε ηνπ πξνκεζεπηή 

ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, σο θαη θάζε άιινπ αλαγθαίνπ πιηθνχ θαη εξγαζίαο γηά ηελ πιήξε 

θαη ιεηηνπξγηθή ηνπνζέηεζε ησλ θαιπκκάησλ θαη ζε ζέζε ηέηνηα ψζηε λα έρεη άξηζηε 

πξνζαξκνγή κε ην ηειηθφ νδφζηξσκα. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην θάιπκκα δελ έρεη ζσζηή 

εθαξκνγή θαη δεκηνπξγείηαη ζφξπβνο θαηά ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ ην ζπγθεθξηκέλν ζα 

απνμειψλεηαη θαη ζα ηνπνζεηείηαη λέν. 

8. Οη βαζκίδεο απφ θαηφ ρπηνζίδεξν, πιήξσο ηνπνζεηεκέλεο πεζζνεηδψο ζε κέγηζηε 

θαηαθφξπθε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο 30 εθ. ην πνιχ. ε πεξίπησζε εθ ησλ πζηέξσλ 

ηνπνζέηεζεο ησλ βαζκίδσλ απηή ζα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε θνλίαο κε ζπξξηθλνχκελεο ηεο 

εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, δειαδή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ, θαη πιήξεο 

ηνπνζέηεζε ησλ βαζκίδσλ, κεηά ησλ θάζε είδνπο κηθξνυιηθψλ ζπλδέζεσο θαη ηεο 

εξγαζίαο πξνζέγγηζεο, αλνίγκαηνο νπψλ (εθφζνλ νη βαζκίδεο ηνπνζεηεζνχλ κεηά ηελ 

ζθπξνδέηεζε), ηνπνζέηεζεο θαη αζθαινχο παθηψζεσο, ζε ηέηνηα ζέζε ψζηε λα κελ 

παξεκπνδίδεηαη ε είζνδνο ζην θξεάηην θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 

Τπεξεζίαο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ 

9. Ζ θαζαίξεζε θαη αλαθαηαζθεπή ησλ ηπρφλ πθηζηακέλσλ ζπλαληψκελσλ θάζε είδνπο 

αγσγψλ, θαζψο θαη ε ηπρφλ θαζαίξεζε θαη αλαθαηαζθεπή πθηζηακέλσλ εμσηεξηθψλ 

δηαθιαδψζεσλ, πιελ ηεο κφληκεο κεηαηφπηζεο ησλ παξάιιεισλ έξγσλ θνηλήο σθέιεηαο, 

πνπ απνδεκηψλεηαη ηδηαηηέξσο. 

10. Ζ εμαζθάιηζε ηεο ζηεγαλφηεηαο ησλ νπψλ επί ηνπ ζψκαηνο ηνπ θξεαηίνπ, γηα ηε 

δηέιεπζε ησλ αγσγψλ, απφ ειαζηηθή δηνγθνχκελε κε ην λεξφ ηαηλία ή κε ηελ ρξήζε 

νπνηνπδήπνηε άιινπ πξφζθνξνπ κέζνπ, ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο. 

Γηα έλα ηεκάρην ελφο οπθογυνικού θπεαηίος επιζκέτευρ ζςμβολήρ, ζηποθήρ ή 

πηώζηρ ζυληνυηών αγυγών ομβπίυν, νηαζδήπνηε δηαηνκήο κεηά ηνπ απαηηνχκελνπ 

νξζνγσληθνχ ιαηκνχ απηνχ, θαηαζθεπαδνκέλνπ ζηηο θαζνξηδφκελεο ζηελ θαηά κήθνο ηνκή ηνπ 

αγσγνχ ζέζεηο, θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε ππνδεηρζεί απφ ηελ Δπίβιεςε, αλεμαξηήησο 

χςνπο, πιήξσο πεξαησκέλνπ κε δηαζηάζεηο, πάρε, νπιηζκφ ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα 

ησλ ηππηθψλ θξεαηίσλ ηεο κειέηεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ. 

Δλαιιαθηηθά  κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Δπίβιεςε, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα πνιπαηζπιελίνπ, ή θξεάηηα απφ νπιηζκέλνπο ηζηκεληέληνπο 

πξνθαηαζθεπαζκέλνπο δαθηπιίνπο, αθνχ ππνζηνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο δνθηκαζίεο θαη είλαη 

ηεο απνιχηνπ εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο. 

Σιμή μονάδορ :  

ΔΤΡΩ :  Υίλια  εκαηόν ηπιάνηα έξι                                                 (1.136,00 €) 

 

 

Άπθπο Α.Σ 20  

Σςπικά θπεάηια ςδποζςλλογήρ 

 

 Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελφο ηππηθνχ θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο αγσγψλ νκβξίσλ 

νηαζδήπνηε δηαηνκήο, θαηαζθεπαδνκέλνπ ζηηο θαζνξηδφκελεο απφ ηελ Δπίβιεςε ζέζεηο, 

αλεμαξηήησο χςνπο, πιήξσο πεξαησκέλνπ κε δηαζηάζεηο, πάρε, νπιηζκφ ζχκθσλα κε ηα 

εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο κε ηνλ αληίζηνηρν αγσγφ ζχλδεζεο ηνπ θξεαηίνπ 

πδξνζπιινγήο κε ηνλ αγσγφ νκβξίσλ, αλεμάξηεηα απφ ην κήθνο ηνπ. 

