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Η.ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

 
Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ 
εξγαζηψλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο 
πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

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

εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο  πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

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

απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ 
θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κε κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα 
άξζξα ηνπ παξφληνο. 

 
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  

πξνθχπηεη ην πξνυπνινγηδφκελν άκεζν θφζηνο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ 
επί κέξνπο εξγαζηψλ ή ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. 
ηηο ηηκέο κνλάδνο απηέο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

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

εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θιπ πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα 
ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ. 

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

βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, 
θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο  ηνπο,  κε ηηο απαηηνχκελεο 
θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη 
ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά 
πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε  αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

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

κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε 
θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ 
Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, 
θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 
36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. νηθ 
4834/25-1-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ 
πεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 Χο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα δηαρείξηζή 
ηνπο. 

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

(ζην Η.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο 
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 
ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο,  νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, 
αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξέζηκσλ 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. 
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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 απαηηνχκελσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 
1.1.5 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ, 

απνκάθξπλζήο ηνπο κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη  νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο 
ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο 
Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 

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

εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε 
ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο 
εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 
1.1.7 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ, εθ‟ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηήκαησλ 
παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θιπ, 
ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

 
ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή 
ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ 
απαηηνχκελνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη 
θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ 
πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, 
ηνηρία θιπ  θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ)  θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ 
ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 
Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  
 
Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ 
εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 
(α)  Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην 

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

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

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

κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινηπέο αζθαιηζηηθέο 
θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηνπ Έξγνπ. 

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

θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ 
κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο 
πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα 
πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ  θιπ, θαζψο θαη νη 
δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο 
αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θιπ) 
θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

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

θχζεσο „‟δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ‟‟ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 
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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 Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ 
απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.  

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 
δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

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

ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ  αδξαλψλ πιηθψλ 
πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ 
επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  

  Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ 
δεκνπξάηεζεο. 

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

πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 
 

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Ο.Κ.Χ. 
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 απαηηνχκελσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ  (ηνπνγξαθηθψλ, 

εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη 
ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο 
Σηκνινγίνπ  

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη  νρεκάησλ,  
(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ 

γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη 
ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 

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

ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 
 

(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m,  γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην 
απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο  

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

θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε  ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ 
ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή 
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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 νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα 
Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο [ΟΚΧ]), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ Σ..Τ. θαη 
γεληθφηεξα ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ Έξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ 
Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Έξγνπ  (ΑΤ-ΦΑΤ) θαη ηνπ  Μεηξψνπ Έξγνπ θαη 
παξαγσγήο ηνπ αξηζκνχ αληηηχπσλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

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

ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο 
κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη‟ αληηπαξάζηαζε κε 
εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, 
πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ  πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

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

δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε), πνπ ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη έγθαηξα γηα έιεγρν ζηελ 
Τπεξεζία. 

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

εληνπηδφκελσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ.   
 
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 φζν 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. 
Καζψο 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. 
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1.1.23 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ. 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 Έξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε 
δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε 
ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε, πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε κεηά ηελ νινθιήξσζε 
ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ), θαζψο θαη νη δαπάλεο  εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ 
ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή 
ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ 
πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ θαη ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ 
κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ), ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ηνπο 
φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

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

εθαξκνγή αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, 
δεκηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο 
ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

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

ηερληθψλ έξγσλ θ.ι.π., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, 
εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηάηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 
1.1.29 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα 

εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο 
ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο επζηάζεηαο πξαλψλ, κειέηεο ηθξησκάησλ, 
κειέηεο εμπγίαλζεο εδάθνπο θιπ. 

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

Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθειείαο (Γ.Δ.Κ.Ο. ή 
Ο.Κ.Χ.), εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

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

Αλαδφρνπ ζην Έξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο 
ζρεηηθέο κειέηεο, ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, θαη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά 
αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ., εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο. 

 
1.1.32 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ  θαη γεληθά φιεο 

νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο 
ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ Έξγνπ. 

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

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

πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ 
Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε: 
(α)  ηαζεξά έμνδα, δειαδή άπαμ αλαιακβαλφκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα 

νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 
(1) Δμαζθάιηζεο θαη δηαξξχζκηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε θχξησλ θαη 

βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ π.ρ.  γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο. 

(2) Αλέγεξζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή 
άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(3) Πεξίθξαμεο ή/θαη δηαηάμεσλ επηηήξεζεο εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ 
εθηέιεζεο εξγαζηψλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(4) Δμνπιηζκνχ  θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ  εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε 
ιεηηνπξγηθήο εηνηκφηεηαο, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο 
ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

(5) Απνκάθξπλζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ 
πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν 
απνδεθηφ  θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 

(6) Κηλεηνπνίεζεο (εηζθφκηζεο ζην εξγνηάμην) ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γεληθήο 
ρξήζεο (π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ), φπσο πξνβιέπεηαη ζην 
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη απνθηλεηνπνίεζεο κε ην πέξαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
ρξφλνπ απαζρφιεζεο. 

(7) Οη δαπάλεο επηζθφπεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο 
ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην άκεζν θφζηνο. 

(8) Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο ησλ ΑΤ/ΦΑΤ (ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο/Φάθεινο 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

(9) Γηα θφξνπο. 
(10) Γηα εγγπεηηθέο. 
(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 
(12) Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ. 
(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
(14) Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο (π.ρ. εμεχξεζεο ρψξσλ γξαθείσλ θαη ινηπψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, απαηηήζεσο γηα κειέηεο πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη απαίηεζε 
ηζρπξήο λνκηθήο ππνζηήξημεο, απαηηήζεηο γηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ κε ιεθζείζεο 
ππφςε αθξαίεο επηηφπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηφκελεο απφ αζθάιηζε). 
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(β)  Υξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Υξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ (πεξηιακβάλεη 
ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ θαζαξψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ 
εγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ) 

(2) Πξνζσπηθνχ γεληθήο επηζηαζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν (ζε πεξίπησζε κε 
κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο 
απαζρφιεζεο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ζην έξγν). Αλεγκέλεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη 
δαπάλεο γηα πξνβιεπφκελεο λφκηκεο απνδεκηψζεηο. Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη 
νη επηζηάηεο, κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, ηερληθά, αζθαιηηθά) δελ 
πεξηιακβάλνληαη. 

(3) Ννκηθήο ππνζηήξημεο  
(4) Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc  κεηάθιεζε 
(5) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ π.ρ. ρξήζε 

απηνθηλήησλ 
(6) Λεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ  
(7) Μεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο 
(8) πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 
(9) Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 
(10) Σν αλαινγνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, 

θφζηνο  έδξαο επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο 
 

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

 
1.4   Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, 
απνδεθηά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη 
δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο 
Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

 
Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο φκβξησλ 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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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ  ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

 

Έξγν : ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ 
ΓΗΑΘΔΖ ΛΤΜΑΣΩΝ ΣΟΤ 
ΟΗΚΗΜΟΤ ΚΑΣΩ ΑΗΣΩΝ 
ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 
(ΔΔΛ-ΓΗΚΣΤΑ) 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: 

 

Πξνυπνινγηζκφο : 

ΦΗΛΟΓΖΜΟ /  

ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΓΔΤΑΖ 

1.536.600  (ρσξίο ΦΠΑ) 

 

 

ΑΡΘΡΑ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ 

 

Άξζξν A.T. 1: Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ HDPE 
ή πνιππξνππιελίνπ δηπινχ δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο SN8 (DN/OD), κε 
απνθαηάζηαζε νδνζηξψκαηνο (αζθαιηηθ ή ηζηκέλην), Φ 250 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: σο πίλαθαο) 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη θαηαζθεπή ελφο ηξέρνληνο κέηξνπ αγσγνχ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ, 
απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ HDPE ή πνιππξνππιελίνπ δηπινχ δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο SN8 
(DN/OD), κε ιεία εζσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-1:2007, δαθηπιηνεηδνχο 
αθακςίαο SN8 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9969, κε κνχθα θαη ειαζηηθφ δαθηχιην, κε πνηφηεηα πιηθνχ, 
δηαζηάζεηο θ.ιπ. ζηνηρεία ζχκθσλα κε ην ηππηθφ ζρέδην ηεο Τπεξεζίαο θαη ηελ αληίζηνηρε 
Σερληθή Πξνδηαγξαθή ηεο κειέηεο, 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 απαηηνχκελσλ 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 παξαθάησ.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη επίζεο : 
 
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 νπνηνδήπνηε πιηθφ θξηζεί δφθηκν, φηαλ απηφ απαηηείηαη πάληα κεηά θαη απφ έγθξηζε ηεο 
Τπεξεζίαο. 

3) Ζ ηπρφλ ρξεζηκνπνίεζε μπινηχπνπ. 
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4) Πξνζσξηλή αζθαιήο έκθξαμε ησλ άθξσλ ηνπ αγσγνχ, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, θαηά 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 γεληθφηεξα 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. 

 
Δηδηθφηεξα ζην παξφλ άξζξν θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ έξγνπ, 
πεξηιακβάλεηαη : 

 
 1. Ζ αλαγλψξηζε ηνπ εδάθνπο θαη εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ εξεπλψλ (εξεπλεηηθψλ ηνκψλ 

θαη γεσηξήζεσλ), ηφζν γηα ηε γλψζε ηεο θχζεσο ηνπ εδάθνπο, φζν θαη ηνλ εληνπηζκφ ηεο 
ζέζε θαη ην είδνο ησλ αγσγψλ Ο.Κ.Χ. θαη ηνλ εληνπηζκφ ηεο αθξηβνχο ζέζεο ησλ πθηζηάκελσλ 
αγσγψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Ζ., πνπ πξφθεηηαη λα ζπλαληεζνχλ, κε εθζθαθέο δηα ρεηξψλ ή κε 
νπνηνδήπνηε κέζν θαη ε αλαζρεδίαζε ηεο φδεπζεο ηνπ αγσγνχ νξηδνληηνγξαθηθά θαη 
πςνκεηξηθά, ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο εθαξκνγήο, ιακβαλνκέλσλ ππφςηλ φισλ ησλ ηπρφλ 
ζπλαληνκέλσλ 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 θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ άξζξνπ. 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 ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-
03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
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 
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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). Καηά 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 
φζε ηπρφλ έθηαζε πνζφηεηαο ήζειε εκθαληζζεί ε αλάγθε ηέηνησλ εξγαζηψλ. Ζ ρξήζε αληιηψλ 
δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ. 
Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζηξαγγηζηεξίνπ θαη ε έθηαζε πνπ ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί, ζα γίλεη κεηά 
απφ ζρεηηθή έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο. 

 
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα ΟΚΧ, φπσο 
θαη ε πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο 
γηα ηελ εθηέιεζε ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηνο ρψξνπ. 

 
δ) Αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ ηνπ ζθάκκαηνο δηα ρξήζεσο νπνηνπδήπνηε θαηαιιήινπ πιηθνχ θαη ησλ 

νησλδήπνηε ηπρφλ απαηηνχκελσλ 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 Κνηλήο Χθειείαο 
(Ο.Κ.Χ.), 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 
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απφ απηή, φπσο θαη ε πξηλ απφ ηελ επίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο θαηαζθεπή αζθαινχο θαη θαηά ηηο 
ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο ή ηνπ αξκνδίνπ Ο.Κ.Χ., 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.Κ.Χ., 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 ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ 
δηθηχσλ'' 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, έθθξηςε 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 10 
εθ. γηα έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο, θαη 15 εθ. γηα έδαθνο βξαρψδεο. Ζ δηάζηξσζε, 
ειαθξά 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.  

 
Δθφζνλ απαηηείηαη θαη κεηά απφ εληνιή ηεο Τπεξεζίαο ζα γίλεηαη εμπγηαληηθή ζηξψζε κε 
ακκνραιηθψδε πιηθά ε κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε 
πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ, απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ε δηάζηξσζε θαη ε 
ζπκπχθλσζή ηνπο κε ρξήζε θαηαιιήινπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ. 

 
ζ) Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε πιαζηηθνχ πιέγκαηνο ζήκαλζεο ππνγείσλ δηθηχσλ, 

ρξψκαηνο κπιέ, πιάηνπο πεξ. 30 cm, 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 ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 
''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ''. 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 νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο 
ή ζηελ δψλε δηέιεπζεο νδηθψλ αμφλσλ, ζα γίλεηαη ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, κε 
δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο 
θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ''. 

 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ δηαβαζκηζκέλνπ 

ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε έθξηςε ζηφ φξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη 
ρεηξσλαθηηθά (φπνπ απαηηείηαη), ε δηάζηξσζε ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ε δηαβξνρή (κε 
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ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ λεξνχ) θαη ε ζπκπχθλσζε κε δνλεηηθνχο 
ζπκππθλσηέο δηαζηάζεσλ αλαιφγσλ ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο, νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί 
βαζκφο ζπκπχθλσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 
95% ηεο ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή 
Proctor (Proctor Modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2).  

 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε κηαο ηνπιάρηζηνλ δνθηκαζίαο αλά 500 Μ3 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. 

 
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 αθαηάιιεισλ 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. 

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

πνπ αθνξά ην παξφλ άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 

ηελ πεξίπησζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, πεξηιακβάλνληαη νη δχν ζηξψζεηο νδνζηξσζίαο 
(ππφβαζε, βάζε), αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε θαη  αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο θαη θάζε 
άιιε εξγαζία θαη πιηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαιή, έληερλε θαη ζχκθσλα κε ηηο ΔΣΔΠ 
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, φπσο θαηά ηα ινηπά παξαθάησ πεξηγξάθεηαη, (γηα ηελ πιήξε 
θαηαζθεπή ηνπο, πεξηιακβαλνκέλεο θάζε είδνπο εξγαζίαο θαη πιηθνχ): 

 
1.Καηαζθεπή ζηξψζεο ππφβαζεο νδνζηξσζίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m απφ 
ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 
"ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηελ 
έθηαζε ηεο επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή ππφγεηα έξγα. ηελ ηηκή κνλάδαο 
πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο, ε κεηαθνξά ηνπο επί 
ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο 
ζπκπχθλσζε ηνπ πιηθνχ κε ηα θαηάιιεια κεραλήκαηα, ηελ απνκάθξπλζε ησλ άρξεζησλ 
πιηθψλ  θαζψο θαη ηελ δαπάλε ησλ δνθηκψλ ζπκπχθλσζεο. 
 
2.Καηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m απφ ζξαπζηά 
αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ηξψζεηο 
νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο 
επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή ππφγεηα έξγα. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε 
πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο, ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε ηνπ πιηθνχ κε ηα 
θαηάιιεια κεραλήκαηα, ηελ απνκάθξπλζε ησλ άρξεζησλ πιηθψλ  θαζψο θαη ηελ δαπάλε ησλ 
δνθηκψλ ζπκπχθλσζεο. 
 
3.Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε αλαζθάιησηεο επηθάλεηαο κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-0 ή κε 
φμηλν αζθαιηηθφ γαιάθησκα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε 
ππαίζξηα θαη ππφγεηα έξγα, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-01 "Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε". 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ 
απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 
απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ 
δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα 
πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε 
ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν δηαλνκέα αζθάιηνπ 
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(Federal) ή κε νπνηνδήπνηε δφθηκν κέζν ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ε επαλαζέξκαλζε ηνπ 
δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη), ε ελδερφκελε δηάζηξσζε αδξαλνχο πιηθνχ 
επηθάιπςεο κε ηελ αμία παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απηνχ ζηνλ ηφπν 
δηάζηξσζεο θαη θάζε άιιε απαηηνχκελε δαπάλε (εξγαζία θαη πιηθά) γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε 
εθηέιεζε ηεο ππφςε εξγαζίαο. 

 
4.Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο θαη ειάρηζηνλ 70 mm , ζε ππφγεηα 
θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε αζθαιηφκηγκα 
παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ 
Α 12,5 ή Α 20, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 
"Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο". ηελ ηηκή κνλάδαο 
πεξηιακβάλνληαη ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ αδξαλψλ πιηθψλ 
θαη ηεο αζθάιηνπ κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ε παξαγσγή ηνπ 
αζθαιηνκίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο,  ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνχ 
αζθαιηνκίγκαηνο επί ηφπνπ, ε δηάζηξσζή ηνπ κε fηnisher ή κε νπνηνδήπνηε δφθηκν κέζν ηεο 
εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ε θπιίλδξσζε ηνπ 
αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ψζηε λα πξνθχςεη ε 
πξνδηαγξαθφκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιφηεηα θαη ε πιήξεο ζπκπχθλσζε θαη επηκειήο 
ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελψζεσλ γηα ηελ εμάιεηςε ησλ επηθαλεηαθψλ ηρλψλ. 
Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηε ζπλαξκνγή ηνπ λένπ αζθαιηνκίγκαηνο κε ην 
πθηζηάκελν ζηηο παξπθέο ηνπ νξχγκαηνο. ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο 
ελζσκαηνπκέλεο αζθάιηνπ 

 
Κακκία εξγαζία θαηαζθεπήο αζθαιηηθνχ δελ ζα εθηειείηαη πξν ηεο επηηπρνχο εξγαζηεξηαθήο 
έξεπλαο ηεο πξνεγνχκελεο ζηξψζεο. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ ην πθηζηάκελν νδφζηξσκα είλαη απφ ζθπξφδεκα, αληί γηα ηηο εξγαζίεο 
ησλ παξαγξάθσλ 3 έσο 4 πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ε απνθαηάζηαζε ζα γίλεηαη, κεηά ηηο 
ζηξψζεο ππφβαζεο θαη βάζεο, κε ηελ θαηαζθεπή ζηξψζεο απφ ζθπξφδεκα C20/25 πάρνπο 
15 εθ ειαθξά νπιηζκέλνπ κε έλα πιέγκα δνκηθφ πιέγκα Σ188  #6/15 ή Φ8/20 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 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. 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 θακία πξφζζεηε απνδεκίσζε γηα ηνλ αλάδνρν. 
ηε ζπλέρεηα θαη πξηλ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζα γίλεηαη 
απνμήισζε - επαλεθζθαθή κέρξη ηε ζηάζκε -0,30κ. απφ ηε πξνβιεπφκελε ηειηθή ζηάζκε - 
εξπζξά ηνπ δξφκνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλνληαη νη εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ 
(παξ. 1-4). 
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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. 

 
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) ηηο ηηκέο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ, ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα αξραηνινγηθή 

παξαθνινχζεζε ησλ εθζθαθψλ απφ εληεηαικέλν αξραηνιφγν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ 
Δθνξεία Αξραηνηήησλ Ζξαθιείνπ (κηζζνδνζία θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ηπρφλ 
κηθξναλαιψζηκα). Ζ πξφζιεςε ζα γίλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ. 

 
 

Γηα έλα κέηξν κήθνπο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο, πιήξσο θαηαζθεπαδνκέλνπ αγσγνχ 
απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ HDPE ή 
πνιππξνππιελίνπ, δηπινχ δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο SN8 (DN/OD) 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: 

 

Άξζξν 
ηηκνινγίνπ 

Ολνκαζηηθή 
δηάκεηξνο 

Άξζξα 
αλαζεψξεζεο 

ΔΤΡΩ 

(Οινγξάθσο) 

ΔΤΡΩ 

(Αξηζκεηηθψο) 

1 Φ 250 ΤΓΡ 6081.1  30% Δμήληα δχν   62,00 € 

  ΤΓΡ 6068    30%   

  ΤΓΡ 6711.2  30%   

  ΟΓΟ 4521.Β  10%   

 

 

Άξζξν A.T. 2: 

 

Αγσγνί αθαζάξησλ κε ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ HDPE ή 
πνιππξνππιελίνπ δηπινχ δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο SN8 (DN/OD), 
ρσξίο απνθαηάζηαζε νδνζηξψκαηνο (αζθαιηηθφ ή ηζηκέλην), Φ 250  

 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: σο πίλαθαο) 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη θαηαζθεπή ελφο ηξέρνληνο κέηξνπ αγσγνχ απνρέηεπζεο  αθαζάξησλ, απφ 
ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ HDPE ή πνιππξνππιελίνπ, δηπινχ δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, κε ιεία 
εζσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-1:2007, δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN8(DN/OD)  θαηά 
ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9969, κε κνχθα θαη ειαζηηθφ δαθηχιην, κε πνηφηεηα πιηθνχ, δηαζηάζεηο θ.ιπ. 
ζηνηρεία ζχκθσλα κε ην ηππηθφ ζρέδην ηεο Τπεξεζίαο θαη ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή ηεο 
κειέηεο, 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 
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νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη πεγή πξνέιεπζεο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, θζνξά, πξνζέγγηζε κέρξη 
ηελ ηάθξν, ηθαλνπνηεηηθή ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε θαη ηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ δνθηκαζηψλ.  
 

ηελ πεξίπησζε απηή, πάλσ απφ ηελ άκκν γίλεηαη επίρσζε φινπ ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ 
ιαηνκείνπ κέρξη ηε ζηάζκε ηνπ νδνζηξψκαηνο. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη εξγαζίεο 
πνπ αλαθέξνληαη  ζην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, εθηφο απφ ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 
νδνζηξψκαηνο. 

 

Σηκή κνλάδνο : 

Άξζξν 
ηηκνινγίνπ 

Ολνκαζηηθή 
δηάκεηξνο 

Άξζξα 
αλαζεψξεζεο 

ΔΤΡΩ 

(Οινγξάθσο) 

ΔΤΡΩ 

(Αξηζκεηηθψο) 

2 Φ 250 ΤΓΡ 6081.1  30% Πελήληα πέληε   55,00 € 

  ΤΓΡ 6068    40%   

  ΤΓΡ 6711.2  30%   

 

 

Άξζξν A.T. 3: 

 

Παξνρή αθαζάξησλ κε θξεάηην. 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: 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 εηδηθφηεξα: 

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, ζηεγαλή 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 ζχλδεζεο 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, γηα ηελ πιήξε 
θαη ζηεγαλή εγθαηάζηαζε ηεο παξνρήο. 
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, ην νπνίν 
ζα είλαη απαξαίηεηα πιαζηηθφ απφ PVC, πνιπαηζπιέλην ή πνιππξνππιέλην -(ηακπνπξέην 
/ηππνπνηεκέλν θαη φρη ηδηνθαηαζθεπή)- 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. 
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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. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 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. 
Γηα έλα ηεκάρην κηαο πιήξνπο παξνρήο αθαζάξησλ, αλεμάξηεηα απφ ην κήθνο ηεο ζε αγσγφ 
νηαζδήπνηε δηακέηξνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ. 

