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1.  ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

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

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

Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ 
κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ 
δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ 
παξφληνο. 

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

1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα 
εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ., πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα 
ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  

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

 Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ) 
ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε 
θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ 
Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

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

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

1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην 
Η.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο 
νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε 
πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, 
εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θ.ιπ.), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο 
πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θ.ιπ., ηνπ πάζεο θχζεσο 
πξνζσπηθνχ (εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη 
κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζηαηψλ κε 
εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.4 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ 
εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ 
θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο 
Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 



1.5 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 
ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ 
παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θ.ιπ., 
ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή 
ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ 
θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη 
κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο 
ελζσκάησζήο ηνπο ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην 
πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ 
ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ 
ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  

Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ 
εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

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

(β)  Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, αιιά 
έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

1.6 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά 
κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, 

1.7 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο 
θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο 
ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ 
εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο 
απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θ.ιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ 
πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο 
(εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θ.ιπ.) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 
ηνπο.  

1.8 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο 
‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε 
κεραλεκάησλ, εξγαζία θ.ιπ.) 

1.9 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο ηνπ έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο 
πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε 
απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα 
θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ 
ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη 
θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε 
απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.  

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

1.10 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε 
ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ 
πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ 
επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  

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



1.11 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη 
πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Ο.Κ.Ω. 
θ.ιπ.),  

(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο 
ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο 
ησλ εξγαζηψλ),  

(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα 
απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Ζ, ΓΔΤΑx θ.ιπ.),  

(δ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,  

(ε)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, 
εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα 
είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,  

(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ 
γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, 
βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 

1.12 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο 
ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 

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

(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία 
πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ 
απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο 
εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηνπ 
εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη 
ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο 
θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη 
ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο 
ζήκαλζεο. 

1.13 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, 
πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ 
αθεηεξηψλ θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη 
δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο 
νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), 
θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ 
εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. 
ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο 
[ΟΚΩ]),  

1.14 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην 
ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο 
θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε εθπξφζσπν ηεο 
Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη 
ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

 1.15 Ζ δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε. 

1.16 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ εληνπηδνκέλσλ 
κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω.  



1.17 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο θνίηεο 
πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή 
ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα 
θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ 
πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.18 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ 
εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.19 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα δηάθνξα 
ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε 
ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, 
θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο 
απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ιπ.) εθηφο 
εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 

1.20 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. πνπ 
δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ 
απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν 
αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. 

1.21 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα 
θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ 
κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θ.ιπ.) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε 
ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη 
γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.22 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο 
δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ 
Έξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ 
νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ 
αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 
(θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή 
νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ησλ 
ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο 
φξνπο. 

1.23 Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή 
αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, δεκηνπξγία νπψλ 
αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ 
παξάγνληαη σο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

1.24 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, ηερληθψλ 
έξγσλ θ.ιπ., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, εθηφο αλ 
πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.25 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ 
απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη 
αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θ.ιπ. 

1.26 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, 
ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε 
πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.27 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 
ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη 
απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θ.ιπ.), ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

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



(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη 
κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή 
άιιεο εξγαζίεο. 

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη 
Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο νη νπνίεο δελ 
κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο αιιά αθνξνχλ ζπλνιηθά ην θφζηνο ηνπ έξγνπ 
φπσο, θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο 
εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, 
έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν 
θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 
εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα 
κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε: 

(α)  ηαζεξά έμνδα, δειαδή άπαμ αλαιακβαλφκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία 
πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Δμαζθάιηζεο θαη δηαξξχζκηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε θχξησλ θαη 
βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ π.ρ.  γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο. 

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

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

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

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

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

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

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

(9) Γηα θφξνπο. 

(10) Γηα εγγπεηηθέο. 

(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 

(12) Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ. 

(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

(14) Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο (π.ρ. εμεχξεζεο ρψξσλ γξαθείσλ θαη ινηπψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, απαηηήζεσο γηα κειέηεο πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη απαίηεζε ηζρπξήο 
λνκηθήο ππνζηήξημεο, απαηηήζεηο γηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ κε ιεθζείζεο ππφςε 
αθξαίεο επηηφπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηφκελεο απφ αζθάιηζε). 



(β)  Υξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα 
νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

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

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

(3) Ννκηθήο ππνζηήξημεο  

(4) Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc  κεηάθιεζε 

(5) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ π.ρ. ρξήζε 
απηνθηλήησλ 

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

(7) Μεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο 

(8) πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

(9) Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 

(10) Σν αλαινγνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, 
θφζηνο  έδξαο επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο 

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

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

(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ 
ζθπξφδεκα, PVC θ.ιπ. 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο αλαθεξφκελεο 
ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ 
θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ 
ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην 
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 

     DN / DM  

  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

   DM:  Ζ ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ 
Σηκνιφγην. 

Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε 
ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 

(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 

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. 

Όπνπ ζηα επηκέξνπο άξζξα ππάξρεη αλαθνξά ζε ΔΣΔΠ ησλ νπνίσλ έρεη αξζεί κε απφθαζε ε 
ππνρξεσηηθή εθαξκνγή, ε ζρεηηθή αλαθνξά κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη κε αλαθνξά ζε ΠΔΣΔΠ ή 
άιιν πξφηππν πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο. 

 



Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] παξαπιεύξωο ηεο 
αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΒΟΤΝ ηελ δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο 
ηωλ, θαηά πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ. 

 
Η Γεκνπξαηνύζα Αξρή έρεη πξνζζέζεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ 
έξγνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ωο άλω δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ θαζνξίδνληαη νη 
αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m

3
.km 

 

ε αζηηθέο πεξηνρέο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,28   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Δθηόο πόιεωο   

 · νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,20   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19   

 · νδνί θαθήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,25   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

 · εξγνηαμηαθέο νδνί   

 - απφζηαζε < 3 km 0,22   

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20   

Πξόζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε αλακνλή 

θνξηνεθθόξηωζεο (αζθαιηηθά, εθζθαθέο 

ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο 

εθζθαθέο) 

0,03 

Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] ηωλ 
άξζξωλ ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε θπβηθά 
κέηξα (m

3
), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.  

ε θακία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε άιιε 
πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνύκελα m

3
 θάζε εξγαζίαο, 

όπωο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 
Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην, 
πξνζηέζεθε ζηελ ηηκή βάζεωο ηωλ άξζξωλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη 
αλαζεωξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδόκελν θωδηθό αλαζεώξεζεο (δελ 
πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεώξεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ). 
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ε φηη αθνξά ηελ πξνζζήθε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο ζην παξφλ έξγν, ειήθζεζαλ ηα εμήο: 
 
-  Γηα ηα άξζξα ΤΓΡ 3.10.02.01, ΤΓΡ 3.11.02.01, ΤΓΡ 4.01.01, ΤΓΡ 4.01.02, ΤΓΡ 4.04 θαη ΤΓΡ 4.05: 

απφζηαζε κεηαθνξάο ίζε κε 10 ρικ ζε νδνχο θαιήο βαηφηεηαο εθηφο πφιεσο (ηηκή 0,19 €/ρικ). 
 
-  Γηα ηα άξζξα ΤΓΡ 3.10.02.01 θαη ΤΓΡ 3.11.02.01: πξφζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε αλακνλή 

θνξηνεθθφξησζεο (ηηκή 0,03 €/ρικ). 
 
-  Γηα ηα άξζξα ΤΓΡ 5.05.01, ΤΓΡ 5.05.02 θαη ΤΓΡ 5.07: απφζηαζε κεηαθνξάο ίζε κε 11 ρικ ζε 

νδνχο θαιήο βαηφηεηαο εθηφο πφιεσο (ηηκή 0,19 €/ρικ). 
 

Α/Α 
Αξηζ. 
Σηκνι. ύληνκε πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ 

Μνλ
. 

Σηκή 
(ρωξίο  
κεηαθν

ξά) 
€ 

Μεηαθνξέο 
 
€ 

Σηκή  
κνλάδαο 

 
€ 

 3.10 

Δθζθαθή νξπγκάηωλ ππνγείωλ 
δηθηύωλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή 
εκηβξαρώδεο     

 3.10.02 

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     

1 
3.10.02.0
1 Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m m3 7,50 

10 Υ (0,19 + 0,03) 
= 2,20  9,70 

 3.11 
Δθζθαθή νξπγκάηωλ ππνγείωλ 
δηθηύωλ ζε έδαθνο βξαρώδεο     

 3.11.02 

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     

2 
3.11.02.0
1 Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m m3 26,30 

10 Υ (0,19 + 0,03) 
= 2,20  28,50 

 4.01 

Καζαηξέζεηο κεκνλωκέλωλ ζηνηρείωλ 
ή ηκεκάηωλ θαηαζθεπώλ από 
νπιηζκέλν ζθπξόδεκα     

7 4.01.01 

πλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε 
αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ 
(πδξαπιηθή ζθχξα, εξγαιεία 
πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία θιπ) m3 41,20 

10 Υ 0,19 =  
1,90 43,10 

8 4.01.02 
Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ζξαπζηφ πιηθφ 
ιαηνκείνπ m3 82,00 

