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 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
  
  
 Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 
 έληερλε νινθιήξσζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο 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 ππφςε έξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο 
 πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα αληίζηνηρα άξζξα εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο 
 δαπάλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά ηεχρε 
 δεκνπξάηεζεο. 
  
 Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ 
 κεραλεκάησλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ηε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή φρη 
 κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο. 
  
 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά 
 πεξηιακβάλνληαη, φπσο ζα ηζρχζνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ηα θάησζη: 
  
 1.1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ζηα πιηθά απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θιπ 
 πιελ ηνπ Φ.Π.Α., πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηβάξπλζεο ηεο παξ. 34 έσο 37 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 2166/93, δηθαηψκαηα 
 γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη εθνδίσλ γεληθά ηνπ έξγνπ, ηέιε ραξηνζήκνπ, φπσο ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία 
 δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 
  
 Καηά ζπλέπεηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα Σεισλεηαθφ Γαζκνιφγην Δηζαγσγήο θαη 
 κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 3215/1955, δελ παξέρεηαη νπζηαζηηθά ζηελ Τπεξεζία πνπ ζα επνπηεχζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ 
 έξγνπ ή ζε άιιε Τπεξεζία, ε δπλαηφηεηα λα εγθξίλεη ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο γηα ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε αηέιεηαο ή 
 απαιιαγήο απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο θφξνπο, ηηο εηζθνξέο θαη ηα δηθαηψκαηα ζηα πιηθά θαη είδε 
 εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ, νχηε παξέρεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ρνξήγεζε ηέηνηαο αηέιεηαο ή 
 απαιιαγήο έκκεζα ή άκεζα. 
  
 Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ. Δπίζεο δελ απαιιάζζεηαη 
 απφ ηνλ εηδηθφ θφξν ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.Γ. 3092/54 πάλσ ζηα εηζαγφκελα απφ ην εμσηεξηθφ θάζε είδνπο πιηθά, εθφδηα 
 θιπ. έζησ θη αλ ηπρφλ αλαθέξεηαη αληίζεηε γεληθή δηαηχπσζε ζηε .Α.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, θαζψο θαη 
 απφ ηνπο θφξνπο θ.ι.π., πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηα Ν.Γ. 4486/66 (ΦΔΚ 131Α') θαη 453/66 (ΦΔΚ 16Α) πεξί 
 ηξνπνπνίεζεο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ. Δπίζεο ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηνπο δαζκνχο θαη απφ θάζε άιιν 
 θφξν, ηέινο ή δηθαίσκα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, γηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, ζχκθσλα κε ην Ν. 2366/53 (ΦΔΚ83 Α/10-4-53) 
 Ν.1081/71 (ΦΔΚ 273 Α/27-12-91) θαη Ν. 893/79 (ΦΔΚ86 Α/28-4-79). 
  
 1.1.2 Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο ζηνπο ηφπνπο ελζσκάησζεο, απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο θαη 
 πξνζέγγηζεο φισλ ησλ αλαγθαίσλ θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ ελζσκαησκέλσλ θαη κε, κεηά ησλ απαηηνχκελσλ 
 θνξηνεθθνξηψζεσλ, αζθαιίζεσλ κεηαθνξψλ, ρακέλνπ ρξφλνπ θαη ζηαιίαο κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη θάζε είδνπο 
 κεηαθηλήζεσλ κέρξη θαη ηελ πιήξε ελζσκάησζε, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά ηνπο πιεξψλεηαη 
 ηδηαηηέξσο, ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ. Οκνίσο νη δαπάλεο γηα κεηαθνξέο, θνξηνεθθνξηψζεηο, 
 ρακέλν ρξφλν θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη ζηαιίεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ ησλ πεξηζζεπκάησλ θαη ησλ αθαηάιιεισλ πξντφλησλ 
 νξπγκάησλ θαη πιηθψλ ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ νπνησλδήπνηε πεξηβαιινληηθψλ 
 πεξηνξηζκψλ, πνπ ζα ηζρχνπλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
  
 1.1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιίζεσλ (ζην Ι.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο 
 εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδφκαηνο 
 αδείαο νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλνχ, εμαηξεζίκσλ, λπθηεξηλψλ (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη 
 λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη μερσξηζηά) θιπ. ηνπ θάζε είδνπο πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ δηεπζχλνληνο ην έξγν, 
 ηερληθνχ εηδηθεπκέλνπ ή φρη, πξνζσπηθνχ ησλ γξαθείσλ, ησλ εξγνηαμίσλ, ησλ κεραλεκάησλ, ησλ ζπλεξγείσλ θιπ.) 
 εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ εξγάδεηαη ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ ή αιινχ (εληφο θαη εθηφο ηεο Διιάδνο) γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
 ππφςε έξγνπ. 
  
 1.1.4 Οη δαπάλεο γηα ηελ εμεχξεζε ρψξσλ (ελνηθίαζε ή αγνξά), ηελ θαηαζθεπή, ηελ νξγάλσζε, ηε δηαξξχζκηζε θιπ. 
 ησλ εξγνηαμίσλ, εξγαζηεξίσλ θαη γξαθείσλ Αλαδφρνπ, κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο εγθαηαζηάζεηο θαη ζπλδέζεηο παξνρήο 
 λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθψλνπ, απνρέηεπζεο θαη ινηπψλ επθνιηψλ πνπ απαηηνχληαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
 δεκνπξάηεζεο. 



  
 1.1.5 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ, θαζψο θαη νη δαπάλεο 
 απνκάθξπλζήο ηνπο κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία 
 θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 
  
 1.1.6 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, ηε κεηαθνξά 
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 ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ είηε ζην εξγαζηήξην ηνπ αλαδφρνπ είηε ζε άιιν εγθεθξηκέλν ή θξαηηθφ 
 εξγαζηήξην, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
  
 1.1.7 Οη δαπάλεο πιήξνπο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ 
 ζην εξγνηάμην ή αιινχ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ εμαζθάιηζεο ηνπ αλαγθαίνπ ρψξνπ, θαηαζθεπήο θηηξηαθψλ θαη 
 ινηπψλ έξγσλ, εμνπιηζκνχ, πιηθψλ, κεραλεκάησλ, εξγαζίαο, βνεζεηηθψλ έξγσλ, ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κεηά 
 ησλ δαπαλψλ θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη κεηαθνξψλ ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ κέρξη ηε ζέζε ηεο ηειηθήο 
 ελζσκάησζήο ηνπο ζην έξγν, πεξηιακβαλνκέλσλ επίζεο ησλ δαπαλψλ απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην 
 πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο 
 πεξηβαιινληηθνχο φξνπο (αλεμάξηεηα αλ νη εγθαηαζηάζεηο απηέο έρνπλ γίλεη ζε ρψξν ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ή ζε 
 ηδησηηθνχο ρψξνπο πνπ ήζειε κηζζψζεη ν Αλάδνρνο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ηπρφλ δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη 
 ιεηηνπξγίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο). 
  
 1.1.8 Οη δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αζθαιίζεηο εξγαδφκελνπ πξνζσπηθνχ, κεηαθνξψλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ, 
 κεραλεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θιπ. θαζψο θαη φιεο νη άιιεο αζθαιίζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ηδηαίηεξα ζηνπο φξνπο 
 δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 
  
 1.1.9 Οη δαπάλεο αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ ιφγσ ηεο ηαπηφρξνλεο θπθινθνξίαο ηεο νδνχ, ιήςεο πξφζζεησλ 
 πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο γηα ηα κέηξα πξνζηαζίαο φισλ ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ πξνο ηνπο ρψξνπο 
 εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαη πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, πξφιεςεο πξφθιεζεο βιαβψλ ζε θηλεηά ή 
 αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ζε ξέκαηα-πνηάκηα θιπ θαζψο θαη ε δαπάλε αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ (Δ..Τ.) θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα 
 ηνπ έξγνπ θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ. Οη δαπάλεο γηα ηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ θαηαζθεπψλ 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 ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, φπσο απηέο πξνδηαγξάθνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 
 δεκνπξάηεζεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θάζε είδνπο "δνθηκαζηηθά ηκήκαηα", πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο φξνπο 
 δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.) 
  
 1.1.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο θάζε είδνπο κεραλήκαηνο ή άιινπ εμνπιηζκνχ (π.ρ. 
 ηθξησκάησλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, κέζα ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε 
 κεηαθνξά, ε ζπλαξκνιφγεζε, ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε θαη ε αζθάιηζή ηνπο, ε επηβάξπλζε ιφγσ απφζβεζεο, ε 
 επηζθεπή, ε ζπληήξεζε, ε άκεζε απνθαηάζηαζε (φπνπ επηβάιιεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ 
 ρξνλνδηαγξάκκαηνο), νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ε θάζε είδνπο ζηαιία ηνπο εθφζνλ δελ επζχλεηαη ν Κχξηνο ηνπ 
 Έξγνπ, ε απνκάθξπλζή ηνπο καδί κε ηελ ηπρφλ απαηηνχκελε δηάιπζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, νη άγνλεο κεηαθηλήζεηο, 
 ηα απαηηνχκελα θαχζηκα, ιηπαληηθά, αληαιιαθηηθά θιπ. 
  
 Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ ηφζν γηα ηα κεραλήκαηα, πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, φζν θαη γηα ηπρφλ 
 άιια, πνπ ζα βξίζθνληαη επί ηφπνπ ησλ έξγσλ έηνηκα γηα ιεηηνπξγία (έζησ θαη αλ δε ρξεζηκνπνηνχληαη) γηα ηελ 
 αληηθαηάζηαζε άιισλ κεραλεκάησλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 
  
 1.1.12 Οη δαπάλεο παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο, κε ηηο ηπρφλ πξνζσξηλέο 
 απνζέζεηο θαη πιάγηεο κεηαθνξέο, θάζε είδνπο πιηθψλ ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε 
 κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα θαη αλαθέξεηαη ξεηά ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο, καδί κε ηελ εξγαζία πιχζεσο ή 
 εκπινπηηζκνχ, πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζεί γηα ηελ πιήξε παξαγσγή ησλ πιηθψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
 πξνδηαγξαθέο πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ νπνησλδήπνηε πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ, πνπ 
 ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
  
 1.1.13 Οη δαπάλεο απφ επηβεβιεκέλεο θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλεο απνδφζεηο θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη 
 πξνζσπηθνχ, πνπ είλαη πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ απφ ηπρφλ εκπφδηα ζην ρψξν ηνπ έξγνπ (φπσο αξραηνινγηθά επξήκαηα, 
 κε παξάδνζε πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο πεξηνρψλ ηνπ έξγνπ, πνπ απαιινηξηψζεθαλ, δίθηπα Ο.Κ.Ω. θιπ.), απφ πηζαλέο 
 παξεκβάζεηο, πνπ ζα πξνβάιινπλ νη αξκφδηνη γηα απηά ηα εκπφδηα θνξείο (ΤΠ.ΠΟ. Γ.Δ.Η, θιπ.), απφ ηελ αλάγθε 
 θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ παξαπάλσ εκπνδίσλ, απφ ηηο αλαγθαίεο κεηξήζεηο (ηνπνγξαθηθέο, 
 γεσηερληθέο θ.α.), ειέγρνπο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ 
 ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ είηε απηέο απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλεο ζηα Γ.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ 
 θαζψο θαη ιφγσ ησλ δπζρεξεηψλ, πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο (πεδψλ, νρεκάησλ θαη 
 ινηπψλ κέζσλ κεηαθίλεζεο ηνπ θνηλνχ γεληθά) ή αθφκα θαη απφ πξνζσξηλέο πεξηνδηθέο ή θαη κφληκεο αιιαγέο ησλ 
 θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, βιάβεο ζε άιια έξγα 
 θιπ.). 
  
 1.1.14 Οη δαπάλεο πξφζζεησλ εξγαζηψλ θαη ιήςεο ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ αζθάιεηαο γηα ηε κε παξαθψιπζε ηεο 
 νκαιήο θπθινθνξίαο πεδψλ, νρεκάησλ θαη ινηπψλ κέζσλ δηαθίλεζεο ηνπ θνηλνχ γεληθά, φπσο π.ρ.: 
  
 (1) Οη δαπάλεο ησλ πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο κηθξφηεξνπ ησλ 3,0 κ, πνπ ηπρφλ ζα 
 απαηηεζνχλ, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη πεδψλ, εθφζνλ δελ είλαη δπλαηφλ, ζχκθσλα κε ηηο 
 αξκφδηεο Αξρέο ή ηελ Τπεξεζία, λα γίλεη εθηξνπή ηεο θπθινθνξίαο ζε άιιεο δηαδξνκέο θαη εθφζνλ επηηξέπεηαη ε 



 θαηαζθεπή ηέηνησλ νξπγκάησλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο. 
  
 (2) Οη δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ, θαηά ηα ηζρχνληα θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο, 
 ηελ απξφζθνπηε θαη αθίλδπλε θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηνλ επξχηεξν γεηηνληθφ ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαη φπνπ 
 απηφ απαηηεζεί, δειαδή νη δαπάλεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε πεξίθξαμεο, ηελ θαζεκεξηλή θάιπςε ησλ νξπγκάησλ, , ηελ 
 ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηε ζήκαλζε (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη μερσξηζηά), ηε 
 ζεκαηνδφηεζε θαη ηελ εμαζθάιηζε θάζε επηθίλδπλνπ ρψξνπ, νη δαπάλεο δηεπζέηεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο 
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 θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ 
 εξγαζηψλ θαη ηε δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ απηψλ, φπσο αλαιπηηθά νξίδεηαη ζηελ Δ..Τ.. 
  
 1.1.15 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο ηνπνγξαθήζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη 
 πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ θαη εγθαηάζηαζεο ησλ ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ (REPERS) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε 
 εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, εθηφο αλ αιιηψο νξίδεηαη ζηελ Δ..Τ., νη δαπάλεο γηα ηε ζχληαμε κειεηψλ εθαξκνγήο, 
 θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη κειεηψλ ζπλαξκνγήο κε ηηο ζπλζήθεο θαηαζθεπήο γηα ηελ αθξηβή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, νη 
 δαπάλεο αλίρλεπζεο, εληνπηζκνχ θαζψο θαη νη ζρεηηθέο κειέηεο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ πνπ ζα ζπλαληεζνχλ ζην 
 ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, φπσο ζεκέιηα, πδάηηλνη νξίδνληεο, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο (Ο.Κ.Ω) ζχκθσλα κε 
 φζα αλαθέξνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη γεληθφηεξα ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ θαη γηα φια ηα έξγα, πνπ 
 θαηαζθεπάδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Οη δαπάλεο ζχληαμεο θαη παξαγσγήο Μεηξψνπ Έξγνπ, ρεδίνπ 
 Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Έξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ). 
  
 1.1.16 Οη δαπάλεο ιήςεο ζηνηρείσλ θάζε είδνπο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, φπσο ππαξρφλησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ 
 εγθαηαζηάζεσλ, πνπ ζα ζπλαληεζνχλ ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, ε ιήςε επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ θνηλνχ κε ηνλ 
 Δπηβιέπνληα Μεραληθφ θαη ε ζχληαμε (απφ ηνλ Αλάδνρν) ησλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ επηκεηξήζεσλ, πνπ ζα ηα 
 ππνβάιεη γηα αξκφδην έιεγρν. Δπίζεο ε επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε επί ηφπνπ κεηξήζεηο. 
  
 1.1.17 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ πηλάθσλ αλαπηπγκάησλ νπιηζκνχ θαη ησλ θαηαιφγσλ νπιηζκνχ (φπνπ απηνί δελ 
 πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε), πνπ ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη έγθαηξα γηα έιεγρν ζηελ Τπεξεζία. 
  
 1.1.18 Οη δαπάλεο ζχληαμεο ζρεδίσλ θιπ. ησλ εληνπηδνκέλσλ κε ηηο δηεξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 
 δηθηχσλ Ο.Κ.Ω., θαζψο θαη νη δαπάλεο έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ θαη νη εξγαζίεο, πνπ αθνξνχλ ηνπο Οξγαληζκνχο 
 Κνηλήο Ωθειείαο ή άιινπο ζπλαξκνδίνπο θνξείο, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
  
 1.1.19 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο θνίηεο πνηακψλ 
 ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη απνδέθηεο πδάησλ) θαη δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ επηθαλεηαθψλ, 
 ππνγείσλ νκβξίσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη νη θαηαζθεπέο ηνπ έξγνπ, νη ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο θαη 
 ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
  
 1.1.20 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαηαζθεπήο, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ 
 μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θιπ. θαη ε 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 γηα ρξεζηκνπνίεζε δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ, επξεζηηερληψλ, 
 εθεπξέζεσλ θιπ. κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
  
 1.1.22 Οη δαπάλεο γηα ηε δεκηνπξγία, νησλδήπνηε πξνζβάζεσλ θαη πξνζπειάζεσλ ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, γηα 
 ηελ θαηαζθεπή ησλ δαπέδσλ εξγαζίαο θαη γεληθά γηα θάζε βνεζεηηθή θαηαζθεπή πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην 
 εξγαζηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ησλ δαπαλψλ γηα ηελ απνμήισζε 
 θαη απνκάθξπλζή ηνπο θαζψο θαη ηελ πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, 
 δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ι.π.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα δηαηήξεζή ηνπο. 
  
 1.1.23 Οη δαπάλεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο φζσλ δηθηχσλ ησλ Ο.Κ.Ω. δηέξρνληαη εγθάξζηα απφ ην 
 εχξνο θαηάιεςεο ηεο νδνχ ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα άξζε 
 ηπρφλ πξνβιεκάησλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ νπνίσλ ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη 
 πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ. 
  