 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Σξηαθφζηα επξψ  

 (Αξηζκεηηθψο): 300,00€ 

 

 

 

Άξζξν A.T. 4: 

 

Καηαζιηπηηθά δίθηπα κεηαθνξάο ιπκάησλ απφ ζσιήλεο 
πνιπαηζπιελίνπ PE 100 (κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή 
MRS10=10MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2,  
νλνκ. πίεζεο PN 16 atm, κε απνθαηάζηαζε νδνζηξψκαηνο, Ολνκ. 
δηακέηξνπ DN 75 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: σο πίλαθαο) 

 

Καηαζθεπή ελφο ηξέρνληνο κέηξνπ αγσγνχ κεηαθνξάο ιπκάησλ απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ PE 
3εο γελεάο (ζ80, MRS10, PE100), πηέζεσο ιεηηνπξγίαο 16 Atm, ζχκθσλα κε ην ηππηθφ ζρέδην ηεο 
Τπεξεζίαο, 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 ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη  ζην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο 
Σηκνινγίνπ 

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.  

Δηδηθφηεξα, ζηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη: 
1. 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. 

2. 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. 

3. Ζ πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηχνπ 
ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 
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4.  Ζ ηπρφλ ρξεζηκνπνίεζε μπινηχπνπ . 

5. Πξνζσξηλή έκθξαμε ησλ άθξσλ ηνπ αγσγνχ φπνπ θαη νζάθηο απαηηεζεί, κε νπνηνδήπνηε 
ηξφπν, θαηά ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Ζ δνθηκαζία ηνπ αγσγνχ, ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  

9. Γεληθά νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή εξγαζία θαη πιηθά πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα ηελ 
έληερλε, αζθαιή εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ θαη γεληθφηεξα 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 πιήξσο θαηαζθεπαδνκέλνπ αγσγνχ κεηαθνξάο ιπκάησλ απφ ζσιήλεο  
πνιπαηζπιελίνπ 3εο γελεάο (ζ80, MRS10, PE100) νλνκαζηηθήο πηέζεσο 16 Atm. 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 : 

 
 

Άξζξν 
ηηκνινγίνπ 

Ολνκαζηηθή 
δηάκεηξνο 

Άξζξα 
αλαζεψξεζεο 

ΔΤΡΩ 

(Οινγξάθσο) 

ΔΤΡΩ 

(Αξηζκεηηθψο) 

4 
DN 75 

ΤΓΡ 6081.1 30% Δίθνζη επηά επξψ  27,00 € 

  ΤΓΡ 6068 30%   

  ΤΓΡ 6622.1 30%   

ΟΓΟ 4521.Β 10% 

 

 

Άξζξν A.T. 5: 

 

Καηαζιηπηηθά δίθηπα άξδεπζεο επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ απφ 
ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ PE 100 (κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή 
MRS10=10MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2,  
νλνκ. πίεζεο PN 16 atm, κε απνθαηάζηαζε νδνζηξψκαηνο, Ολνκ. 
δηακέηξνπ DN 125 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: σο πίλαθαο) 

 

 
Καηαζθεπή ελφο ηξέρνληνο κέηξνπ αγσγνχ άξδεπζεο επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ απφ ζσιήλεο 
πνιπαηζπιελίνπ PE 3εο γελεάο (ζ80, MRS10, PE100), πηέζεσο ιεηηνπξγίαο 16 Atm, ζχκθσλα κε ην 
ηππηθφ ζρέδην ηεο Τπεξεζίαο, 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 ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη  ζην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο 
Σηκνινγίνπ 
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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.  

Δηδηθφηεξα, ζηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη: 
1. 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. 

2. 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. 

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

4.  Ζ ηπρφλ ρξεζηκνπνίεζε μπινηχπνπ . 

5. Πξνζσξηλή έκθξαμε ησλ άθξσλ ηνπ αγσγνχ φπνπ θαη νζάθηο απαηηεζεί, κε νπνηνδήπνηε 
ηξφπν, θαηά ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Ζ δνθηκαζία ηνπ αγσγνχ, ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  

9. Γεληθά νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή εξγαζία θαη πιηθά πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα ηελ 
έληερλε, αζθαιή εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ θαη γεληθφηεξα 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 πιήξσο θαηαζθεπαδνκέλνπ αγσγνχ άξδεπζεο επεμεξγαζκέλσλ 
ιπκάησλ απφ ζσιήλεο  πνιπαηζπιελίνπ 3εο γελεάο (ζ80, MRS10, PE100) νλνκαζηηθήο πηέζεσο 
16 Atm. 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 : 

 

Άξζξν 
ηηκνινγίνπ 

Ολνκαζηηθή 
δηάκεηξνο 

Άξζξα 
αλαζεψξεζεο 

ΔΤΡΩ 

(Οινγξάθσο) 

ΔΤΡΩ 

(Αξηζκεηηθψο) 

5 DN 125 
ΤΓΡ 6081.1 30% 

Σξηάληα ελλέα επξψ 39,00 € 

  ΤΓΡ 6068 30%   

  ΤΓΡ 6622.1 30%   

ΟΓΟ 4521.Β 10% 



 

21 
 

Άξζξν A.T. 6: 

 

Καηαζιηπηηθά δίθηπα άξδεπζεο επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ απφ 
ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ PE 100 (κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή 
MRS10=10MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2,  
νλνκ. πίεζεο PN 16 atm, ρσξίο απνθαηάζηαζε νδνζηξψκαηνο, 
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 125 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο :σο πίλαθαο  

 

Καηαζθεπή ελφο ηξέρνληνο κέηξνπ αγσγνχ άξδεπζεο επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ απφ ζσιήλεο 
πνιπαηζπιελίνπ PE 3εο γελεάο (ζ80, MRS10, PE100), πηέζεσο ιεηηνπξγίαο 16 Atm, ζχκθσλα κε ην 
ηππηθφ ζρέδην ηεο Τπεξεζίαο, 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 ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη  ζην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο 
Σηκνινγίνπ, εθηφο απφ ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο  

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.  

Δηδηθφηεξα, ζηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη: 
 

1. 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. 

2. 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 ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζα είλαη πιήξεο θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην 
ηππηθφ ζρέδην ηεο Τπεξεζίαο θαη ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή ηεο κειέηεο, 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, θαη ζα πεξηιακβάλεη  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 πεξίπησζε απηή, πάλσ απφ ηελ άκκν γίλεηαη επίρσζε φινπ ηνπ νξχγκαηνο κε 
ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ κέρξη ηε ζηάζκε ηνπ νδνζηξψκαηνο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 
 

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

4.  Ζ ηπρφλ ρξεζηκνπνίεζε μπινηχπνπ . 

5. Πξνζσξηλή έκθξαμε ησλ άθξσλ ηνπ αγσγνχ φπνπ θαη νζάθηο απαηηεζεί, κε νπνηνδήπνηε 
ηξφπν, θαηά ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 
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6. 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. 

7. 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. 

8. Ζ δνθηκαζία ηνπ αγσγνχ, ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  

9. Γεληθά νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή εξγαζία θαη πιηθά πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα ηελ 
έληερλε, αζθαιή εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ θαη γεληθφηεξα 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 πιήξσο θαηαζθεπαδνκέλνπ αγσγνχ άξδεπζεο επεμεξγαζκέλσλ 
ιπκάησλ απφ ζσιήλεο  πνιπαηζπιελίνπ 3εο γελεάο (ζ80, MRS10, PE100) νλνκαζηηθήο πηέζεσο 
16 Atm. 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 : 

 

Άξζξν 
ηηκνινγίνπ 

Ολνκαζηηθή 
δηάκεηξνο 

Άξζξα 
αλαζεψξεζεο 

ΔΤΡΩ 

(Οινγξάθσο) 

ΔΤΡΩ 

(Αξηζκεηηθψο) 

6 DN 125 
ΤΓΡ 6081.1 30% 

Σξηάληα ηξία επξψ 33,00 € 

ΤΓΡ 6068 40% 

ΤΓΡ 6622.1 30% 

 

 

Άξζξν A.T. 7: 

 

Καηαζιηπηηθά δίθηπα δηάζεζεο επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ - ππέξγεηα- 
απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ PE 100 (κε ειάρηζηε απαηηνχκελε 
αληνρή MRS10=10MPa), δηάηξεηα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2, Ολνκ. 
δηακέηξνπ DN 125 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6622.1) 

 

Καηαζθεπή ελφο ηξέρνληνο κέηξνπ αγσγνχ δηάζεζεο επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ απφ ζσιήλεο 
πνιπαηζπιελίνπ PE 3εο γελεάο (ζ80, MRS10, PE100), πηέζεσο ιεηηνπξγίαο 16 Atm, δηάηξεηνπ, 
ππέξγεηνπ, ζχκθσλα κε ην ηππηθφ ζρέδην ηεο Τπεξεζίαο, ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο, 
νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, 
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.  

πγθεθξηκέλα ζηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη: 
1. Ζ πξνκήζεηα, θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ ζσιήλσλ απφ πνιπαηζπιέλην 3εο γελεάο (ζ80, 

MRS10, PE100) 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 
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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. 

2. 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 ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζα είλαη πιήξεο θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην 
ηππηθφ ζρέδην ηεο Τπεξεζίαο θαη ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή ηεο κειέηεο, ζε 
νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο, κεηά ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ, νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο 
δπζρέξεηαο, ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο 
Τπεξεζίαο, θαη ζα πεξηιακβάλεη  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. 
 

3. Πξνζσξηλή έκθξαμε ησλ άθξσλ ηνπ αγσγνχ φπνπ θαη νζάθηο απαηηεζεί, κε νπνηνδήπνηε 
ηξφπν, θαηά ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

4. Ζ ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα απνθπγή δεκηψλ ζηνλ αγσγφ απφ ηπρφλ πιεκκχξεο, 
θαηαπηψζεηο, θιπ. Πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ αγσγνχ θαη 
γεληθά ηνπ φινπ έξγνπ, απφ ηηο ηπρφλ δεκηέο πνπ ζα ππνζηεί, ιφγσ κε ιήςεσο ησλ 
απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ. 

5. Ο θαζαξηζκφο ηνπ αγσγνχ, κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ φινπ έξγνπ, απφ ηπρφλ ρψκαηα, 
άιια πιηθά, ζθνππίδηα, θ.ι.π. ψζηε απηφο λα είλαη έηνηκνο γηα ιεηηνπξγία. 

6. Ζ δνθηκαζία ηνπ αγσγνχ, ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  

7. Γεληθά νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή εξγαζία θαη πιηθά πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα ηελ 
έληερλε, αζθαιή εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ θαη γεληθφηεξα 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 πιήξσο θαηαζθεπαδνκέλνπ αγσγνχ δηάζεζεο επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ 
απφ ζσιήλεο  πνιπαηζπιελίνπ 3εο γελεάο (ζ80, MRS10, PE100) ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο, 
νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζην 
παξφλ άξζξν θαη επηκεηξνπκέλνπ απφ θφκβν ζε θφκβν σο θαησηέξσ : 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Πέληε επξψ  

 (Αξηζκεηηθψο): 5,00€ 

 

 

 

Άξζξν A.T. 8: 

 

σιελψζεηο πηέζεσο, απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε 
ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2,   νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm 
κε απνθαηάζηαζε νδνζηξψκαηνο (αζθαιηηθφ  ή ηζηκέλην) κε ηξνρφ 
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 32 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: σο πίλαθαο 

 

Καηαζθεπή ελφο ηξέρνληνο κέηξνπ αγσγνχ χδξεπζεο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ HDPE 
3εο γελεάο (ζ80, MRS10, PE100), πηέζεσο ιεηηνπξγίαο 16 Atm, δηακέηξνπ Φ32, πνπ 
θαηαζθεπάδεηαη ζε φξπγκα κε ηξνρφ, ζε βάζνο 60 εθαη.  ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εθζθαθή 
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ζε βάζνο 60 εθαη. θαη πιάηνο 20 εθαη., ε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πιενλαδφλησλ 
πξντφλησλ εθζθαθήο, ε άκκνο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ (10 εθαη. θάησ γηα ηελ 
έδξαζε θαη 20 εθαη. πάλσ απφ ην αλσξάρην ηνπ ζσιήλα γηα εγθηβσηηζκφ) θαη ε ηνπνζέηεζε πάλσ 
απφ ηελ άκκν ζθπξνδέκαηνο πάρνπο 20 εθαη. κέρξη ηελ ηειηθή ζηάζκε ηνπ νδνζηξψκαηνο. 

ηελ φιε δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ, πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε πξνκήζεηα, πξνζέγγηζε, 
ηνπνζέηεζε, αγθχξσζε, δνθηκαζία ζσιήλσλ θαη αγσγνχ σο θαη θάζε άιιε εξγαζία ζχλδεζεο ησλ 
ζσιήλσλ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ αγσγνχ (γηα νζεζδήπνηε ζπλδέζεηο), ην θφζηνο κεηαθνξάο απφ 
ην εξγνζηάζην ή ηελ απνζήθε ηνπ πξνκεζεπηή ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο,  θαη φιεο  νη εξγαζίεο πνπ 
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ.  

H ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε, ησλ αγσγψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθψλ εμαξηεκάησλ ζχλδεζεο 
θαη θακππιψλ (γηα νζεζδήπνηε ζπλδέζεηο) θαη δνθηκαζία ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή 
Πξνδηαγξαθή.  

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε πιαζηηθνχ πιέγκαηνο ζήκαλζεο ππνγείσλ δηθηχσλ, 
ρξψκαηνο κπιε. 

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 ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά  

 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) σο θαησηέξσ : 

 

Άξζξν 
ηηκνινγίνπ 

Ολνκαζηηθή 
δηάκεηξνο 

Άξζξα 
αλαζεψξεζεο 

ΔΤΡΩ 

(Οινγξάθσο) 

ΔΤΡΩ 

(Αξηζκεηηθψο) 

8 DN 32 
ΤΓΡ 6081.1 30% 

Γέθα επξψ 10,00 € 

  ΤΓΡ 6068 30%   

  ΤΓΡ 6621.1 30%   

  ΟΓΟ 4521.Β 10%   

 

 

Άξζξν A.T. 9: 

 

Καιχκκαηα  θξεαηίσλ  απφ  ειαηφ ρπηνζίδεξν (ductile iron),  
θαζαξνχ αλνίγκαηνο D 600mm, θιάζεο D400 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6752) 

 

Kαιχκκαηα θξεαηίσλ απφ  απφ  ειαηφ ρπηνζίδεξν (ductile iron),  θαζαξνχ αλνίγκαηνο D 600mm, 
θιάζεο D400 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124. 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ θαιχκκαηνο ηνπ θξεαηίνπ θαη ηνπ 
πιαηζίνπ έδξαζεο απηνχ, ε αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ζηάζκεο θαη επίθιηζεο ηνπ θαιχκκαηνο κε ρξήζε 
ζηεξεψλ ππνζεκάησλ θαη ν εγθηβσηηζκφο ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο κε ζθπξφδεκα. 

Δπηκέηξεζε κε βάζε ηνπο πίλαθεο ηνπ πξνκεζεπηή (ζε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηή 
επηκέηξεζε κε δχγηζε) 
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Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) θαιχκκαηνο θαη αληηζηνίρνπ πιαηζίνπ έδξαζεο , αλεμαξηήησο ηεο 
θέξνπζαο ηθαλφηεηαο. 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δχν επξψ θαη ελελήληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 2,90€ 

 

 

Άξζξν A.T. 10: 

 

Καιχκκαηα  θξεαηίσλ  απφ  ζπλζεηηθά  πιηθά,  θαζαξνχ αλνίγκαηνο D 
600mm, θιάζεο D400 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6621.9) 

 

Kαιχκκαηα θξεαηίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124, κε ζήκαλζε CE, ηεο θαηεγνξίαο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο 
D 400 πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε. 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ θαιχκκαηνο ηνπ θξεαηίνπ θαη ηνπ 
πιαηζίνπ έδξαζεο απηνχ, ε αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ζηάζκεο θαη επίθιηζεο ηνπ θαιχκκαηνο κε ρξήζε 
ζηεξεψλ ππνζεκάησλ θαη ν εγθηβσηηζκφο ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο κε ζθπξφδεκα.   

Σα αλσηέξσ θαιχκκαηα θξεαηίσλ είλαη θαηαζθεπαζκέλα 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 ΔΛΟΣ ΔΝ 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) 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δθαηφλ Ογδφληα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 180,00€ 

 

 

Άξζξν A.T. 11.1: 

 

Φξεάηην θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-2, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D 800 mm, 
κε χςνο ζηνηρείσλ βάζεο θαη θψλνπ 1,10 m, κηαο εηζφδνπ θαη κηαο 
εμφδνπ δηακέηξνπ έσο D 315 mm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6711.7) 

 

Πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα θαηά ΔΛΟΣ 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 (DΝ), 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 ΔΛΟΣ 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. 
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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 (DΝ) ίζεο κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ ζηνηρείνπ ρπηήο βάζεσο, δαθηπιηνεηδνχο 
αθακςίαο ηνπιάρηζηνλ SN4 θαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 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 ΔΛΟΣ ΔΝ 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. 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): πεληαθφζηα νγδφληα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 580,00€ 

 

 

Άξζξν A.T. 11.2: 

 

Φξεάηην θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-2, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D 800 mm, 
κε χςνο ζηνηρείσλ βάζεο θαη θψλνπ 1,10 m, δχν εηζφδσλ θαη κηαο 
εμφδνπ δηακέηξνπ έσο D 315 mm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6711.7) 

 

Πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα θαηά ΔΛΟΣ 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. 
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Σα θξεάηηα πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν ηνπ ζαιάκνπ (DΝ), 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 ΔΛΟΣ 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 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 (DΝ) ίζεο κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ ζηνηρείνπ ρπηήο βάζεσο, δαθηπιηνεηδνχο 
αθακςίαο ηνπιάρηζηνλ SN4 θαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 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 ΔΛΟΣ ΔΝ 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. 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): πεληαθφζηα ελελήληα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 590,00€ 
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Άξζξν A.T. 11.3: 

 

ηνηρείν δηακφξθσζεο ζαιάκνπ θξεαηίνπ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-2, , 
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D 800 mm, κε ηηο αληίζηνηρεο βαζκίδεο 
θαζφδνπ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6711.7) 

 

Πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα θαηά ΔΛΟΣ 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 (DΝ), 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 ΔΛΟΣ 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 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 (DΝ) ίζεο κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ ζηνηρείνπ ρπηήο βάζεσο, δαθηπιηνεηδνχο 
αθακςίαο ηνπιάρηζηνλ SN4 θαηα ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9969, κε ηηο αλαινγνχζεο βαζκίδεο θαζφδνπ 
ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα ζρεηηθά ππνάξζξα ηνπ παξφληνο. 
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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 ΔΛΟΣ ΔΝ 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. 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ηξηαθφζηα εβδνκήληα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 370,00€ 

 

 

 

Άξζξν A.T. 12: 

 

Πξνθαηαζθεπαζκέλα θπθιηθά θξεάηηα επίζθεςεο αγσγψλ 
αθαζάξησλ απφ ζθπξφδεκα, εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 1,20 κ, θαηά 
ΔΛΟΣ ΔΝ 1917, εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ, εζση. δηακέηξνπ 1,20 
m 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ 6327) 

 

Κπθιηθά θξεάηηα επίζθεςεο ή ζπκβνιήο αγσγψλ αθαζάξησλ εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, , εζση. 
δηακέηξνπ 1,20 m, νπνηνπδήπνηε ζπλνιηθνχ χςνπο (απφ ηελ ζηάζκε ξνήο κέρξη ην θαηάζηξσκα 
ηεο νδνχ ή ηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο), απνηεινχκελνπ απφ πξνθαηαζθεπαζκέλνπο δαθηπιίνπο θιπ 
ζηνηρεία απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1917, κε ζήκαλζε CE, πιήξσο 
εγθαηεζηεκέλα. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

Ζ ράξαμε ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεο απαηηνχκελεο εθζθαθήο θαη ε δηάλνημε ηνπ νξχγκαηνο ζε έδαθνο 
πάζεο θχζεσο κε ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο θαη αληηζηεξίμεηο 

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

Ζ θνηηφζηξσζε απφ ζθπξφδεκα C8/10 

Ζ πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θξεαηίνπ (δαθηχιηνη, πιάθα ζηέςεο, 
ζηνηρείν ιαηκνχ, θάιπκκα θαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 124, βαζκίδεο, ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο θιπ) θαη 
ε ζπλαξκνιφγεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή 

Ζ ζχλδεζε ησλ αγσγψλ αθίμεσο θαη αλαρσξήζεσο 

Ζ επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ηνπ νξχγκαηνο κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ πιηθφ 
ιαηνκείνπ ζπκππθλσκέλν θαηά ζηξψζεηο ή πιηθφ ειεγρφκελεο ρακειήο αληνρήο (ΤΔΥΑ) θαη ε 
απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ  ζηελ πξνηέξα ηνπ θαηάζηαζε. 

 

Σηκή αλά πξνθαηαζθεπαζκέλν θξεάηην απφ ζθπξφδεκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1917 (ηεκ)  

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Υίιηα δηαθφζηα ελλελήληα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 1.290,00 € 
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Άξζξν A.T. 13: 

 

Σππηθφ θξεάηην δηθιείδσλ γηα αγσγνχο DN < 300 mm, δηαζηάζεσλ 
1.50x1.50 m 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο :  50% ΤΓΡ- 6329,  50% ΤΓΡ-6311) 

 

Πιήξεο θαηαζθεπή  ηππηθνχ θξεαηίνπ δηθιείδσλ, ζε νπνηνδήπνηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη  
αλεμαξηήησο ηνπ βάζνπο ηεο ζσιελνγξακκήο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο ΔΣΔΠ αλά επί κέξνπο αληηθείκελν εξγαζηψλ. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηνλ εληνπηζκφ αγσγψλ θαη δηθηχσλ 

 νη απαηηνχκελεο εθζθαθέο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα ή ρέξηα) ζε θάζε είδνπο 
εδάθε, κε ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο, θαζψο θαη ε 
θνξηνεθθφξησζε ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε  

 νη απαηηνχκελεο θαζαηξέζεηο – απνμειψζεηο νη ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο  

 νη απαηηνχκελεο εμπγηαληηθέο ζηξψζεηο έδξαζεο ηνπ θξεαηίνπ νη θαηαζθεπέο απφ άνπιν θαη 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνπ απαξηίδνπλ ην θξεάηην (ζθπξφδεκα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, 
ζηδεξνπιηζκφο, μπιφηππνη, πξφζκηθηα), ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο   

 νη απαηηνχκελεο εζσηεξηθέο δηακνξθψζεηο ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 
Μειέηεο  

 ε κφλσζε ησλ εμσηεξηθψλ παξεηψλ ηνπ θξεαηίνπ κε αζθαιηηθή επάιεηςε  

 ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ρπηνζηδεξψλ βαζκίδσλ θαη ηνπ 
θαιχκαηνο ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. 