10 Υ 0,19 =  
1,90 83,90 

9 4.04 
Απνμήιωζε πιαθνζηξώζεωλ 
πεδνδξνκίωλ m2 12,40 

0,10 X 10 Υ 0,19 =  
0,19 12,59 

10 4.05 
Απνμήιωζε θξαζπέδωλ πξόρπηωλ ή 
κε m 3,30 

0,075 X 10 Υ 0,19 
= 0,15 3,45 

 5.05 

Δπηρώζεηο νξπγκάηωλ ππνγείωλ 
δηθηύωλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό 
ακκνράιηθν ιαηνκείνπ     

15 5.05.01 Γηα ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο έσο 50 cm m3 12,40 
11 Υ 0,19 =  

2,09 14,49 

16 5.05.02 
Γηα ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 
50 cm m3 11,30 

11 Υ 0,19 =  
2,09 13,39 

17 5.07 

ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβωηηζκόο 
ζωιήλωλ κε άκκν πξνειεύζεωο 
ιαηνκείνπ m3 11,30 

11 Υ 0,19 =  
2,09 13,39 
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Οη ηηκέο εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ βαζίζηεθαλ ζηνλ «Καλνληζκό Πεξηγξαθηθώλ 

Σηκνινγίωλ Δξγαζηώλ γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγωλ» ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη 

Μεηαθνξώλ (Τ.Α. ΓΝγ/νηθ. 35577/ΦΝ 466/4-5-2017, ΦΔΚ 1746/Β19-05-2017) θαζώο θαη 

θνζηνινγηθά ζηνηρεία από άιια παξόκνηα έξγα. 

 

Φπηζιμοποιήθηκαν: 

 ηα ηιμολόγια Υδπαςλικών έπγων με πίνακερ ηιμών μονάδορ για έπγα ζςνολικού 

πποϋπολογιζμού έωρ 1,5 εκαηομμςπίων εςπώ,  

 ηα ηιμολόγια ηων έπγων οδοποιίαρ με πίνακερ ηιμών μονάδορ για έπγα ζςνολικού 

πποϋπολογιζμού έωρ 1,5 εκαηομμςπίων εςπώ, και  

 ηα ηιμολόγια Οικοδομικών Επγαζιών με πίνακερ ηιμών μονάδων για έπγα ζςνολικού 

πποϋπολογιζμού έωρ 2  εκαηομμςπίων εςπώ. 

 

Σημειώνεηαι όηι η καηηγοπία ηος πίνακα ηιμών μονάδορ πποκύπηει από ηον πποϋπολογιζμό ζηον οποίο 

πεπιλαμβάνονηαι ηα κονδύλια Γ.Ε. & Ο.Ε. και απποβλέπηων, ενώ δεν πεπιλαμβάνεηαι ο Φ.Π.Α. και η 

αναθεώπηζη. 

 

Για ηη ζύνηαξη ηος πποϋπολογιζμού ηων έπγων Η/Μ σπηζιμοποιήθηκαν ηα αναλςηικά ηιμολόγια ηος η. 

ΥΠΕΦΩΔΕ καθώρ και ηιμέρ εμποπίος. 
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2.  ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ 

 

Α. ΔΡΓΑΗΔ Π-Μ 

 
 
Α.Σ. 1 

 
Άξζξν  ΤΓΡ 3.10  Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο  
 
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’’.  
 
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη 
ππνρξεσηηθά κε αζθαιηνθφθηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ άξζξνπ.  
 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, 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. 
 
3.10.02  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. 
 

3.10.02.01   Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6081.1 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

  Αξηζκεηηθώο:   9,70 [*]                  



 13  

Α.Σ. 2 

 
Άξζξν  ΤΓΡ 3.11  Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο   
 
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’’.  
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη 
ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε. 
 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, 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. 
 

 
3.11.02  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. 
 

3.11.02.01   Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6082.1 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΔΗΚΟΗ ΟΚΣΩ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

  Αξηζκεηηθώο:    28,50 [*]           
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Α.Σ. 3 

 
Άξζξν ΤΓΡ 3.12  Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα 
ΟΚΩ. 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6087 

 
Πξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ δίθηπα 
Δηαηξεηψλ/Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα / αληηζηεξηδφκελα ή κε, 
αλά κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ηνπ ζθάκκαηνο.  
 
Ννείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζ΄ απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 
δηαηνκήο ηνπ (πάλσ απφ 50%). Πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ θχιηλδξν 
κε άμνλα ηνλ άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο έλαο αγσγφο. 
Δθφζνλ ππάξρνπλ έμσ απφ ηνλ παξαπάλσ θχιηλδξν άιινη αγσγνί θαηαβάιιεηαη αθφκε κία θνξά ε 
ηηκή απηή.  
 