 1.1.24 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαη απνδεκίσζεο θάζε είδνπο βιάβεο ή κε 
 ζπλήζνπο θζνξάο πνπ ζα πξνθιεζνχλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο πιηθψλ) θαη ζα 
 νθείινληαη ζε ακέιεηα, απξνλνεζία, κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ λνκηθψλ 
 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 δαπάλεο κίζζσζεο ή πξνζσξηλήο εμαζθάιηζεο εδαθηθήο ισξίδαο, θαηαζθεπήο, ζήκαλζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ 
 θάζε είδνπο εξγνηαμηαθψλ νδψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε θαη αζθαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο εληνπηζκνχ 
 θαη εμεχξεζεο αλαγθαίσλ ρψξσλ θαη εμαζθάιηζεο ζρεηηθψλ αδεηψλ γηα ηελ ελαπφζεζε πξντφλησλ νξπγκάησλ, πξντφλησλ 
 θαηεδαθίζεσλ θαη πιενλαδφλησλ πιηθψλ γεληθφηεξα, νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ νδψλ πξνζπέιαζήο ηνπο θαζψο θαη νη 
 δαπάλεο γηα ηελ ηειηθή ηνπο δηακφξθσζε κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηνπο ινηπνχο φξνπο 
 δεκνπξάηεζεο. 
  
 1.1.27 Οη δαπάλεο πξνεξγαζίαο επηθαλεηψλ γηα ηηο νπνηεζδήπνηε αζθαιηηθέο επηζηξψζεηο επ' απηψλ (παιαηψλ ή λέσλ 
 επηθαλεηψλ) φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, άξζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη απφ ηηο παξαπάλσ 



 εξγαζίεο. 
  
 1.1.28 Οη δαπάλεο έληερλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ αγσγψλ, ηερληθψλ 
 έξγσλ θ.ι.π., γηα ηε ζχλδεζε αγσγψλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζ' απηά (εθηφο αλ πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ 
 Σηκνινγίνπ). 
  
 1.1.29 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο 
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 ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο επζηάζεηαο ηθξησκάησλ, κειέηεο εμπγίαλζεο εδάθνπο θιπ. 
  
 1.1.30 Οη δαπάλεο έθδνζεο αδεηψλ θάζε είδνπο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο, Πνιενδνκία θαη ηνπο 
 Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο (Γ.Δ.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εθηφο αλ πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
  
 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, ηα νπνία πξνβιέπνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο, ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, θαη 
 ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ. 
  
 1.1.32 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο, ζπκθσλεηηθψλ 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 
 δηθηχσλ, φπσο θπζηθνί ή ηερλεηνί πδάηηλνη αγσγνί, αγσγνί απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο ηεο πεξηνρήο θιπ, ηα νπνία 
 ζα επεξεαζηνχλ απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, θαη ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ: 
  
 (1)ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζε δπζκελείο κεηαρεηξίζεηο, 
  
 (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 ηηο ηηκέο κνλάδνο ησλ αζθαιηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη δαπάλεο 
 θνξησεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο  ηεο  αζθάιηνπ νπνηνπδήπνηε ηχπνπ απφ ηηο πεξηνρέο Θεζζαινλίθεο ή Αζελψλ κέρξη 
 ηε ζέζε επεμεξγαζίαο ηεο θαη κέρξη ηε ζέζε ελζσκάησζήο ηεο, ε ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ν ρακέλνο ρξφλνο 
 θνξηνεθθνξηψζεσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε απαηηνχκελε δαπάλε γηα ηελ έληερλε ρξήζε ηεο (ζέξκαλζε, παξαγσγή 
 δηαιπκάησλ θιπ) πιελ ηεο αμίαο ηεο αζθάιηνπ. 
  
 1.3 ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ην Όθεινο (Ο.Δ.) θαη ηα Γεληθά ΄Έμνδα ηνπ 
 αλαδφρνπ (Γ.Δ.), ηα νπνία αθνξνχλ ζηα πάζεο θχζεσο βάξε, θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο δαπάλεο επηζηαζίαο, 
 ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξσλ, δαζκψλ, αζθαιίζηξσλ, ηειψλ ραξηνζήκνπ, ζπκβνιαίσλ, ζπκθσλεηηθψλ, απνδείμεσλ, 
 ηφθσλ θεθαιαίσλ θίλεζεο, εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη ινηπψλ εγγπήζεσλ, δηνηθεηηθψλ εμφδσλ, ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ 
 θ.ι.π. θαη γεληθά ηα επηζθαιή έμνδα. 
  
 Σν πνζφ γηα Γεληθά Έμνδα (Γ.Δ.) θαη Όθεινο ηνπ αλαδφρνπ (Ο.Δ.), αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε πνζνζηφ, δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ 
 (18%) ή είθνζη νθηψ ηνηο εθαηφ (28%) ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο 
 απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 
  
 1.4 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 
  
 1.5 ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ, νη νπνίεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην θαη 
 είλαη παξεκθεξείο πξνο εθείλεο, πνπ θαιχπηνληαη απφ απηφ αιιά παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (απνδεθηά 
 ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο) ή επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ 
 παξφληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο σο ηα θαησηέξσ παξαδείγκαηα: 
  
 (1)Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο (νκβξίσλ, αθαζάξησλ) απφ ηζηκεληνζσιήλεο θαη 
 αγσγνί αθαζάξησλ απφ ακηαληνηζηκεληνζσιήλεο 
  
 Γηα εζσηεξηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο 
 αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία 
 αληνρήο θαη κεζφδσλ θαηαζθεπήο θαη πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε 
 κήθνο ζπκβαηηθνχ ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ππάξρνπζαο ζην παξφλ Σηκνιφγην εζσηεξηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην 
 ιφγν: 
  
 DN / DM 
  
 φπνπ  DN: Δζσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 
 DM: Η ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζπκβαηηθνχ ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ 
 Σηκνιφγην. 
  
 Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 
  
 (2)Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή αλαιφγνπ 
  
 Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο 
 πιάθαο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε 



 επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην ιφγν: 
  
 DN / 12 
  
 φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 
  
 (3)ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 



 
 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 5 
 
  
 Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο 
 ηαηλίαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε κήθνο 
 ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην ιφγν: 
  
 ΒN / 240 
  
 φπνπ  ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο  ηαηλίαο ζε mm 
  
 Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  
 Α.Σ. : 1  
 Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α\Α02 Γεληθέο Δθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο - εκηβξαρώδεο 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 1123.Α  100% 
 
 Γεληθέο εθζθαθέο, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, εδαθψλ γαησδψλ θαη 
 εκηβξαρσδψλ νπνηαζδήπνηε ζπζηάζεσο, αλεμαξηήησο βάζνπο, πιάηνπο θαη θιίζεσο 
 πξαλψλ, ζε λέν έξγν ή γηα επέθηαζε ή ζπκπιήξσζε ή δηαπιάηπλζε ππάξρνληνο, 
 αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ησλ δπζρεξεηψλ πνπ πξνθαιεί (θνληά ή καθξηά, 
 ρακειά ή πςειά ζρεηηθά κε ην ππάξρνλ έξγν), γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ θαη κε 
 νπνηνδήπνηε εθζθαπηηθφ κέζν, ελ μεξψ ή κε παξνπζία λεξψλ, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 
 02-02-01-00. 
  
 Με ην άξζξν απηφ ηηκνινγνχληαη  επίζεο νη αθφινπζεο εθζθαθέο ζε εδάθε αλάινγεο 
 ζθιεξφηεηαο: 
  
 - αλνηρηψλ ηάθξσλ γηα ην ηκήκα ηνπο πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m κεηά ηεο 
 κφξθσζεο ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπο, 
  
 - γηα ηε δεκηνπξγία αλαβαζκψλ πξνο αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ, 
  
 - ηξηγσληθψλ ηάθξσλ κεηά ηεο κφξθσζεο ησλ πξαλψλ, φηαλ απηέο θαηαζθεπάδνληαη ζηε 
 ζπλέρεηα ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ ηεο νδνχ, 
  
 - γηα ηνλ θαζαξηζκφ νρεηψλ χςνπο θαη πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m, 
  
 - ηερληθψλ Cut and Cover κεηά ησλ κέηξσλ πξνζσξηλήο θαη κφληκεο αληηζηήξημεο ησλ 
 πξαλψλ ησλ εθζθαθψλ εθφζνλ δελ απνδεκηψλνληαη κε άιιν άξζξν απηνχ ηνπ ηηκνινγίνπ 
  
 - γηα ηε δεκηνπξγία ζηνκίσλ ζεξάγγσλ θαη Cut and Cover 
  
 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 - ε πξνζέγγηζε κεραλεκάησλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ε εθζθαθή κε νπνηνδήπνηε κέζν 
 θαη ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, 
  
 - ε απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ, ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ, ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα 
 ηεο ζθάθεο θαη ν ζρεκαηηζκφο ησλ αλαβαζκψλ 
  
 - ε δηαινγή, θχιαμε, θνξηνεθθφξησζε ζε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν θαη ε κεηαθνξά 
 ησλ πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ ζην 
 έξγν (π.ρ. θαηαζθεπή επηρσκάησλ) ή γηα απφξξηςε ησλ αθαηάιιεισλ ή πιενλαδφλησλ ζε 
 επηηξεπφκελεο ηειηθέο ή πξνζσξηλέο ζέζεηο 
  
 - ε ελαπφζεζε ζε ηειηθέο ή ελδηάκεζεο ζέζεηο, ε επαλαθφξησζε απφ ηηο ζέζεηο ησλ 
 πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη ε εθθφξησζε ζε ηειηθέο ζέζεηο, θαζψο θαη ε δηάζηξσζε θαη 
 δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ απφζεζεο ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο 
  
 - ε αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ εθζθαθή φπνπ ηπρφλ απηή απαηηείηαη, θαζψο θαη ε 
 εθζάκλσζε θνπή, εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε δέλδξσλ, αλεμαξηήησο πεξηκέηξνπ θνξκνχ, 
 ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 
  
 - ε αληηκεηψπηζε πάζεο θχζεσο δπζρεξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγρξνλε 
 θπθινθνξία, φπσο πεξηνξηζκέλα κέησπα θαη φγθνη εθζθαθψλ θιπ. 



  
 - ε ζπκπχθλσζε ηεο ζθάθεο ησλ νξπγκάησλ θάησ απφ ηε "ζηξψζε έδξαζεο νδνζηξψκαηνο" 
 κέρξη ηνπ βάζνπο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο Φέξνπζαο Ιθαλφηεηαο 
 Έδξαζεο (Φ.Ι.Δ), φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ κειέηε, ζε βαζκφ ζπκπχθλσζεο πνπ λα 
 αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 90% ηεο 
 ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor 
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 (Proctor Modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2). 
  
 - νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 
  
 - ε επαλεπίρσζε (κε πξντφληα εθζθαθψλ) ησλ ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ εθηφο ηνπ ζψκαηνο 
 ηεο νδνχ, πνπ νη εθζθαθέο ηνπο απνδεκηψλνληαη κε ην άξζξν απηφ, φηαλ δελ ππάξρεη 
 απαίηεζε ζπκπχθλσζεο 
  
 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηηκή είλαη γεληθήο εθαξκνγήο αλεμάξηεηα απφ ηελ εθηέιεζε ηεο 
 εξγαζίαο ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην πξφγξακκα 
 εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή άιινπο ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο. 
  
 Η απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ, ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε ηζηκέλην, 
 πιαθνζηξψζεσλ, δαπέδσλ απφ ζθπξφδεκα, θξαζπεδνξείζξσλ θαη ζηεξεψλ έδξαζεο θαη 
 εγθηβσηηζκνχ ηνπο, θαζψο θαη πάζεο θχζεσο θαηαζθεπψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ 
 φγθνπ ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ, επηκεηξψληαη θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα 
 νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 
  
 Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη κέρξη ηα φξηα εθζθαθήο ησλ 
 εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ. 
 Γηεπθξηλίδεηαη φηη νπδεκία απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν γηα ηηο επί πιένλ 
 ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε κειέηε εθζθαθέο εθηφο εάλ έρεη δνζεί εηδηθή εληνιή απφ 
 ηελ Τπεξεζία.ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1,00 
  (Οινγξάθσο) : ΔΝΑ 
 Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 
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 Α.Σ. : 2  
 Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α\Α03.3 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο βξαρώδεο, ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθώλ 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 1133.Α  100% 
 
 Γεληθέο εθζθαθέο, βξαρσδψλ εδαθψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ γξαληηηθψλ θαη θξνθαινπαγψλ, 
 αλεμαξηήησο βάζνπο, χςνπο θαη θιίζεσο πξαλψλ, ζε λέν έξγν ή γηα επέθηαζε ή 
 ζπκπιήξσζε ππάξρνληνο, αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ησλ δπζρεξεηψλ 
 πξνζπέιαζεο, κε νπνηνδήπνηε εθζθαπηηθφ κέζν, κε ή ρσξίο θαλνληθή ή πεξηνξηζκέλε 
 ρξήζε εθξεθηηθψλ (κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο θαη κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, 
 ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ πεξηνξηζκψλ ή θαη απαγφξεπζεο ρξήζεο εθξεθηηθψλ 
 ιφγσ γεηηλίαζεο κε θηίζκαηα, ππιψλεο  θαη ππνζηαζκνχο ηεο ΓΔΗ, εγθαηαζηάζεηο 
 Ο.Κ.Ω., ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ), κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζε 
 νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 02-02-01-00. 
  
 Με ην άξζξν απηφ ηηκνινγνχληαη επίζεο νη αθφινπζεο βξαρψδεηο εθζθαθέο: 
  
 - αλνηρηψλ ηάθξσλ γηα ην ηκήκα ηνπο πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m, κε ηελ 
 κφξθσζε ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπο, 
  
 - γηα ηε δεκηνπξγία αλαβαζκψλ πξνο αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ 
  
 - ηξηγσληθψλ ηάθξσλ κε ηελ κφξθσζε ησλ πξαλψλ, φηαλ απηέο δηακνξθψλνληαη 
 ζπγρξφλσο κε ηηο γεληθέο εθζθαθέο ηεο νδνχ 
  
 - ηερληθψλ Cut & Cover 
  
 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 - ε φξπμε κε νπνηνδήπνηε κέζν ή θαη ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, 
  
 - ε απνκάθξπλζε θαη απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ, ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ, ησλ πξαλψλ 
 θαη ηνπ ππζκέλα ηεο ζθάθεο θαη ν ζρεκαηηζκφο ησλ αλαβαζκψλ 
  
 - ε δηάλνημε δηαηξεκάησλ γφκσζεο, 
  
 - ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε, ππξνδφηεζε εθξεθηηθψλ πιψλ κε φιεο ηηο 
 απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα αζθαιή έθξεμε θαη φια ηα απαηηνχκελα πιηθά (εθξεθηηθέο 
 χιεο, ζξπαιίδεο, ππξνθξνηεηέο, επηβξαδπληέο θ.ι.π.) 
  
 - ε δηαινγή, θχιαμε, θνξηνεθθφξησζε ζε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν θαη ε κεηαθνξά 
 ησλ πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζην έξγν (π.ρ. 
 θαηαζθεπή επηρσκάησλ) ή γηα απφξξηςε ησλ πιενλαδφλησλ ζε επηηξεπφκελεο ηειηθέο, 
  
 - ε ελαπφζεζε ζε ηειηθέο ή ελδηάκεζεο ζέζεηο, ε επαλαθφξησζε απφ ηηο ζέζεηο 
 πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη ε εθθφξησζε ζε ηειηθέο ζέζεηο, θαζψο θαη ε δηάζηξσζε θαη 
 δηακφξθσζε ησλ απνζέζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ 
  
 - ε θαζαίξεζε θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο δψλεο ησλ 
 γεληθψλ εθζθαθψλ 
  
 - ε ηπρφλ απαηηνχκελε αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ εθζθαθήο θαζψο θαη ε εθζάκλσζε, 
 θνπή, εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε δέλδξσλ, αλεμαξηήησο πεξηκέηξνπ, ζε νπνηαδήπνηε 
 απφζηαζε 
  
 - ε αληηκεηψπηζε πάζεο θχζεσο δπζρεξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγρξνλε 
 θπθινθνξία, φπσο πεξηνξηζκέλα κέησπα θαη φγθνη εθζθαθψλ θιπ. 
  
 - ε πξνζθφκηζε, ε απνθφκηζε θαη νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο ηνπ απηηνπκέλνπ κεραληθνχ 
 εμνπιηζκνχ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ 
  
 - ε επαλεπίρσζε (κε πξντφληα εθζθαθψλ) ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηεο 
 νδνχ, πνπ νη εθζθαθέο ηνπο απνδεκηψλνληαη κε ην άξζξν απηφ, φηαλ δελ ππάξρεη 



 απαίηεζε ζπκπχθλσζεο 
  
 Δπηζεκαίλεηαη αθφκε φηη ε ηηκή είλαη γεληθήο εθαξκνγήο, αλεμάξηεηα απφ ηελ 
 εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζε κηα θάζε ή πεξηζζφηεξεο, πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην 
 πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή άιινπο ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο. 
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 Υξήζε εθξεθηηθψλ επηηξέπεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ιεθζεί νη απαξαίηεηεο 
 εγθξίζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ εθξεθηηθψλ θαη δελ απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπο απφ ηνπο 
 πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ. 
  
 Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη κέρξη ηα φξηα εθζθαθήο ησλ 
 εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ. Όπσο 
 θαη ζηελ πεξίπησζε γεληθψλ εθζθαθψλ γαηψλ-εκηβξάρνπ, νπδεκία απνδεκίσζε 
 θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν γηα ηηο επί πιένλ εθζθαθέο εθηφο εάλ έρεη δνζεί εηδηθή 
 εληνιή απφ ηελ Τπεξεζία. 
  
 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο βξαρψδεο ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθψλ. 
   
 ΔΤΡΩΣηκή αλά θπβηθφ κέηξν. (Αξηζκεηηθά) : 9,00 
 
 (Οινγξάθσο) : ΔΝΝΔΑ 
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 Α.Σ. : 3  
 Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α\Β01 Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη ηάθξσλ πιάηνπο έσο 5,00 m 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 2151  100% 
 
 Δθζθαθή νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 5,0 m, νπνηνπδήπνηε βάζνπο. γηα ηελ ζεκειίσζε 
 ηερληθψλ έξγσλ (ηνίρσλ, βάζξσλ, θξεαηίσλ θιπ), θαη ηελ θαηαζθεπή αγσγψλ θαη 
 νρεηψλ (απνρέηεπζεο, απνζηξάγγηζεο, Ο.Κ.Ω.,θιπ.), ζε θάζε είδνπο έδαθνο 
 (γαηνεκηβξαρψδεο ή βξαρψδεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ γξαληηηθψλ θαη θξνθαινπαγψλ 
 πεηξσκάησλ), κε νπνηνλδήπνηε εμνπιηζκν, κε ή ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, ζχκθσλα 
 κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ΔΣΔΠ 02-04-00-00 "Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ". 
  
 ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 
 - Οη απαηηνχκελεο αληιήζεηο θαη ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη 
 ππφγεησλ λεξψλ, εθηφο άλ ξεηά θαζνξίδεηαη ζηελ κειέηε ε ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη 
 πιεξσκή απηψλ 
  
 - Οη θάζε είδνπο απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο παξεηψλ (κε νξηδφληηεο μπινδεχμεηο ή 
 θαηαθφξπθεο αληηζηεξίμεηο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα θιπ), εθηφο άλ ξεηά θαζνξίδεηαη 
 ζηελ κειέηε ε ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ 
  
 - Η θνπή, εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε δέλδξσλ νπνηαζδήπνηε πεξηκέηξνπ ζηελ ζέζε ηνπ 
 νξχγκαηνο 
  
 - Η κφξθσζε ηνπ ππζκέλα θαη ηκήκαηνο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο ψζηε λα είλαη 
 δπλαηή ε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ηε ρξήζε πιεπξηθψλ μπινηχπσλ (π.ρ. ζεκέιηα 
 ηερληθψλ έξγσλ, πεξηβιήκαηα αγσγψλ θιπ) 
  
 - Η ζπκπχθλσζε ηνπ ππζκέλα ηνχ νξχγκαηνο 
  
 - Η δηακφξθσζε ησλ απαηηνπκέλσλ δαπέδσλ εξγαζίαο γηα ηελ εθζθαθή ή απνθνκηδή ησλ 
 πξντφλησλ εθζθαθψλ 
  
 - Η δηαινγή, ε θνξηνεθθφξησζε θαη ε κεηαθνξά ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 
 ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 
  
 - Η απφζεζε παξά ην ζθάκκα, εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ, ησλ θαηαιιήισλ απφ ηα 
 πξντφληα εθζθαθήο γηα ηελ επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ηνπ ζθάκκαηνο κεηά 
 ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηερληθνχ έξγνπ, νρεηνχ ή αγσγνχ 
  
 - Η επαλφξζσζε ηπρφλ δεκηψλ ζε γεηηνληθέο θαηαζθεπέο ή νδνζηξψκαηα ιφγσ 
 θαηαπηψζεσλ ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο 
  
 - Η απνμήισζε νδνζηξψκαηνο, θξαζπεδνξείζξσλ, πιαθνζηξψζεσλ θαη αφπισλ 
 ηζηκεληνζηξψζεσλ ζηελ ζέζε ηνπ νξχγκαηνο 
  
 - Οη απαηηνχκελεο γεθπξψζεηο ηνπ νξχγκαηνο γηα ηελ δηέιεπζε πεδψλ θαη νρεκάησλ 
 θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ παξφδησλ ηδηνθηεζηψλ (ιακαξίλεο θαηάιιεινπ πάρνπο ή άιιεο 
 δηαηάμεηο γεθχξσζεο) 
  
 - Η επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ζθάκκαηνο κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ. 
  
 Η θνπή ππάξρνληνο αζθαιηηθνχ ηάπεηα κε αζθαιηνθφθηε θαη ε θαζαίξεζε ηπρφλ 
 ππαξρνπζψλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζηελ δψλε ηνπ νξχγκαηνο πιεξψλεηαη 
 ηδηαηηέξσο κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
  
 Σν παξφλ άξζξν εθζθαθψλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ εθαξκφδεηαη ζε 
 νξχγκαηα επηθαλείαο έσο 100 m2, ή ζε επηκήθε νξχγκαηα πιάηνπο έσο 5,00 m 
 αλεμάξηεηα απφ ηελ επηθάλεηα θάηνςεο. Οη κεγαιχηεξεο εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ 
 θαηαηάζζνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο γεληθέο εθζθαθέο θαη πιεξψλνληαη κε βάζε ηα 
 νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
  



 Γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ εθζθαθψλ ζεκειίσλ σο αθεηεξία κέηξεζεο ηνπ βάζνπο 
 ιακβάλεηαη ε ζηάζκε ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ (φηαλ πξνβιέπνληαη) θαη νη ζεσξεηηθέο 
 γξακκέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε (πιάηνο ππζκέλα, θιίζεηο παξεηψλ, βαζκίδξεο 
 θαζ' χςνο). 
  
 Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 
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 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 4,00 
 
 (Οινγξάθσο) : ΣΔΔΡΑ 



 
 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 11 

 
 Α.Σ. : 4  
 Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α\Α12 Καζαίξεζε νπιηζκέλσλ ζθπξνδεκάησλ 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2227  100% 
 
 Καζαίξεζε θνξέσλ, δνθψλ, πιαθψλ, βάζξσλ, πηεξπγνηνίρσλ, ηερληθψλ έξγσλ θαη ηνίρσλ 
 απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κε ή ρσξίο ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, κε ηελ κεηαθνξά ησλ 
 πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
  
 Πεξηιακβάλεηαη ε θαζαίξεζε ησλ ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ε ζπγθέληξσζε, 
 απνθνκηδή θαη απφζεζε φισλ ησλ πξντφλησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ αξρηθά ζε πξνζσξηλέο 
 ζέζεηο θαη κεηά ζε ρψξνπο επηηξεπφκελνπο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο ζε νπνηαδήπνηε 
 απφζηαζε. Η θαζαίξεζε ζα γίλεη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ 
 ηελ κειέηε, λα είλαη δπλαηή ε έληαμε ηνπ δηαηεξνχκελνπ ηκήκαηνο ηεο θαηαζθεπήο 
 ζηελ πξνγξακκαηηδφκελε λέα. 
  
 ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 
 - ε δαπάλε ηπρφλ πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο, 
  
 - ε ζηαιία ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 
  
 - ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πξντφληα θαζαίξεζεο. 
  
 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηηκή είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ ζέζε θαη ζηάζκε πνπ γίλνληαη νη 
 εξγαζίεο ζε ζρέζε κε ηελ νδφ, θαη φηη ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη ηα αλαγθαία 
 κέηξα γηα λα απνθεπρζεί ε απφθξαμε ηπρφλ ππαξρφλησλ ηερληθψλ θαη ηάθξσλ ηεο νδνχ 
 ζηελ πεξηνρή εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Καηά ηα ινηπά νη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη 
 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΔΣΔΠ 15-02-01-01. 
  ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 26,50 
 Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν θαζαίξεζεο νπιηζκέλσλ ζθπξνδεκάησλ πνπ κεηξάηαη ζε φγθν

 (Οινγξάθσο) :ΔΙΚΟΙ ΔΞΙ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 πξηλ απφ ηελ θαζαίξεζε. 
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 Α.Σ. : 5  
 Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α\Β02 Πξόζζεηε ηηκή εθζθαθώλ ιόγσ δπζρεξεηώλ απν δηεξρόκελα ππόγεηα δίθηπα 
 Ο.Κ.Ω.  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6087  100% 
 
 Πξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ 
 απφ αγσγνχο Δηαηξεηψλ/Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο, ππνζηεξηδφκελνπο, 
 αληηζηεξη-δφκελνπο ή κή, κέζα ζην φξπγκα, ζε νπνηαδήπνηε δηεχζπλζε, ζχκθσλα κε ηα 
 θαζνξηδφκελα ζηελ ΔΣΔΠ 02-08-00-00 "Αληηκεηψπηζε δηθηχσλ ΟΚΩ ζπλαλησκέλσλ θαηά 
 ηηο εθζθαθέο". 
  
 ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 
 - ε δαπάλε ησλ κηθξνυιηθψλ, 
  
 - ε θζνξά ηεο μπιείαο, 
  
 - νη εξγαζίεο ππνζηήξημεο ή αληηζηήξημεο ησλ αγσγψλ, 
  
 - ε κεησκέλε απφδνζε ηνπ κεραληθνχ εμνπινζκνχ θαη ε αλάγθε ρεηξσλαθηηθήο 
 ππνβνήζεζεο ιφγσ ηεο ελ γέλεη δπζρέξεηαο ηεο εθζθαθήο. 
  
 Η πξφζζεηε απηή ηηκή εθαξκφδεηαη θαη θαηά ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ ηνκψλ γηα ηνλ 
 εληνπηζκφ δηθηχσλ ΟΚΩ θαζψο θαη ζε εθζθαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή εγθάξζησλ πξνο ηελ 
 νδφ αγσγψλ θαη νρεηψλ ππφ θπθινθνξία (φρη εξγνηαμηαθή). 
  
 Η πξφζζεηε απηή ηηκή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ πεξίπησζε ελαεξίσλ δηθηχσλ ΟΚΩ (π.ρ. 
 θαιψδηα ΓΔΗ) αλεμάξηεηα απφ ηηο νπνηεζδήπνηε δπζρέξεηεο πνπ κπνξεί λα αλαθχςνπλ 
 εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
  
 Δπηκέηξεζε ζε πξαγκαηηθφ φγθν δπζρεξψλ θαηά ηα αλσηέξσ εθζθαθψλ. ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) :

 2,70 
  (Οινγξάθσο) : ΓΤΟ ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 Πξφζζεηε ηηκή αλά θπβηθφ κέηξν εθζθαθήο ζε θάζε είδνπο έδαθνο. 
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 Α.Σ. : 6  
 Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α\Β04.1 Δπηρώκαηα (από θνθθώδε πιηθά) θάησ από ηα πεδνδξόκηα 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 3121Β  100% 
 
 Kαηαζθεπή επηρψκαηνο απφ δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ ζηηο ζέζεηο 
 δηακφξθσζεο πεδνδξνκίσλ, κεηαμχ ηεο επηθάλεηαο ηεο "ζηξψζεο έδξαζεο νδνζηξψκαηνο" 
 θαη ηεο ζηάζκεο έδξαζεο ησλ ηζηκεληνπιαθψλ ή άιιεο ηειηθήο ζηξψζεο πεδνδξνκίσλ, 
 κε βαζκφ ζπκπχθλσζεο ηνπιάρηζηνλ 90% ηεο ππθλφηεηαο, πνπ επηηπγράλεηαη 
 εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor modified θαηά ΔΛΟΣ EN 
 13286-2). 
 Δθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 02-07-01-00 "Καηαζθεπή επηρσκάησλ". 
  
 ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 
 - ε πξνκήζεηα ηνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο, θαη ε 
 κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 
  
 - ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, 
  
 - ε δηάζηξσζε, κφξθσζε, δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε ηνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ κε κεραληθφ 
 εμνπιηζκφ θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ, θαηά ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ζηνλ σο άλσ 
 βαζκφ ζπκπχθλσζεο 
  
 Η επηκέηξεζε γίλεηαη επί ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ έηνηκεο θαηαζθεπήο κε ιήςε αξρηθψλ 
 θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ. ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 15,00 
  
 
 Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν. (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ 
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 Α.Σ. : 7  
 Άξζξν : ΝΑΤΓΡ Α\4.04 Απνμήισζε πιαθνζηξώζεσλ πεδνδξνκίσλ. 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6807  100% 
 
 Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ θαη ηεο ππφβαζήο ηνπο, κε ρξήζε αεξνζθπξψλ, 
 κε ηελ θφξησζε επί απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
 Η εξγαζία ζα εθηειείηαη κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ην 
 πνζνζηφ ζξαπνκέλσλ πιαθψλ θαηά ηελ απνμήισζε. 
 Οη αθέξαηεο πιάθεο ζα ζπγθεληξψλνληαη θαη ζα ζηνηβάδνληαη παξαπιεχξσο ηνπ 
 νξχγκαηνο πξνθεηκέλνπ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 
 πιαθφζηξσζεο. 
  
 Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ ζπκβαηηθή 
 παξαδνρή φηη αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν απνμήισζεο πιαθφζηξσζεο πξνθχπηνπλ 0,10 m3 
 πξντφλησλ πξνο κεηαθνξά γηα νξηζηηθή απφζεζε, σο εμήο: 
 = 0,10 m3 x S x E/m3.km (βιπ. Γεληθνχο Οξνπο ηνπ Σηκνινγίνπ) 
 φπνπ S ε κέζε απφζηαζε κέρξη ηνλ ρψξν απφζεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο 
 φξνπο ή ηελ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο αξκφδηαο αξρήο. 
  ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 12,40 
 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). (Οινγξάθσο) : ΓΩΓΔΚΑ ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
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 Α.Σ. : 8  
 Άξζξν : ΝΑΤΓΡ Α\3.10.02.01 Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο Με 
 πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο επί 
 απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 
 απόζηαζε. Γηα βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6081.1  100% 
 
 Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο 
 πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε 
 θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε 
 νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή 
 κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε ηελ 
 κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 "Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ". 
  
 Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα 
 γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε. 
  
 Η ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, 
 φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη 
 ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε. 
  
 ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο 
 (αλ  απαηηνχληαη), ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο 
 απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε 
 δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
 εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή 
 πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο). 
  
 Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ 
 ππεξβαίλεη ηα 2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο 
 αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, 
 ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 
  
 Oη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m 
 θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε δψλε εθαξκφδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν, 
 αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ. 
  
 Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην 
 εχξνο ηνπ νξχγκαηνο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 
 ηηκνινγίνπ 
  
 Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 
 θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ 
 νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 
  
 Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί ΔΤΡΩ

 (Αξηζκεηηθά) : 9,00 
 απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.

 (Οινγξάθσο) :ΔΝΝΔΑ 
  
  
 Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m. 
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 Α.Σ. : 9  
 Άξζξν : ΝΑΤΓΡ Α\3.11.02.01 Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο βξαρώδεο Με πιάηνο 
 ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, 
 ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. Γηα 
 βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6082.1  100% 
 
 Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο, 
 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ 
 (cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο 
 θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ 
 (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ρξήζε δηνγθσηηθψλ επίσλ εθξεθηηθψλ (ηχπνπ 
 Bristar ή ηζνδπλάκσλ) ή/θαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε εθξεθηηθψλ (κε εθαξκνγή κηθξψλ 
 γνκψζεσλ θαη ρξήζε ιακαξηλψλ γηα ηελ απνθπγή εθηίλαμεο ζξαπζκάησλ), φηαλ απηφ 
 επηηξέπεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε 
 εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
 08-01-03-01 "Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ". 
 Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα 
 γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε. 
  
 Η ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, 
 φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη 
 ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε. 
  
 ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο 
 (αλ  απαηηνχληαη), ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο 
 απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε 
 δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
 εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή 
 πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο). 
  
 Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ 
 ππεξβαίλεη ηα 2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο 
 αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, 
 ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 
  
 Oη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m 
 θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε δψλε εθαξκφδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν, 
 αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ. 
  
 Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ 
 απφ άνπιν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ 
 παξφληνο άξζξνπ, ελψ νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 
 επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ 
  
 Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 
 θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ 
 νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 
  ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 35,00 
 Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί  
 απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.

 (Οινγξάθσο) :ΣΡΙΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ  
  
  
 Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m. 
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 Α.Σ. : 10  
 Άξζξν : ΝΑΤΓΡ Α\5.05.02 Δπηρώζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό ακκνράιηθν 
 ιαηνκείνπ Γηα ζπλνιηθό πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6068  100% 
 
 Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δψλε 
 δηέιεπζεο νδηθψλ αμφλσλ, ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ 
 ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 
 08-01-03-02 "Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ" 
  
 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ 
 δηαβαζκηζκέλνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε έθξηςε ζηφ 
 φξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη ρεηξσλαθηηθά (φπνπ απαηηείηαη), ε δηάζηξσζε ζε 
 ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ε δηαβξνρή (κε ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ 
 ηνπ λεξνχ) θαη ε ζπκπχθλσζε κε δνλεηηθνχο ζπκππθλσηέο δηαζηάζεσλ αλαιφγσλ ηνπ 
 πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο, νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί βαζκφο ζπκπχθλσζεο πνπ 
 αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 95% ηεο 
 ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor 
 (Proctor Modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2). 
  
 Γηα ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm 
  
 Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο, βάζεη ησλ γξακκψλ ΔΤΡΩ

 (Αξηζκεηηθά) : 20,00 
 πιεξσκήο ηνπ νξχγκαηνο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε. (Οινγξάθσο) : ΔΙΚΟΙ 
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 Α.Σ. : 11  
 Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α\Γ01 Σνκή νδνζηξώκαηνο κε αζθαιηνθόπηε 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2269Α  100% 
 
 Σνκή νδνζηξψκαηνο απφ αζθαιηνζθπξφδεκα ή άνπιν ζθπξφδεκα άνπιν, νπνηνπδήπνηε 
 πάρνπο, κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε, ψζηε λα απνθιείνληαη απνμειψζεηο έμσ απφ ηα 
 πξνβιεπφκελα φξηα ηεο θνπήο θαη λα πξνθπιάζζεηαη ην παξακέλνλ νδφζηξσκα απφ 
 θζνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. 
  
 Η απνμήισζε ηνπ απνθνπηνκέλνπ ηκήκαηνο θαη ε απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ 
 θαζαίξεζεο, ηηκνινγνχληαη σο "Δθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο". 
  
 Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν ηνκήο νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηνθφπηε. ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1,00 
 
 (Οινγξάθσο) : ΔΝΑ 
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 Α.Σ. : 12  
 Άξζξν : ΝΑΤΓΡ Α\5.07 ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6069  100% 
 
 ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζειήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο 
 ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 
 "Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ" 
  
 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη : 
  
 α. Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άκκνπ ιαηνκείνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 
 β. Η πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζην φξπγκα. 
 γ. Η ηζνπέδσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαη ε ηχπαλζε ή ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο ζηξψζεο 
 εγθηβσηηζκνχ έηζη ψζηε λα πεξηβάιιεη πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή 
 γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ζηελ ζσιελνγξακκή. 
  
 Σηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m3) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο ΔΤΡΩ

 (Αξηζκεηηθά) : 11,30 
 απφ ηελ κειέηε γξακκέο πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ). 
 
 (Οινγξάθσο) : ΔΝΣΔΚΑ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
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 Α.Σ. : 13  
 Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α\Β29.3.4 Μηθξνθαηαζθεπέο (θξεάηηα, νξζνγσληθέο ηάθξνη θιπ) κε ζθπξόδεκα C16/20 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 2532  100% 
 
 Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ 
 ζθπξφδεκα πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε 
 ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θφθθνπ, 
 ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζφηεηαο, σο θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία 
 ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξφζκηθηα. 
  
 ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη: 
 - ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ 
 παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε 
 ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο, 
  
 - ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ 
 πάζεο θχζεσο απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ (επηπέδσλ, θακπχισλ 
 ή ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), θαζψο θαη εηδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ 
 απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, πξνψζεζεο, πξνβνιν-δφκεζεο, 
 αλαξξηρφκελνη ζηδεξφηππνη θιπ), 
  
 - ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, 
 άληιεζε, αλχςσζε, θαηαβηβαζκφ, αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνζ ζθπξνδέκαηνο 
  
 - ε δηακφξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηχπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνψζεζε θαη 
 πξνβνινδφκεζε θαζψο 
  
 - ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ησλ ζσκάησλ δηακφξθσζεο θηβσηηνκφξθσλ, θπιηλδξηθψλ ή 
 άιιεο κνξθήο θελψλ, 
  
 - ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ 
  
 - ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.) 
 κέρξη ηε ζθιήξπλζή ηνπ 
  
 Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο: 
 - νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο, 
  
 - νη δαπάλεο ησλ κειεηψλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζφδνπ, ησλ βνεζεηηθψλ 
 εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο 
 κεζφδνπο πξνβνινδφκεζεο, πξνψζεζεο θαη πξνσζνπκέλσλ απηνθεξνκέλσλ δνθψλ), 
  
 - ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ, 
  
 - νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα 
 γεθπξψλ δηαζηάζεσλ 4,50 x 10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο 
  
 - ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθπξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, 
 ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ηχπν ηνπ 
 επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο 
 θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο αδξαλψλ, 
 πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ). 
  
 Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε 
 πξαγκαηηθνχο φγθνπο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ 
 ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελψλ 
 δηέιεπζεο αγσγψλ, ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ 
 επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο κέρξη 5 cm, αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ θελψλ πνπ 
 δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 
  
 Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα 



 γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν 
 ηπρφλ επηπιένλ φγθνο πνπ δηαζηξψζεθε ιφγσ έιιεηςεο μπινηχπσλ. 
  
 Όπνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην χςνο απφ ην έδαθνο, λνείηαη ην χςνο 
 ηνπ θάησ πέικαηνο ηνπ θνξέα απφ ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη φρη ηελ ηπρφλ 
 δηακνξθνχκελε κεηά απφ εθζθαθή. 
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 Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο 
 εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο απηψλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή 
 πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη 
 δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, 
 ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ 
 ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 
  
 Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε 
 αθνξά ηνλ θάζε ηχπν θαηαζθεπήο: 
  
 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 
 01-03-00-00: Ιθξηψκαηα 
 01-04-00-00: Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 
 01-05-00-00: Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε 
 επηρξηζκάησλ 
  
 Καηαζθεπή θαιπκκάησλ, ππζκέλα θαη ηνηρσκάησλ θξεαηίσλ, θαλαιηψλ απνζηξάγγηζεο θαη 
 νξζνγσληθψλ ηάθξσλ κε ζθπξφδεκα C16/20 άνπιν ή θαη νπιηζκέλν. 
  
 ην άξζξν απηφ ππάγνληαη θαη νη επελδχζεηο πξαλψλ ζηηο πεξηνρέο ησλ αθξνβάζξσλ 
 γεθπξψλ, νη νπνίεο θαηαζθεπάδνληαη είηε κε επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζε θαη δηακφξθσζε 
 ηεο εκθαλνχο επηθάλεηαο ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, είηε κε 
 πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία απφ ζθπξφδεκα. 
  
 ηελ πεξίπησζε επέλδπζεο πξαλψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία, ε επηκέηξεζε ζα 
 γίλεηαη κε βάζε ηελ επηθάλεηα απηψλ θαη ην πάρνο ηνπο, πξνζαπμεκέλν θαηά 0,10 m. 
 Η πξνζαχμεζε απηή ηνπ πάρνπο θαιχπηεη πιήξσο ηηο πξφζζεηεο εξγαζίεο δφκεζεο, 
 έδξαζεο θαη ζηεξέσζεο ησλ πξνρχησλ ζηνηρείσλ (αμία πιηθψλ, εξγαζία, ρξήζε  
 ΔΤΡΩκεραλεκάησλ, θαηαζθεπή θαη απνμήισζε ηθξησκάησλ θιπ) ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε

 (Αξηζκεηηθά) : 126,00  
 κειέηε, νη νπνίεο εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ δελ επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα. (Οινγξάθσο) :

 ΔΚΑΣΟΝ ΔΙΚΟΙ ΔΞΙ 
  
 Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα. 



 
 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 22 

 
 Α.Σ. : 14  
 Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α\Β29.4.5 Καηαζθεπή βάζξσλ, πιαθώλ πξόζβαζεο, ηνίρσλ, ζσξαθίσλ θιπ κε ζθπξόδεκα 
 C20/25  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 2551  100% 
 
 Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ 
 ζθπξφδεκα πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε 
 ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θφθθνπ, 
 ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζφηεηαο, σο θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία 
 ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξφζκηθηα. 
  
 ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη: 
 - ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ 
 παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε 
 ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο, 
  
 - ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ 
 πάζεο θχζεσο απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ (επηπέδσλ, θακπχισλ 
 ή ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), θαζψο θαη εηδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ 
 απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, πξνψζεζεο, πξνβνιν-δφκεζεο, 
 αλαξξηρφκελνη ζηδεξφηππνη θιπ), 
  
 - ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, 
 άληιεζε, αλχςσζε, θαηαβηβαζκφ, αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνζ ζθπξνδέκαηνο 
  
 - ε δηακφξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηχπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνψζεζε θαη 
 πξνβνινδφκεζε θαζψο 
  
 - ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ησλ ζσκάησλ δηακφξθσζεο θηβσηηνκφξθσλ, θπιηλδξηθψλ ή 
 άιιεο κνξθήο θελψλ, 
  
 - ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ 
  
 - ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.) 
 κέρξη ηε ζθιήξπλζή ηνπ 
  
 Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο: 
 - νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο, 
  
 - νη δαπάλεο ησλ κειεηψλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζφδνπ, ησλ βνεζεηηθψλ 
 εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο 
 κεζφδνπο πξνβνινδφκεζεο, πξνψζεζεο θαη πξνσζνπκέλσλ απηνθεξνκέλσλ δνθψλ), 
  
 - ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ, 
  
 - νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα 
 γεθπξψλ δηαζηάζεσλ 4,50 x 10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο 
  
 - ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθπξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, 
 ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ηχπν ηνπ 
 επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο 
 θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο αδξαλψλ, 
 πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ). 
  
 Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε 
 πξαγκαηηθνχο φγθνπο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ 
 ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελψλ 
 δηέιεπζεο αγσγψλ, ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ 
 επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο κέρξη 5 cm, αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ θελψλ πνπ 
 δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 
  



 Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα 
 γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν 
 ηπρφλ επηπιένλ φγθνο πνπ δηαζηξψζεθε ιφγσ έιιεηςεο μπινηχπσλ. 
  
 Όπνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην χςνο απφ ην έδαθνο, λνείηαη ην χςνο 
 ηνπ θάησ πέικαηνο ηνπ θνξέα απφ ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη φρη ηελ ηπρφλ 
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 δηακνξθνχκελε κεηά απφ εθζθαθή. 
  
 Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο 
 εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο απηψλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή 
 πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη 
 δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, 
 ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ 
 ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 
  
 Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε 
 αθνξά ηνλ θάζε ηχπν θαηαζθεπήο: 
  
 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 
 01-03-00-00: Ιθξηψκαηα 
 01-04-00-00: Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 
 01-05-00-00: Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε 
 επηρξηζκάησλ 
  
 ην παξφλ άξζξν εληάζζνληαη νη αθφινπζεο θαηαζθεπέο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 
 θαηεγνξίαο C20/25: 
 - βάζξσλ (ζεκειίσλ θαη αλσδνκήο), πηεξπγίσλ ζπλδενκέλσλ κε ηα βάζξα θαη πιαθψλ 
 ζεκειίσζεο ηερληθψλ θηβσηηνεηδνχο κνξθήο, νπνηνπδήπνηε χςνπο 
  
 - ηνίρσλ (ζεκειίσλ θαη αλσδνκήο) νπνηνπδήπνηε χςνπο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
 ιεπηνηνίρσλ 
  
 - θαηαθνξχθσλ ππνζηπισκάησλ γεθπξψλ 
  
 - ζσξαθίσλ, πξνζθεθαιαίσλ θαη δνθψλ έδξαζεο γεθπξψλ 
  
 - θεθαινδέζκσλ θαη επέλδπζεο παζζαινζηνηρηψλ 
  ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 133,00 
 - πιαθψλ πξφζβαζεο, πεδνδξνκίσλ γεθπξψλ θαζψο θαη "πιαθψλ ηξηβήο" γηα ηε ζηήξημε

 (Οινγξάθσο) :ΔΚΑΣΟΝ ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΡΙΑ 
 ζηεζαίσλ ηχπνπ ΣΔ-1 
  
 Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα. 
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 Α.Σ. : 15  
 Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α\Β30.2 Υαιύβδηλνο νπιηζκόο ζθπξνδεκάησλ, ράιπβαο νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο B500C 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 2612  100% 
 
 Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο πάζεο 
 θχζεσο θαηαζθεπψλ, κνξθήο δηαηνκψλ θαη θαηεγνξίαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, 
 δηακφξθσζή ηνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε 
 νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε 
 εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ" 
  
 Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή 
 ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 
  
 Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα, αλά θαηεγνξία 
 νπιηζκνχ (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ 
 Οπιηζκνχ. 
  
 Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα 
 ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο 
 έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ. 
  
 Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ 
 ιεπηνκεξψο ηηο δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο 
 ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα 
 επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ 
 βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα 
 ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ 
 νπιηζκψλ. 
  
 Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 
 3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ 
 γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη 
 δπγνινγίνπ. 
 ________________________________________________________________________________ 
 |         |           Πεδίν εθαξκνγήο                    |                     | 
 |_________|______________________________________________|_____________________| 
 | Ολνκ.   |        | Κνπινχξεο θαη  |Ηιεθηξνζπγθνιιεκέλα | Ολνκ.   |   Ολνκ.   | 
 |δηάκεηξνο| Ράβδνη |επζπγξακκηζκέλα |   πιέγκαηα θαη     |δηαηνκή  | κάδα/κέηξν| 
 | (mm)    |        |    πξντφληα    |    δηθηπψκαηα      | (mm2)   |  (Kg/m)   | 
 |_________|________|________________|____________________|_________|___________| 
 |         | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |           | 
 |_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________| 
 |   5,0   |        |   λ    |       |    λ    |          |  19,6   |   0,154   | 
 |   5,5   |        |   λ    |       |    λ    |          |  23,8   |   0,187   | 
 |   6,0   |   λ    |   λ    |   λ   |    λ    |    λ     |  28,3   |   0,222   | 
 |   6,5   |        |   λ    |       |    λ    |          |  33,2   |   0,260   | 
 |   7,0   |        |   λ    |       |    λ    |          |  38,5   |   0,302   | 
 |   7,5   |        |   λ    |       |    λ    |          |  44,2   |   0,347   | 
 |   8,0   |   λ    |   λ    |   λ   |    λ    |    λ     |  50,3   |   0,395   | 
 |  10,0   |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  78,5   |   0,617   | 
 |  12,0   |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  113    |   0,888   | 
 |  14,0   |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  154    |   1,21    | 
 |  16,0   |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  201    |   1,58    | 
 |  18,0   |   λ    |        |       |         |          |  254    |   2,00    | 
 |  20,0   |   λ    |        |       |         |          |  314    |   2,47    | 
 |  22,0   |   λ    |        |       |         |          |  380    |   2,98    | 
 |  25,0   |   λ    |        |       |         |          |  491    |   3,85    | 
 |  28,0   |   λ    |        |       |         |          |  616    |   4,83    | 
 |  32,0   |   λ    |        |       |         |          |  804    |   6,31    | 
 |  40,0   |   λ    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 
  



 ηνο επηκεηξνχκελεο κνλάδεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, 
 δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 
 - Η ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο 
 θαη φρη ελαιιάμ, κε ζχξκα πάρνπο αλάινγα κε ηε δηάκεηξν θαη ηε ζέζε ηνπ νπιηζκνχ 
 ή κε ειεθηξνζπγθφιιεζε ζηελ πεξίπησζε εγρχησλ παζζάισλ. 
  



 
 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 25 
 
 - Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο. 
  
 - Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 
 πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ κειέηε πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, θαζψο θαη 
 αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2) 
  
 - Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην 
 δάπεδν εξγαζίαο 
  
 - Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ 
 αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά) 
  
 - Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία. 
  
 Υάιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο B500C 
  ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1,15 
 Σηκή αλά ρηιηφγξακκν ζηδεξνχ νπιηζκνχ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. (Οινγξάθσο) :

 ΔΝΑ ΚΑΙ ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 
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 Α.Σ. : 16  
 Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α\Β30.3 Υαιύβδηλνο νπιηζκόο ζθπξνδεκάησλ, xαιύβδηλν δνκηθό πιέγκα B500C 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 7018  100% 
 
 Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο πάζεο 
 θχζεσο θαηαζθεπψλ, κνξθήο δηαηνκψλ θαη θαηεγνξίαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, 
 δηακφξθσζή ηνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε 
 νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε 
 εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ" 
  
 Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή 
 ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 
  
 Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα, αλά θαηεγνξία 
 νπιηζκνχ (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ 
 Οπιηζκνχ. 
  
 Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα 
 ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο 
 έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ. 
  
 Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ 
 ιεπηνκεξψο ηηο δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο 
 ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα 
 επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ 
 βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα 
 ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ 
 νπιηζκψλ. 
  
 Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 
 3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ 
 γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη 
 δπγνινγίνπ. 
 ________________________________________________________________________________ 
 |         |           Πεδίν εθαξκνγήο                    |                     | 
 |_________|______________________________________________|_____________________| 
 | Ολνκ.   |        | Κνπινχξεο θαη  |Ηιεθηξνζπγθνιιεκέλα | Ολνκ.   |   Ολνκ.   | 
 |δηάκεηξνο| Ράβδνη |επζπγξακκηζκέλα |   πιέγκαηα θαη     |δηαηνκή  | κάδα/κέηξν| 
 | (mm)    |        |    πξντφληα    |    δηθηπψκαηα      | (mm2)   |  (Kg/m)   | 
 |_________|________|________________|____________________|_________|___________| 
 |         | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |           | 
 |_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________| 
 |   5,0   |        |   λ    |       |    λ    |          |  19,6   |   0,154   | 
 |   5,5   |        |   λ    |       |    λ    |          |  23,8   |   0,187   | 
 |   6,0   |   λ    |   λ    |   λ   |    λ    |    λ     |  28,3   |   0,222   | 
 |   6,5   |        |   λ    |       |    λ    |          |  33,2   |   0,260   | 
 |   7,0   |        |   λ    |       |    λ    |          |  38,5   |   0,302   | 
 |   7,5   |        |   λ    |       |    λ    |          |  44,2   |   0,347   | 
 |   8,0   |   λ    |   λ    |   λ   |    λ    |    λ     |  50,3   |   0,395   | 
 |  10,0   |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  78,5   |   0,617   | 
 |  12,0   |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  113    |   0,888   | 
 |  14,0   |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  154    |   1,21    | 
 |  16,0   |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  201    |   1,58    | 
 |  18,0   |   λ    |        |       |         |          |  254    |   2,00    | 
 |  20,0   |   λ    |        |       |         |          |  314    |   2,47    | 
 |  22,0   |   λ    |        |       |         |          |  380    |   2,98    | 
 |  25,0   |   λ    |        |       |         |          |  491    |   3,85    | 
 |  28,0   |   λ    |        |       |         |          |  616    |   4,83    | 
 |  32,0   |   λ    |        |       |         |          |  804    |   6,31    | 
 |  40,0   |   λ    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 
  



 ηνο επηκεηξνχκελεο κνλάδεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, 
 δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 
 - Η ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο 
 θαη φρη ελαιιάμ, κε ζχξκα πάρνπο αλάινγα κε ηε δηάκεηξν θαη ηε ζέζε ηνπ νπιηζκνχ 
 ή κε ειεθηξνζπγθφιιεζε ζηελ πεξίπησζε εγρχησλ παζζάισλ. 
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 - Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο. 
  
 - Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 
 πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ κειέηε πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, θαζψο θαη 
 αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2) 
  
 - Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην 
 δάπεδν εξγαζίαο 
  
 - Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ 
 αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά) 
  
 - Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία. 
  
 Υαιχβδηλν δνκηθφ πιέγκα B500C 
  ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1,15 
 Σηκή αλά ρηιηφγξακκν ζηδεξνχ νπιηζκνχ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. (Οινγξάθσο) :

 ΔΝΑ ΚΑΙ ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 
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 Α.Σ. : 17  
 Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α\Β51 Πξόρπηα θξάζπεδα  από ζθπξόδεκα 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 2921  100% 
 
 Σνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25, δηαηνκήο 
 πιάηνπο 0,15 m θαη χςνπο 0,25 έσο 0,30 m, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο 
 κειέηεο, κε απφηκεζε, επζπγξάκκσλ ή θακπχισλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1340, πξνο θαηαζθεπή 
 λεζίδσλ αζθαιείαο, πεδνδξνκίσλ, θφκβσλ θ.ι.π., ηα νπνία ζα παξαζθεπάδνληαη ζε 
 βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε κε δφλεζε θαη ζπκπίεζε, απνθιεηνκέλεο ηεο παξαζθεπήο ηνπο 
 επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε απηνζρέδηνπο μπιφηππνπο. 
  
 Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-02-01-00 "Κξάζπεδα, ξείζξα θαη ηάθξνη 
 νκβξίσλ θαηαζηξψκαηνο νδψλ επελδεδπκέλεο κε ζθπξφδεκα". 
  