 ε θαηαζθεπή δηάηαμεο απνρέηεπζεο ηνπ θξεαηίνπ πξνο θαηάιιειν απνδέθηε (ζσιήλαο, 
εηδηθά ηεκάρηα, ζχλδεζε θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλα),  

 ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζσιήλα αεξηζκνχ (φηαλ πξνβιέπεηαη), 

 ε επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο δηαθέλνπ ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ,  

 ε επαλαθνξά ηεο επηθαλείαο ηνπ νξχγκαηνο ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε (θαηάζηξσκα 
νδνχ ή πεδνδξφκην), 

 θάζε άιιε εξγαζία ή επηκέξνπο θαηαζθεπή γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηνπ θξεαηίνπ, 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη νη δηθιίδεο (ζπξηαξσηέο ή πεηαινχδαο) θαη ηα ηεκάρηα εμάξκσζεο, 
πνπ πιεξψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ. 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Υίιηα εμαθφζηα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 1.600,00 € 

 

 

Άξζξν A.T. 14: 

 

Σππηθά θξεάηηα αεξεμαγσγνχ, γηα αγσγνχο DN ≤ 600 mm, 
δηαζηάζεσλ 2.00 x 1.50 m 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο :  50% ΤΓΡ- 6329,  50% ΤΓΡ-6311) 

 

Πιήξεο θαηαζθεπή ηππηθνχ θξεαηίνπ αεξεμαγσγνχ, ζε νπνηνδήπνηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη 
αλεμαξηήησο ηνπ βάζνπο ηεο ζσιελνγξακκήο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο ΔΣΔΠ αλά επί κέξνπο αληηθείκελν εξγαζηψλ. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηνλ εληνπηζκφ αγσγψλ θαη δηθηχσλ 
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 νη απαηηνχκελεο εθζθαθέο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα ή ρέξηα) ζε θάζε είδνπο 
εδάθε, κε ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο, θαζψο θαη ε 
θνξηνεθθφξησζε ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 νη απαηηνχκελεο θαζαηξέζεηο - απνμειψζεηο 

 νη ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο 

 νη απαηηνχκελεο εμπγηαληηθέο ζηξψζεηο έδξαζεο ηνπ θξεαηίνπ 

 νη θαηαζθεπέο απφ άνπιν θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνπ απαξηίδνπλ ην θξεάηην 
(ζθπξφδεκα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, ζηδεξνπιηζκφο, μπιφηππνη, πξφζκηθηα), ζχκθσλα 
κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο   

 νη απαηηνχκελεο εζσηεξηθέο δηακνξθψζεηο ηνπ θξεαηίνπ  

 ε κφλσζε ησλ εμσηεξηθψλ παξεηψλ ηνπ θξεαηίνπ κε  αζθαιηηθή επάιεηςε 

 ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ρπηνζηδεξψλ βαζκίδσλ θαη ηνπ 
θαιχκαηνο ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. 

 ε θαηαζθεπή δηάηαμεο απνρέηεπζεο ηνπ θξεαηίνπ πξνο θαηάιιειν απνδέθηε (ζσιήλαο, 
εηδηθά ηεκάρηα, ζχλδεζε θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλα) 

 ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζσιήλα αεξηζκνχ (φηαλ πξνβιέπεηαη) 

 ε επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο δηαθέλνπ ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ 

 ε επαλαθνξά ηεο επηθαλείαο ηνπ νξχγκαηνο ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε (θαηάζηξσκα 
νδνχ ή πεδνδξφκην) 

 θάζε άιιε εξγαζία ή επηκέξνπο θαηαζθεπή γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηνπ θξεαηίνπ, 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη ε βαιβίδα εηζαγσγήο-εμαγσγήο αέξα θαη ε ζπξηαξσηή δηθιίδα 
απνκφλσζεο, πνπ πιεξψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ. 

 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Γχν ρηιηάδεο ηξηαθφζηα εβδνκήληα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 2.370,00 € 

 

 

Άξζξν A.T. 15: 

 

Αεξνεμαγσγφο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο αέξα ηεηξαπιήο ελέξγεηαο 
παιηλδξνκηθνχ ηχπνπ ππφγεηαο ηνπνζέηεζεο ΣΤΠΟ ΑS-B-200UG 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο :  ΤΓΡ- 6657.1) 

 

Αεξνεμαγσγφο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο αέξα ηεηξαπιήο ελέξγεηαο παιηλδξνκηθνχ ηχπνπ ππφγεηαο 
ηνπνζέηεζεο ΣΤΠΟ ΑS-Β-200UG ν νπνίνο δχλαηαη λα απειεπζεξψζεη ηνλ αέξα ησλ 
ζσιελψζεσλ θαηά ηελ πιήξσζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ. 

   

Δίλαη ζχλζεηε ζπζθεπή πνπ απνηειείηαη απφ : 

  Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο θάζεηεο ιεηηνπξγίαο κε ειαηήξην. 

  Αεξνεμαγσγφ ηεηξαπιήο ελέξγεηαο θαηαζθεπαζκέλνο θαη πηζηνπνηεκέλνο απφ αλεμάξηεην 
θνξέα θαηά ΔΝ 1074, απνηεινχκελν απφ: 

' Κνξκφο απφ ρπηνζίδεξν GGG 40 / GGG 50, DIN 1693/ EN1563 γηα δηαηνκέο Φ 50, Φ 80, 
Φ 100.  

' Κέιπθνο πισηήξα απφ Πνιπθεηάιε. 



 

32 
 

' Πισηήξαο κεζαίνο απφ Πνιπθεηάιε. 

' Πισηήξαο εζσηεξηθφο απφ Πνιππξνππιέλην. 

' Γαθηχιηνο ζηεγαλφηεηαο απφ EPDM.  

' Άμνλαο απφ Πνιππξνππιέλην. 

  Δμσηεξηθφ ζσιήλα απφ PVC δηάζηαζεο ηθαλήο ψζηε λα ρσξάεη ηηο παξαπάλσ ζπζθεπέο, 
απφιπηεο ζηεγαλφηεηαο σο πξνο ηελ αηκφζθαηξα πξνθεηκέλνπ λα απνθιείνπλ ηελ εηζξνή λεξνχ 
ηνπ πεξηβάιινληνο. 

  σιήλα πνιππξνππιέληνπ ζηεγαλήο δηέιεπζεο πξνο ην θξεάηην επηθαλείαο. 

  ηεγαλά θαιχκκαηα εηζφδνπ θαη εμφδνπ 

  Αλνμείδσην θίιηξν εηζφδνπ 

  χλδεζε ζην δίθηπν κε θιάληδεο θαηά ISO 7005-1/20 ISO 2531 /  

ΔΝ 1092-2 DIN 2501/28604 έσο 28607 BS 4504/1772 NFE K29-103 UNI 2277-67 UNI 2278-67 

 

Σν ζχζηεκα θέξεη δηαηάμεηο αζθαιείαο σο πξνο ην ιχζηκν θαη κνληάξηζκα γηα ηελ απνθπγή 
αζηνρηψλ, ζπγθεθξηκέλα: 

Ζ βαιβίδα αληεπηζηξνθήο θέξεη ζην πάλσ ηκήκα νξεηράιθηλν ζπείξσκα αζθαιηζκέλν κε βίδεο 
ψζηε λα απνηξέπεηαη ε πεξηζηξνθή ηεο. ην ζπείξσκα απηφ βηδψλεηαη ν αεξνεμαγσγφο 
ζηεγαλνπνηεκέλνο κε ειαζηηθφ δαθηχιην EPDM.  

 

Ο αεξνεμαγσγφο ζην επάλσ ηκήκα θέξεη εμάγσλε ππνδνρή γηα θιεηδί πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα 
αθαηξεζεί γηα ηπρφλ επηζθεπή.  

Ζ βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ελεξγνπνηείηαη κε ηελ αθαίξεζε ηνπ αεξνεμαγσγνχ, απνθιείνληαο ηελ 
εθξνή ηνπ λεξνχ απφ ην δίθηπν.   

Σν ζπλνιηθφ χςνο ηνπ αεξνεμαγσγνχ ΑS-Β-200UG θαζνξίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηελ ζέζε 
ηνπ αγσγνχ σο πξνο ην θξεάηην. 

 Αθνχ ζπλδεζεί ν αεξνεμαγσγφο ΑS-Β-200UG ζηνλ αγσγφ, κπαδψλεηαη κε θξνθάια έσο ην 
θξεάηην επηθαλείαο εμαζθαιίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ επθνιία ηνπνζέηεζεο ρσξίο λα 
απαηηείηαη ε θαηαζθεπή θξεαηίνπ απφ ηζηκέλην.   

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Σεηξαθφζηα πελήληα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 450,00 € 

 

 

Άξζξν A.T. 16: 

 

Βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο κε νκαιφ θιείζηκν, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 
atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 125 mm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο :  ΤΓΡ- 6653.1) 

 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ζηελ ζσιελνγξακκή βαιβίδαο αληεπηζηξνθήο 
κε νκαιφ θιείζηκν.  

Πεξηιακβάλνληαη, ηα πάζεο θχζεσο εμαξηήκαηα ηεο βαιβίδαο, νη γαιβαληζκέλνη θνριίεο 
ζηεξέσζεο, ηα παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο θαη ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο. 

Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ βαιβίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ 
δνθηκψλ. 

 

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

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Σξηαθφζηα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 300,00 € 
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Άξζξν A.T. 17.1: 

 

Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο, κε σηίδεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 
16 atm νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 50 mm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο :  ΤΓΡ 6651.1) 

 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ζηελ ζσιελνγξακκή ζπξηαξσηήο δηθιίδαο κε 
θέιπθνο απφ ρπηνζίδεξν, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ  08-06-07-02 "Γηθιίδεο 
ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο". Πεξηιακβάλνληαη νη γαιβαληζκέλνη θνριίεο ζηεξέσζεο, ηα 
παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο θαη ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο. 

 Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ δηθιίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ 
δνθηκψλ. 

 

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

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δθαηφλ Δμήληα πέληε  επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 165,00 € 

 

 

Άξζξν A.T. 17.2: 

 

Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο, κε σηίδεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 
16 atm νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 100 mm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο :  ΤΓΡ 6651.1) 

 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ζηελ ζσιελνγξακκή ζπξηαξσηήο δηθιίδαο κε 
θέιπθνο απφ ρπηνζίδεξν, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ  08-06-07-02 "Γηθιίδεο 
ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο". Πεξηιακβάλνληαη νη γαιβαληζκέλνη θνριίεο ζηεξέσζεο, ηα 
παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο θαη ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο. 

Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ δηθιείδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ 
δνθηκψλ. 

 

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

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Γηαθφζηα πελήληα νθηψ  επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 258,00 € 

 

 

Άξζξν A.T. 18.1: 

 

Υαιχβδηλεο εμαξκψζεηο, νλνκαζηηθήο πίεζεο PN 16 atm, Ολνκ. 
δηακέηξνπ  DN 50 mm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο :  ΤΓΡ 6651.1) 

 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζηελ ζσιελνγξακκή εηδηθνχ 
ραιπβδίλνπ ηεκαρίνπ εμάξκσζεο ζπζθεπψλ (δηθιίδσλ, βαιβίδσλ θιπ), ζχκθσλα κε ηελ  κειέηε 
θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-06-07-05 " Σεκάρηα εμάξκσζεο ζπζθεπψλ". 

Πεξηιακβάλνληαη νη γαιβαληζκέλνη θνριίεο ζχλδεζεο, νη θιάληδεο θαη ηα παξεκβχζκαηα 
ζηεγάλσζεο, 

Σα πξνζθνκηδφκελα επί ηφπνπ ηεκάρηα εμάξκσζεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ 
εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) εγθαηεζηεκέλνπ ζηνηρείνπ εμάξκσζεο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Ογδφληα  επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 80,00 € 
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Άξζξν A.T. 18.2: 

 

Υαιχβδηλεο εμαξκψζεηο, νλνκαζηηθήο πίεζεο PN 16 atm, Ολνκ. 
δηακέηξνπ  DN 100 mm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο :  ΤΓΡ 6651.1) 

 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζηελ ζσιελνγξακκή εηδηθνχ 
ραιπβδίλνπ ηεκαρίνπ εμάξκσζεο ζπζθεπψλ (δηθιίδσλ, βαιβίδσλ θιπ), ζχκθσλα κε ηελ  κειέηε 
θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-06-07-05 " Σεκάρηα εμάξκσζεο ζπζθεπψλ". 

Πεξηιακβάλνληαη νη γαιβαληζκέλνη θνριίεο ζχλδεζεο, νη θιάληδεο θαη ηα παξεκβχζκαηα 
ζηεγάλσζεο, 

Σα πξνζθνκηδφκελα επί ηφπνπ ηεκάρηα εμάξκσζεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ 
εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) εγθαηεζηεκέλνπ ζηνηρείνπ εμάξκσζεο. 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δθαηφλ είθνζη πέληε  επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 125,00 € 

 

 

Άξζξν A.T. 19: 

 

Πνιιαπιφο δηαλνκέαοο άξδεπζεο 12 ζέζεσλ, απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν 
PΝ 16 atm DN 63 mm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο :  ΤΓΡ 6651.2) 

 

Πνιιαπιφο δηαλνκέαο άξδεπζεο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν, PN 16 Atm, 12 πδξνζηνκίσλ νλνκαζηηθήο 
δηακέηξνπ DN 63 mm . Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα κεηαθνξά πξνζέγγηζε θαη ηνπνζέηεζε ηνπ 
πιηθνχ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ζχλδεζε ηνπ κε ην θεληξηθφ δίθηπν. 

Οη απαξαίηεηνη αγσγνί θαη νη ζπζθεπέο πνπ ηνπνζεηνχληαη  πιεξψλνληαη ηδηαίηεξα βάζεη άιισλ 
άξζξσλ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ  

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Σξηαθφζηα είθνζη  επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 320,00 € 

 

 

Άξζξν A.T. 20: 

 

Γηθιείδεο ειαζηηθήο έκθξαμεο αθαζάξησλ ιπκάησλ κε σηίδεο, κε 
αλπςνχκελνπ βάθηξνπ θαη επηθάιπςε ζχξηε κε ειαζηνκεξέο NBR 
(Nitrile butadiene rubber) DN 250, 16Atm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο :  ΤΓΡ 6651.2) 

 

Γηθιείδεο ειαζηηθήο έκθξαμεο αθαζάξησλ ιπκάησλ κε σηίδεο, κε αλπςνχκελνπ βάθηξνπ θαη 
επηθάιπςε ζχξηε κε ειαζηνκεξέο NBR (Nitrile butadiene rubber) DN 250, 10Atm  

Οη δηθιείδεο ζα είλαη ηχπνπ κε αλπςνχκελνπ βάθηξνπ, κε ειαζηηθή έκθξαμε θαη θιάληδεο. Οη 
δηθιείδεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 1074-1, ΔΛΟΣ ΔΝ 1074-2 
θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 1171 θαη ζα πξνέξρνληαη απφ βηνκεραληθέο κνλάδεο, πνπ εθαξκφδνπλ παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001 ηζνδχλακν, απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα 
πηζηνπνίεζεο. Ζ θαηαζθεπή ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη απφιπηε 
ζηεγαλφηεηα θαηά ην θιείζηκν θαη πξνο ηηο δχν πιεπξέο (αλάληε θαη θαηάληε), καθξφρξνλε θαη 
νκαιή ιεηηνπξγία θαζψο θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ζπληήξεζε ηνπο. 
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ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θιάληδεο θαη νη  θνριίεο ζχλδεζεο, φπσο θαη ε πξνκήζεηα θαη 
ηνπνζέηεζε θακπάλαο γηα ην ρεηξηζκφ ηεο δηθιείδαο  

 

Σηκή αλά ηεκάρην : 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Πεληαθφζηα πελήληα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 550,00 € 

 

 

Άξζξν A.T. 21: Αληηζηεξίμεηο παξεηψλ ράλδαθνο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα  

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο :  ΤΓΡ 6103) 

 

 

Αληηζηεξίμεηο πξαλψλ νξπγκάησλ, πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα, κε ζχζηεκα κεηαιιηθψλ ακθηπιεχξσλ 
πεηαζκάησλ βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ KRINGS ή αλαιφγνπ, ηεο απαηηνχκελεο 
θέξνπζαο ηθαλφηεηαο γηα ηελ παξαιαβή ησλ σζήζεσλ γαηψλ θαη ησλ πιεπξηθψλ επηθνξηίζεσλ 
απφ κφληκα ή θηλεηά θνξηία θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ ή κεραλεκάησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε ηνπ έξγνπ ή ηελ κειέηε εθαξκνγήο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνζθφκηζε, ε ρξήζε,  νη κεηαθηλήζεηο απφ ζέζε θαη ε απνθφκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ, κε ηηο 
απαηηνχκελεο αληεξίδεο, ζπλδέζκνπο θ.ι.π. 

β. Ζ απαζρφιεζε ησλ απαηηνπκέλσλ κεραλεκάησλ γηα ηελ ζηαδηαθή θαηαβίβαζε ησλ 
πεηαζκάησλ ζην πξνο εθζθαθή φξπγκα θαη ε ηπρφλ απαηηνχκελε βνεζεηηθή έκπεμε 

γ. Ζ ζπλαξκνιφγεζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε ησλ πεηαζκάησλ. 

δ. Ζ ζηαδηαθή εμφιθεζή θαηά ηελ επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο 

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

 

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m2) ηνπνζεηεζέλησλ  ακθηπιεχξσλ πεηαζκάησλ 
αληηζηήξημεο (κε 1,00 m2 πεηάζκαηνο αληηζηεξίδνληαη 2,00 m2 παξεηψλ νξχγκαηνο). Δπηκεηξάηαη 
κφλν ην ηκήκα ηνπ πεηάζκαηνο πάλσ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη 20 
cm πάλσ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο. 

 

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

Tηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  ηνπνζεηεζέλησλ πεηαζκάησλ αληηζηήξημεο. 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Σξηάληα ηέζζεξα επξψ θαη εμήληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 34,60 € 

 

 

Άξζξν A.T. 22: Πάζζαινο ζηήξημεο ζσιήλσλ άξδεπζεο απφ ράιπβα νπιηζκνχ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο :  ΖΛΜ 4) 

 

Πάζζαινο ζηήξημεο ζσιήλσλ άξδεπζεο, απφ ζίδεξν νπιηζκψλ B500C, δηαηνκήο Φ6, κήθνπο 0,40 
- 0,50 m, επί ηφπνπ, κε ηελ εξγαζία θνπήο, δηακφξθσζεο ζε αγθχξην, έκπεμεο ζην έδαθνο θαη 
ζηεξέσζεο επ‟ απηνχ ησλ ζσιήλσλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-
00. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  
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ΔΤΡΩ        (Οινγξάθσο):  Δίθνζη πέληε ιεπηά 

                   (Αξηζκεηηθψο):  0,25 € 

 

 

 

Άξζξν A.T. 23.1: Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο γηα ηελ 
δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρψξσλ, ρσξίο ηελ θαζαξή κεηαθνξά ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθήο 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο :  ΟΗΚ  2112) 

 

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ γηα ηελ δεκηνπξγία 
ππνγείσλ θ.ι.π. ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-03-00-00 "Γεληθέο 
εθζθαθέο θηηξηαθψλ έξγσλ", ειαρίζηεο πιεπξάο θάηνςεο άλσ ησλ 3,00 m θαη ζπγρξφλσο νιηθήο 
επηθαλείαο θάηνςεο κεγαιπηέξαο ησλ 12,00 m2, ζε βάζνο κέρξη 2,00 m απφ ηελ πξνζπειάζηκε 
απφ ηξνρνθφξα ζηάζκε ηνπ εθζθαπηνκέλνπ ρψξνπ, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο βάζνπο έσο 0,30 m, 
ηνπ νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε εξεκεί είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή ζπλερή άληιεζε (ε νπνία 
πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα), κε ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ ή πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα, ηηο ηπρφλ 
απαηηνχκελεο ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ θαη ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ 
εθζθαθήο ζε κέζε απφζηαζε έσο 30 m. 

ηηο ηηκέο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ, ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα αξραηνινγηθή 
παξαθνινχζεζε ησλ εθζθαθψλ απφ εληεηαικέλν αξραηνιφγν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Δθνξεία 
Αξραηνηήησλ Ζξαθιείνπ (κηζζνδνζία θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ηπρφλ κηθξναλαιψζηκα). Ζ 
πξφζιεςε ζα γίλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή.  

 

 

ΔΤΡΩ        (Οινγξάθσο):  Γχν επξψ θαη νγδφληα ιεπηά 

                   (Αξηζκεηηθψο):  2,80 € 

 

 

Άξζξν A.T. 23.2: Γεληθέο εθζθαθέο, ζε εδάθε βξαρψδε, εθηφο απφ γξαληηηθά-
θξνθαινπαγή ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο :  ΟΗΚ  2117) 

 

Γεληθνί εθβξαρηζκνί γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θ.ι.π. ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ 
θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-03-00-00 "Γεληθέο εθζθαθέο θηηξηαθψλ έξγσλ", ειαρίζηεο πιεπξάο θάηνςεο άλσ 
ησλ 3,00 m θαη ζπγρξφλσο νιηθήο επηθαλείαο θάηνςεο κεγαιπηέξαο ησλ 12,00 m2, ζε βάζνο κέρξη 
2,00 m απφ ηελ πξνζπειάζηκε απφ ηξνρνθφξα ζηάζκε ηνπ εθζθαπηνκέλνπ ρψξνπ), ελ μεξψ ή 
εληφο χδαηνο βάζνπο έσο 0,30 m, ηνπ νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε εξεκεί είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ 
ή ζπλερή άληιεζε (ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα), κε ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ ή πξαλψλ θαη 
ηνπ ππζκέλα, ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ θαη ηελ ζπζζψξεπζε 
ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε κέζε απφζηαζε έσο 30 m. 

ηηο ηηκέο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ, ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα αξραηνινγηθή 
παξαθνινχζεζε ησλ εθζθαθψλ απφ εληεηαικέλν αξραηνιφγν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Δθνξεία 
Αξραηνηήησλ Ζξαθιείνπ (κηζζνδνζία θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ηπρφλ κηθξναλαιψζηκα). Ζ 
πξφζιεςε ζα γίλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή. 
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ΔΤΡΩ        (Οινγξάθσο):  Δίθνζη δχν επξψ θαη πελήληα ιεπηά 

                   (Αξηζκεηηθψο):  22,50 € 

 

 

Άξζξν A.T. 24.1: Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ 
θαη ακκνραιίθσλ κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο :  ΤΓΡ  6071) 

 

Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ θαη ακκνράιηθσλ, κε 
ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

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

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 

 

 

ΔΤΡΩ        (Οινγξάθσο):  Γχν επξψ θαη ηξηάληα έλα ιεπηά 

                   (Αξηζκεηηθψο):  2,31 € 

 

 

Άξζξν A.T. 24.2: Φνξηνεθθφξησζε  βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή 
άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο :  ΤΓΡ  6072) 

 

Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ 
κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

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

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 

 

 

ΔΤΡΩ        (Οινγξάθσο):  Γχν επξψ θαη ηξηάληα έμη ιεπηά 

                   (Αξηζκεηηθψο):  2,36 € 

 

 

Άξζξν A.T. 25: Γηάζηξσζε πξνηφλησλ εθζθαθήο 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο :  ΤΓΡ 6070) 

 

Γηάζηξσζε γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ πξντφλησλ εθζθαθήο πνπ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ζηνλ ρψξν 
απφζεζεο, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 02-05-00-00 "Γηαρείξηζε πιηθψλ απφ εθζθαθέο θαη αμηνπνίεζε 
απνζεζηνζαιάκσλ"θαη ηα θαζνξηδφκελα ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ. 