Ζ ηηκή πεξηιακβάλεη νινθιήξσζε ηνπ θξεαηίνπ γηα πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ήηνη ηελ 

απαηηνχκελε εθζθαθή ηνπ θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη ζε νπνηνδήπνηε 

έδαθνο θαη βάζνο, αληηζηεξίμεηο πξαλψλ θαη παξεηψλ, ηηο ηπρφλ δπζρέξεηεο εθ ηεο ζπλαληήζεσο 

νπνησλδήπνηε αγσγψλ, εκπνδίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ Οξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθειείαο, 

αλαπεηάζεηο, θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο θάζε είδνπο γηα πξνζσξηλή απφζεζε θαη 

νξηζηηθή απνκάθξπλζε ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ, ηελ επίρσζε ηνπ 

ελαπνκέλνληνο θελνχ ησλ νξπγκάησλ κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ (3Α),  ηηο απαηηνχκελεο 

εξγαζίεο θαη πιηθά γηα ηε ζθπξνδέηεζε ηνπ θξεαηίνπ (μπιφηππνο, δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, 

ζηδεξνχο νπιηζκφο), ηε δηπιή επάιεηςε ησλ επηθαλεηψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε ηζηκεληνεηδέο 

ζηεγαλσηηθφ πιηθφ ηεο έγθξηζεο ηεο Δπίβιεςεο. Δπίζεο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα 

κεηαθνξά πξνζέγγηζε θαη ηνπνζέηεζε ηεο ρπηνζηδεξάο εζράξαο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν 

θαηεγνξίαο C 250 (ΔΙΟΣ ΔΛ 124) κε θαζαξέο δηαζηάζεηο αλαινγα κε ηνλ Σχπν 1,2,3 ζχκθσλα 

κε ηα ζρέδηα θαη ηηο ΣΠ. Ζ εζράξα ζα ηνπνζεηείηαη ζε ζέζε ηέηνηα ψζηε λα έρεη άξηζηε 
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πξνζαξκνγή ζην ππάξρνλ ξείζξν ή ην ηειηθφ νδφζηξσκα ζα εγθηβσηίδεηαη ζε ζθπξφδεκα φπσο 

θαίλεηαη ζηα ζρέδηα. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πιήξεο απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο κε 

ην ίδην πιηθφ πνπ ππήξρε πξηλ ηελ θαηαζθεπή, ε ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθψλ εκπνδίσλ θαη 

γεληθψο φιεο νη εξγαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη ιεπηνκεξψο ζην άπθπο 1 ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

Ρεηά αλαθέξεηαη φηη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

θαζαίξεζε θαη αλαθαηαζθεπή ησλ πθηζηακέλσλ αγσγψλ θαζψο θαη ε ηπρφλ θαζαίξεζε θαη 

αλαθαηαζθεπή πθηζηακέλσλ εμσηεξηθψλ δηαθιαδψζεσλ.  

Ο αγσγφο ζχλδεζεο πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα κε ην άπθπο 12 ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. ηελ ηηκή 

ηνπ θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία ζχλδεζεο ηνπ αγσγνχ αθελφο κε ην 

θξεάηην πδξνζπιινγήο θαη αθεηέξνπ κε ην θξεάηην νκβξίσλ ή ηνλ αγσγφ ζηνλ νπνίν 

θαηαιήγεη.  

 

Γηα έλα ηεκάρην ηςπικού θπεαηίος ςδποζςλλογήρ αγυγών ομβπίυν νηαζδήπνηε δηαηνκήο, 

θαηαζθεπαδνκέλνπ ζηηο θαζνξηδφκελεο απφ ηε κειέηε εθαξκνγήο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

ηεο Δπίβιεςεο ζέζεηο, αλεμαξηήησο χςνπο, πιήξσο πεξαησκέλνπ κε δηαζηάζεηο, πάρε θαη 

νπιηζκφ ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ησλ ηππηθψλ θξεαηίσλ ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο 

ηεο Δπίβιεςεο,φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ. 

 

 

 

Τιμές μονάδος :  

 

Άπθ 

ηιμολ 

Σύπορ Απθπα 

αναθεώπηζηρ 

ΔΤΡΩ 

(Οινγξάθσο) 

ΔΤΡΩ 

(Αξηζκεηηθψο) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

20.1 Σύπος 1  ΤΓΡ 6081.1  30% Σεηξαθφζηα ζαξάληα 440,00  € 

 (εζσάπα) ΤΓΡ 6328  30% 

ΤΓΡ 6752  40% 

  

20.2 Σύπος 2  ΤΓΡ 6081.1  30% Πεληαθφζηα ηξηάληα 530,00  € 

 (εζσαπο 

θςπίδα) 

ΤΓΡ 6328  30% 

ΤΓΡ 6752  40% 

  

20.3 Σύπος 3  ΤΓΡ 6081.1  30% Σξηαθφζηα ηξηάληα ηξία 333,00  € 

 (θςπίδα) ΤΓΡ 6328  30% 

ΤΓΡ 6752  40% 
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