 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 - ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θξαζπέδσλ θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ πιελ 
 ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηεο βάζεο έδξαζεο, 
  
 - ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επζπγξακκία ή θακπχιε ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο απφ ηα 
 ζρέδηα νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά, κε ρξήζε ηεκαρίσλ κήθνπο φρη κηθξφηεξνπ 
 ησλ 0,50 m, κε ιεία επηθάλεηα, ε ζηεξέσζε ησλ θξαζπέδσλ κε θαηαζθεπή πίζσ απφ 
 απηά ζπλερνχο πξίζκαηνο δηαηνκήο 0,10x0,20 m απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C8/10, ν 
 εγθηβσηηζκφο ηνπο θαη ε αξκνιφγεζή ηνπο κε ηζηκεληνθνλία αλαινγίαο 650 kg 
 ηζηκέληνπ αλά m3 άκκνπ. 
  ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 9,60 
 Σηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξαζπέδνπ ρσξίο ηελ βάζε έδξαζήο ηνπ, 
 
 ε νπνία επηκεηξάηαη ηδηαηηέξσο. (Οινγξάθσο) : ΔΝΝΔΑ ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
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 Α.Σ. : 18  
 Άξζξν : ΝΑΤΓΡ Α\12.29.01.09 Γίθηπα  απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ από πιαζηηθνύο  ζσιήλεο 
 δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο κε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ιείεο επηθάλεηεο, θαηά 
 ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-2 Αγσγνί απνρέηεπζεο από ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο 
 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-2, δαθηπιηνεηδνύο αθακςίαο SN 4. Αγσγνί απνρέηεπζεο κε 
 ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο, SN4, DN 630 mm  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6711.7  100% 
 
 Καηαζθεπή δηθηχνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο 
 δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-2, κε ιεία εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή 
 επηθάλεηα. 
  
 Οη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ 
 εμσηεξηθή δηάκεηξν) θαη ηνλ δείθηε δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN (stiffness 
 number) θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9969. 
  
 Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ηφζν γηα ζσιήλεο κε απφιεμε ηχπνπ θακπάλαο κε 
 ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλνπνίεζεο (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 681.1), φζν θαη γηα ζσιήλεο κε 
 επζχγξακκα άθξα πνπ ζπλδένληαη κε εμσηεξηθφ δαθηχιην (κνχθα) κε παξεκβχζκαηα 
 ζηεγάλσζεο. 
  
 ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 
  
 α. Η πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο 
 κεηαθνξέο  ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο. 
 β. Η δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ 
 ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ. 
 γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ 
 κεηαμχ ηνπο, νη ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνχ κε ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ε 
 δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα. 
  
 Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα: 
 - Οη ζηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ θαη ε επαλεπίρσζε ηνπ 
 νξχγκαηνο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε 
 - Σα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο ησλ παξνρψλ ζην δίθηπν αθαζάξησλ (ζακάξηα κε κνχθα) 
 - Σα εηδηθά ηεκάρηα ηνπ αγσγνχ (γσλίεο, ηαχ, πψκαηα θιπ) απφ PVC ή ρπηνζίδεξν 
  
 Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-2, 
 δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN 4. 
  
   
 ΔΤΡΩΑγσγνί απνρέηεπζεο κε ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, SN4, DN 630 mm (Αξηζκεηηθά) :

 103,00  
  (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΣΡΙΑ 
 Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) αμνληθνχ κήθνπο ζσιήλσζεο, αθαηξνπκέλνπ ηνπ κήθνπο 
 ησλ θξεαηίσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ. 
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 Α.Σ. : 19  
 Άξζξν : ΝΑΤΓΡ Α\12.29.01.07 Γίθηπα  απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ από πιαζηηθνύο  ζσιήλεο 
 δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο κε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ιείεο επηθάλεηεο, θαηά 
 ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-2 Αγσγνί απνρέηεπζεο από ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο 
 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-2, δαθηπιηνεηδνύο αθακςίαο SN 4. Αγσγνί απνρέηεπζεο κε 
 ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο, SN4, DN 400 mm  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6711.6  100% 
 
 Καηαζθεπή δηθηχνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο 
 δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-2, κε ιεία εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή 
 επηθάλεηα. 
  
 Οη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ 
 εμσηεξηθή δηάκεηξν) θαη ηνλ δείθηε δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN (stiffness 
 number) θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9969. 
  
 Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ηφζν γηα ζσιήλεο κε απφιεμε ηχπνπ θακπάλαο κε 
 ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλνπνίεζεο (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 681.1), φζν θαη γηα ζσιήλεο κε 
 επζχγξακκα άθξα πνπ ζπλδένληαη κε εμσηεξηθφ δαθηχιην (κνχθα) κε παξεκβχζκαηα 
 ζηεγάλσζεο. 
  
 ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 
  
 α. Η πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο 
 κεηαθνξέο  ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο. 
 β. Η δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ 
 ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ. 
 γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ 
 κεηαμχ ηνπο, νη ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνχ κε ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ε 
 δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα. 
  
 Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα: 
 - Οη ζηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ θαη ε επαλεπίρσζε ηνπ 
 νξχγκαηνο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε 
 - Σα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο ησλ παξνρψλ ζην δίθηπν αθαζάξησλ (ζακάξηα κε κνχθα) 
 - Σα εηδηθά ηεκάρηα ηνπ αγσγνχ (γσλίεο, ηαχ, πψκαηα θιπ) απφ PVC ή ρπηνζίδεξν 
  
 Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-2, 
 δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN 4. 
  
   
 ΔΤΡΩΑγσγνί απνρέηεπζεο κε ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, SN4, DN 400 mm (Αξηζκεηηθά) :

 45,40  
  (Οινγξάθσο) : ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) αμνληθνχ κήθνπο ζσιήλσζεο, αθαηξνπκέλνπ ηνπ κήθνπο 
 ησλ θξεαηίσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ. 
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 Α.Σ. : 20  
 Άξζξν : ΝΑΤΓΡ Α\12.14.01.46 σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο ηνίρσκα 
 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 
 100 (κε ειάρηζηε απαηηνύκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, 
 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 Ολνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm / ΡΝ 16 atm  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6622.1  100% 
 
 σιελψζεηο ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο θαηά 
 ΔΝ 12201-2 γηα ηελ κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνχ, λεξνχ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζε 
 νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ ππφ πίεζε θαη δίθηπα απνρέηεπζεο θελνχ. 
  
 Οη ζειήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, 
 PE40), ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: 
 ζσιήλεο DN/OD), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: 
 ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθφ πάρνο ηνπ 
 ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο (εληαίαο εμψζεζεο -extrusion-, 
 πνιπζηξσκαηηθήο εμψζεζεο, κε πξφζζεηε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε -peelable 
 layer). 
  
 O αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη 
 κε ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS ηνπ ΡΔ (MRS: Minimum Required Strength) 
 σο εμήο: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
  
 χκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά 
 θαηεγνξία πιηθνχ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε 
 ηηκή SDR 
  
 ην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνχηνπ 
 εμππαθνχεηαη φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ 
 θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν. 
  
 Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 
 κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ, Ρ = γηα 
 δίθηπα απνρέηεπζεο ππφ πίεζε, W/P = γηα δίθηπα γεληθήο ρξήζεσο. 
  
 ην παξφλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο 
 έρνπλ εθαξκνγή γηα πάζεο θχζεσο δίθηπα. 
  
 Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaable layer) 
 νθείινπλ λα πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ 
 ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ινηπνχο ζσιήλεο ΡΔ. 
  
 ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 
  
 α. Η πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο 
 κεηαθνξέο  ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ 
 ηεκαρίσλ απφ ΡΔ. 
 β. Η πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ 
 ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα αλαιψζηκα. 
 γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ 
 εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπο απφ ΡΔ  κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο (butt 
 welding) ή ρξήζε ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα 
 ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 
 δ. Η πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηχνπ 
 ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 
  
 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ 
 πνιπαηζπιέλην κε ην πθηζηάκελν δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά 
 πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο 
 δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ θαη ν 
 εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ 



 άξζξσλ. 
  
 Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, 
 αλά ηχπν, νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε, σο εμήο: 
  
 σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100(κε ειάρηζηε απαηηνχκελε 
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 αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2. 
  
  
  
  
 Ολνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm. ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 9,60  
 (Οινγξάθσο) : ΔΝΝΔΑ ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
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 Α.Σ. : 21  
 Άξζξν : ΝΑΤΓΡ Α\12.14.01.44 σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο ηνίρσκα 
 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 
 100 (κε ειάρηζηε απαηηνύκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, 
 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 Ολνκ. δηακέηξνπ DN 63 mm / ΡΝ 16 atm  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6622.1  100% 
 
 σιελψζεηο ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο θαηά 
 ΔΝ 12201-2 γηα ηελ κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνχ, λεξνχ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζε 
 νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ ππφ πίεζε θαη δίθηπα απνρέηεπζεο θελνχ. 
  
 Οη ζειήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, 
 PE40), ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: 
 ζσιήλεο DN/OD), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: 
 ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθφ πάρνο ηνπ 
 ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο (εληαίαο εμψζεζεο -extrusion-, 
 πνιπζηξσκαηηθήο εμψζεζεο, κε πξφζζεηε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε -peelable 
 layer). 
  
 O αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη 
 κε ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS ηνπ ΡΔ (MRS: Minimum Required Strength) 
 σο εμήο: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
  
 χκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά 
 θαηεγνξία πιηθνχ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε 
 ηηκή SDR 
  
 ην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνχηνπ 
 εμππαθνχεηαη φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ 
 θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν. 
  
 Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 
 κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ, Ρ = γηα 
 δίθηπα απνρέηεπζεο ππφ πίεζε, W/P = γηα δίθηπα γεληθήο ρξήζεσο. 
  
 ην παξφλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο 
 έρνπλ εθαξκνγή γηα πάζεο θχζεσο δίθηπα. 
  
 Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaable layer) 
 νθείινπλ λα πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ 
 ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ινηπνχο ζσιήλεο ΡΔ. 
  
 ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 
  
 α. Η πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο 
 κεηαθνξέο  ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ 
 ηεκαρίσλ απφ ΡΔ. 
 β. Η πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ 
 ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα αλαιψζηκα. 
 γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ 
 εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπο απφ ΡΔ  κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο (butt 
 welding) ή ρξήζε ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα 
 ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 
 δ. Η πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηχνπ 
 ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 
  
 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ 
 πνιπαηζπιέλην κε ην πθηζηάκελν δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά 
 πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο 
 δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ θαη ν 
 εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ 



 άξζξσλ. 
  
 Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, 
 αλά ηχπν, νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε, σο εμήο: 
  
 σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100(κε ειάρηζηε απαηηνχκελε 
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 αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2. 
  
  
  
  
 Ολνκ. δηακέηξνπ DN 63 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm. ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 6,10  
 (Οινγξάθσο) : ΔΞΙ ΚΑΙ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ 
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 Α.Σ. : 22  
 Άξζξν : ΝΑΤΓΡ Α\12.20 Φιάληδεο ζπγθόιιεζεο ραιύβδηλεο 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6651.1  100% 
 
 Φιάληδεο ζπγθφιιεζεο ραιχβδηλεο, αλεμαξηήησο δηακέηξνπ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1092-1, απφ 
 πιηθφ θαηεγνξίαο P250GH, κε ηνπο γαιβαληζκέλνπο θνριίεο ζηεξέσζεο θαη ηα 
 παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο, πιήξσο ζπλδεδεκέλεο ζηελ ζσιελνγξακκή (πιηθά επί ηφπνπ 
 ηνπ έξγνπ, αλαιψζηκα θαη εξγαζία). 
  
 Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg). ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 4,80  
 (Οινγξάθσο) : ΣΔΔΡΑ ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 



 
 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 36 

 
 Α.Σ. : 23  
 Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α\Β66.4 Σππνπνηεκέλα θξεάηηα απνζηξάγγηζεο θαη απνρέηεπζεο νκβξίσλ (ΠΚΔ), 
 θξεάηην επίζθεςεο ππνλόκνπ ηύπνπ Φ10 (D=0,80m) (ΠΚΔ)  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 2548  100% 
 
 Φξεάηηα πδξνζπιινγήο θαη επίζθεςεο δηθηχσλ απνρέηεπζεο νκβξίσλ ή ζηξαγγηζηεξίσλ, 
 πιήξσο ή ελ κέξεη πξνθαηαζθεπαζκέλα ή κε επί ηφπνπ έγρπζε, ζχκθσλα ηελ κειέηε θαη 
 ηα εγθεθξηκέλα Πξφηππα Καηαζθεπήο Δξγσλ (ΠΚΔ), ζπλδεδεκέλα κε ηνπο αγσγνχο 
 εηζξνήο ή εθξνήο θαη έηνηκα γηα ιεηηνπξγία. 
  
 ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 - ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ, 
 πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ θαη εμαξηεκάησλ γηα ηελ πιήξε δηακφξθσζε ησλ 
 θξεαηίσλ ζχκθσλα κε ηα ΠΚΔ 
  
 - ην πξνζσπηθφ, ν εμνπιηζκφο θαη ηα κέζα γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ θαη 
 ηνλ ρεηξηζκφ ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ (ππνρξεσηηθή ε ρξήζε θαηάιιεινπ 
 γεξαλνχ) 
  
 - ε εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο ζεκειίσζεο ζε θάζε είδνπο έδαθνο 
  
 - ε ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ ή/θαη ε ηνπνζέηεζε 
 νπιηζκνχ, ε θαηαζθεπή μπινηχπσλ θαη ε έγρπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
  
 - ε δηακφξθσζε ή ε δηάλνημε νπψλ ζχλδεζεο ησλ ζσιήλσλ 
  
 - ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ε ζθξάγηζεο ηνπ δηαθέλνπ κεηαμχ νπψλ θαη ζσιήλσλ κε 
 κε ζπξηθλνχκελν ηζηκεληνθνλίακα 
  
 - ε πξνκήζεηα θαη πάθησζε ησλ βαζκίδσλ επίζθεςεο, 
  
 - ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζραξψλ, θαιπκκάησλ θαη πιαηζίσλ 
  
 - ε επαλαπιήξσζε ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ 
  
 - ε επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζε ηκήκαηνο ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο γηα πξνζαξκνγή ηεο 
 ζηέςεο ηνπο ζηελ θιίζε ή επίθιηζε ηεο νδνχ 
  
 ηε ηηκή κνλάδαο δελ πεξηιακβάλνληαη: 
 - ε ηνπνζέηεζε ζηδεξνπιηζκνχ ζηα θξεάηηα πδξνζπιινγήο ηχπνπ Φ1Ν 
  
 - ε επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζε ηκήκαηνο ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο γηα αχμεζε ηνπ 
 εζσηεξηθνχ χςνπο ηνπο πέξαλ ησλ 1200 mm 
  
 - ε θαηαζθεπήο ιαηκνχ χςνπο h ?1,00 m ζε θξεάηηα επίζθεςεο ππνλφκσλ ή  
 ΔΤΡΩζηξαγγηζηεξίσλ (Αξηζκεηηθά) : 1.270,00  
  (Οινγξάθσο) : ΥΙΛΙΑ ΓΙΑΚΟΙΑ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ 
 Φξεάηην επίζθεςεο ππνλφκνπ ηχπνπ Φ10 (D=0,80m) (ΠΚΔ). 
  
 Σηκή αλά ηεκάρην πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ. 
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 Α.Σ. : 24  
 Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Α\43.01.02 Ληζνδνκέο αλσδνκώλ κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα 1:2 1/2 ησλ 150 kg ηζηκέληνπ 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 4307  100% 
 
 Ληζνδνκέο αλσδνκψλ απφ αξγνχο ιίζνπο θαη ησλ απαηηνχκελσλ γσληνιίζσλ κεγάισλ 
 (αγθσλαξηψλ) θαη κηθξψλ (παξαγθσλίσλ) γηα ηνίρνπο ππνγείνπ εζσηεξηθνχο κε φςεηο 
 κε εθαπηφκελεο ζηηο παξηέο εθζθαθήο θαη ηνίρνπο βάζεσο θαη ηζνγείνπ κέρξη χςνπο 
 1, 50m απφ ηε κέζε ζηάζκε εδάθνπο θάζε πιεπξάο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 
 ΔΣΔΠ 03-02-01-00 "Ληζφθηηζηνη ηνίρνη". 
  
 Ληζνδνκέο αλσδνκψλ κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα 1:2 1/2 ησλ 150 kg ηζηκέληνπ. 
  
 Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 93,00 
 
 (Οινγξάθσο) : ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΣΡΙΑ 
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 Α.Σ. : 25  
 Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Α\42.26 Μόξθσζε εμέρνπζαο αθκήο αξγνιηζνδνκώλ 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 4226  100% 
 
 Μφξθσζε εμέρνπζαο αθκήο αξγνιηζνδνκψλ (γσληψλ, παξαζηάδσλ, ιακπάδσλ θ.ιπ.) κε 
 ρξήζε θαη θαηεξγαζία επκεγέζσλ ιίζσλ. 
  
 Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ).  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 11,20 
 
 (Οινγξάθσο) : ΔΝΣΔΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΛΔΠΣΑ 
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 Α.Σ. : 26  
 Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Α\45.01 Γηακόξθσζε όςεσλ ιηζνδνκώλ ρσξηθνύ ηύπνπ, 
 
  
 
 Γηακφξθσζε φςεσλ ιηζνδνκήο ρσξηθνχ ηχπνπ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν 
 εξγαζίαο θαηά ηελ δφκεζε ησλ ηνίρσλ κε ηελ δηαινγή ησλ ιίζσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη 
 ζηελ νξαηή επηθάλεηα θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο κε ρνλδξνπειέθεκα, κε ηελ 
 θαηεξγαζία ηνπ θνληάκαηνο δφκεζεο ησλ αξκψλ ηεο πξφζνςεο, ηελ απφμεζε ηνπ 
 επηθαλεηαθνχ θνληάκαηνο κε θαηάιιειν εξγαιείν πξηλ απνμεξαλζεί γηα ηελ εθβάζπλζε 
 ησλ αξκψλ ζε βάζνο 2 - 4 cm, θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηεο επηθαλείαο απφ ηα θνληάκαηα κε 
 ιηλάηζα, ςήθηξα ή άιιν θαηάιιειν εξγαιείν. 
  
 ι1 
 ι2 
   
 ΔΤΡΩΣηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). (Αξηζκεηηθά) : 19,90 
 
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΔΝΝΔΑ ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
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 Α.Σ. : 27  
 Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Α\43.56 Ξπζηέο επελδύζεηο ηνίρσλ (θαπιακάο) 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 4356.1  100% 
 
 Ξπζηέο επελδχζεηο ηνίρσλ (θαπιακάο), πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε πσξφιηζνπο ή 
 ςακκφιηζνπο πάρνπο 10 έσο 15 cm. 
  
 Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) γηα ζπκβαηηθφ κέζν πάρνο 0,15 m.  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 196,00 
 
 (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΔΞΙ 
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 Α.Σ. : 28  
 Άξζξν : ΝΑΤΓΡ Α\12.17.02.01 Δηδηθά ηεκάρηα ζσιελώζεσλ από ειαηό ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνύο γξαθίηε 
 (ductile iron). ηνηρεία αγθύξσζεο (saddles) ζσιελώζεσλ πηέζεσο από ειαηό 
 ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνύο γξαθίηε (ductile iron), θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ545, πιήξσο 
 εγθαηεζηεκέλα, κε ηνπο απαηηνύκελνπο θνριίεο. ηνηρείν αγθύξσζεο DN 100 mm  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6623  100% 
 
 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη ζπλαξκνιφγεζε ζε ζσιελνγξακκή απφ ζσιήλεο 
 ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε (ductile iron) εηδηθψλ ηεκαρίσλ, 
 ζπλδέζκσλ θαη ζηεξηγκάησλ ηππνπνηεκέλσλ δηαηνκψλ θαη ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 545 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 598, κε πηζηνπνηεηηθά απφ θνηλνπνηεκέλν ζηελ ΔΔ 
 θνξέα πηζηνπνίεζεο. 
  
 ηνηρεία αγθχξσζεο (saddles) ζσιελψζεσλ πηέζεσο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν 
 ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε (ductile iron), θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ545, πιήξσο εγθαηεζηεκέλα, κε 
 ηνπο απαηηνχκελνπο θνριίεο. 
  
  
  
  
  
 Σηκή αλά ηεκάρην πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ ζηνηρείνπ αγθχξσζεο, κε βάζε ηελ 
 νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ηνπ ζηεξηδφκελνπ ζσιήλα ή ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ. 
  ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 4,60 
 ηνηρείν αγθχξσζεο DN 100 mm (Οινγξάθσο) : ΣΔΔΡΑ ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 



 
 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 42 

 
 Α.Σ. : 29  
 Άξζξν : ΝΑΤΓΡ Α\11.01.02 Kαιύκκαηα θξεαηίσλ Καιύκαηα από ειαηό ρπηνζίδεξν (ductile iron) 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6752  100% 
 
 Kαιχκκαηα θξεαηίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124, κε ζήκαλζε CE, ηεο θαηεγνξίαο θέξνπζαο 
 ηθαλφηεηαο D πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε (αλάινγα ηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο). 
  
 Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ θαιχκκαηνο ηνπ θξεαηίνπ 
 θαη ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο απηνχ, ε αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ζηάζκεο θαη επίθιηζεο ηνπ 
 θαιχκκαηνο κε ρξήζε ζηεξεψλ ππνζεκάησλ θαη ν εγθηβσηηζκφο ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο 
 κε ζθπξφδεκα. 
  
 Καιχκαηα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ductile iron). 
  
 Δπηκέηξεζε κε βάζε ηνπο πίλαθεο ηνπ πξνκεζεπηή (ζε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη 
 απνδεθηή επηκέηξεζε κε δχγηζε) 
  
 Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) θαιχκκαηνο θαη αληηζηνίρνπ πιαηζίνπ έδξαζεο, ΔΤΡΩ

 (Αξηζκεηηθά) : 2,90 
 αλεμαξηήησο ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο. 
 
 (Οινγξάθσο) : ΓΤΟ ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
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 Α.Σ. : 30  
 Άξζξν : ΝΑΤΓΡ Α\11.02.01 Μεηαιιηθέο εζράξεο πδξνζπιινγήο Δζράξεο πδξνζπιινγήο από θαηό 
 ρπηνζίδεξν  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6752  100% 
 
 Μεηαιιηθέο εζράξεο πδξνζπιινγήο, κε ην αληίζηνηρν πιαίζην έδξαζεο, πιήξσο 
 ηνπνζεηεκέλεο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. 
  
 Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηεο εζράξαο θαη ηνπ πιαηζίνπ 
 έδξαζεο απηήο, ε αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ζηάζκεο θαη επίθιηζεο ηεο εζράξαο κε ρξήζε 
 ζηεξεψλ ππνζεκάησλ θαη ν εγθηβσηηζκφο ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο κε ηζηκεληνθνλία, κε 
 ζπξξηθλνχκελν θνλίακα ή επνμεηδηθά θνληάκαηα. 
  
 Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή, ηφζν επί λέσλ φζν θαη επί πθηαζηακέλσλ θαηαζθεπψλ 
 (αληηθαηάζηαζε εζραξψλ). 
  
 Δπηκέηξεζε γηα ηηο κελ ηππνπνηεκέλεο εζράξεο βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο κε βάζε 
 ηνπο πίλαθεο  βαξψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή, γηα ηηο δε ειεθηξνζπγθνιιεηέο εζράξεο λε 
 βάζε αλαιπηηθνχο ππνινγηζκνχο ησλ ξάβδσλ θαη ινηπψλ δηαηνκψλ κνξθνράιπβα πνπ 
 ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη 
 απνδεθηή επηκέηξεζε κε δχγηζε. 
  
 Δζράξεο πδξνζπιινγήο απφ θαηφ ρπηνζίδεξν 
  
 Δζράξεο πδξνζπιινγήο απφ θαηφ ρπηνζίδεξν, ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε 
 θέξνπζαο ηθαλφηεηαο  D θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-07-01-01 "Δζράξεο 
 πδξνζπιινγήο απφ θαηφ ρπηνζίδεξν". 
  
  ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1,44 
  (Οινγξάθσο) : ΔΝΑ ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ 
 Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) εζράξαο θαη αληηζηνίρνπ πιαηζίνπ έδξαζεο. 
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 Άξζξν : ΝΑΤΓΡ Α\16.27 Δληνπηζκόο θαη πξνζαξκνγή θξεαηίνπ δηθιίδαο (βαλνθξεαηίνπ) ζηελ ζηάζκε ηνπ 
 νδνζηξώκαηνο  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2226  100% 
 
 Πξνζαξκνγή θξεαηίνπ δηθιίδαο, εκθαλνχο ή θαιπκκέλνπ ζηελ ζηάζκε ηνπ νδνζηξψκαηνο. 
  
 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη : 
  
 - Ο εληνπηζκφο ηεο ζέζεο ηεο θαιπκκέλεο δηθιίδαο κε ρξήζε αληρλεπηή κεηάιισλ, κε 
 βάζε ηα ππάξρνληα ζρέδηα ηνπ δηθηχνπ θιπ ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ε Τπεξεζία 
 (ζθαξηθήκαηα, παιηέο εμαζθαιίζεηο θιπ), κε έξεπλα ζε νπνηαδήπνηε αθηίλα 
 απαηηεζεί πξνο ηνχην. 
  
 - Η εθζθαθή γχξσ απφ ηνλ ζσιήλα ρεηξηζκψλ θαη ε πξνζζήθε ηεο απαηηνχλελεο 
 πξνέθηαζεο ή ε αληηθαηάζηαζή ηνπ, νχησο ψζηε ην θάιπκκα ηνπ βαλνθξεαηίνπ λα 
 επξίζθεηαη ζηελ ζηάζκε ηεο εξπζξάο ηεο νδνχ. 
  
 - Η επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο κε ζπκππθλσκέλν δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ πιηθφ 
 ιαηνκείνπ θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ αζθαιηηθνχ ηάπεηα ή ηεο πιαθφζηξσζεο γχξσ απφ 
 ην θάιπκκα. 
  
 - Η εμάξηεζε ηεολ ζέζεσο ηνπ βαλνθξεαηίνπ απφ ζηαζεξά ζεκεία (εμαζθάιηζε) θαη ε 
 ζχληαμε ζρεηηθνχ ζθαξηθήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο.  
 ΔΤΡΩ  (Αξηζκεηηθά) : 103,00 
 
 Σηκή αλα θξεάηην δηθιίδαο (εληνπηζκφο, πξνζαξκνγή, ζθαξίθεκα).(ηεκ). (Οινγξάθσο) :

 ΔΚΑΣΟΝ ΣΡΙΑ 
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 Άξζξν : ΝΑΤΓΡ Α\16.35 Δπίζηξσζε εζσηεξηθνύ θξεαηίσλ κε επηζθεπαζηηθό θνλίακα ηζηκεληνεηδνύο 
 βάζεσο  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6373  100% 
 
 Δπίζηξσζε εζσηεξηθνχ θξεαηίσλ κε επηζθεπαζηηθφ θνλίακα ηζηκεληνεηδνχο βάζεσο, 
 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-3, κε ζήκαλζε CE. 
  
 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
  
 α) Η πξνκήζεηα επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο ζε ζθξαγηζκέλεο ζπζθεπαζίεο πνπ θέξνπλ 
 ηελ ζήκαλζε CE, ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ 
 Αλαδφρνπ, θαζψο θαη ηνπ βειηησηηθνχ πξφζθπζεο, εάλ ζπληζηάηαη απφ ηνλ 
 πξνκεζεπηή ηνπ πξντφληνο 
 β) Ο επηκειήο θαζαξηζκφο θαη πξνεηνηκαζία ηεο επηθαλείαο ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ 
 θξεαηίνπ θαη ε δηεχξπλζε ή εθβάζπλζε ηπρφλ ξσγκψλ θαη ζρηζκψλ πνπ ππάξρνπλ 
 γ)Η πξνεηνηκαζία ηνπ θνληάκαηνο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ε 
 επηκειεκέλε εθαξκνγή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ ιείεο ηειηθέο επηθάλεηεο. 
 δ) Η ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 
 (ρξήζε κέσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα εξγζία ζε ρψξνπο κε αλαζπκηάζεηο θιπ) 
  
 Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο, κε βάζε ην απφβαξν πνπ ΔΤΡΩ

 (Αξηζκεηηθά) : 124,00 
 αλαγξάθεηαη ζηηο ζπζθεαζίεο ηνπ πξντφληνο (π.ρ 10 ζάθθνη ησλ 25 kg). (Οινγξάθσο) :

 ΔΚΑΣΟΝ ΔΙΚΟΙ ΣΔΔΡΑ 
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 Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Α\73.16.01 Δπηζηξώζεηο κε πιάθεο ηζηκέληνπ, πιεπξάο 21 - 30 cm 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7317  100% 
 
 Δπηζηξψζεηο κε πιαθψλ ηζηκέληνπ πιεπξάο άλσ ησλ 30 cm θαη πάρνπο 3 έσο 5 cm, 
 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1338, κε αξκνχο πιάηνπο έσο 5 mm, επί ππνζηξψκαηνο πάρνπο 2 cm, 
 απφ ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ησλ 350 kg ηζηκέληνπ θαη 0,04 m3 αζβέζηνπ, κε ηα 
 πιηθά, πιάθεο, ηζηκεληνθνλίακα θιπ επί ηφπνπ θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο. 
  
 Δπηζηξψζεηο κε πιαθεο ηζηκέληνπ πιεπξάο 21 - 30 cm. 
  
 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 16,80  
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΔΞΙ ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
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 Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Α\73.16.02 Δπηζηξώζεηο κε πιάθεο ηζηκέληνπ, πιεπξάο άλσ ησλ 30 cm 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7316  100% 
 
 Δπηζηξψζεηο κε πιαθψλ ηζηκέληνπ πιεπξάο άλσ ησλ 30 cm θαη πάρνπο 3 έσο 5 cm, 
 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1338, κε αξκνχο πιάηνπο έσο 5 mm, επί ππνζηξψκαηνο πάρνπο 2 cm, 
 απφ ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ησλ 350 kg ηζηκέληνπ θαη 0,04 m3 αζβέζηνπ, κε ηα 
 πιηθά, πιάθεο, ηζηκεληνθνλίακα θιπ επί ηφπνπ θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο. 
  
 Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο ηζηκέληνπ πιεπξάο άλσ ησλ 30 cm. 
  
 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 13,50  
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΣΡΙΑ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
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 Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Α\73.91 Καηαζθεπή βηνκεραληθνύ δαπέδνπ κε πζηεξόρπην ζθπξόδεκα ειαρίζηνπ πάρνπο 
 5 cm  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7373.1  100% 
 
 Καηαζθεπή εγρξψκνπ βηνκεραληθνχ δαπέδνπ, κεηά ηεο απαηηνπκέλεο ππνβάζεσο απφ 
 νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ειαρίζηνπ πάρνπο 5 cm ή ηλνπιηζκέλε θνλία (κε ίλεο 
 πξνιππξνππιελίνπ), θαη ηνπ αληίζηνηρνπ πεξηζσξίνπ, κε ζκχξηδα ή ραιαδηαθή άκκν, 
 ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 
  
 ηελ ηηκή κνλάδο πεξηιακβάλνληαη: 
 α) Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C16/20, νπιηζκέλνπ κε δνκηθφ πιέγκα 
 θαηεγνξίαο B500C, ειαρίζηνπ πάρνπο 5 cm ζηα ζεκεία απνξξνήο θαη 7 έσο 8 cm ζηηο 
 θνξπθέο θαη εθαξκνγή ζηηο πεξηκεηξηθά ησλ ππαξρφλησλ θξεαηίσλ επνμεηδηθνχ 
 πιηθνχ ζπγθφιιεζεο ηνπ λένπ ζθπξνδέκαηνο κε ην παιαηφ. 
 β) Δμνκάιπλζε ηεο επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε πήρε (δνλεηηθφ ή θνηλφ). 
 γ) πκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ιείαλζε ηεο επηθαλείαο ηνπ κε ρξήζε 
 ζηξνθείνπ (ειηθφπηεξν), ζπγρξφλσο κε ηελ επίπαζε κε κίγκα απνηεινχκελν ζε 
 πνζνζηφ 60% πεξίπνπ απφ ραιαδηαθή άκκν θαη 40% απφ ηζηκέλην, πιαζηηθνπνηεηέο 
 θαη ρξσζηηθέο νπζίεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 
 δ) Γηακφξθσζε αξκψλ κε θνπή εθ ησλ πζηέξσλ κε αξκνθφθηε, πιάηνπο 3 - 4 mm, θαη 
 ζε βάζνο 15 mm πεξίπνπ, ζε θάλλαβν 5 έσο 6 m θαη πιήξσζε απηψλ κε ειαζηνκεξέο 
 πιηθφ. 
 ε) πληήξεζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο επί επηά εκέξεο ηνπιάρηζηνλ, κε θάιπςε 
 απηήο κε λάυινλ. 
 Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία θαηαζθεπήο, δηακφξθσζεο, ζπληήξεζεο, πιηθά θαη 
 κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 22,50 
  (Οινγξάθσο) : ΔΙΚΟΙ ΓΤΟ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξσο επεμεξγαζκέλνπ δαπέδνπ. 
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 Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Α\79.81 Βειηίσζε ζεξκηθώλ επηδόζεσλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ κε επίζηξσζε εγρξώκσλ 
 θπβνιίζσλ πνπ πεξηέρνπλ ςπρξά πιηθά (cool materials)  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7744  100% 
 
 Δπηζηξψζεηο εμσηεξηθψλ δαπέδσλ, πεδνδξνκηψλ θαη πιαηεηψλ κε ιεπθνχο ή έγρξσκνπο 
 θπβφιηζνπο πεξηέρνληεο ςπρξά πιηθά (cool materials), νπνηνπδήπνηε ζρήκαηνο, ζε 
 νπνηαδήπνηε ππνδνκή. 
  
 Η απαηηνχκελε πςειή αλαθιαζηηθφηεηα ησλ θπβνιίζσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο ζα 
 πξνζδίδεηαη κε ελζσκάησζε ςπρξψλ πιηθψλ ζηελ επηθαλεηαθή ηνπο ζηνηβάδα ηνπο, θαη 
 φρη κε επίζηξσζε, επίπαζε ή επάιεηςε ςπρξψλ πιηθψλ ζε ζπκβαηηθήο θαηαζθεπήο 
 θπβνιίζνπο. 
  
 Οη επηδφζεηο ησλ ςπρξψλ θπβνιίζσλ εμαξηψληαη απφ ηελ απφρξσζε ηεο επηθαλείαο 
 ηνπο, θαη εάλ δελ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ κειέηε, νη θαηλνπξγείαο θπβφιηζνη 
 ζα πιεξνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ αθνινχζνπ πίλαθα: 
  
 _______________________________________________________________________________ 
 Διάρηζηεο επηδφζεηο ιεπθψλ θαη εγρξψκσλ θπβφιηζσλ κε ςπρξά πιηθά 
 ________________________________________________________________________________ 
 Καηεγνξηνπνίεζε   |     Αξρηθφο      |Αξρηθφο ζπληειεζηήο  |Αξρηθφο ζπληειεζηήο 
 πξνηφλησλ         | αλαθιαζηηθφηεηαο | ζην εγγχο ππέξπζξν  |    εθπνκπήο ζην 
 | ζην νξαηφ θάζκα  |    θάζκα(NIR)       |  ππέξπζξν(Infrared 
 |    (SR)          |                     |    Emittance) 
 __________________|__________________|_____________________|____________________ 
 ΟΜΑΓΑ 1           |                  |                     | 
 ΑΠΟΥΡΩΔΙ        |                  |                     | 
 ΚΙΣΡΙΝΟΤ, ΩΥΡΑ   |  SR >= 0, 50     |     >= 0,50         |      >= 0,85 
 ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ         |                  |                     | 
 __________________|__________________|_____________________|____________________ 
 ΟΜΑΓΑ 2           |                  |                     | 
 ΑΠΟΥΡΩΔΙ ΚΑΦΔ,  |                  |                     | 
 ΚΔΡΑΜΙΓΙ, ΜΠΛΔ,   |                  |                     | 
 ΠΡΑΙΝΟ, ΓΚΡΙ     |  SR >= 0, 40     |     >= 0,50         |       >=0,85 
  
  
 Οη πεξηέρνληεο ςπρξά πιηθά θπβφιηζνη, φζνλ αθνξά ηα θπζηθά θαη κεραληθά 
 ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλνρέο δηαζηάζεσλ ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ 
 ΔΛΟΣ ΔΝ 1338. 
  