Πεξηιακβάλεηαη ε ηαθηνπνίεζε ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ πιηθψλ θαηά ζηξψζεηο, ε ειαθξά 
ζπκπχθλσζε κε δηειεχζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ δηάζηξσζεο θαη ε δηάλνημε ηάθξσλ γηα ηελ δηφδεπζε 
ησλ νκβξίσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ απνζεζηνζαιάκνπ. 

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

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 
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ΔΤΡΩ        (Οινγξάθσο):  Δίθνζη έλα ιεπηά 

                   (Αξηζκεηηθψο):  0,21 € 

 

 

Άξζξν A.T. 26: Ξπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη επηπέδσλ επηθαλεηψλ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο :  ΤΓΡ 6301) 

 

Απινί μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη (θαινχπηα) επηπέδσλ επηθαλεηψλ θαηαζθεπψλ πάζεο θχζεσο 
πδξαπιηθψλ έξγσλ απφ ζθπξφδεκα, φπσο αλνηθηψλ θαη θιεηζηψλ αγσγψλ νξζνγσληθήο δηαηνκήο 
,ζε επζπγξακκία ή θακπχιε, βάζξσλ, ηνίρσλ, πιαθψλ, θξεαηίσλ θ.ι.π. ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε 
πάλσ ή θάησ απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο ΔΣΔΠ 01-03-00-00 
"Ηθξηψκαηα" θαη 01-04-00-00 "Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)" 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

Ζ πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ έξγσλ φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ 
θαινππηψλ (αλάινγα κε ην ζχζηεκα ηνπ θαινππηνχ πνπ εθαξκφδεηαη) 

Οη εξγαζίεο αλέγεξζεο ηνπ θαινππηνχ (μπινηχπνπ, κεηαιινηχπνπ, πιαζηηθνηχπνπ ή/θαη 
ζπλδπαζκνχ απηψλ), ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ γεσκεηξία ησλ εθάζηνηε πξνο ζθπξνδέηεζε 
ζηνηρείσλ, ζχκθσλα ηηο θαζνξηδφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο, αλνρέο θαη απαηηήζεηο 
επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ. πκπεξηιακβάλεηαη ε απαζρφιεζε εηδηθεπκέλνπ θαη κή πξνζσπηθνχ 
θαζψο θαη φια ηα εξγαιεία θαη ινηπά κέζα θαη εμνπιηζκφο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ. 

Ζ αλέγεξζε ησλ πάζεο θχζεσλ ηθξησκάησλ ή/θαη βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηελ ππνζηήξημε, ζηεξέσζε θαη ζπγθξάηεζε ησλ θαινππηψλ. 

Ζ δηακφξθσζε θηγθιηδσκάησλ, θιηκάθσλ, ξακπψλ θαη δηαβαζξψλ γηα ηελ επρεξή θαη αζθαιή 
δηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλεξγείνπ ζθπξνδέηεζεο 

Ζ επάιεηςε ηνπ μπινηχπνπ κε πιηθφ δηεπθφιπλζεο ηεο απνθφιιεζεο 

Ζ πιήξεο απνζπλαξκνιφγεζε ησλ θαινππηψλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ θαζνξηδνκέλνπ απφ ηελ 
κειέηε ρξφλνπ παξακνλήο ηνπο, θαζψο θαη ε ζπγθέληξσζε, ζπζθεπαζία, θφξησζε θαη κεηαθνξά 
ησλ πιηθψλ. 

Ο πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ πξνεμέρνληα ζηνηρεία πξφζδεζεο 
(ηδαβέηεο, θαξθηά, ζχξκαηα θ.ι.π.). 

Ζ απνθαηάζηαζε ηπρφλ θσιεψλ ζηηο απνθαιππηφκελεο επηθάλεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε 
ηζηκεληνθνλία ή ηζηκεληνεηδή πιηθά, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ κειέηε ή/θαη ηηο νδεγίεο 
ηεο Δπίβιεςεο. 

Ο πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ εξγνηαμίνπ απφ πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα πιηθψλ θαηαζθεπήο 
ηθξησκάησλ θαη θαινππηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηζπιινγήο ησλ αρξήζησλ 
θαξθνβεινλψλ. 

Ζ θζνξά θαη ε απνκείσζε ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ θαη θαινππηψλ. ε 
θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θζαξκέλσλ ή παξακνξθσκέλσλ πιηθψλ (μπιείαο, 
κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θ.ι.π.)  

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

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

 

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

 

 

ΔΤΡΩ        (Οινγξάθσο):  Οθηψ επξψ θαη είθνζη ιεπηά 

                   (Αξηζκεηηθψο):  8,20 € 
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Άξζξν A.T. 27: Απνζηάηεο ζηδεξνπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο :  ΟΗΚ 3873) 

 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ ή απφ ηζηκεληνεηδή πιηθά ζηεξηγκάησλ (απνζηαηήξεο) 
ραιχβδηλνπ νπιηζκνχ ζηνηρείσλ απφ ζθπξφδεκα, γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηνπο 
θαλνληζκνχο θαη ηελ κειέηε επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, ζε νπνηαδήπνηε ηκήκαηα ηνπ έξγνπ θαη ζε 
νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) επηθαλείαο μπινηχπνπ 

 

ΔΤΡΩ        (Οινγξάθσο):  Γχν επξψ θαη είθνζη ιεπηά 

                   (Αξηζκεηηθψο):  2,20 € 

 

 

Άξζξν A.T. 28: Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε 
ζθπξνδέκαηνο γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/16, 
C16/20, C25/30, C30/37, 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο :  σο πίλαθαο) 

 

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε 
ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνηχπνπ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1, ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (Κ.Σ..) θαη ηνπ Δ.Κ.Χ.. (εθ' φζνλ 
δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1), θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Μειέηεο.  

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο, 
εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα, ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ 
απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, 
εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ 
απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε 
κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ ζέζε δηάζηξσζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο 
εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θ.ι.π.) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε 
ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. ε νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαησκέλε 
πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα. 

Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ 
επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε 
δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ. 

β. Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, 
θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο. 

γ. Ζ ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο (ηειηθήο ή 
πξνζσξηλήο) ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ 
έξγνπ.  

δ. Ζ ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί ηφπνπ, ην 
ζηήζηκν θαη ε επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη 
απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεχκαηνο ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ 
ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  

ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ 
(ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν). 
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Οη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ησλ 
θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ησλ κηθξψλ απνκαθξπζκέλσλ ηερληθψλ 
έξγσλ, γηα ηα νπνία εθαξκφδεηαη ε πξνζαχμεζε ηηκήο πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν ΤΓΡ 9.13), ηελ 
νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο 
πεξηνξηζκνχο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, 
ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θ.ι.π). 

 

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ: 

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

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

01-01-03-00: πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  

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

01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 
Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ 
αλάκημε, εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο.  

 

ηελ ηηκή κνλάδνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αμία ξεπζηνπνηεηή γηα ηε βειηίσζε ηεο εξγαζηκφηεηαο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο κε βάζε ηηο αλαινγίεο αλάκημεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο 
ζπλζέζεσο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο θαη αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο σο θαησηέξσ: 

 

Α.Σ. Κσδηθφο 
Αλαζεψξεζεο 

Καηεγνξία 
ζθπξνδέκαηνο 

Οινγξάθσο Αξηζκεηηθψο 
(€) 

28.1 ΤΓΡ 6326 C12/16 Δβδνκήληα επηά επξψ 77,00 

28.2 ΤΓΡ 6327 C16/20 Ογδφληα δχν 82,00 

28.3 ΤΓΡ 6329 C25/30 Δλελήληα ηξία επξψ 93,00 

28.4 ΤΓΡ 6331 C30/37 Δθαηφλ ηξία επξψ 103,00 

 

 

 

Άξζξν A.T. 29: Καηαζθεπή ζπκπηεζκέλνπ επηρψκαηνο απφ πιηθά πνπ έρνπλ 
πξνζθνκηζζεί επί ηφπνπ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο :  ΤΓΡ 6080) 

 

Καηαζθεπή ζπκπηεζκέλνπ αλαρψκαηνο, κε βαζκφ ζπκπχθλσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε μεξά 
θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε ηνπιάρηζηνλ κε ην 90% απηήο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ 
ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor Modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2).  

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη καηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ απαηηνπκέλνπ λεξνχ δηαβξνρήο, ε 
απαζρφιεζε κεραλεκάησλ δηάζηξσζεο θαη ζπκπχθλσζεο θαη ε εθηέιεζε δνθηκψλ ζπκπχθλσζεο 
αλά 1.000 m3 αλαρψκαηνο θαη ηνπιάρηζηνλ κηαο αλά απηνηειέο ηκήκα ηνπ αλαρψκαηνο. 

Δπηκέηξεζε ζε θπβηθά κέηξα (m3) εηνίκνπ ζπκπηεζκέλνπ επηρψκαηνο βάζεη ζηνηρείσλ αξρηθψλ θαη 
ηειηθψλ δηαηνκψλ. 
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Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή θαη ζηελ επαλεπίρσζε νξπγκάησλ ηερληθψλ έξγσλ, φηαλ ηνχην 
πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 

 

 

ΔΤΡΩ        (Οινγξάθσο):  Πελήληα δχν ιεπηά 

                   (Αξηζκεηηθψο):  0,52 € 

 

 

Άξζξν A.T. 30: Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ 
πδξαπιηθψλ έξγσλ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο :  ΤΓΡ 6311) 

 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο δηαηνκψλ, 
θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακφξθσζεο ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 
"Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ" 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο 
επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θ.ι.π). 

Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ 
Οπιηζκνχ. Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα 
ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη 
ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ.  

Οη Πίλαθεο ζα ζπληάζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο 
δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε 
ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ 
ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ 
παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ 
ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 

Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ 
ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν 
πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 

 

 

 

Ολνκ.  

δηάκεηξνο 
(mm) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 
δηαηνκή  

(mm2) 

Ολνκ.  

κάδα/ 
κέηξν  

(kg/m) 

Ράβδνη 
Κνπινχξεο θαη 
επζπγξακκηζκέλα 
πξντφληα 

Ζιεθηξν-
ζπγθνιιεκέλα 
πιέγκαηα θαη 
δηθηπψκαηα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0  �    19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 
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Ολνκ.  

δηάκεηξνο 
(mm) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 
δηαηνκή  

(mm2) 

Ολνκ.  

κάδα/ 
κέηξν  

(kg/m) 

Ράβδνη 
Κνπινχξεο θαη 
επζπγξακκηζκέλα 
πξντφληα 

Ζιεθηξν-
ζπγθνιιεκέλα 
πιέγκαηα θαη 
δηθηπψκαηα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

ηηο επηκεηξνχκελεο πνζφηεηεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη 
ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 

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

Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.  

Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ 
έξγνπ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ. 

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

Ζ ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ 
ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

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

 

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

 

 

ΔΤΡΩ        (Οινγξάθσο):  Δλελήληα νθηψ ιεπηά 

                   (Αξηζκεηηθψο):  0,98 € 

 

Άξζξν A.T. 31: Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο, δνκηθά πιέγκαηα B500C 
(S500s) 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο :  ΟΗΚ 3873) 
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Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο δηαηνκψλ, 
θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακφξθσζεο ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 
"Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ" 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο 
επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θ.ι.π). 

Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ 
Οπιηζκνχ. Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα 
ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη 
ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ.  

Οη Πίλαθεο ζα ζπληάζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο 
δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε 
ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ 
ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ 
παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ 
ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 

Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ 
ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν 
πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 

 

 

 

Ολνκ.  

δηάκεηξνο 
(mm) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 
δηαηνκή  

(mm2) 

Ολνκ.  

κάδα/ 
κέηξν  

(kg/m) 

Ράβδνη 
Κνπινχξεο θαη 
επζπγξακκηζκέλα 
πξντφληα 

Ζιεθηξν-
ζπγθνιιεκέλα 
πιέγκαηα θαη 
δηθηπψκαηα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0  �    19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 
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Ολνκ.  

δηάκεηξνο 
(mm) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 
δηαηνκή  

(mm2) 

Ολνκ.  

κάδα/ 
κέηξν  

(kg/m) 

Ράβδνη 
Κνπινχξεο θαη 
επζπγξακκηζκέλα 
πξντφληα 

Ζιεθηξν-
ζπγθνιιεκέλα 
πιέγκαηα θαη 
δηθηπψκαηα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

ηηο επηκεηξνχκελεο πνζφηεηεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη 
ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 

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

Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.  

Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ 
έξγνπ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ. 

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

Ζ ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ 
ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

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

 

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

 

 

ΔΤΡΩ        (Οινγξάθσο):  Έλα επξψ θαη έλα ιεπηφ 

                   (Αξηζκεηηθψο):  1,01 € 

 

 

 

 

Άξζξν A.T. 32: 

 

Πξφζκηθην ζηεγαλσηηθφ ζθπξνδέκαηνο ελδνρεκηθήο δξάζεο κε 
αλάπηπμε θξπζηάιισλ, ζε κνξθή ζθφλεο 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6320.1) 

 

Γηα ην παξφλ άξζξν έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη:   

(α) Λφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζε θάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ε επηινγή ηνπ πξνο ελζσκάησζε πιηθνχ ή 
πξντφληνο ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, 
ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην ηερληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία 
επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζε παξεκθεξή έξγα.  

(β) Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζηηο εξγνζηαζηαθέο ηνπο 
ζπζθεπαζίεο επί ησλ νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ ε νλνκαζία ηνπ πξντφληνο, ην 
εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ε πεξηερφκελε πνζφηεηα ζηελ ζπζθεπαζία.  

(γ) Ζ ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε 
ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ 
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ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο.  

Δλδεηθηηθά πξνηείλεηαη λα πξνζηεζεί πξφζκηθην ελδνρεκηθήο δξάζεο, κε αλάπηπμε θξπζηάιισλ, 
ζε κνξθή ζθφλεο κε αλαινγία  1% θαηά βάξνο ηζηκέληνπ, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ “PENETRON 
ADMIX”. 

Σα αλσηέξσ πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 

Οη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη γεληθψο θαη αλεμαξηήησο ησλ επί κέξνπο 
ραξαθηεξηζηηθψλ έθαζηνπ ησλ σο άλσ πιηθψλ. 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν πξνζζέησλ/πξνζκίθησλ (kg), κε βάζε ηηο αλαινγίεο αλάκημεο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ζπλζέζεσο θαη ηηο απνδεθηέο πνζφηεηεο δηαζηξσζέληνο 
ζθπξνδέκαηνο. 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): επηά επξψ  

 (Αξηζκεηηθψο): 7,00€ 

 

Άξζξν A.T. 33: 

 

ηεγάλσζε αξκψλ δηαθνπήο κε πδξνδηνγθνχκελν εχθακπην θνξδφλη 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6373) 

 

Γηα ηελ ζηεγαλνπνίεζε ησλ αξκψλ δηαθνπήο ζθπξνδέηεζεο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα 
πδξνδηνγθνχκελα θνξδφληα, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ PENEBAR® SW 55 rapid. Γηα ηε ζπγθφιιεζε ησλ 
θνξδνληψλ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί αζηάξη, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζαλ ζηαζεξνπνηεηήο αιιά θαη ζαλ 
θξάγκα ηεο πγξαζίαο ηνπ ππνζηξψκαηνο. Σν πδξνδηνγθνχκελν θνξδφλη ζα ηνπνζεηεζεί, αθνχ έρεη 
«ηξαβήμεη» ην αζηάξη, ζπλήζσο κηζή κε κία ψξα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ.  

Ζ δηαηνκή ηνπ πδξνδηνγθνχκελνπ θνξδνληνχ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
πξνκεζεπηή αλάινγα ην πάρνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Σν πδξνδηνγθνχκελν θνξδφλη ζα ηνπνζεηεζεί ζηηο πεξηπηψζεηο αξκψλ δηαθνπήο ζθπξνδέηεζεο 
(θαηαζθεπαζηηθνί αξκνί), επηθαλεηψλ κεηαμχ λέσλ θαη παιαηψλ ζθπξνδεκάησλ θαη δηαθέλνπ νπψλ 
δηέιεπζεο ζσιήλσλ κέζα απφ ζηνηρεία ζθπξνδέκαηνο. 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ, ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο απφ ξχπνπο θαη ραιαξά πιηθά θαη ε εθαξκνγή ησλ πιηθψλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
ηνπ πξνκεζεπηή. 

 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν  (m) πεξαησκέλεο εξγαζίαο 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): δσδεθα επξψ  

 (Αξηζκεηηθψο): 12,00€ 

 

Άξζξν A.T. 34: 

 

Δχθακπην ειαζηηθφ ηζηκεληνεηδέο θνλίακα πγξνκφλσζεο επηθαλεηψλ 
ζθπξνδέκαηνο ηζηµεληνεηδνχο βάζεο, µε ρεκηθή δξάζε θαη αλάπηπμε 
θξπζηάιισλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6401) 

 

 

Δπαιείςεηο/επηζηξψζεηο επηθαλεηψλ απφ ζθπξφδεκα γηα ηελ απνθπγή δηαξξνψλ θαη ηελ 
πξνζηαζία ηεο θαηαζθεπήο απφ ηελ δηείζδπζε πγξαζίαο κε ηελ εθαξκνγή ησλ Αξρψλ θαη 
Μεζφδσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-9 (πδξνθνβηθφο εκπνηηζκφο, 
επηζηξψζεηο), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, κε ρξήζε πιηθψλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-2 πνπ θέξνπλ 
ζήκαλζε CE.  Πξνηείλεηαη επάιεηςε ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ηεο δεμακελήο (ηνηρεία πιάθα 
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ππζκέλαο) κε ζηεγαλσηηθφ ζθπξνδέκαηνο, ηζηµεληνεηδνχο βάζεο, µε ρεκηθή δξάζε θαη αλάπηπμε 
θξπζηάιισλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε απαξαίηεηε πξνεηνηκαζία γηα ηε ζηεγαλνπνίεζε θαη επηζθεπή 
θσιεψλ ζθπξνδέκαηνο απφ αδφλεηα κέξε θαη ζθξάγηζε ησλ θνπξθεηψλ, φπνπ απαηηείηαη, κε 
επηζθεπαζηηθφ – ζηεγαλσηηθφ θνλίακα ζθπξνδέκαηνο κε αλάπηπμε θξπζηάιισλ, θαζαξηζκφο ηεο 
επηθάλεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε πδξνβνιή πςειήο πίεζεο θαη θάζε άιιε απαξαίηεηε εξγαζία 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ε  επηκειήο εθαξκνγή φισλ ησλ πιηθψλ ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ  κέηξν  (m2) πεξαησκέλεο εξγαζίαο 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): δέθα επξψ  

 (Αξηζκεηηθψο): 10,00€ 

 

 

 

 

Άξζξν A.T. 35: 

 

Καζαηξέζεηο - Απνμειψζεηο - Καζαξηζκνί - Απνθαηαζηάζεηο 
ζπλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ 
κέζσλ (πδξαπιηθή ζθχξα, εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, 
ειεθηξνεξγαιεία θιπ) 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6082.1) 

 

 

Καζαηξέζεηο ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (ρσξίο πξφθιεζε δεκηψλ ζην 
απνκέλνλ ηκήκα), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-02-01-01 "Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ 
νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα", κε ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 
θαζαηξέζεσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
πκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο-ππνζηειψζεηο, ν 
ηεκαρηζκφο ησλ απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ, ν έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηεο παξαγφκελεο θαηά 
ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζθφλεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 
απφ ηα πξντφληα ηεο θαζαίξεζεο. 
Δπηκέηξεζε ζε θπβηθά κέηξα (m3) πιήξσο απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ. 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ζαξάληα πέληε επξψ θαη ζαξάληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 45,40€ 

 

 

Άξζξν A.T. 36: 

 

Λεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο,  diesel ή 
βελδηλνθίλεηνπ, Ηζρχνο 10,0 έσο 20,0 ΖΡ 

                                    (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6110) 

 

Λεηηνπξγία θνξεηψλ ή θηλεηψλ εξγνηαμηαθψλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ γηα ηελ απνζηξάγγηζε 
εηζξεφλησλ ή ππνγείσλ πδάησλ θαη ηελ άληιεζε βνξβφξνπ θαη ιπκάησλ  θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
δηαθφξσλ εξγαζηψλ  ηνπ έξγνπ, εθ' φζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ή κεηά απφ έγγξαθε 
εληνιή ηεο Τπεξεζίαο θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηηο ΔΣΔΠ 08-10-01-00 ''Δξγνηαμηαθέο 
αληιήζεηο πδάησλ'' θαη 08-10-02-00 ''Αληιήζεηο Βνξβφξνπ - Λπκάησλ''. 
 

ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
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α. Ζ πξνζθφκηζε ζηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαηάιιειεο 
ηζρχνο γηα ην εθάζηνηε καλνκεηξηθφ χςνο θαη παξνρή πνπ απαηηνχληαη θαη ησλ αλαιφγσλ 
ζσιελψζεσλ, ζπζθεπψλ θαη εμαξηεκάησλ  

β. Ζ δαπάλε ησλ θαπζίκσλ ή ηεο ειεθηξηθήο ελεξγείαο 
γ. Ζ εγθαηάζηαζε, ε επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ε ηξνθνδνζία κε θαχζηκα θαη ε ζπληήξεζε ηεο 

αληιίαο θαη ησλ ζσιελψζεσλ 
δ. Ζ δηάλνημε πξνζσξηλήο ηάθξνπ απαγσγήο ησλ αληινπκέλσλ λεξψλ πξνο ππάξρνληα 

απνδέθηε 
ε. Οη κεηαθηλήζεηο ηεο αληιίαο θαη ησλ ζσιελψζεσλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ 
ζη. Οη ζηαιίεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 
 

Σηκή αλά ψξα (h) ιεηηνπξγίαο ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ 
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κε βάζε αλαιπηηθά ζηνηρεία θαηαγξαθήο ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο, εμήο: 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δεθαπέληε επξψ θαη πελήληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 15,50€ 

 

 

Άξζξν A.T. 37: 

 

Καιχκκαηα θξεαηίσλ απφ ζπλζεηηθά πιηθά, δηαζηάζεσλ 800Υ600 
mm, θιάζεο D400 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΔΡ 6621.9) 

 

Καιχκκαηα 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 ΔΛΟΣ ΔΝ 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. 
Σα ελ ιφγσ θαιχκκαηα θξεαηίσλ απφ ζπλζεηηθά πιηθά, ζα είλαη δηαζηάζεσλ 800Υ600 mm θαη 
θαηεγνξίαο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο D 400, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124, κε ζήκαλζε CE, επηκεηξνχκελα 
θαηά βάξνο, ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 
 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg). 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δλλέα επξψ θαη ηξηάληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 9,30€ 

 

 

Άξζξν A.T. 38: 

 

Καιχκκαηα θξεαηίσλ απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304L ή θαιχηεξν 
δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ θαη ζρεκάησλ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ6751) 

 

Καιχκκαηα θξεαηίσλ αλνμείδσηα πνηφηεηαο AISI 304L ή αλψηεξεο, θαηεγνξίαο Α15 θαηά ΔΛΟΣ 
ΔΝ 124 πάρνπο 3mm. 
Σα πξνζθνκηδφκελα πξνο ηνπνζέηεζε θαιχκκαηα ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο 
αλαγλσξηζκέλνπ εξγαζηεξίνπ – κεραλνπξγείνπ. 
Σα θαιχκκαηα  ζα θαηαζθεπαζηνχλ έηζη ψζηε λα είλαη ιεηηνπξγηθά, κε εχθνιν άλνηγκα θαη λα έρνπλ 
κεραληζκφ αζθάιηζεο.  
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηνπ θαιχκκαηνο ηνπ θξεαηίνπ 
θαη ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο απηνχ, ε αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ζηάζκεο θαη επίθιηζεο ηνπ θαιχκκαηνο κε 
ρξήζε ζηεξεψλ ππνζεκάησλ θαη ν εγθηβσηηζκφο ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο κε ζθπξφδεκα. 
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Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο. 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Πεληαθφζηα πελήληα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 550,00€ 

 

 

 

 

Άξζξν A.T. 39: 

 

Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 
6x9x19 cm, πάρνπο 1 πιίλζνπ (κπαηηθνί ηνίρνη) 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-4623.1) 

 

Πιηλζνδνκέο κε δηάθελνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηφπιηλζνπο δηαζηάζεσλ 6x9x19 cm, ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-02-02-00 „Σνίρνη απφ νπηφπιηλζνπο‟, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη 
ζηάζκε ηνπ έξγνπ, κε έηνηκν θνλίακα θηηζίκαηνο παξαδηδφκελν ζε ζηιφ ή κε 
αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα πνπ παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ. 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα ηα άξζξα ηεο ελφηεηαο 46 πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή ηνίρσλ απφ νπηνπιίλζνπο έρνπλ 
εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

α) ηηο ηηκέο κνλάδνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ νπηνπιίλζσλ θαηά 
ΔΛΟΣ ΔΝ 771-1 „ηνηρεία ηνηρνπνηίαο απφ άξγηιν „, κε ζήκαλζε CE, ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ 
εμνπιηζκνχ αλάκημεο θαη ηξνθνδνζίαο ηνπ θνληάκαηνο, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα ηθξηψκαηα, ε 
απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ, ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα 
θνληακάησλ θαη ηνχβισλ θαη ε ρξήζε έηνηκνπ θνληάκαηνο ηνηρνπνηίαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 998-2 κε 
ζήκαλζε CE ή αζβεζηνηζηκελην-θνληάκαηνο πνπ παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ 

β) ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ελδερφκελε ρξήζε ξεπζηνπνηεηηθψλ πξνζκίθησλ 
θνληακάησλ, αιιά δελ ζπκπεξηιαβάλεηαη: 

γ) ηε ηηκή κνλάδαο δελ ζπκπεξηιαβάλνληαη θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα: 

- ηα ηπρφλ ρξσζηηθά θαη αληηζπξξηθλσηηθά πξφζκηθηα θαη ηα ελζσκαηνχκελα κεηαιιηθά ζηνηρεία 
(πιέγκαηα, γαιβαληζκέλνη ζπλδεκνη θαη αγθχξηα απφ αλνμείδσην ράιπβα) 

- ε ηνπνζέηεζε  πγξνκνλσηηθψλ κεκβξαλψλ θαη ε δηακφξθσζε λεξνρπηψλ θαη θαπαθηψλ 

- ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε καζηίρε 

- ε θαηαζθεπή αλσθιίσλ, πνδηψλ θαη θαηαθφξπθσλ ή νξηδφληησλ δηαδσκάησλ 

δ) Οη νπηφπιηλζνη ζα απνξξνθνχλ λεξφ έσο θαη 16% θαηά μεξφ βάξνο θαη ζα έρνπλ ειάρηζηε 
αληνρή ζε ζιίςε, νη κελ πιήξεηο θαη νη δηάηξεηνη κε θαηαθφξπθεο νπέο 8,0 N/mm2, νη δε  δηάηξεηνη 
κε νξηδφληηεο νπέο 2,5 N/mm2. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο. 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Σξηάληα ηξία επξψ θαη πελήληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 33,50€ 

 

 

Άξζξν A.T. 40: 

 

Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 
6x9x19 cm, πάρνπο 1/2 πιίλζνπ (δξνκηθνί ηνίρνη) 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-4622.1) 
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Πιηλζνδνκέο κε δηάθελνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηφπιηλζνπο δηαζηάζεσλ 6x9x19 cm, ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-02-02-00 „Σνίρνη απφ νπηφπιηλζνπο‟, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη 
ζηάζκε ηνπ έξγνπ, κε έηνηκν θνλίακα θηηζίκαηνο παξαδηδφκελν ζε ζηιφ ή κε 
αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα πνπ παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ. 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα ηα άξζξα ηεο ελφηεηαο 46 πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή ηνίρσλ απφ νπηνπιίλζνπο έρνπλ 
εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

 

α) ηηο ηηκέο κνλάδνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ νπηνπιίλζσλ θαηά 
ΔΛΟΣ ΔΝ 771-1 „ηνηρεία ηνηρνπνηίαο απφ άξγηιν „, κε ζήκαλζε CE, ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ 
εμνπιηζκνχ αλάκημεο θαη ηξνθνδνζίαο ηνπ θνληάκαηνο, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα ηθξηψκαηα, ε 
απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ, ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα 
θνληακάησλ θαη ηνχβισλ θαη ε ρξήζε έηνηκνπ θνληάκαηνο ηνηρνπνηίαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 998-2 κε 
ζήκαλζε CE ή αζβεζηνηζηκελην-θνληάκαηνο πνπ παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ 

β) ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ελδερφκελε ρξήζε ξεπζηνπνηεηηθψλ πξνζκίθησλ 
θνληακάησλ, αιιά δελ ζπκπεξηιαβάλεηαη: 

γ) ηε ηηκή κνλάδαο δελ ζπκπεξηιαβάλνληαη θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα: 

- ηα ηπρφλ ρξσζηηθά θαη αληηζπξξηθλσηηθά πξφζκηθηα θαη ηα ελζσκαηνχκελα κεηαιιηθά ζηνηρεία 
(πιέγκαηα, γαιβαληζκέλνη ζπλδεκνη θαη αγθχξηα απφ αλνμείδσην ράιπβα) 

- ε ηνπνζέηεζε  πγξνκνλσηηθψλ κεκβξαλψλ θαη ε δηακφξθσζε λεξνρπηψλ θαη θαπαθηψλ 

- ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε καζηίρε 

- ε θαηαζθεπή αλσθιίσλ, πνδηψλ θαη θαηαθφξπθσλ ή νξηδφληησλ δηαδσκάησλ 

δ) Οη νπηφπιηλζνη ζα απνξξνθνχλ λεξφ έσο θαη 16% θαηά μεξφ βάξνο θαη ζα έρνπλ ειάρηζηε 
αληνρή ζε ζιίςε, νη κελ πιήξεηο θαη νη δηάηξεηνη κε θαηαθφξπθεο νπέο 8,0 N/mm2, νη δε  δηάηξεηνη 
κε νξηδφληηεο νπέο 2,5 N/mm2. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο. 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δέθα ελληά επξψ θαη πελήληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 19,50€ 

 

 

Άξζξν A.T. 41: 

 

Γξακκηθά Γηαδψκαηα (ζελάδ) απφ ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, 
δξνκηθψλ ηνίρσλ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3213) 

 

Καηαζθεπή γξακκηθψλ δηαδσκάαησλ (ζελάδ), πνδηψλ ή αλσθιίσλ ηνίρσλ πιεξψζεσο κε 
ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 θαη ειαθξφ νπιηζκφ B500C (κέρξη 4Φ12 κε ζπλδεηήξεο Φ8/10), 
δηαηνκήο έσο 0,06 m2, ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. 

πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ επί ηφπνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα 
ηθξηψκαηα, ε απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ, ε εξγαζία θαηαζθεπήο θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ 
ρψξνπ απφ ηα πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα πιηθψλ. 

ηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο δηαδσκάησλ κεγαιχηεξεο δηαηνκήο, ε ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
πξνζαπμάλεηαη αλαινγηθά κε βάζε εκβαδφλ (Δκβ / 0,06 m2), φηαλ ζε πξνβιέπεηαη νπιηζκφο 
πέξαλ ησλ 4Φ12, ε δηαθνξά ηηκνινγείηαη κε βάζε ην άξζξν ΝΔΣ ΟΗΚ 38.20 

 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m). 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δέθα έμη επξψ θαη νγδφληα ιεπηά 
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 (Αξηζκεηηθψο): 16,80€ 

 

 

Άξζξν A.T. 42: 

 

Γξακκηθά Γηαδψκαηα (ζελάδ) απφ ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, 
γξακκηθά κπαηηθψλ ηνίρσλ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3213) 

 

Καηαζθεπή γξακκηθψλ δηαδσκάαησλ (ζελάδ), πνδηψλ ή αλσθιίσλ ηνίρσλ πιεξψζεσο κε 
ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 θαη ειαθξφ νπιηζκφ B500C (κέρξη 4Φ12 κε ζπλδεηήξεο Φ8/10), 
δηαηνκήο έσο 0,06 m2, ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. 

πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ επί ηφπνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα 
ηθξηψκαηα, ε απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ, ε εξγαζία θαηαζθεπήο θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ 
ρψξνπ απφ ηα πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα πιηθψλ. 

ηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο δηαδσκάησλ κεγαιχηεξεο δηαηνκήο, ε ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
πξνζαπμάλεηαη αλαινγηθά κε βάζε εκβαδφλ (Δκβ / 0,06 m2), φηαλ ζε πξνβιέπεηαη νπιηζκφο 
πέξαλ ησλ 4Φ12, ε δηαθνξά ηηκνινγείηαη κε βάζε ην άξζξν ΝΔΣ ΟΗΚ 38.20 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m). 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δέθα ελλέα επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 19,70€ 

 

 

Άξζξν A.T. 43: Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7121) 

 

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, πάρνπο 2,5 cm, ζε ηξεηο 
ζηξψζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε πηηζηιηζηή, ε δεχηεξε ζηξσηή (ιάζπσκα) θαη ηξίηε ηξηπηή 
(ηξηβηδηζηή), επί ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, θαη ζε χςνο κέρξη 
4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-03-01-00 „Δπηρξίζκαηα 
κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ‟. 

Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ εμνπιηζκφ, 
εηδηθά εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 71 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

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

- Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ εθαξκνγήο ηνπ επηρξίζκαηνο. φπσο  αθαίξεζε ξχπσλ (κε 
θαηάιιειν απνξξππαληηθφ), κνχριαο (κε κπθεηνθηφλν δηάιπκα), ραιαξψλ πιηθψλ (κε βνχξηζηζκα) 
θιπ 

- Ζ απνθνπή κεγάισλ εμνρψλ ηεο ππνθείκελεο ζηξψζεο 

- Ζ χγξαλζε ηεο επηθάλεηαο, 

- Ζ πξνζηαζία παξαθείκελσλ θαηαζθεπψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπο κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο 
θαζψο θαη ε επηθάιπςε αγσγψλ κε νηθνδηθφ ραξηί. 

- Ζ δηακφξθσζε ηάθσλ δπγίζκαηνο, θαηαθνξχθσλ νδεγψλ, μχιηλσλ νδεγψλ νξηνζέηεζεο θελψλ 
θαη νξίσλ θιπ 

γ) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη , εθηφο άλ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελλ πεξηγξαθή 
ηνπο, ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη πιηθά): 

- Δπάιεηςε ηεο επηθάλεηαο κε εγθεθξηκέλν ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ 
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- Σνπνζέηεζε πιεγκάησλ ή ζθειεηψλ ππνδνρήο επηρξηζκάησλ νηνπδήπνηε ηχπνπ, 

δ) Οη ηηκέο ησλ άξζξσλ ηζρχνπλ: 

- Γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξηγξαθή ησλ άξζξσλ ζχλζεζε ησλ 
θνληακάησλ (κεηαβνιέο ηεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο ηεο άκκνπ, ηνπ καξκαξνθνληάκαηνο ή ηεο 
πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ θνληάκαηνο ζηα πιηθά απηά). 

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

- Γηα νπνηαδήπνηε επηθάλεηα. 

- Γηα νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ι.ρ. θαη γηα ελδερφκελεο δηαθνπέο εξγαζίαο 
ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ). 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δέθα ηξία επξψ θαη πελήληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 13,50€ 

 

Άξζξν A.T. 44: Δπίζηξσζε απιή κε αζθαιηφπαλν 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7912) 

 

Δπίζηξσζε απιή κε αζθαιηφπαλν βάξνπο 2,5 kg αλά m2, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
08-05-01-02 „ηεγαλνπνίεζε θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα κε αζθαιηηθέο κεκβξάλεο‟. 
Πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε αζθαιηφθνιιαο θαη νη επηθαιχςεηο ησλ ισξίδσλ ζηηο ζπλδέζεηο. 

Tηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) θαιππηνκέλεο επηθαλείαο. 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα φια ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 79 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί 
φξνη: 

 

(α) Λφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζε θάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ε επηινγή ηνπ πξνο ελζσκάησζε πιηθνχ ή 
πξντφληνο ππφθεηηαη ζηελ  έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, 
ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην ηερληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία 
επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζε παξεκθεξή έξγα. 

(β) Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζηηο εξγνζηαζηαθέο ηνπο 
ζπζθεπαζίεο επί ησλ νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ ε νλνκαζία ηνπ πξντφληνο, ην 
εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ε πεξηερφκελε πνζφηεηα ζηελ ζπζθεπαζία. 

(γ) Ζ ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε 
ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ 
ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): επηά επξψ θαη ελελήληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 7,90€ 

   

 

 

 

Άξζξν A.T. 45: 

 

Θεξκηθή απνκφλσζε νξνθψλ θαη δαπέδσλ κε θχιια δηνγθσκέλεο 
πνιπζηεξίλεο πάρνπο 50 mm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7934) 
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Θεξκνκφλσζε νξνθψλ θαη δάπεδσλ κε πιάθεο κνλσηηθνχ πιηθνχ, κε θχιια δηνγθσκέλεο 
πνιπζηεξίλεο, ρσξίο ζηεξέσζε απηψλ. Τιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-06-02-01 „Θεξκνκνλψζεηο δσκάησλ‟. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο. 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα φια ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 79 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί 
φξνη: 

 

(α) Λφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζε θάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ε επηινγή ηνπ πξνο ελζσκάησζε πιηθνχ ή 
πξντφληνο ππφθεηηαη ζηελ  έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, 
ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην ηερληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία 
επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζε παξεκθεξή έξγα. 

(β) Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζηηο εξγνζηαζηαθέο ηνπο 
ζπζθεπαζίεο επί ησλ νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ ε νλνκαζία ηνπ πξντφληνο, ην 
εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ε πεξηερφκελε πνζφηεηα ζηελ ζπζθεπαζία. 

(γ) Ζ ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε 
ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ 
ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δέθα ηέζζεξα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 14,00€ 

 

 

Άξζξν A.T. 46: 

 

Θεξκνκφλσζε ηνίρσλ κε πιάθεο απφ αθξψδε εμειαζκέλε 
πνιπζηεξίλε πάρνπο 50 mm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7934) 

 

Θεξκνκφλσζε ηνίρσλ, νπναζδήπνηε δηάηαμεο κε πιάθεο απφ αθξψδε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε 
πάρνπο 50 mm, κε ή ρσξίο ζηεξέσζε απηψλ. Τιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-06-02-02 „Θεξκνκφλσζε εμσηεξηθψλ ηνίρσλ‟. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο. 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα φια ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 79 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί 
φξνη: 

 

(α) Λφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζε θάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ε επηινγή ηνπ πξνο ελζσκάησζε πιηθνχ ή 
πξντφληνο ππφθεηηαη ζηελ  έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, 
ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην ηερληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία 
επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζε παξεκθεξή έξγα. 

(β) Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζηηο εξγνζηαζηαθέο ηνπο 
ζπζθεπαζίεο επί ησλ νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ ε νλνκαζία ηνπ πξντφληνο, ην 
εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ε πεξηερφκελε πνζφηεηα ζηελ ζπζθεπαζία. 
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(γ) Ζ ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε 
ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ 
ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): έληεθα επξψ θαη νγδφληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 11,80€ 

 

 

Άξζξν A.T. 47: 

 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ 
20x20 cm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7331) 

 

 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα 1εο πνηφηεηαο αλπάισηα, έγρξσκα, 
πδαηναπνξξνθεηηθνηεηαο έσο 0,5%, αληνρήο ζε απφηξηςε „GROUP 4‟, δηαζηάζεσλ 20x20 cm, 
νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο θαη ζρεδίνπ εθαξκνγήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-02-
00 „Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο‟. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ κε αξκνχο 1 έσο 2 
mm, ζε ζηξψζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, ή κε θφιια πιαθηδίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 
12004, ζπκβαηή κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή, ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 
kg ηζηκέληνπ, καχξνπ ρξψκαηνο, ή κε εηδηθν πιηθφ πιεξψζεσο ζπκβαηφ κε ηα θεξακηθά πιαθίδηα 
θαη ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο ηειηθήο επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ. 

Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο θαη θαζαξηζκνχ κε ηα πιηθά 
πάζεο θχζεσο επί ηφπνπ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Σξηάληα έλα επξψ θαη πελήληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 31,50€ 

 

 

Άξζξν A.T. 48: Πεξηζψξηα (ζνβαηεπηά) απφ θεξακηθά πιαθίδηα 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7511) 

 

 

Πεξηζψξηα (ζνβαηεπηά) απφ θεξακηθά πιαθίδηα νπνηνπδήπνηε ηχπνπ θαη  δηαζηάζεσλ, κνλφρξσκα 
ή έρξσκα, κε αξκνχο πιάηνπο 2 mm, ζηεξενχκελα κε  ηζηκεληνθνλία ή θφιια πιαθηδίσλ. 

Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο θαη θαζαξηζκνχ κε ηα πιηθά 
πάζεο θχζεσο επί ηφπνπ. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ). 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Σέζζεξα επξψ θαη πελήληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 4,50€ 

 

 

Άξζξν A.T. 49: 

 

Υξσκαηηζκνί εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε ρξήζε 
πιαζηηθψλ αθξπιηθψλ ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο 



 

54 
 

βάζεσο 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7785.1) 

 

 

Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο, ή 
βηλπιηθήο, ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, ρσξίο πξνεγνχκελν 
ζπαηνπιάξηζκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 „Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ 
επηρξηζκάησλ‟. 

Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, αζηάξσκα θαη εθαξκνγή δχν ζηξψζεσλ ηνπ ηειηθνχ ρξψκαηνο. 
Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 

 

α) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά 
γηα ηελ πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, 
φπσο πξίδεο, δηαθφπηεο, θσηηζηηθά, ζηφκηα, ζψκαηα ζέξκαλζεο θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία 
ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο (θνπθσκάησλ, δαπέδςλ, επελδχζεσλ θιπ) ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ 
επηθαλεηψλ απφ ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε 
απηνθνιιήησλ ηαηληψλ, θχιισλ λάυινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ θιπ) 

β) Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ (αζηάξηα θιπ), ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη σο έρνπλ, ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη απηφ απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή ησλ πξντφλησλ. Οη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή εθάζηνπ 
πξντφληνο ζα είλαη νη θαζνξηδφκελεο απφ ηνλ παξαγσγφ. 

γ) Οηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 
ζηηο θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 
ηνπ παξφληνο πνπ αθνξνχλ πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο. 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ 
ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ελλέα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 9,00€ 

 

 

Άξζξν A.T. 50: 

 

Υξσκαηηζκνί εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε ρξήζε 
πιαζηηθψλ αθξπιηθψλ ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο 
βάζεσο 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7785.1) 

 

 

Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο, ή 
βηλπιηθήο, ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, ρσξίο πξνεγνχκελν 
ζπαηνπιάξηζκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 „Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ 
επηρξηζκάησλ‟. 

Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, αζηάξσκα θαη εθαξκνγή δχν ζηξψζεσλ ηνπ ηειηθνχ ρξψκαηνο. 
Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 
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ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 

 

α) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά 
γηα ηελ πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, 
φπσο πξίδεο, δηαθφπηεο, θσηηζηηθά, ζηφκηα, ζψκαηα ζέξκαλζεο θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία 
ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο (θνπθσκάησλ, δαπέδςλ, επελδχζεσλ θιπ) ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ 
επηθαλεηψλ απφ ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε 
απηνθνιιήησλ ηαηληψλ, θχιισλ λάυινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ θιπ) 

β) Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ (αζηάξηα θιπ), ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη σο έρνπλ, ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη απηφ απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή ησλ πξντφλησλ. Οη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή εθάζηνπ 
πξντφληνο ζα είλαη νη θαζνξηδφκελεο απφ ηνλ παξαγσγφ. 

γ) Οηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 
ζηηο θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 
ηνπ παξφληνο πνπ αθνξνχλ πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο. 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ 
ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δέθα επξψ θαη δέθα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 10,10€ 

 

 

Άξζξν A.T. 51: 

 

Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ κεκνλσκέλα, δίθπιια, κε ή ρσξίο ζηαζεξφ 
θεγγίηε, αλνηγφκέλα πεξί θαηαθφξπθν ή νξηδφληην άμνλα 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6530) 

 

 

Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ κεκνλσκέλα (πνπ δελ απνηεινχλ ζεηξά παινζηαζίσλ ζπλζέηνπ 
θνπθψκαηνο), νπνηαζδήπνηε αλαινγίαο δηαζηάζεσλ εμσηεξηθνχ πιαηζίνπ, κε ζθειεηφ θάζζαο 
(πιαηζίνπ), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-03-00 „Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ‟. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 65 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

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

- θνξηίν ζξαχζεο 180 - 220 MPa, 

- φξην ειαζηηθφηεηαο 140 - 180 MPa, 

- επηκήθπλζε ε = 4 - 6%. 