 Θα ζπλνδεφληαη επίζεο απφ εθζέζεηο εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ κέηξεζεο ηεο 
 αλαθιαζηηθφηεηαο θαη ηνπ ζπληειεζηή εθπνκπήο ζην ππέξπζξν (κε βάζε ηα Πξφηππα 
 ASTM E 903 / ASTM G159) θαη ηνπ ζπληειεζηή εθπνκπήο ζην ππέξπζξν (κε βάζε ηα ΔΤΡΩ

 (Αξηζκεηηθά) : 39,40 
 Πξφηππα ASTM E408 / ASTM C1371). (Οινγξάθσο) : ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
  
 Γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν πιήξσο πεξαησκέλεο επίζηξσζεο ζχκθσλα κε ηελ Μειέηε, κε 
 ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη ηελ εξγαζία, 
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 Α.Σ. : 37  
 Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α\Β29.2.2 Κνηηνζηξώζεηο, πεξηβιήκαηα αγσγώλ, εμνκαιπληηθέο ζηξώζεηο θιπ από 
 ζθπξόδεκα C12/15  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 2531  100% 
 
 Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ 
 ζθπξφδεκα πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε 
 ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θφθθνπ, 
 ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζφηεηαο, σο θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία 
 ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξφζκηθηα. 
  
 ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη: 
 - ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ 
 παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε 
 ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο, 
  
 - ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ 
 πάζεο θχζεσο απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ (επηπέδσλ, θακπχισλ 
 ή ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), θαζψο θαη εηδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ 
 απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, πξνψζεζεο, πξνβνιν-δφκεζεο, 
 αλαξξηρφκελνη ζηδεξφηππνη θιπ), 
  
 - ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, 
 άληιεζε, αλχςσζε, θαηαβηβαζκφ, αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνζ ζθπξνδέκαηνο 
  
 - ε δηακφξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηχπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνψζεζε θαη 
 πξνβνινδφκεζε θαζψο 
  
 - ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ησλ ζσκάησλ δηακφξθσζεο θηβσηηνκφξθσλ, θπιηλδξηθψλ ή 
 άιιεο κνξθήο θελψλ, 
  
 - ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ 
  
 - ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.) 
 κέρξη ηε ζθιήξπλζή ηνπ 
  
 Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο: 
 - νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο, 
  
 - νη δαπάλεο ησλ κειεηψλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζφδνπ, ησλ βνεζεηηθψλ 
 εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο 
 κεζφδνπο πξνβνινδφκεζεο, πξνψζεζεο θαη πξνσζνπκέλσλ απηνθεξνκέλσλ δνθψλ), 
  
 - ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ, 
  
 - νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα 
 γεθπξψλ δηαζηάζεσλ 4,50 x 10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο 
  
 - ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθπξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, 
 ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ηχπν ηνπ 
 επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο 
 θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο αδξαλψλ, 
 πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ). 
  
 Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε 
 πξαγκαηηθνχο φγθνπο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ 
 ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελψλ 
 δηέιεπζεο αγσγψλ, ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ 
 επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο κέρξη 5 cm, αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ θελψλ πνπ 
 δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 
  



 Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα 
 γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν 
 ηπρφλ επηπιένλ φγθνο πνπ δηαζηξψζεθε ιφγσ έιιεηςεο μπινηχπσλ. 
  
 Όπνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην χςνο απφ ην έδαθνο, λνείηαη ην χςνο 
 ηνπ θάησ πέικαηνο ηνπ θνξέα απφ ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη φρη ηελ ηπρφλ 
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 δηακνξθνχκελε κεηά απφ εθζθαθή. 
  
 Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο 
 εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο απηψλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή 
 πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη 
 δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, 
 ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ 
 ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 
  
 Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε 
 αθνξά ηνλ θάζε ηχπν θαηαζθεπήο: 
  
 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 
 01-03-00-00: Ιθξηψκαηα 
 01-04-00-00: Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 
 01-05-00-00: Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε 
 επηρξηζκάησλ 
  
 Κνηηνζηξψζεηο ηερληθψλ έξγσλ, εμνκαιπληηθέο ζηξψζεηο, ζηξψζεηο κφξθσζεο θιίζεσλ, 
 πεξηβιήκαηα θαη βάζεηο έδξαζεο ζσιελσηψλ νρεηψλ θαη αγσγψλ (ηζηκεληνζσιήλσλ 
 απνρέηεπζεο, ηλνηζηκεληνζσιήλσλ, ζηδεξνζσιήλσλ θάζε είδνπο θιπ), ζηξψζεηο θζνξάο  
 ΔΤΡΩζην εζσηεξηθφ νρεηψλ, επέλδπζε θνίηεο ξεκάησλ θιπ. κε ρξήζε ζθπξνδέκαηνο C12/15.

 (Αξηζκεηηθά) : 89,80  
  (Οινγξάθσο) : ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα. 
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 Α.Σ. : 38  
 Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α\Γ01.1 Τπόβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 3121Β  100% 
 
 Καηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά 
 ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ 
 απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", κε ζπκπχθλσζε θαηά ζηξψζεηο κεγίζηνπ ζπκππθλσκέλνπ 
 πάρνπο θάζε ζηξψζεο 0,10 m, 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, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε 
 απφ ηελ κειέηε γεσκεηξηθή επηθάλεηα. 
  
 Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε θαηά δηαηνκέο πξηλ θαη κεηά 
 ηελ θαηαζθεπή ηεο ζηξψζεσο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 
  ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 22,00 
 Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ζπκππθλσκέλεο ππφβαζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο. (Οινγξάθσο) : ΔΙΚΟΙ 

ΓΤΟ 
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 Α.Σ. : 39  
 Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α\Γ02.1 Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 3211Β  100% 
 
 Καηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά 
 ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ 
 απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", κε ζπκπχθλσζε θαηά ζηξψζεηο κεγίζηνπ ζπκππθλσκέλνπ 
 πάρνπο θάζε ζηξψζεο 0,10 m, 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, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε 
 απφ ηελ κειέηε γεσκεηξηθή επηθάλεηα. 
  
  
 Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε θαηά δηαηνκέο πξηλ θαη κεηά 
 ηελ θαηαζθεπή ηεο ζηξψζεσο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 
  ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 22,30 
 Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ζπκππθλσκέλεο βάζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο. (Οινγξάθσο) : ΔΙΚΟΙ ΓΤΟ ΚΑΙ 

ΣΡΙΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
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 Α.Σ. : 40  
 Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α\Γ03 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 4110  100% 
 
 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 κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 - ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ 
 αληηπδξφθηινπ παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ 
 νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 
  
 - ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, 
 ελαπνζήθεπζε, θχιαμε θιπ.), 
  
 - ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη 
 ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 
  
 - ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε 
 απηνθiλνχκελν δηαλνκέα αζθάιηνπ (Federal), 
  
 - ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη), 
  
 - ε ελδερφκελε δηάζηξσζε αδξαλνχο πιηθνχ επηθάιπςεο κε ηελ αμία παξαγσγήο ή 
 πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απηνχ ζηνλ ηφπν δηάζηξσζεο. ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1,20 
  (Οινγξάθσο) : ΔΝΑ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΛΔΠΣΑ 
 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο. 
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 Α.Σ. : 41  
 Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α\Γ04 Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 4120  100% 
 
 πγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο 
 κεκβξαλψλ ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-5 ή 
 θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε 
 θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα. 
  
 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 - ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ 
 αληηπδξφθηινπ παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ 
 νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 
  
 - ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, 
 ελαπνζήθεπζε, θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε 
 κεραληθφ ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 
  
 - ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε 
 απηνθiλνχκελν δηαλνκέα αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ 
 απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη). 
   
 ΔΤΡΩ  (Αξηζκεηηθά) : 0,45 
 
 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο. (Οινγξάθσο) : ΑΡΑΝΣΑ 

ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 
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 Α.Σ. : 42  
 Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α\Γ06 Αζθαιηηθή ηζνπεδσηηθή ζηξώζε κεηαβιεηνύ πάρνπο 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 4421Β  100% 
 
 Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ηζνπεδσηηθήο ζηξψζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο, ζε ππφγεηα θαη 
 ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε 
 αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή 
 πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 31,5 ή Α 40, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε 
 ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ 
 ζθπξνδέκαηνο". 
  
 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 - ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηεο 
 αζθάιηνπ κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο 
  
 - ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο 
  
 - ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηφπνπ, ε δηάζηξσζή ηνπ κε fηnisher 
  
 - ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 
  
 - ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ψηε 
 λα πξνθχςεη ε πξνδηαγξαθφκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιφηεηα 
  
 - ε πιήξεο ζπκπχθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελψζεσλ 
 γηα ηελ εμάιεηςε ησλ επηθαλεηαθψλ ηρλψλ 
  
 - νη πξνεξγαζίεο ζε λέα ή παιαηά αζθαιηηθά νδνζηξψκαηα (φπσο π.ρ. δεκηνπξγία 
 ηξηγσληθψλ εγθνπψλ θνληά ζε ξείζξα θαη θξεάηηα, ζθνχπηζκα, απνκάθξπλζε ησλ 
 πξντφλησλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ απηέο ηηο εξγαζίεο θιπ.) 
  
 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο αζθάιηνπ. Η ηπρφλ απαηηνχκελε 
 αζθαιηηθή πξνεπάιιεηςε ή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε, ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα. 
  
 Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξφ θαη κεηά ηελ δηάζηξσζε θαη αλαγσγή ηνπ φγθνπ ζε 
 βάξνο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθήο εμέηαζεο ππξήλσλ, ή κε βάζε δπγνιφγηα

 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 75,00 
 πξνζθνκηδνκέλνπ πξνο δηάζηξσζε αζθαιηνκίγκαηνο. (Οινγξάθσο) : ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ 
  
 Σηκή αλά ηφλν δηαζηξσζέληνο αζθαιηνκίγκαηνο. 
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 Α.Σ. : 43  
 Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α\Γ08.1 Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε ρξήζε 
 θνηλήο αζθάιηνπ  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 4521Β  100% 
 
 Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, 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 
  
 - ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 
  
 - ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ψηε 
 λα πξνθχςεη ε πξνδηαγξαθφκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιφηεηα 
  
 - ε πιήξεο ζπκπχθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελψζεσλ 
 γηα ηελ εμάιεηςε ησλ επηθαλεηαθψλ ηρλψλ. 
  
 ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο ελζσκαηνπκέλεο αζθάιηνπ. 
  
 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, απνδεθηήο πνηφηεηαο 
 θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04, αλάινγα κε ην ζπκππθλσκέλν 
 πάρνο ηεο θαη ηνλ ηχπν ηεο ρξεζηκνπνηνπκέλεο αζθάιηνπ, σο εμήο: 
  
 Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε ρξήζε θνηλήο ΔΤΡΩ

 (Αξηζκεηηθά) : 9,00 
 αζθάιηνπ.  
  (Οινγξάθσο) : ΔΝΝΔΑ 
 
 . 
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 Α.Σ. : 44  
 Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α\Γ09 Αληηνιηζζεξέο αζθαιηηθέο ζηξώζεηο θπθινθνξίαο 
 
  
 
 Καηαζθεπή αληηνιηζζεξήο αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα 
 έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε αζθαιηφκηγκα 
 παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε ζθιεξά ζξαπζηά αδξαλή πιηθά 
 ιαηνκείνπ, ππθλήο ζχλζεζεο (ηχπνπ 1), ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο 
 θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-12-01 "Αληηνιηζζεξή ζηξψζε αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο". 
  
 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 - ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ ζθιεξψλ θαη ινηπψλ αδξαλψλ 
 πιηθψλ θαη ηεο αζθάιηνπ κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο 
  
 - ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο 
  
 - ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηφπνπ, ε δηάζηξσζή ηνπ κε fηnisher 
  
 - ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 
  
 - ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ψηε 
 λα πξνθχςεη ε πξνδηαγξαθφκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιφηεηα 
  
 - ε πιήξεο ζπκπχθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελψζεσλ 
 γηα ηελ εμάιεηςε ησλ επηθαλεηαθψλ ηρλψλ. 
  
 ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο ελζσκαηνπκέλεο αζθάιηνπ 
  
 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αληηνιηζζεξήο αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, 
 απνδεθηήο πνηφηεηαο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-12-014, αλάινγα 
 κε ην ζπκππθλσκέλν πάρνο ηεο θαη ηνλ ηχπν ηεο ρξεζηκνπνηνπκέλεο αζθάιηνπ, σο 
 εμήο: 
  ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 13,00 
 ι1  
  (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΣΡΙΑ 
 
 ι2 
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 Α.Σ. : 45  
 Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α\Γ02 Απόμεζε αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο, 
 
  
 
 Απφμεζε (θξεδάξηζκα) ζηξψζεσλ πθηζηακέλνπ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο κε ρξήζε 
 απνμεζηηθνχ κεραλήκαηνο (θξέδαο), ζην πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε βάζνο, κε νκαιή 
 θαη εληαίαο θιίζεο ηειηθή επηθάλεηα, θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 
 05-03-14-00 "Απφμεζε (θξεδάξηζκα) αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο". 
  
 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 - Η πξνζθφκηζε, ιεηηνπξγία θαη απνθφκηζε ηνπ απνμεζηηθνχ κεραλήκαηνο 
  
 - Η θφξησζε ησλ πξντφλησλ απφμεζεο επί απηνθηλήηνπ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο 
 πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε ζέζεηο νξηζηηθήο απφζεζεο ή αλαθχθισζεο 
  
 - Ο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο απφμεζεο κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή 
 ππνβνήζεζε 
  
 - Οη ζηαιίεο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 
  
 - Οη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε εθαξκνγή 
 πξνζσξηλήο εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο 
  
 ι1 
  ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1,14 
 Σηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξσο ηειεησκέλεο εξγαζίαο εθζθαθήο - 
 
 θξεδαξίζκαηνο πθηζηάκελνπ νδνζηξψκαηνο. (Οινγξάθσο) : ΔΝΑ ΚΑΙ ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ 
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 Α.Σ. : 46  
 Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α\Δ17.2 Γηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο κε ζεξκνπιαζηηθά ή ςπρξνπιαζηηθά πιηθό 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7788  100% 
 
 Γηαγξάκκηζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, λέα ή αλαδηαγξάκκηζε, νπνηνπδήπνηε ζρήκαηνο, 
 κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ (δηακήθεο, εγθάξζηα εηδηθά γξάκκαηα ή ζχκβνια), κε 
 αληαλαθιαζηηθφ πιηθφ πιηθφ πςειήο νπηζζαλάθιαζεο, κε γπάιηλα ζθαηξίδηα θαηά ΔΛΟΣ 
 ΔΝ 1424, ζπλνδεπφκελν κε πηζηνπνηεηηθφ επηδφζεσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1436, δνθηκψλ 
 πεδίνπ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1824 θαη θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1871, ζχκθσλα 
 κε ηελ κειέηε ζήκαλζεο ηεο νδνχ θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-02-00 "Οξηδφληηα ζήκαλζε 
 νδψλ". 
  
 ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 - ε πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ δηαγξάκκηζεο, ε πξνζθφκηζή ηνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε 
 πξνζσξηλή απνζήθεπζε (αλ απαηηείηαη) 
  
 - ε δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ πξνζσπηθνχ, κέζσλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε 
 ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηά ηνπο 
  
 - ν θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο απφ θάζε είδνπο ραιαξά πιηθά κε ρξήζε κεραληθνχ 
 ζάξσζξνπ ή απνξξνθεηηθήο ζθνχπαο ή/θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε 
  
 - ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ δηαγξάκκηζε (ζηίμε-πηθεηάξηζκα) 
  
 - ε εθαξκνγή ηεο δηαγξάκκηζεο κε δηαγξακκηζηηθφ κεράλεκα, θαηάιιειν γηα ηνλ ηχπν 
 ηνπ ρξεζηκνπνηνπκέλνπ πιηθνχ 
  
 - ε δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 
  
 - ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λσπήο δηαγξάκκηζεο απφ ηελ θπθινθνξία κέρξη 
 ηελ πιήξε ζηεξενπνίεζή ηνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα ε άξζε ηνπο. 
  ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 19,70 
 Γηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο κε ζεξκνπιαζηηθά ή ςπρξνπιαζηηθά πιηθφ.  
  (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΔΝΝΔΑ ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 
 Σηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν έηνηκεο δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο. 
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 Α.Σ. : 47  
 Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α\Δ09.3 Πηλαθίδεο ξπζκηζηηθέο κηθξνύ κεγέζνπο 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 6541  100% 
 
 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ξπζκηζηηθψλ ή έλδεημεο επηθηλδχλσλ ζέζεσλ κε 
 αληαλαθιαζηηθφ ππφβαζξν απφ κεκβξάλε ηχπνπ ΙΙ, θαηαζθεπαζκέλσλ ζχκθσλα κε ην 
 Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1, ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-06-00 "Πηλαθίδεο ζηαζεξνχ 
 πεξηερνκέλνπ (ΠΠ)" 
  
 ηηο ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 
 - ε πξνκήζεηα ηεο πηλαθίδαο θαη ησλ γαιβαληζκέλσλ εμαξηεκάησλ ζηήξημήο ηεο, 
  
 - ε πξνζθφκηζή ηεο ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο 
  
 - θαη ε ζηεξέσζή ηεο επί ηνπ ηζηνχ. 
  
 Σηκή αλά ηεκάρην πηλαθίδαο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο σο εμήο: 
  
 Ρπζκηζηηθέο πηλαθίδεο ησλ αθνινχζσλ δηαζηάζεσλ: 
 α. ηξηγσληθέο   (Ρ-1)      πιεπξάο 0,60 m 
 β. νθηαγσληθέο  (Ρ-2)      εγγεγξακκέλεο ζε ηεηξάγσλν πιεπξάο 0,60 m 
 γ. ηεηξαγσληθέο (Ρ-3, Ρ-4) πιεπξάο 0,40 m  
 ΔΤΡΩδ. ηεηξαγσληθέο (Ρ-6)      πιεπξάο 0,45 m (Αξηζκεηηθά) : 34,50 
 
 ε. θπθιηθέο                δηακέηξνπ 0,45 m (Οινγξάθσο) : ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ 

ΛΔΠΣΑ 
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 Α.Σ. : 48  
 Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α\Δ09.4 Πηλαθίδεο ξπζκηζηηθέο κεζαίνπ κεγέζνπο 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 6541  100% 
 
 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ξπζκηζηηθψλ ή έλδεημεο επηθηλδχλσλ ζέζεσλ κε 
 αληαλαθιαζηηθφ ππφβαζξν απφ κεκβξάλε ηχπνπ ΙΙ, θαηαζθεπαζκέλσλ ζχκθσλα κε ην 
 Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1, ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-06-00 "Πηλαθίδεο ζηαζεξνχ 
 πεξηερνκέλνπ (ΠΠ)" 
  
 ηηο ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 
 - ε πξνκήζεηα ηεο πηλαθίδαο θαη ησλ γαιβαληζκέλσλ εμαξηεκάησλ ζηήξημήο ηεο, 
  
 - ε πξνζθφκηζή ηεο ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο 
  
 - θαη ε ζηεξέσζή ηεο επί ηνπ ηζηνχ. 
  