β) Σα ειάρηζηα πάρε επίζηξσζεο αλνδίσζεο ζα είλαη: 

- γηα θαηαζθεπέο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ 15 κm, 

- γηα θαηαζθεπέο ζην εμσηεξηθφ απηνχ 20 κm 

- ζε ηζρπξά δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ 25 κm. 

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

δ) ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ άξζξσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα θαη ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη 
πιηθά): 

δ1) Ζ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ κεραληζκψλ αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο, ρσξίο ηελ αμία ησλ πιηθψλ 
απηψλ, εθηφο άλ ζην άξζξν αλαθέξεηαη ξγηά φηη πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνκήζεηά ηνπο. 
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δ2) Ζ θαηαζθεπή ςεπηφθαζζαο απφ ζηξαληδαξηζηή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 
1,8 mm, δηαηνκήο νξζνγσληθήο ή Π, κε ηα ζηεξίγκαηα ηνπ ζθειεηνχ απφ γαιβαληζκέλεο ιάκεο 
50Υ3 mm, 

δ3) Σα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα θαη ηαηλίεο (λενπξέλ, EPDM θιπ), θαζψο θαη φια ηα απνηνχκελα 
κηθξνυιηθά, ζχκθσλα κε νδεγίεο ηνπνζέηεζεο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πξντφληνο, γηα ηελ πιήξε, ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο πδαηνζηεγαλφηεηαο, ηεο αεξν-ζηεγαλφηεηαο, ηεο ερνκφλσζεο ηεο θαη 
ζεξκνκφλσζεο. 

δ4) Ζ ηνπνζέηεζε πξνζσξηλψλ αθαηξνχκελσλ ζπλδέζκσλ (πξνθίι Π) ζηηο ςεπηφθαζεο αλνηθηψλ 
δηαηνκψλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αθακςία ηνπο θαηά ηε κεηαθνξά ε ηε ηνπνζέηεζε. 

δ5) Ζ ειεθηξνζηαηηθή βαθή θαη αλνδίσζε ησλ πξνθίι ηνπ αινπκηλίνπ, εθηφο άλ ξεηά αλαθέξεηαη 
ζην άξζξν φηη ηηκνινγείηαη ηδηαίηεξα. 

ε) Σα ζθνχξα (παληδνχξηα) θαη ην ηκήκα ηεο θάζζαο αινπκηλίνπ πνπ ηνπο αληηζηνηρεί, 
ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ην εκβαδφλ ηνπο, κε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ ΟΗΚ 65.44. 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): εθαηφλ δέθα πέληε επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 115,00€ 

 

 

Άξζξν A.T. 52: Θχξεο αινπκηλίνπ ρσξίο παινζηάζην κε ή ρσξίο πεξζίδεο 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6505) 

 

 

Θχξεο ζπκπαγείο ζπφ ζεξκνκνλσηηθφ πέηαζκα (πάλει) αινπκηλίνπ, κνλφθπιιεο, αλνηγφκελεο, 
νπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-03-00 „Κνπθψκαηα 
Αινπκηλίνπ‟. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 65 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

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

- θνξηίν ζξαχζεο 180 - 220 MPa, 

- φξην ειαζηηθφηεηαο 140 - 180 MPa, 

- επηκήθπλζε ε = 4 - 6%. 

β) Σα ειάρηζηα πάρε επίζηξσζεο αλνδίσζεο ζα είλαη: 

- γηα θαηαζθεπέο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ 15 κm, 

- γηα θαηαζθεπέο ζην εμσηεξηθφ απηνχ 20 κm 

- ζε ηζρπξά δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ 25 κm. 

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

δ) ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ άξζξσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα θαη ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη 
πιηθά): 

δ1) Ζ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ κεραληζκψλ αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο, ρσξίο ηελ αμία ησλ πιηθψλ 
απηψλ, εθηφο άλ ζην άξζξν αλαθέξεηαη ξγηά φηη πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνκήζεηά ηνπο. 

δ2) Ζ θαηαζθεπή ςεπηφθαζζαο απφ ζηξαληδαξηζηή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 
1,8 mm, δηαηνκήο νξζνγσληθήο ή Π, κε ηα ζηεξίγκαηα ηνπ ζθειεηνχ απφ γαιβαληζκέλεο ιάκεο 
50Υ3 mm, 

δ3) Σα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα θαη ηαηλίεο (λενπξέλ, EPDM θιπ), θαζψο θαη φια ηα απνηνχκελα 
κηθξνυιηθά, ζχκθσλα κε νδεγίεο ηνπνζέηεζεο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πξντφληνο, γηα ηελ πιήξε, ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο πδαηνζηεγαλφηεηαο, ηεο αεξν-ζηεγαλφηεηαο, ηεο ερνκφλσζεο ηεο θαη 
ζεξκνκφλσζεο. 

δ4) Ζ ηνπνζέηεζε πξνζσξηλψλ αθαηξνχκελσλ ζπλδέζκσλ (πξνθίι Π) ζηηο ςεπηφθαζεο αλνηθηψλ 
δηαηνκψλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αθακςία ηνπο θαηά ηε κεηαθνξά ε ηε ηνπνζέηεζε. 
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δ5) Ζ ειεθηξνζηαηηθή βαθή θαη αλνδίσζε ησλ πξνθίι ηνπ αινπκηλίνπ, εθηφο άλ ξεηά αλαθέξεηαη 
ζην άξζξν φηη ηηκνινγείηαη ηδηαίηεξα. 

ε) Σα ζθνχξα (παληδνχξηα) θαη ην ηκήκα ηεο θάζζαο αινπκηλίνπ πνπ ηνπο αληηζηνηρεί, 
ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ην εκβαδφλ ηνπο, κε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ ΟΗΚ 65.44. 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): εθαηφλ εβδνκήληα πέληε επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 175,00€ 

 

 

Άξζξν A.T. 53: Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο 15x15 cm, θνιιεηά 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7326.1) 

 

Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ ηξίθπιια ή ηεηξάθπιια κε έλα ή θαη πεξηζζφηεξα ζπξφκελα, κε ρσλεπηά 
θχιια, νπνηαζδήπνηε αλαινγίαο δηαζηάζεσλ εμσηεξηθνχ πιαηζίνπ θαη θχιισλ ζπξνκέλσλ ή 
ζηαζεξψλ, επηθαλείαο εμσηεξηθνχ πιαηζίνπ κέρξη 8,00 m2, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
03-08-03-00 "Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ". 

ην παξφλ άξζξν έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 

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

- θνξηίν ζξαχζεο 180 - 220 MPa,  

- φξην ειαζηηθφηεηαο 140 - 180 MPa,  

- επηκήθπλζε ε = 4 - 6%.  

β) Σα ειάρηζηα πάρε επίζηξσζεο αλνδίσζεο ζα είλαη:  

- γηα θαηαζθεπέο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ 15 κm,  

- γηα θαηαζθεπέο ζην εμσηεξηθφ απηνχ 20 κm  

- ζε ηζρπξά δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ 25 κm.  

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

δ) ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ άξζξσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα θαη ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη 
πιηθά): 

δ1) Ζ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ κεραληζκψλ αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο, ρσξίο ηελ αμία ησλ πιηθψλ 
απηψλ, εθηφο άλ ζην άξζξν αλαθέξεηαη ξγηά φηη πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνκήζεηά ηνπο.. 

δ2) Ζ θαηαζθεπή ςεπηφθαζζαο απφ ζηξαληδαξηζηή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 
1,8 mm, δηαηνκήο νξζνγσληθήο ή Π, κε ηα ζηεξίγκαηα ηνπ ζθειεηνχ απφ γαιβαληζκέλεο ιάκεο 
50Υ3 mm,  

δ3) Σα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα θαη ηαηλίεο (λενπξέλ, EPDM θιπ), θαζψο θαη φια ηα απνηνχκελα 
κηθξνυιηθά, ζχκθσλα κε νδεγίεο ηνπνζέηεζεο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πξντφληνο, γηα ηελ πιήξε, ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο πδαηνζηεγαλφηεηαο, ηεο αεξν-ζηεγαλφηεηαο, ηεο ερνκφλσζεο ηεο θαη 
ζεξκνκφλσζεο. 

δ4) Ζ ηνπνζέηεζε πξνζσξηλψλ αθαηξνχκελσλ ζπλδέζκσλ (πξνθίι Π) ζηηο ςεπηφθαζεο αλνηθηψλ 
δηαηνκψλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αθακςία ηνπο θαηά ηε κεηαθνξά ε ηε ηνπνζέηεζε. 

δ5) Ζ ειεθηξνζηαηηθή βαθή θαη αλνδίσζε ησλ πξνθίι ηνπ αινπκηλίνπ, εθηφο άλ ξεηά αλαθέξεηαη 
ζην άξζξν φηη ηηκνινγείηαη ηδηαίηεξα . 

ε) Σα ζθνχξα (παληδνχξηα) θαη ην ηκήκα ηεο θάζζαο αινπκηλίνπ πνπ ηνπο αληηζηνηρεί, 
ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ην εκβαδφλ ηνπο, κε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ ΟΗΚ 65.44. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 

ΔΤΡΩ        (Οινγξάθσο):   Σξηάληα έλα επξψ  

                 (Αξηζκεηηθψο):   31,00 € 
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Άξζξν A.T. 54: 

 

Τδξαπιηθέο εξγαζίεο κε πιηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε δηθηχνπ 
χδξεπζεο,  απνρέηεπζεο  θαη απνξξνήο ακβξίσλ δψκαηνο ηνπ 
νηθίζθνπ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΚΛ-14) 

 

 

Καηαζθεπή πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο εληφο ηνπ νηθίζθνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε κε ην δίθηπν 
χδξεπζεο ληεπφδηηνπ πιαζηηθνχ ζην δψκα ηνπ νηθίζθνπ θαζψο θαη θαηαζθεπή δηθηχνπ πδξνξξνψλ 
γηα ηελ απνξξνή ησλ νβξίσλ απφ ην δψκα ηνπ νηθίζθνπ.  

 

ην παξφλ άξζξν ζπκπεξηιακβάλνληαη : 

1) Όιεο νη εξγαζίεο (ζθαςίκαηα, ζνβαληίζκαηα, ζπλδέζεηο θ.η.ι.), νη νπνίεο ζα γίλνληαη κε ηξφπν 
άξηην θαη έληερλν ππν ηεο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο, γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηχνπ ζσιελψζεσλ 
χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο εληφο ηνπ νηθίζθνπ.  

2) Όια ηα πιηθά – κηθξνυιηθά (ζσιελψζεηο, βαλάθηα, ξαθφξ, ζηθψληα δαπέδνπ, ζραξάθηα θ.η.ι.), 
ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή, γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηχνπ ζσιελψζεσλ χδξεπζεο 
θαη απνρέηεπζεο εληφο ηνπ νηθίζθνπ.   

3) Όιεο νη εξγαζίεο (ζθαςίκαηα, ζνβαληίζκαηα, ζπλδέζεηο θ.η.ι.), νη νπνίεο ζα γίλνληαη κε ηξφπν 
άξηην θαη έληερλν ππν ηεο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε κε ην δίθηπν 
ληεπφδηηνπ πιαζηηθνχ ζην δψκα ηνπ νηθίζθνπ 

4) Όια ηα πιηθά – κηθξνυιηθά (ζσιελψζεηο, βαλάθηα, ξαθφξ, φλοτέρ θ.η.ι.), ζχκθσλα κε ηελ 

αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή,  γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε κε ην δίθηπν ληεπφδηηνπ πιαζηηθνχ 
ζην δψκα ηνπ νηθίζθνπ 

5) Όιεο νη εξγαζίεο (ζθαςίκαηα, βάςηκν ησλ πδξνξξνψλ, ζηεξίμεηο, ζπλδέζεηο θ.η.ι.), νη νπνίεο 
ζα γίλνληαη κε ηξφπν άξηην θαη έληερλν ππν ηεο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο, γηα ηελ θαηαζθεπή, ηελ 
νξζή  ηνπνζέηεζε θαη ζηήξημεο ησλ πδξνξξνψλ γηα ηελ απνξξνή ησλ νβξίσλ απφ ην δψκα 
ηνπ νηθίζθνπ 

6) Όια ηα πιηθά – κηθξνυιηθά (ζσιελψζεηο, ζηεξίγκαηα, βίδεο, ρξψκαηα γηα βάςηκν θ.η.ι.), 
ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή, γηα ηελ θαζψο θαη νη εξγαζίεο θαη ηα απαξαίηεηα 
πιηθά γηα ηελ νξζή  ηνπνζέηεζεο θαη ζηήξημεο ηνπο 

7) Όια ηα είδε πγηεηλήο θαη ινηπά αμεζνπάξ κπάληνπ θαη ζπγθεθξηκέλα  έλα ληπηήξα δηαζηάζεσλ  
0,30×0,30 απφ πνξζειάλε, κία ιεθάλε επίζεο  πνξζειάλεο, έλα άγθηζηξν, κία ραξηνζήθε, κία 
ζαπνπλνζήθε, κία εηαδέξα θαη  έλα θαζξέπηε ηνίρνπ 40×40. 

8) Έλα ληεπφδηην πιαζηηθφ κηζνχ ηφλνπ, πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζην δψκα ηνπ νηθίζθνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ εξγαζηψλ θαη πιηθψλ γηα ηελ αζθαιή ηνπνζέηεζε θαη ζηήξημή ηνπ. 

 

Γεληθά ζπκπεξηιακβάλεηαη νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή εξγαζία θαη πιηθά πνπ ζεσξνχληαη 
αλαγθαία γηα ηελ έληερλε θαη αζθαιή νινθιήξσζε ηεο πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο έζησ θαη αλ δελ 
θαηνλνκάδεηαη ξεηά . 

 

Γηα έλα ηεκάρην σο άλσ: 

 

ΔΤΡΩ        (Οινγξάθσο):   Υίιηα πεληαθφζηα επξψ  

                 (Αξηζκεηηθψο):   1.500,00 € 

 

 

Άξζξν A.T. 55: 

 

Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο κε πιηθά γηα ηελ ειεθηξνινγηθή 
εγθαηάζηαζε ηνπ νηθίζθνπ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΚΛ-14) 
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Καηαζθεπή ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο εληφο ηνπ νηθίζθνπ θαη ζχλδεζε κε ην δχθηην. 

Πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ειεθηξηθέο εξγαζίεο (ζθαςίκαηα, ραληξψκαηα, κνλψζεηο θαισδίσλ, 
απνθαηαζηάζεηο ηνίρσλ θαη δαπέδσλ, θ.η.ι.) θαη ηα πιηθά (θαιψδηα, ξεπκαηνδφηεο, θσηηζηηθά θ.η.ι.) 
ζην ρψξν ηνπ νηθίζθνπ.  

Γεληθά ζπκπεξηιακβάλεηαη νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή εξγαζία θαη πιηθά πνπ ζεσξνχληαη 
αλαγθαία γηα ηελ έληερλε θαη αζθαιή νινθιήξσζε ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο έζησ θαη αλ 
δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά . 

 

Γηα έλα ηεκάρην σο άλσ: 

 

ΔΤΡΩ        (Οινγξάθσο):   Υίιηα επξψ  

                 (Αξηζκεηηθψο):   1.000,00 € 

 

 

Άξζξν A.T. 56: Πεξίθξαμε κε ζπξκαηφπιεγκα 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6812) 

 

Ζ πεξίθξαμε ηνπ νηθνπέδνπ ζα γίλεη κε ζπξκαηφπιεγκα ξνκβνεηδνχο νπήο, δηαζηάζεσλ 2,5 cm 
θαη βάξνπο 1.0 kg/m2, πνπ ζα πξνζδεζεί κε ηελ βνήζεηα ηξηψλ δηακήθσλ θαη δχν δηαγσλίσλ 
ζπξκάησλ "Νν16" δηακέηξνπ 2,70 mm, κε ζηδεξνγσληέο, ζεξκνγαιβαληζκέλεο. Ζ δηαηνκή ησλ 
γσληψλ ζα είλαη 40×40×4 mm. 

Οη ζεξκνγαιβαληζκέλεο ζηδεξνγσλίεο  ζα ηνπνζεηεζνχλ θάζε 2m ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα "C 
12/15" δηαζηάζεσλ 50 Υ 50 cm θαη βάζνπο 50 cm θαη ην δε πάρνο γαιβαλίζκαηνο ζα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 80 κε 100 κηθξά. 

Οη ζηδεξνγσλίεο ζα είλαη  πεξίπνπ 3m εθ ησλ νπνίσλ ηα 50cm ζα επξίζθεηαη εληφο ηνπ εδάθνπο 
θαη ηα ηειεπηαία 50cm ζηελ θνξπθή ηνπο ζα είλαη ππφ γσλία 30 έσο 45 κνηξψλ. ε θάζε ηξίηε 
ζηδεξνγσλία ηνπνζεηνχκε ινμή αληεξίδα εληζρχζεσο κήθνπο πεξίπνπ 2m απφ ηελ ίδηα 
ζεξκνγαιβαληζκέλε δηαηνκή. ηηο γσλίεο ηεο πεξίθξαμεο νη ζηδεξνγσλίεο ζα εληζρχνληαη απφ δχν 
αληεξίδεο ηεο απηήο δηαηνκήο . ηελ θνξπθή ησλ γσληψλ, ζην ηκήκα πνπ ζα είλαη ππφ γσλία ζα 
πξνζδεζεί ζχξκα αγθαζσηφ γαιβαληζκέλν δηπιφ ηνπνζεηεκέλν, κε πξφζδεζε κε γαιβαληζκέλν 
ζχξκα ζε παζζάινπο πεξηθξάγκαηνο, ζε δχν νξηδφληηεο ζεηξέο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.  

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

Σν ζεξκνγαιβάληζκα ησλ δηαηνκψλ ζα γίλεη κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπγθνιιήζεσλ ησλ 
ηκεκάησλ ησλ παζζάισλ κεηαμχ ηνπο (θαηαθφξπθνπ ηκήκαηνο θαη ηκήκαηνο ππν γσλία). Μεηά ην 
γαιβάληζκα δελ επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε εξγνηαμηαθή ζπγθφιεζε. 

ην παξφλ άξζξν πεξηιακβάλεηαη θάζε εξγαζία απαξαίηεηε γηα ηελ αζθαιή θαη άξηηα 
απνπεξάησζε ηεο πεξίθξαμεο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο 
αθφκα θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά εληφο απηνχ. 

 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο έηνηκεο πεξίθξαμεο. 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ζαξάληα πέληε επξψ  

 (Αξηζκεηηθψο): 45,00€ 

 

Άξζξν A.T. 57: 

 

Θχξα πεξίθξαμεο νηθνπέδνπ, δηαζηάζεσλ 2κ Υ 4κ, κε 
ππνζηπιψκαηα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C 30/37, 
εθαηέξσζελ απηήο 
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 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6812) 

 

Καηαζθεπή δίθπιιεο αλνηγφκελεο ζχξαο πεξίθξαμεο νηθνπέδνπ, απφ ζηδεξνζσιήλα θαη κεηαιιηθφ 
ρσξνδηθηχσκα, χςνπο 2 κέηξσλ θαη πιάηνπο 4 κέηξσλ. 

Σν ηειάξν ηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ζηδεξνζσιήλα βαξέσο ηχπνπ (πξάζηλε εηηθέηα) 
δηαηνκήο Φ 2 ¨, ζεξκνγαιβαληζκέλε, κε δηαγψληνπο ζπλδέζκνπο ελίζρπζεο, πνπ ζα ελψλνληαη κε 
απηφ κε ζηδεξνγσληέο 100Υ60Υ4 θαη ζα έρεη κεηαιιηθφ πιέγκα 50Υ100 mm, πάρνπο 3,3 mm.  

Πάλσ απφ ην ηειάξν ζα ηνπνζεηεζνχλ κε θνριίεο θαηαθφξπθνη νξζνζηάηεο δηαηνκήο „‟Σ‟‟  30-30- 4 
, ζηνπο νπνίνπο ζα πξνζδεζεί ζχξκα αγθαζσηφ γαιβαληζκέλν, δηπιφ ηνπνζεηεκέλν, κε πξφζδεζε 
κε γαιβαληζκέλν ζε δηπιή ζεηξά ζε δχν νξηδφληηεο ζεηξέο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.  

Σν γαιβάληζκα ησλ δηαηνκψλ ζα γίλεη κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπγθνιιήζεσλ ησλ 
ηκεκάησλ ησλ παζζάισλ κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη ησλ παζζάισλ κε ζηδεξνγσληέο θ.ι.π. Μεηά ην 
γαιβάληζκα δελ επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε εξγνηαμηαθή ζπγθφιιεζε. 

Ζ ζχξα ζα ζηεξίδεηαη εθαηέξσζελ, κε αλνμείδσηα ζηεξίγκαηα, πάλσ ζε δχν ππνζηπιψκαηα απφ 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C 30/37, δηαζηάζεσλ 30Υ30 cm, χςνπο 2 m, νπιηζκέλα κε θαηαθφξπθν 
νπιηζκφ 4 Φ14 θαη ζπλδεηήξεο Φ10/15 πνηφηεηαο B500C. 

Σα ππνζηπιψκαηα απηά ζα εδξάδνληαη πάλσ ζε πέδηια δηαζηάζεσλ 1Υ1 m θαη χςνπο 0.30m, απφ 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C 30/37, νπιηζκέλα κε ραιχβδηλν νπιηζκφ  πνηφηεηαο B500C, κε δηπιή 
ζράξα (πάλσ θαη θάησ), Φ12/15 πνηφηεηαο Β500C.  

Ζ θαηαζθεπή ησλ ππνζηπισκάησλ θαη ηεο ζεκειίσζεο απηψλ κε πέδηια απφ νπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα, ζα ηηκνινγεζεί μερσξηζηά ζχκθσλα κε ηα άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ θαη δελ 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

ην παξφλ άξζξν πεξηιακβάλεηαη θάζε εξγαζία απαξαίηεηε γηα ηελ αζθαιή θαη άξηηα 
απνπεξάησζε ηεο ζχξαο ηεο πεξίθξαμεο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο 
επίβιεςεο αθφκα θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά εληφο απηνχ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ρίιηα πεληαθφζηα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 1500,00€ 

 

 

Άξζξν A.T. 58: Δπίζηξσζε αγξνηηθψλ νδψλ κε ακκνραιηθψδε πιηθά 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο 75 % ΤΓΡ 6251       25% ΤΓΡ 6253) 

 

Δπηζηξψζεηο αγξνηηθψλ νδψλ κε ακκνραιηθψδε πιηθά πξνέιεπζεο ιαηνκείνπ ή ρεηκάξνπ, 
κεγίζηνπ θφθθνπ 10 cm γηα ηελ βειηίσζε ηεο βαηφηεηάο ηνπο, ζην πιάηνο θαη κέζν πάρνο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηελ κειέηε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

- Ζ πξνκήζεηα ηνπ ακκνραιηθψδνπο πιηθνχ θαη ε κεηαθνξά ηνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

- Ο θαζαξηζκφο θαη ε εμνκάιπλζε ηεο επηθαλείαο εθαξκνγήο (αθαίξεζε ραιαξψλ επηθαλεηαθψλ 
ζηξψζεσλ θαη θπηηθήο γήο, εμνκάιπλζε ηπρφλ ηξνραπιαθψζεσλ θιπ) θαη ε ζπκπχθλσζε ηεο 
ζθάθεο κε νδνζηξσηήξα 

- Ζ δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ κε ηζνπεδσηή (γθξέτληεξ), ε δηαβξνρή κε λεξφ θαη ε ζπκπχθλσζε ηεο 
ζηξψζεο κε ρξήζε νδνζηξσηήξα. 

 

Δπηκέηξεζε ζε θπβηθά κέηξα κε βάζε ην κέζν πάρνο ηεο ζηξψζεσο θαη ην πιάηνο δηάζηξσζεο 
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε. Γηαζηξψζεηο ζε κεγαιχηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηελ 
κειέηε πιάηνπο δελ επηκεηξψληαη πξνο πιεξσκή. Σν κέζν πάρνο ηεο ζηξψζεο πνπ πξνβιέπεηαη 
απφ ηελ κειέηε κπνξεί λα απμεζεί ηνπηθά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ιαζπσδψλ πιηθψλ θαη εδαθψλ 
κεγάιεο πιαζηηθφηεηαο, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 
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Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επίζηξσζεο θαηά ηα σο άλσ. 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα  επξψ  

 (Αξηζκεηηθψο): 10,00€ 

 

 

 

Άξζξν A.T. 59: Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ4 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΠΡ 5210) 

 

 

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ δέλδξσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη 
κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην 
ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ 
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε 
απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, 
ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη πέληε επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 25,00€ 

 

 

Άξζξν A.T. 60: 

 

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

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΠΡ 5110) 

 

 

Άλνηγκα ιάθθσλ κε ρξήζε εθζθαπηηθνχ κεραλήκαηνο, θαζψο θαη θαζαξηζκφο θαη απνθνκηδή ησλ 
ππνιεηκκάησλ ξηδψλ θαη ησλ αρξήζησλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
10-05-01-00. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ, εξγαιείσλ θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): έλα  επξψ θαη ζαξάληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 1,40€ 

 

 

Άξζξν A.T.61: Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 151 lt - 300 lt 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΠΡ 5210) 

 

 

Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 151 - 300 lt, δειαδή: θχηεπζε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε 
ηνπ θπηνχ ζην ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηεο ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ 
εδάθνπο, πάηεκα ηνπ ρψκαηνο κέζα ζην ιάθθν θχηεπζεο, ιίπαλζε θαη ζρεκαηηζκφο ιεθάλεο 
άξδεπζεο θαη κηα άξδεπζε ηνπ κε θαηάθιπζε ηεο ιεθάλεο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε αμία ηνπ 
ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ 
ηε θχηεπζε (πέηξεο, ζαθνχιεο, δνρεία θ.ι.π). 
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Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γψδεθα επξψ θαη πελήληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 12,50€ 

 

 

 

Άξζξν A.T. 62 

 

σιελψζεηο πηέζεσο, απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε 
ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2, Ολνκ. δηακέηξνπ DN 50 
mm / ΡΝ 10 atm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6221.1) 

 

σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή 
MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2.,γηα ηελ κεηαθνξά πνζίκνπ 
λεξνχ, λεξνχ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζε νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ ππφ πίεζε θαη δίθηπα 
απνρέηεπζεο θελνχ. 

Οη ζσιήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ηελ 
νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: ζσιήλεο DN/OD), ηνλ 
ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 
ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθφ πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο (εληαίαο 
εμψζεζεο -extrusion-, πνιπζηξσκαηηθήο εμψζεζεο, κε πξφζζεηε απνζπψκελε εμσηεξηθή 
επίζηξσζε -peelable layer). 

O αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη κε ηελ ειάρηζηε 
απαηηνχκελε αληνρή MRS ηνπ ΡΔ (MRS: Minimum Required Strength) σο εμήο: PE100 - MRS 10 
MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

χκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά θαηεγνξία 
πιηθνχ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε ηηκή SDR  

ην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνχηνπ εμππαθνχεηαη φηη 
πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν. 

Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κεηαμχ ησλ 
νπνίσλ θαη ε θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ, Ρ = γηα δίθηπα απνρέηεπζεο ππφ 
πίεζε, W/P = γηα δίθηπα γεληθήο ρξήζεσο. 

ην παξφλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο έρνπλ 
εθαξκνγή γηα πάζεο θχζεσο δίθηπα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaable layer) νθείινπλ λα 
πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα 
ηνπο ινηπνχο ζσιήλεο ΡΔ.  

ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο 
ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ ΡΔ. 

β. Ζ πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζσιήλσλ, ε 
ρξήζε θαη ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα αλαιψζηκα. 

γ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ 
ηεκαρίσλ ηνπο απφ ΡΔ κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο (butt welding) ή ρξήζε 
ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

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

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην κε ην 
πθηζηάκελν δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα 
αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη 
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αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο 
βάζεη ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ 

. 

Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σέζζεξα επξψ  

 (Αξηζκεηηθψο): 4,00€ 

 

Άξζξν A.T. 63: 

 

ηαιαθηεθφξνη Φ 20 mm κε ζηαιάθηεο καθξάο δηαδξνκήο κε 
απφζηαζε ζηαιαθηψλ 100 cm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 8) 

 

ηαιαθηεθφξνη Φ20 mm απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ), κε ελζσκαησκέλνπο ζηαιάθηεο (θνληνχο ή 
καθξνχο), κε ιαβχξηλζν καθξάο δηαδξνκήο, κε νκνηνκνξθία παξνρήο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ πξνηχπνπ ISO 9261 γηα ζηαιάθηεο θαηεγνξίαο A', γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο απφ 1,00 έσο 3,00 
atm. Πξνκήζεηα ζσιήλσλ, εμαξηεκάησλ ζχλδεζεο θαη κηθξνυιηθψλ, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ 
έξγνπ, πξνζέγγηζε θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε ζε ηάθξν ή επηθαλεηαθά, ζχλδεζε, ξπζκίζεηο θαη 
δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00.  

Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε εθζθαθήο θαη επίρσζεο ηεο ηάθξνπ.  

 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)  

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξηάληα δχν ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 0,32€ 

 

 

Άξζξν A.T. 64: 

 

Ηζηνί Οδνθσηηζκνχ απν FRP (Ηλνπιηζκέλν ζχλζεην πνιπκεξέο 
πιηθφ) κε ηελ βάζε ηνπ απφ ζθπξφδεκα,  χςνπο 4,50 m   

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:ΖΛΜ 100) 

 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ηζηψλ νδνθσηηζκνχ απφ FRP (Fibre Reinforced 
Polymer - νπιηζκέλν κε ίλεο ζχλζεην πνιπκεξέο), θαηαζθεπαζκέλσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 40-7 „‟ηχινη 
θσηηζκνχ - Μέξνο 7: Απαηηήζεηο γηα ηζηνχο θσηηζκνχ απφ νπιηζκέλν κε ίλεο ζχλζεην πνιπκεξέο‟‟ 
θαη ζχκθσλα κε ηηο ΔΣΔΠ 05-07-01-00 "Τπνδνκή Οδνθσηηζκνχ" θαη 05-07-02-00 "Ηζηνί 
νδνθσηηζκνχ θαη θσηηζηηθά ζψκαηα". 

ηελ ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη θαη νη εμήο επηκέξνπο εξγαζίεο/πιηθά:  

 Ζ εθζθαθή ηάθξσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο θαη ε επαλεπίρσζε ηνπο. 

 Οη ζσιήλεο δηέιεπζεο θαισδίσλ κε ην ελζσκαησκέλν ζχξκα νδεγφ (HDPE θαηά ΔΛΟΣ 
EN 61386 "πζηήκαηα ζσιελψζεσλ γηα δηαρείξηζε θαισδίσλ" ή γαιβαληζκέλνπο 
ζηδεξνζσιήλεο θαηά ΔΛΟΣ EN 10255). 

 Ζ πξνζηαζία ησλ ζσιήλσλ δηέιεπζεο θαισδίσλ είηε κε ζθπξφδεκα είηε κε άκκν ιαηνκείνπ, 
κε βάζε ηελ ηππηθή δηαηνκή ηεο κειέηεο. 

 Σα θξεάηηα έιμεο θαη επίζθεςεο θαισδίσλ κε ην θάιπκκά ηνπο θαηά ΔΛΟΣ EN 124 
πιήξσο ηνπνζεηεκέλα. 

 Οη ράιθηλνη αγσγνί γείσζεο  θαη ην αλαινγνχλ πνζνζηφ ησλ πιαθψλ γείσζεο. 

 Οη αθξνδέθηεο ησλ αγσγψλ γείσζεο. 

 Όια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ κειέηε θαιψδηα ηξνθνδνζίαο ησλ ηζηψλ. 

 H πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ ηζηνχ απφ νπιηζκέλν κε ίλεο ζχλζεην 
πνιπκεξέο θαη ηεο πξνθαηαζθεπαζκέλεο βάζεο ηνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κε 
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ελζσκαησκέλν θισβφ αγθχξσζεο απφ γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ ξάβδνπο θαη θξεάηην 
έιμεο θαισδίσλ κε ρπηνζηδεξφ θάιπκκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124, δηακνξθσκέλεο ζχκθσλα κε 
ηα Πξφηππα Καηαζθεπήο Δξγσλ (ΠΚΔ).  

 Tν αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ, κνλφ ή πνιιαπιφ, κε ηελ ζπξίδα θαη ηελ δηάηαμε καλδάισζήο 
ηεο.  

 H αλέγεξζε θαη ζηεξέσζε ηνπ ηζηνχ ζηνπο θνριίεο αγθχξσζεο κε νθηψ πεξηθφριηα, επάλσ 
θαη θάησ, κε ρξήζε θαηαιιήινπ αλπςσηηθνχ εμνπιηζκνχ (ηα θάησ είλαη πεξηθφριηα 
θαηαθνξχθσζεο θαη ηα άλσ πεξηθφριηα αζθαιείαο, ηχπνπ Νyloc).  

 H πιήξσζε ηνπ θελνχ θάησ απφ ηελ βάζε ηνπ ηζηνχ κε κε ζπξηθλνχκελε ηζηκεληνθνλία, 
κεηά ην αιθάδηαζκα θαη ηελ ζχζθηγμε ησλ θνριηψλ.  

 Oη απαηηνχκελεο ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο.  

  

Σηκή αλά εγθαηεζηεκέλν ηζηφ νδνθσηηζκνχ απφ νπιηζκέλν κε ίλεο ζχλζεην πνιπκεξέο, κε 
ζήκαλζε CE, (ηεκ):  

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Οθηαθφζηα πελήληα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 850,00€ 

 

Άξζξν A.T. 65: ηδεξνγσληέο πξνζηαζίαο αθκψλ ηνίρσλ, βαζκηδψλ θιπ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6111) 

 

ηδεξνγσληέο γηα ηελ πξνζηαζία αθκψλ ηνίρσλ, βαζκίδσλ, θξαζπέδσλ, ππνζηεισκάησλ θαη 
ινηπψλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ θ.ι.π. επζχγξακκεο ή θακπχιεο ή ηεζιαζκέλεο, ηνπνζεηεκέλεο κε 
ειεθηξνζπγθνιιεκέλα άγθηζηξα ζε απνζηάζεηο έσο 0,50 m, παθησκέλα κε ηζηκεληνθνλία ζε 
δηαλνηγφκελεο θσιηέο. 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα ηηο εξγαζίεο ηεο παξνχζαο έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

(α) ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

    1) φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (ηαπ, ζπλδεηήξεο επέθηαζεο, θνριίεο θιπ), ζηεξέσζεο      

    (ρεκηθά ή εθηνλνχκελα βχζκαηα, κε Δπξσπατθή Σερληθή Δγθξηζε -ΔΣΑ-, ζχκθσλα κε ηηο  

     ETAG001.XX), θαη ιεηηνπξγίαο (φπνπ ηπρφλ απαηηείηαη, ζηξνθείο, ξάνπια θχιηζεο θιπ) απφ  

     αλνμείδσην ράιπβα ή ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλα, 

    2) ηα πιηθά ζπγθφιιεζεο θαη ηα ελδερφκελα παξεκβιήκαηα ζηεγαλφηεηαο (λενπξέλην,   

    EPDMθιπ),  

    3) ελδερφκελεο καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ ησλ ζηνηρείσλ. 

(β) Όηαλ κεηαβάιινληαη γεσκεηξηθά ζηνηρεία αλαθεξφκελσλ δηαηνκψλ ζηδεξψλ ζηνηρείσλ ησλ 
άξζξσλ, ζηε πεξίπησζε πνπ ε ηηκνιφγεζε ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κε βάζε ηε κνλάδα κήθνπο ή ηελ 
επηθάλεηα, ε ηηκή αλαπξνζαξκφδεηαη αλαινγηθά κε βάζε ηελ αλαινγία ζπλνιηθνχ βάξνπο λέαο θαη 
παιαηφο θαηαζθεπήο. 

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)  

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): έλα επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 1,70€ 

 

Άξζξν A.T. 66: Φέξνληα ζηνηρεία απφ ζηδεξνδνθνχο ή θνηινδνθνχο χςνπο ή 
πιεπξάο >160 mm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6104) 
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Καηαζθεπή θεξφλησλ ζηνηρείσλ απφ ζηδεξνδνθνχο ή θνηινδνθνχο θάζε ηχπνπ, κε χςνο ή πιεπξά 
κεγαιχηεξε απφ 160 mm, πνηφηεηαο S275, νπνπνησλδήπνηε ινηπψλ δηαζηάζεσλ, θάζε ζρεδίνπ, 
θαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ή χςνο απφ ην έδαθνο ή ην δάπεδν εξγαζίαο, ζπλδεδεκέλσλ κεηαμχ 
ηνπο κε θνριίεο (κπνπιφληα) κε δηπιά πεξηθφριηα κέζα απφ εηδηθά δηαλνηγφκελεο νπέο θαη κε 
παξεκβνιή ηκεκάησλ ειαζκάησλ, ή κε ειεθηξνζπγθνιιήζεηο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε  θαη έδξαζή 
ηνπο επί ησλ ζηνηρείσλ ζεκειίσζεο ή ινηπψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ κε ρξήζε κε ζπξξηθλσκέλνπ 
θνληάκαηνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504 (κε ζήκαλζε CE). 

 

Πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε ησλ απαηηνχκελσλ αλπςσηηθψλ κέζσλ. 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα ηηο εξγαζίεο ηεο παξνχζαο έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

(α) ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

    1) φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (ηαπ, ζπλδεηήξεο επέθηαζεο, θνριίεο θιπ), ζηεξέσζεο      

    (ρεκηθά ή εθηνλνχκελα βχζκαηα, κε Δπξσπατθή Σερληθή Δγθξηζε -ΔΣΑ-, ζχκθσλα κε ηηο  

     ETAG001.XX), θαη ιεηηνπξγίαο (φπνπ ηπρφλ απαηηείηαη, ζηξνθείο, ξάνπια θχιηζεο θιπ) απφ  

     αλνμείδσην ράιπβα ή ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλα, 

    2) ηα πιηθά ζπγθφιιεζεο θαη ηα ελδερφκελα παξεκβιήκαηα ζηεγαλφηεηαο (λενπξέλην,   

    EPDMθιπ),  

    3) ελδερφκελεο καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ ησλ ζηνηρείσλ. 

(β) Όηαλ κεηαβάιινληαη γεσκεηξηθά ζηνηρεία αλαθεξφκελσλ δηαηνκψλ ζηδεξψλ ζηνηρείσλ ησλ 
άξζξσλ, ζηε πεξίπησζε πνπ ε ηηκνιφγεζε ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κε βάζε ηε κνλάδα κήθνπο ή ηελ 
επηθάλεηα, ε ηηκή αλαπξνζαξκφδεηαη αλαινγηθά κε βάζε ηελ αλαινγία ζπλνιηθνχ βάξνπο λέαο θαη 
παιαηφο θαηαζθεπήο. 

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) θαηαζθεπήο 

 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δχν επξψ θαη νγδφληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 2,80€ 

 

 

Άξζξν A.T. 67: Δπέλδπζε ηνίρσλ ή νξνθψλ κε δηθηπσηφ ραιπβδφθπιιν  

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6119) 

 

Δπέλδπζε ηνίρσλ ή νξνθψλ κε δηθηπσηφ ραιπβδφθπιιν πξνζδελφκελν ζε ππάξρνληα ζηδεξφ ή 
μχιηλν ζθειεηφ κε γαιβαληζκέλν ζχξκα ή ζηεξενπκέλν κε ήινπο αλά 50 cm ην πνιχ θαη γεληθά 
πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηηθξηψκαηα θαζψο θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο. 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα ηηο εξγαζίεο ηεο παξνχζαο έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

(α) ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

    1) φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (ηαπ, ζπλδεηήξεο επέθηαζεο, θνριίεο θιπ), ζηεξέσζεο      

    (ρεκηθά ή εθηνλνχκελα βχζκαηα, κε Δπξσπατθή Σερληθή Δγθξηζε -ΔΣΑ-, ζχκθσλα κε ηηο  

     ETAG001.XX), θαη ιεηηνπξγίαο (φπνπ ηπρφλ απαηηείηαη, ζηξνθείο, ξάνπια θχιηζεο θιπ) απφ  

     αλνμείδσην ράιπβα ή ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλα, 

    2) ηα πιηθά ζπγθφιιεζεο θαη ηα ελδερφκελα παξεκβιήκαηα ζηεγαλφηεηαο (λενπξέλην,   

    EPDMθιπ),  

    3) ελδερφκελεο καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ ησλ ζηνηρείσλ. 
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(β) Όηαλ κεηαβάιινληαη γεσκεηξηθά ζηνηρεία αλαθεξφκελσλ δηαηνκψλ ζηδεξψλ ζηνηρείσλ ησλ 
άξζξσλ, ζηε πεξίπησζε πνπ ε ηηκνιφγεζε ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κε βάζε ηε κνλάδα κήθνπο ή ηελ 
επηθάλεηα, ε ηηκή αλαπξνζαξκφδεηαη αλαινγηθά κε βάζε ηελ αλαινγία ζπλνιηθνχ βάξνπο λέαο θαη 
παιαηφο θαηαζθεπήο. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ηέζζεξα επξψ θαη πελήληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 4,50€ 

 

 

 

 

Άξζξν A.T. 68: Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6067) 

 

Δμπγηάλζεηο εδάθνπο ζεκειίσζεο δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ έξγνπ 
(πεξηιακβαλνκέλσλ εμπγηάλζεσλ ππζκέλα ραλδάθσλ ζσιελψζεσλ) κε ακκνραιηθψδε πιηθά θαηά 
ζηξψζεηο, πάρνπο, θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο θαη βαζκνχ ζπκπχθλσζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 
ηνπ έξγνπ. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξφκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ, απφ νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε, ησλ ακκνραιηθσδψλ πιηθψλ, ε δηάζηξσζε θαη ε ζπκπχθλσζή ηνπο κε ρξήζε 
θαηαιιήινπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ. 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δεθαηέζζεξα  επξψ θαη πελήληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 14,50€ 

 

 

 

Άξζξν A.T. 69: 

 

Πξνθαηαζθεπαζκέλν Α/ αθαζάξησλ (ΖΛΜ έξγα) 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 82 15% - ΖΛΜ 84 15% - ΖΛΜ 80 20% - 
ΖΛΜ 87 40% - ΖΛΜ 39 10%) 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ελφο πξνθαηαζθεπαζκέλνπ ζηεγαλνχ 
αληιηνζηαζίνπ ιπκάησλ κε δηάηαμε δηαρείξηζεο ζηεξεψλ πιηθψλ, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ : 
Σν αληιηνζηάζην αθαζάξησλ ηνπνζεηείηαη ζηελ ζέζε πνπ θαίλεηαη ζηε ζπλεκκέλε νξηδνληηνγξαθία. 
Σν αληιηνζηάζην απνηειείηαη απφ έλαλ μεξφ ρψξν (Τπφγεηνο ρψξνο). 
ηνλ „‟μεξφ‟‟ ρψξν ζα εγθαηαζηαζεί ζπγθξφηεκα πνπ πεξηιακβάλεη πιαζηηθή δεμακελή ππνδνρήο 
ιπκάησλ, δχν αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα αθαζάξησλ κε θηλεηήξεο ππνβξπρίνπ ηχπνπ, ν 
απαξαίηεηνο ειεθηξηθφο πίλαθαο θ.ι.π. 
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα είλαη απηφκαηε. 
Σν ζχζηεκα ηνπ απηνκαηηζκνχ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα ελαιιαγήο ηεο ζεηξάο ιεηηνπξγίαο ησλ 
αληιηψλ γηα ηνλ ηζνκεξηζκφ ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηελ νκνηφκνξθε θζνξά ηνπ αληιεηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο. Γηα ηελ εθθέλσζε ηνπ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ εληφο ηεο πιαζηηθήο δεμακελήο ζα 
ππάξρεη έλαο εθθελσηήο κε ζπξηνβαιβίδα απνκνλψζεσο, φπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα. Δπίζεο ζα 
πξνβιεθζεί ε δπλαηφηεηα πιήξνπο εθθέλσζεο ηεο πιαζηηθήο δεμακελήο ιπκάησλ κέζσ 
θαηάιιειεο ρεηξαληιίαο θαη αγσγνχ αλνμείδσηνπ ή πιαζηηθνχ δηακέηξνπ απφ PE 100 DN 50. 
Ζ ηξνθνδφηεζε ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα γίλεη απφ δίθηπν Υ.Σ. ηεο ΓΔΖ (380V/ 50Hz) θαη απνηειεί 
ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ ε θαηαζθεπή ηεο ζχλδεζεο κε ην κεηξεηή ηεο ΓΔΖ. Δπίζεο ππνρξέσζε 
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ηνπ αλαδφρνπ απνηειεί ε ζπκπιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε 
ηνπ Α/. 
Σειηθά ν Αλάδνρνο πξέπεη λα κειεηήζεη (κειέηε εθαξκνγήο) λα πξνκεζεχζεη θαη κε θαηάιιειν 
πξνζσπηθφ θαη κέζα, λα εγθαηαζηήζεη φια ηα απαξαίηεηα βνεζεηηθά πιηθά θαη εμαξηήκαηα, φπσο 
ιεπηνκεξψο αλαθέξνληαη θαη πεξηγξάθνληαη παξαθάησ θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο 
κειέηεο. Δπίζεο ζηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη θάζε άιιν πιηθφ ή κηθξνπιηθφ κε ξεηά 
θαηνλνκαδφκελν γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αληιηνζηαζίνπ. 