 Σηκή αλά ηεκάρην πηλαθίδαο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο σο εμήο: 
  
 Ρπζκηζηηθέο πηλαθίδεο ησλ αθνινχζσλ δηαζηάζεσλ: 
 α. ηξηγσληθέο   (Ρ-1)      πιεπξάο 0,90 m 
 β. νθηαγσληθέο  (Ρ-2)      εγγεγξακκέλεο ζε ηεηξάγσλν πιεπξάο 0,90 m 
 γ. ηεηξαγσληθέο (Ρ-3, Ρ-4) πιεπξάο 0,60 m  
 ΔΤΡΩδ. ηεηξαγσληθέο (Ρ-6)      πιεπξάο 0,65 m (Αξηζκεηηθά) : 53,70 
 
 ε. θπθιηθέο                δηακέηξνπ 0,65 m (Οινγξάθσο) : ΠΔΝΗΝΣΑ ΣΡΙΑ ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ 

ΛΔΠΣΑ 
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 Α.Σ. : 49  
 Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α\Δ08.1 Πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο ζε γέθπξεο ζήκαλζεο, πιήξσο αληαλαθιαζηηθέο κε 
 κηθξνπξηζκαηηθή αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε ηύπνπ 3  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 6541  100% 
 
 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ πιήξσο αληαλαθιαζηηθψλ ζε 
 γέθπξεο ζήκαλζεο, κε κηθξνπξηζκαηηθφ αληαλαθιαζηηθφ ππφβαζξν (ηχπνπ 3) κε 
 Δπξσπατθή Σερληθή Δγθξηζε (ΔΣΑ) θαη ζήκαλζε CE, θαηαζθεπαζκέλσλ ζχκθσλα κε ην 
 Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1, ηηο ΟΜΟΔ-ΚΑ, ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-06-00 
 "Πηλαθίδεο ζηαζεξνχ πεξηερνκέλνπ (ΠΠ)". 
  
 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 - ε θαηαζθεπή ηεο πηλαθίδαο απφ επίπεδν θχιιν θξάκαηνο αινπκηλίνπ ηχπνπ AlMg2 
 ειαρίζηνπ πάρνπο 3mm, ε εκπξφζζηα φςε ηνπ νπνίνπ θαιχπηεηαη πιήξσο απφ 
 κηθξνπξηζκαηηθή αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε ηχπνπ 3 (ππεξπςειήο αληαλαθια-ζηηθφηεηαο) 
 θαη θέξεη αλαγξαθέο θαη ζχκβνια, επίζεο απφ κεκβξάλε ηχπνπ ΙΙΙ, ε δε πίζσ φςε 
 έρεη ρξψκα θαηφ (γθξη) θαη θέξεη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο πηλαθίδαο, ην φλνκα ηνπ 
 θαηαζθεπαζηή θαη ηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηεο. 
  
 - ε θαηαζθεπή πιαηζίνπ απφ κνξθνδνθνχο θξάκαηνο αινπκηλίνπ γηα ηελ ελίζρπζε θαη 
 αλάξηεζε ηεο πηλαθίδαο ζην θνξέα ζηήξημεο ρσξίο δηάηξεζε ηεο επηθάλεηαο ηεο 
  
 - ηα πάζεο θχζεσο εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο ηεο πηλαθίδαο, φια 
 γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ θαηά ΔΝ ISO 1461 
  
 - ε κεηαθνξά ησλ πηλαθίδσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ζηεξέσζεο ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, 
 θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλσλ γηα ηελ απνθπγή ραξάμεσλ θιπ θζνξψλ 
  
 - ε ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηεο πηλαθίδαο επί ηνπ θνξέα ζηήξημεο κε ρξήζε 
 θαιαζνθφξνπ νρήκαηνο 
  
 - ε πξνζσξηλή θάιπςε ηεο πηλαθίδαο κε αδηαθαλέο πιαζηηθφ θχιιν θαη ε αθαίξεζε  
 ΔΤΡΩαπηνχ (φηαλ απαηηείηαη) (Αξηζκεηηθά) : 173,00  
  (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΣΡΙΑ 
 
 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν πηλαθίδαο ηνπνζεηεκέλεο ζε γέθπξα ζήκαλζεο. 
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 Α.Σ. : 50  
 Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α\Δ10.1 ηύινο πηλαθίδσλ από γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα DN 40 mm (1 1/2'') 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 2653  100% 
 
 ηχινο ζηήξημεο πηλαθίδσλ απφ ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλν κε ξαθή, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 
 10255, απφ ράιπβα S195T, θιάζεσο L (πξάζηλε εηηθέηηα), νλνκ. δηακέηξνπ DN 40 mm 
 (ζπεηξψκαηνο: thread size R = 1 1/2", dεμ = 48,3 mm, πάρνπο ηνηρψκαηνο 3,2 mm), 
 κήθνπο θαη' ειάρηζηνλ 2,50 m, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-04-07-00 "Γηαηάμεηο ζηήξημεο 
 πηλαθίδσλ θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο". 
  
 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 - ε πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ ζηχινπ κε ζηεθάλε ζηέςεο 
 γηα ηελ ζηεξέσζε ηεο πηλαθίδαο, εκηθπθιηθή ή ζρήκαηνο "Π" (αλάινγα κε ηνλ ηχπν 
 ηεο πηλαθίδαο) θαη νπή ζην θάησ άθξν γηα ηελ δηέιεπζε ραιχβδηλεο γαιβαληζκέλεο 
 ξάβδνπ Φ 12 mm κήθνπο 30 cm, γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζηχινπ έλαληη ζπζηξνθήο 
 (πεξηιακβάλεηαη) 
  
 - ε δηάλνημε νπήο πάθησζεο ηνπ ζηχινπ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο, βάζνπο 50 cm θαη 
 δηακέηξνπ 30 cm 
  
 - ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζηχινπ εληφο ηεο νπήο, ε πξνζσξηλή ζηήξημε γηα λα παξεκέλεη 
 θαηαθφξπθνο θαη ε πιήξσζε ηεο νπήο κε ζθπξφδεκα C12/15 (εξγαζία θαη πιηθά).  
 ΔΤΡΩ  (Αξηζκεηηθά) : 31,10 
 
 Σηκή αλά ηεκάρην γαιβαληζκέλνπ ζηχινπ DN 40 mm (1 1/2"). (Οινγξάθσο) : ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΝΑ ΚΑΙ ΓΔΚΑ 

ΛΔΠΣΑ 
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 Α.Σ. : 51  
 Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α\Δ10.2 ηύινο πηλαθίδσλ από γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα DN 80 mm (3'') 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΟΓΟ 2653  100% 
 
 ηχινο ζηήξημεο πηλαθίδσλ απφ ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλν κε ξαθή, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 
 10255, απφ ράιπβα S195T, θιάζεσο L (πξάζηλε εηηθέηηα), νλνκ. δηακέηξνπ DN 40 mm 
 (ζπεηξψκαηνο: thread size R = 3", dεμ = 89,9 mm, πάρνπο ηνηρψκαηνο 4,0 mm), 
 κήθνπο θαη' ειάρηζηνλ 3,30 m, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-04-07-00 "Γηαηάμεηο ζηήξημεο 
 πηλαθίδσλ θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο". 
  
 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 "ε πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ ζηχινπ κε 
 ειεθηξνζπγθνι-ιεκέλε θπθιηθή ζηεθάλε ζηέςεο γηα ηελ ζηεξέσζε ηεο πηλαθίδαο, κε 
 πξνδηαηξεκέλεο νπέο Φ12 mm γηα θνριίεο Φ9,5 mm ζε απνζηάζεηο 0,15 - 0,45 - 0,65 - 
 0,95 m απφ ην άθξν ηεο θεθαιήο ηνπ, θαη νπή ζην θάησ άθξν γηα ηελ δηέιεπζε 
 ραιχβδηλεο γαιβαληζκέλεο ξάβδνπ Φ 14 mm κήθνπο 40 cm ή, ελαιιαθηηθά, ραιχβδηλε 
 ειεθηξνζπγθνιεκκέλε ιάκα 10 x 20 cm, γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζηχινπ έλαληη 
 ζπζηξνθήο (πεξηιακβάλεηαη ε ξάβδνο ή ε ιάκα) 
  
 - ε δηάλνημε νπήο πάθησζεο ηνπ ζηχινπ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο, βάζνπο 60 cm θαη 
 δηακέηξνπ 50 cm 
  
 - ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζηχινπ εληφο ηεο νπήο, ε πξνζσξηλή ζηήξημε γηα λα παξεκέλεη 
 θαηαθφξπθνο θαη ε πιήξσζε ηεο νπήο κε ζθπξφδεκα C12/15 (εξγαζία θαη πιηθά) ΔΤΡΩ

 (Αξηζκεηηθά) : 49,30 
  
 
 Σηκή αλά ηεκάρην γαιβαληζκέλνπ ζηχινπ πηλαθίδσλ. (Οινγξάθσο) : ΑΡΑΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ 

ΛΔΠΣΑ 
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 Α.Σ. : 52  
 Άξζξν : ΝΑΠΡ Δ02.2 Άλνηγκα ιάθθσλ ζε εδάθε γαηώδε - εκηβξαρώδε κε εξγαιεία ρεηξόο, δηαζηάζεσλ 
 0,50 Υ 0,50 Υ 0,50 m  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΠΡ 5120  100% 
 
 Aλνηγκα ιάθθσλ ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο κε εξγαιεία ρεηξφο, 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. 
  
 ΝΑΠΡ Δ02. 2  Αλνηγκα ιάθσλ δηαζηάζεσλ  0,50 x 0,50 x 0,50 m 
 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 2,00  
 (Οινγξάθσο) : ΓΤΟ 
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 Α.Σ. : 53  
 Άξζξν : ΝΑΠΡ Γ10 Πξνκήζεηα ηύξθεο 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΠΡ 5340  100% 
 
 Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ηχξθεο, ζπζθεπαζκέλεο, κε έλδεημε πξνέιεπζεο, 
 ηχπνπ πιηθνχ, φγθνπ, ζχκθςλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-02-01. Σν 
 πξνζθνκηδφκελν πιηθφ ζα ζπλνδεχεηαη απφ πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 
 αλαγλσξηζκέλνπ εξγαζηεξίνπ (ρεκηθή αλάιπζε). 
  
 Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 40,00  
 (Οινγξάθσο) : ΑΡΑΝΣΑ 
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 Α.Σ. : 54  
 Άξζξν : ΝΑΠΡ Γ02.3 Θάκλνη, θαηεγνξίαο Θ3 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΠΡ 5210  100% 
 
 Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ ζάκλσλ 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 ζάκλσλ ζε αξίζηε 
 θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ 
 ΔΣΔΠ 10-09-01-00. 
  
 ΝΑΠΡ Γ02. 3  Θάκλνη θαηεγνξίαο  Θ3 
 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 7,40 
 
 (Οινγξάθσο) : ΔΠΣΑ ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
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 Α.Σ. : 55  
 Άξζξν : ΝΑΠΡ Γ03.1 Αλαξξηρώκελα, θαηεγνξίαο Α1 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΠΡ 5220  100% 
 
 Πξνκήζεηα αλαξξηρψκελσλ θπηψλ 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, 
 θνξηνεθθφξησζε, απνζήθεπζε θαη θχιαμε, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ 
 πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε 
 απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ αλαξξηρνκέλσλ θπηψλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη 
 θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00. 
  
 ΝΑΠΡ Γ03. 1  Αλαξξηρψκελα θαηεγνξίαο  Α1 
 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 3,50 
 
 (Οινγξάθσο) : ΣΡΙΑ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
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 Α.Σ. : 56  
 Άξζξν : ΝΑΠΡ Η01.2.3 σιήλεο από πνιπαηζπιέλην ΡΔ 10 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 32 mm 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8  100% 
 
 σιήλαο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDΡΔ), πίεζεο ιεηηνπξγίαο 10 atm 
 (SDR 13,6), θαηά EN 12201-2, ή πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE) θαηά DIN 
 8072 γηα δηαηνκέο έσο Φ32 mm. ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ 
 ζσιήλσλ, ησλ πάζεο θχζεσο εμαξηεκάησλ θαη κηθξνυιηθψλ (θαλλάβη, ηεθιφλ θιπ), ε 
 κεηαθνξά, ε πξνζέγγηζε, θαη ε εγθαηάζηαζε επηθαλεηαθά ή ζε ηάθξν, θαζψο θαη νη 
 ζπλδέζεηο, ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ 
 ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 
  
 Η01.2. 3  Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ  Φ 32 mm 
 Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 0,80 
 
 (Οινγξάθσο) : ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 



 
 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 71 

 
 Α.Σ. : 57  
 Άξζξν : ΝΑΠΡ Η09.1.3.5 Βάλα ειέγρνπ άξδεπζεο (ειεθηξνβάλα), 10 atm, πιαζηηθή, επζείαο ξνήο, κε 
 κεραληζκό ξύζκηζεο πίεζεο, δηαηνκήο 3/4 in κε απώι.< 0,3m ζηα 5 m3/h  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Βάλεο ειέγρνπ άξδεπζεο (ειεθηξνβάλεο), επζείαο ξνήο, κε ρακειέο απψιεηεο, νλνκ. 
 πίεζεο 10 atm, πεξηνρήο ιεηηνπξγίαο απφ 0,7 κέρξη 10 atm, κε ή ρσξίο κεραληζκφ 
 ξχζκηζεο παξνρήο (flow controller), εζσηεξηθήο εθηφλσζεο, κε πελίν (actuator) 
 24 V / AC θαη δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο. 
  
 Πξνκήζεηα βαλψλ θαη κηθξνυιηθψλ, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο, 
 ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
 10-08-01-00. 
  
 Η09.1.3. 5   Με κεραληζκφ ξχζκηζεο πίεζεο 
 Γηαηνκήο  3/4 in κε απψι.< 0,3m ζηα 30 m3/h  
 ΔΤΡΩΣηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) (Αξηζκεηηθά) : 90,00 
 
 (Οινγξάθσο) : ΔΝΔΝΗΝΣΑ 
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 Α.Σ. : 58  
 Άξζξν : ΝΑΠΡ Β01 Μεηαιιηθέο ζράξεο δέλδξσλ 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6752  100% 
 
 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ρπηνζηδεξάο ζράξαο ζηε ιεθάλε 
 άξδεπζεο ηνπ δέλδξνπ, κε επεμεξγαζία αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο (πξνεηνηκαζία 
 επηθαλείαο κε κεηαιινβνιή θαη βαθή κε δχν ζηξψζεηο αληηδηαβξσηηθνχ πιηθνχ θαη δχν 
 ζηξψζεηο ηειηθήο βαθήο). ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπλδεηήξεο ησλ ζραξψλ, 
 θαζψο θαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, εξγαιείσλ θαη κέζσλ 
 γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε ηεο εζράξαο. 
  
 Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 3,50  
 (Οινγξάθσο) : ΣΡΙΑ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
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 Α.Σ. : 59  
 Άξζξν : ΝΑΠΡ Δ09.4 Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο όγθνπ 2,00 - 4,00 lt 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΠΡ 5210  100% 
 
 Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 2,00 - 4,00 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, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
 10-05-01-00 
  
 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 
 (πέηξεο, ζαθνχιεο, δνρεία θιπ). 
   
 ΔΤΡΩΣηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) (Αξηζκεηηθά) : 1,10 
 
 (Οινγξάθσο) : ΔΝΑ ΚΑΙ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ 
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 Α.Σ. : 60  
 Άξζξν : ΝΑΟΓΟ ΥΔ20 Δκπόδηα ζηάζκεπζεο  
 ρεηηθφ : ΝΟΓΟ 2921 
 
  
 
 Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη πιήξε  ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ εκπνδίσλ ζηάζκεπζεο 
 ηξνρνθφξσλ , δηαζηάζεσλ Φ10 εθ,χςνπο 100εθ απφ ράιπβα ,ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 
 BARCELONA 92/c-93 ή ηζνδπλάκνπ.θ 
  
 Σηκή αλά ηεκάρην  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 87,74 
 
 (Οινγξάθσο) : ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΠΣΑ ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ 
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 Α.Σ. : 61  
 Άξζξν : ΟΓΟ ΥΔ20 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ  θαζηζηηθώλ πάγθσλ 
 
  
 
 Πξνκήζεηα,  κεηαθνξά, θαη ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θαζηζηηθψλ πάγθσλ , ρσξίο 
 πιάηε, απφ ζθπξφδεκα απφ εληζρπκέλν ηζηκέλην θαη κεηαιιφηππν δηαζηάζεσλ 200*50εθ, 
 χςνπο 45 εθ, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Althea ηεο URBANICA ή ηζνδπλάκνπ. 
  
 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1.268,00 
 
 (Οινγξάθσο) : ΥΙΛΙΑ ΓΙΑΚΟΙΑ ΔΞΗΝΣΑ ΟΚΣΩ 
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 Α.Σ. : 62  
 Άξζξν : ΝΑΠΡ ΥΒ01.1 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε  θάδσλ   απνξξηκάησλ 
 
  
 
 Πξνκήζεηα,  κεηαθνξά, θαη ηνπνζέηεζε θάδνπ απνξξηκάησλ απφ ραιχβδηλε ιακαξίλα 
 δηακέηξνπ Φ51 εθ, ρσξηηηθφηεηαο 60lit ελδεηθηηθνχ ηχπνπ BARCELONA C23G Mrbanic ή 
 ηζνδπλάκνπ. 
   
 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 100,00  
 (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟ 

 
 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 
 
 01/07/2013    
 Οη κειεηεηέο Οη ειεγθηέο Ο Γηεπζπληήο 

 

 ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΑΑΚΗ ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ 
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