Σν αληιηνζηάζην ζα θέξεη ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ θεξηψλ ζηεξεψλ, ην νπνίν δελ ζα απαηηεί ηελ 
απνκάθξπλζε απηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο, αιιά ζα επηηξέπεη ηε δηαρείξηζή ηνπο θαη 
κεηαθνξά ηνπο ζηε ζέζε απφδνζεο ηνπ θεληξηθνχ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ ηνπ αληιηνζηαζίνπ.  

Σν ζχζηεκα απηφ κπνξεί ελαιιαθηηθά λα απνηειείηαη :  
Δίηε απφ εηδηθά θιεηζηά δνρεία πξνζπγθξάηεζεο ησλ θεξηψλ ηα νπνία (θεξηά) ζα κεηαθέξνληαη 
µέζσ ηνπ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ, ζηε ζέζε απφδνζεο.  
Δίηε απφ απηφκαην αιεζηή ησλ θεξηψλ εγθαηεζηεκέλν εληφο ηνπ πγξνχ ζαιάκνπ ή ζε αλεμάξηεην 
θξεάηην εμσηεξηθά ηνπ αληιηνζηαζίνπ. Ο αιεζηήο ζα εμαζθαιίδεη πςειή απφδνζε ηεκαρηζκνχ, 
θνληνξηνπνίεζεο θαη άιεζεο ησλ ζηεξεψλ θεξηψλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα κεηαθέξνληαη µέζσ 
ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ζηε ζέζε απφδνζεο ηνπ θεληξηθνχ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ.  
ε πεξίπησζε πξφβιεςεο αιεζηή, απηφο δελ απαηηείηαη λα πξνέξρεηαη απφ ηνλ ίδην 
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν µε ην πξνθαηαζθεπαζκέλν αληιηνζηάζην, ζα πξνέξρεηαη φκσο απφ νίθν µε 
πινχζηα εκπεηξία ζε αληίζηνηρεο εθαξκνγέο.  
Ο αιεζηήο ζα δηαζέηε ππνβξχρην ειεθηξνθηλεηήξα IP68 ηνπνζεηεκέλν πάλσ ζε ζχζηεκα νδεγψλ 
ξάβδσλ. Ζ βάζε έδξαζεο ηνπ κεραληθνχ αιεζηή ζα είλαη αλνμείδσηε (AISI 3014) θαη ζα θέξεη σο 
εθεδξεία, αλνμείδσην θάδν ζπιινγήο θεξηψλ πιηθψλ µε αλνμείδσηε ζράξα ζην πάλσ κέξνο, ζηνλ 
νπνίν ζα ζπγθξαηνχληαη ηπρφλ θεξηά πιηθά ζε πεξίπησζε βιάβεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληθνχ 
αιεζηή. Ζ αλέιθπζε θαη ε θαζέιθπζε ηνπ αιεζηή ζηνλ πγξφ ζάιακν γίλεηαη απφ ην πάλσ κέξνο 
ηνπ αληιηνζηαζίνπ, ρσξίο λα είλαη ε απαξαίηεηε ε είζνδνο πξνζσπηθνχ ζηνλ πγξφ ζάιακν. 

Αλαιπηηθά πεξηιακβάλνληαη:  

1. Έλα ζπγθξφηεκα πνπ ζ‟ απνηειείηαη απφ πιαζηηθφ δνρείν ειάρηζηεο ρσξεηηθφηεηαο 350lt  θαηά 
πξνηίκεζε απφ PE κε ηηο θαηάιιειεο αλακνλέο, ηνπιάρηζηνλ 6, δχν αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα 
ιπκάησλ κε θηλεηήξεο „‟ππνβξπρίνπ‟‟ ηχπνπ, θαηάιιεια γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε μεξφ ζάιακν. Σα 
αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα ζα ηνπνζεηεζνχλ νξηδφληηα θαη ζα είλαη παξνρήο 7-8 m3/ h θαη 
καλνκεηξηθνχ πεξίπνπ 7 κ, κε ηξηθαζηθφ θηλεηήξα 1450 ζηξνθψλ / ιεπηφ.  

2. Οη ζπξηνβαιβίδεο αλαξξνθήζεσο, θαηαζιίςεσο θαη ηηο βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο ηχπνπ 
“ζθαίξαο“ ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ. Όιεο νη ζπξηνβαιβίδεο θαη βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ  θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπιιέθηε θαη ησλ άιισλ αγσγψλ εθθέλσζεο θ.ι.π. 
Οη πδξαπιηθέο ζπζθεπέο ζα είλαη απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ηνπιάρηζηνλ GGG 40) θαηάιιειεο γηα 
ιχκαηα. Θα θέξνπλ επνμεηδηθή βαθή πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 250κm.  
3. Σα εηδηθά ηεκάρηα απφ αλνμείδσην ράιπβα (AISI 316) (πιιέθηεο θ.ι.π.). 
4. Οη ζσιελψζεηο θαηαζιίςεσο ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, ηελ ζσιήλσζε εθθέλσζεο απφ 
αλνμείδσην ράιπβα, ηελ ζσιήλσζε εθθέλσζεο ηεο πιαζηηθήο δεμακελήο κε ηελ ρεηξαληιία. 
5. Πιήξεο ειεθηξηθφο πίλαθαο κε γεληθφ πεδίν, πεδία αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, ηνπο 
απαξαίηεηνπο απηνκαηηζκνχο θ.ι.π. 
6. Όιεο νη απαηηνχκελεο θαισδηψζεηο (θαιψδηα ηχπνπ HO7-RN-F) γηα ηελ θίλεζε ησλ αληιεηηθψλ 
ζπγθξνηεκάησλ,θαη ηηο ζπλδέζεηο ησλ νξγάλσλ. 
7. Όιεο νη απαηηνχκελεο θαισδηψζεηο γηα ηνλ θσηηζκφ θ.ι.π. (ΝΤΤ). 
8. Ο δεηνχκελνο εμνπιηζκφο (έιεγρν ζηάζκεο θ.ι.π. κε η‟ αληίζηνηρα ελδεηθηηθά φξγαλα ζηελ 
πξφζνςε ηνπ Ζιεθηξηθνχ πίλαθα). 
9. Έλα κηθξφ πιαζηηθφ „‟ππνβξπρίνπ‟‟ ηχπνπ αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα παξνρήο 2-3 m3/h θαη 
καλνκεηξηθνχ 5-6 κ. κε δηάηαμε ειέγρνπ ζηάζκεο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί εληφο κηθξνχ θξεαηίνπ ηνπ 
Ξεξνχ Θαιάκνπ. 
10. Ζ εγθαηάζηαζε εμαεξηζκνχ κε ηνλ θαηάιιειν εμαεξηζηήξα (θαηάιιειν γη‟ αέξηα επηβαξπκέλα 
κε H2S). 
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11. Όινο ν απαηηνχκελνο βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο, φπσο ζθάιεο πξφζβαζεο ζεξκνγαιβαληζκέλεο, 
ζεξκνγαιβαληζκέλεο ζράξεο θαισδίσλ βαξέσο ηχπνπ, θαπάθηα θξεαηίσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν 
θαηάιιεια γηα ηηο ζπλζήθεο θφξηηζεο πνπ επηθξαηνχλ θ.ι.π. 
12. Όιεο νη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, φπσο γεηψζεηο (ζεκειηαθή θαη ηξίγσλα γεηψζεσο), 
χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, θσηηζκνχ (εζσηεξηθνχ – εμσηεξηθνχ), νκβξίσλ.  
Σα πιηθά – κεραλήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1,2,3,4,5,6,8,9 ζα πξέπεη λ‟ 
απνηεινχλ κέξε ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ πξνκεζεπηή πηζηνπνηεκέλν κε 
ISO 9001 θαη ζα θέξνπλ έγθξηζε EN. 
Όια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, πιηθά θαη εμαξηήκαηά πνπ ζα πξνκεζεχζεη – εγθαηαζηήζεη ν 
αλάδνρνο, ζα είλαη θαηλνχξγηα, άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ζα πξνέξρνληαη ππνρξεσηηθά θαη επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ απφ εηαηξίεο πηζηνπνηεκέλεο κε ISO  9001. 
Τιηθά πνπ δελ ζα πιεξνχλ ηνλ παξαπάλσ φξν, δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζα απνμεινχληαη. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Γέθα ρηιηάδεο  επξψ  

 (Αξηζκεηηθψο): 10.000,00€ 

 

 

 

 

Άξζξν A.T. 70: Ζιεθηξνθίλεην, Πηεζηηθφ Πνιπβάζκην θπγνθεληξηθφ αληιεηηθφ 
ζπγθξφηεκα λεξνχ, παξνρήο 26 m3/h ζε 129 ηηηΤ, πιήξσο 
εγθαηεζηεκέλν κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πδξαπιηθέο θαη ειεθηξηθέο 
εξγαζίεο 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 9 ρεη) 

 

Ζιεθηξνθίλεην, ππνβξχρην θπγνθεληξηθφ αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα λεξνχ,  παξνρήο 26 m3/h ζε 129 
ηηηΤ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, απνηεινχκελν απφ δεχγνο αληιηψλ. Σν 
ζπγθξφηεκα ζα απνηειείηαη απφ 2 (1 εθεδξηθή), αλνμείδσηεο πνιπβάζκηεο αληιίεο, παξνρήο 26 
m3/h ζε 129 ηηηΤ. Οη αληιίεο κπνξεί λα είλαη νξηδφληηαο ή θαηαθφξπθεο δηαηάμεσο. 

 

Οη αληιίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ελζσκαησκέλν κεηαηξνπέα ζπρλφηεηαο (Inverter) γηα αδηαβάζκηηε, 
απηφκαηε απμνκείσζε ζηξνθψλ αλάινγα κε ηε δήηεζε, κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο 
πξνξπζκηζκέλεο επηζπκεηήο πίεζεο ζε ζηαζεξή ηηκή. Έθαζηε αληιία ζα είλαη πνιπβάζκηα, 
αλνμείδσηε, θπγνθεληξηθή, κεηαβιεηψλ ζηξνθψλ ζπλδεδεκέλε άκεζα ζε εληαίν θέιπθνο κε 
ηξηθαζηθφ (380/660V), αζχγρξνλν ειεθηξνθηλεηήξα βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα, πιήξσο 
ζπδεπγκέλα θαη ηνπνζεηεκέλα ζε βάζε ζηήξημεο, κε ην θαιψδην ηξνθνδνζίαο, θαη ηα αληαιιαθηηθά.  
Πξφζζεηα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ζσιελψζεηο ζπλδέζεσο, νη βάλεο αληεπηζηξνθήο κεηά ηηο 
αληιίεο, νη βάλεο δηαθνπήο, ηα ηεκάρηα εμάξκσζεο, θαζψο θαη ε δηάηαμε αληηπιεγκαηηθήο 
πξνζηαζίαο ησλ αληιηψλ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ξεχκαηνο. ην ζπγθξφηεκα ζα 
πεξηιακβάλεηαη θαη  ην πηεζηηθφ δνρείν φγθνπ 500 L, ην νπνίν ζα είλαη θαηαθφξπθεο (ή νξηδφληηαο) 
δηάηαμεο, θπιηλδξηθφ, θαηαζθεπαζκέλν απφ πεξίβιεκα απφ εηδηθφ ραιπβδνέιαζκα, πηέζεσο 
ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 10 bar, πιεξσκέλν κε άδσην, κε πιαίζην εδξάζεσο θαη ζα θέξεη 
δηαρσξηζηηθή κεκβξάλε BUNA κεγάιεο αληνρήο .Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ν ειεθηξηθφο πίλαθαο 
ηξνθνδνηήζεσο θαη απηνκαηηζκνχ ησλ αληιηψλ, κε ζχζηεκα ηειεκεηξίαο, ηα απαξαίηεηα φξγαλα 
απηνκαηηζκνχ (πηεδνζηάηεο, καλφκεηξα, θίιηξα)   θαη θάζε άιιν αλαγθαίν εμάξηεκα ή κηθξνυιηθφ, 
δει. πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε κε ην πδξαπιηθφ θαη ην ειεθηξηθφ δίθηπν θαη 
παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.  Απφ φζα πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ ην πηεζηηθφ ζπγθξφηεκα ζα 
είλαη πιήξεο θαη απηνδχλακν, ψζηε, κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ, λα κελ απαηηείηαη γηα ηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ παξά κφλν ε ζχλδεζή ηνπ πξνο ηα δίθηπα πδξεχζεσο, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 
θεληξηθνχ ειέγρνπ. 
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ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): αξάληα ρηιηάδεο  επξψ  

 (Αξηζκεηηθψο): 40.000,00€ 

 

 

 

 

Άξζξν A.T. 71: χζηεκα Βηνινγηθήο Δπεμεξγαζίαο γηα 1600 ηζνδχλακνπο θαηνίθνπο 
(ΣΠ1) 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 9 ρεη) 

 

χζηεκα  Βηνινγηθήο Δπεμεξγαζίαο 1.600 ηζνδχλακσλ θαηνίθσλ, κε  θαηαζθεπή ηνπιάρηζηνλ 
δχν (2) παξάιιεισλ γξακκψλ βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο, έθαζηε δπλακηθφηεηαο 800 
ηζνδπλάκσλ θαηνίθσλ, θάζε κία κε πιήξεηο εθεδξείεο ζε αληιίεο, κεηξεηέο θηι, ψζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία θάζε γξακκήο αλεμάξηεηα, αθφκα θαη ζε πεξίπησζε 
βιάβεο ή ζπληήξεζεο, κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο κνλάδαο γηα ηελ θάιπςε επη πιένλ αλαγθψλ 
ζε επφκελε θάζε ιεηηνπξγίαο.  

 

Ζ βηνινγηθή επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ ζα γίλεηαη ζε  κνλάδεο  πξνζθνιιεκέλεο βηνκάδαο (π.ρ. 
βηνδίζθνη/βηνξφηνξεο/θίιηξα πθάζκαηνο /MBBR) θιεηζηέο, κε απφζκεζε θαη ερνκφλσζε.  

 

Ζ θαηαζθεπή ησλ κνλάδσλ θαη ν βαζκφο επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ ζα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ 
ΑΔΠΟ 66/22-01-2013 (κε ΑΓΑ: ΒΔΗΧΟΡ1Θ-ΠΑΖ) ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο, κε ηελ 
απφθαζε θαζνξηζκνχ απνδέθηε νηθ. 11982 /10 -10-2012  (κε ΑΓΑ: Β43Χ7ΛΚ-Δ8Φ) ηνπ 
Αληηπεξηθεξεηάξρε Ζξαθιείνπ θαη κε ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή  θαη ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή  1 
ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο..  

 

ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη ε ζχληαμε πιήξνπο κειέηεο εθαξκνγήο 
αλάινγα κε ην ζχζηεκα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο. πγθεθξηκέλα ζα ππνβιεζνχλ φια ηα ζηνηρεία 
γηα ηα πιηθά πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ γηα ηηο δεμακελέο, ηνλ νηθίζθν, ην ζχζηεκα απφζκεζεο, ην 
ζχζηεκα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο, φπσο επίζεο θαη αλαιπηηθά ζρέδηα εθαξκνγήο φισλ ησλ 
παξαπάλσ. Δπίζεο ζα γίλνπλ πξνηάζεηο γηα ηπρφλ ηξνπνπνίεζε ιεπηνκεξεηψλ ησλ ζρεδίσλ ηεο 
κειέηεο (π.ρ. αλνίγκαηα ηνίρσλ θαη δαπέδσλ, βάζεηο έδξαζεο κεραλεκάησλ θιπ.) φπσο θαη 
ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιείςεσλ απηψλ, ψζηε ηα νηθνδνκηθά ζηνηρεία λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο 
κεραλνινγηθέο θαη ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο δελ επηηξέπεηαη θακκηά 
αιιαγή ρσξίο ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία. 

 

Γεληθά ζην θπζηθφ αληηθείκελν θαη ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλεη νηηδήπνηε δελ 
πεξηιακβάλεηαη θαη ηηκνινγείηαη ζηα ινηπά άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νηηδήπνηε 
άιιν απαηηείηαη γηα ηελ άξηηα θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη 
ξεηά θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα ινηπά άξζξα. 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεο φιεο νη ζπλδέζεηο (πδξαπιηθέο, ειεθηξηθέο, κεραλνινγηθέο, 
επηθνηλσλίαο), ψζηε ε ηειηθή - ζπλνιηθή εγθαηάζηαζε λα είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθή, λα δέρεηαη ην 
ζχλνιν ησλ ππφ ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο πξνζαγνκέλσλ ιπκάησλ θαη λα παξάγεη ηελ 
πξνδηαγξαθφκελε πνηφηεηα εθξνήο. 

 

Γεληθέο απαηηήζεηο πιηθψλ  

Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

– Όια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, πιηθά θαη εμαξηήκαηα πνπ ζα πξνκεζεχζεη ν Αλάδνρνο, ζα 
είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ νίθνπο πνπ λα δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε θαηά ISO9001 ή 
ηζνδχλακν ή εζσηεξηθφ πξφηππν παξαγσγήο, θαηλνχξγηα, αξίζηεο πνηφηεηαο, δηεζλνχο 
ηππνπνίεζεο, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, κε ππνθείκελα ζε ηαρεία 
θζνξά θαη ηθαλά λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηελ ειάρηζηε θαηά ην δπλαηφλ ζπληήξεζε. 



 

70 
 

– Όιεο νη νκνεηδείο κνλάδεο πξέπεη λα είλαη ηνπ ίδηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο, φια δε ηα 
νκνεηδή εμαξηήκαηα νκνίσλ κνλάδσλ ζα είλαη ελαιιαθηηθά κεηαμχ ηνπο θαη κε ηα ηπρφλ 
απαηηνχκελα αληαιιαθηηθά ηνπο. 

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

– Όιεο νη εκθαλείο ζσιελψζεηο  ζα είλαη αλνμείδσηεο AISI 304L ή θαιχηεξν ελψ φιεο πνπ 
έρνπλ εγθηβσηηζηεί εληφο ηνπο εδάθνπο ζα είλαη απφ πνιπαηζπιέλην (HDPE). 

– Σα ρπηνζηδεξά εμαξηήκαηα ηεο πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο ζα έρνπλ ειεθηξνζηαηηθή βαθή 
θνχξλνπ ηνπιάρηζηνλ 250κm. 

– Όια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, πιηθά, φξγαλα θαη εμαξηήκαηα ζα παξαδνζνχλ πιήξσο 
εγθαηεζηεκέλα θαη ζε θαηάζηαζε θαλνληθήο θαη άςνγεο ιεηηνπξγίαο. 

 

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

– Σν ζχζηεκα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο 

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

– Σελ ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε γηα ηελ θίλεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο  

– Σα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκψλ ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο 

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

– Σηο ζσιελψζεηο αλαξξφθεζεο θαη θαηάζιηςεο ησλ αληιηψλ κέρξη θαη ηελ ζχλδεζε κε ηνλ 
εθάζηνηε θαηαζιηπηηθφ αγσγφ . 

– Σηο δηθιείδεο, βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο, ηεκάρηα εμάξκσζεο, ειεθηξνκνχθεο θαη ινηπά 
πδξαπιηθά εμαξηήκαηα. 

– Σν ζχζηεκα απνιχκαλζεο  

– Σν ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ 

– Όιεο ηηο απαξαίηεηεο δνθηκαζίεο 

 

Όπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ζα πξνθχςνπλ απφ ηε κειέηε εθαξκνγήο, 
αλάινγα κε ην ζχζηεκα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο 

Γηα έλα ηεκάρην σο άλσ: 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Σξηαθφζηα εβδνκήληα ρηιηάδεο επξψ  

 (Αξηζκεηηθψο): 370.000,00€ 

 

 

 

 

Άξζξν A.T. 72: χζηεκα απφζκεζεο ηχπνπ 'compost'  (ΣΠ2) 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 33 ρεη.) 

 

χζηεκα απφζκεζεο ηεο Δγθαηάζηαζεο, ηχπνπ „compost‟, ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή 
Πξνδηαγξαθή  2 κε ειάρηζηε ελεξγή επηθάλεηα 42 m2, πιήξεο, ηνπνζεηεκέλν, ζπλδεκέλν κε 
αεξαγσγνχο απφζκεζεο θαη βεληηιαηέξ παξνρήο 800 m3/h ζε 112 mmY, πιήξεο θαη ζε 
ιεηηνπξγία. 

 

Γηα έλα ηεκάρην σο άλσ: 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Γψδεθα ρηιηάδεο  επξψ  

 (Αξηζκεηηθψο): 12.000,00€ 
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Άξζξν A.T. 73: Ζιεθηξνπαξαγσγφ Εεχγνο (Ζ/Ε) 36 Kva (ΣΠ3) 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 58 ρεη) 

 

Ζιεθηξνπαξαγσγφ Εεχγνο (Ζ/Ε) 36 kVA  ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή 3,  απηφκαην κε 
πίλαθα κεηαγσγήο ζπλδεδεκέλν κε ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα θαη δεμακελή θαπζίκνπ. 

 

Γηα έλα ηεκάρην σο άλσ: 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Γέθα ρηιηάδεο  επξψ  

 (Αξηζκεηηθψο): 10.000,00€ 

 

 

 

Άξζξν A.T. 74: Δμάκελε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ - 003) 

 

 

Δμάκελε Γνθηκαζηηθή Λεηηνπξγία ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ζχκθσλα κε φζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 
Παξάξηεκα Η ηεο ΔΤ. 

 

Γηα έλα ηεκάρην σο άλσ: 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δπηά ρηιηάδεο  επξψ  

 (Αξηζκεηηθψο): 7.000,00€ 

 

 

 

Άξζξν A.T. 75: 

(ηηκή θαη απνθνπή) 

Δηήζηα Λεηηνπξγία  θαη πληήξεζε ηεο ΔΔΛ 

 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-003) 

Δηήζηα ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ζχκθσλα κε φζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 
Παξάξηεκα Η ηεο ΔΤ. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ ζπλφινπ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο 
ΓΔΖ, ν νπνίνο ζα εθδίδεηαη  ζην φλνκα ηνπ αλαδφρνπ. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ  ζα γίλεηαη 
εηεζίσο  κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επηηπρνχο ιεηηνπξγίαο ηελ ππνβνιή ησλ εκεξνινγίσλ θαη ηεο 
εηήζηαο έθζεζεο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Η, ηελ έγθξηζε ησλ επηβιεπφλησλ ηεο ΓΔΤΑΖ θαη ηελ 
πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

Γηα έλα ρξφλν ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο σο άλσ: 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δίθνζη  ρηιηάδεο  επξψ  

 (Αξηζκεηηθψο): 20.000,00€ 
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