ην παξφλ άξζξν δελ πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξγαζίεο ππνζηήξημεο, αληηζηήξημεο ή 
ππνζεκειίσζεο ηνπ δηθηχνπ. Οη εξγαζίεο απηέο ζα εθηεινχληαη, θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε ή/θαη ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ ΟΚΩ θαη ζα επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηα νηθεία 
άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) ζπλαληψκελνπ αγσγνχ πνπ πξνθαιεί δπζρέξεηα εθζθαθήο. 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ  
 Αξηζκεηηθώο:   15,50 
 
 
 
Α.Σ. 4 

 
Άξζξν ΤΓΡ 3.15 Δθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε ραλδάθσλ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ή ππνγείσλ δηθηχσλ 

ζσιελψζεσλ εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6065 
 

Δθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε ράλδαθα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζσιελψζεσλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ, 
εμσηεξηθψλ πδξαγσγείσλ ή ππνγείσλ θαισδίσλ, εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ θαη εθηφο 
θαηαζηξψκαηνο νδψλ.  
 
Ο εγθηβσηηζκφο ηεο ζσιήλσζεο κε ζξαπζηά πιηθά, ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ κειέηε 
ηππηθή δηαηνκή ηνπ δηθηχνπ, επηκεηξάηαη ηδηαηηέξσο ζχκθσλα κε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 
ην παξφλ άξζξν πεξηιακβάλεηαη, πέξαλ ηεο εθζθαθήο, ε ζπκπιήξσζε ηνπ ππνινίπνπ φγθνπ ηνπ 
νξχγκαηνο, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηνλ εγθηβσηηζκφ ηεο ζσιήλσζεο, κε ηα πξντφληα ηεο εθζθαθήο, 
θαζψο θαη ε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε. 
 
Δπηκέηξεζε αλά m

3
 νξχγκαηνο, βάζεη ζηνηρείσλ αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ, εληφο ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ κειέηε γξακκψλ πιεξσκήο. 

 
3.15.01   ε θάζε είδνο εδάθε, εθηφο απφ βξαρψδε 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
). 

 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ 
  Αξηζκεηηθώο:    1,24 
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Α.Σ. 5 

 
Άξζξν ΤΓΡ 3.15 Δθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε ραλδάθσλ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ή ππνγείσλ δηθηχσλ 

ζσιελψζεσλ εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6065 
 

Δθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε ράλδαθα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζσιελψζεσλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ, 
εμσηεξηθψλ πδξαγσγείσλ ή ππνγείσλ θαισδίσλ, εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ θαη εθηφο 
θαηαζηξψκαηνο νδψλ.  
 
Ο εγθηβσηηζκφο ηεο ζσιήλσζεο κε ζξαπζηά πιηθά, ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ κειέηε 
ηππηθή δηαηνκή ηνπ δηθηχνπ, επηκεηξάηαη ηδηαηηέξσο ζχκθσλα κε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 
ην παξφλ άξζξν πεξηιακβάλεηαη, πέξαλ ηεο εθζθαθήο, ε ζπκπιήξσζε ηνπ ππνινίπνπ φγθνπ ηνπ 
νξχγκαηνο, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηνλ εγθηβσηηζκφ ηεο ζσιήλσζεο, κε ηα πξντφληα ηεο εθζθαθήο, 
θαζψο θαη ε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε. 
 
Δπηκέηξεζε αλά m

3
 νξχγκαηνο, βάζεη ζηνηρείσλ αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ, εληφο ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ κειέηε γξακκψλ πιεξσκήο. 

 
3.15.02   ε βξαρψδε εδάθε 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
). 

 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:     ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ 
  Αξηζκεηηθώο:     4,10 

 
 
Α.Σ. 6 

 
Άξζξν ΤΓΡ 3.19.Ν   Δθαξκνγή ηερληθψλ νξηδφληηαο δηάηξεζεο, γηα ηνπνζέηεζε αγσγψλ χδξεπζεο 

έσο DN 160 mm, ρσξίο ηνκή ηνπ εδάθνπο  

   Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ-6082.1 
 
Δθαξκνγή ηερληθψλ νξηδφληηαο δηάηξεζεο γηα αγσγνχο δηθηχνπ χδξεπζεο κεγέζνπο DN 160 mm, νη 
νπνίνη ηνπνζεηνχληαη κε νξηδφληηα δηάηξεζε ή άιιε παξφκνηα κέζνδν ηεο έγθξηζεο ηεο Δπηβιέπνπζαο 
Τπεξεζίαο, θαηά ηελ ΔΣΔΠ 08-01-04-02 ‘’Δγθαηάζηαζε ππνγείσλ δηθηχσλ ρσξίο δηάλνημε νξχγκαηνο 
κε εθαξκνγή κεζφδσλ αθαίξεζεο ηνπ εδαθηθνχ πιηθνχ’’.  
 
Το παπόν άπθπο μποπεί να σπηζιμοποιηθεί μόνο καηόπιν ζσεηικήρ έγκπιζηρ από ηην Επιβλέποςζα 
Υπηπεζία, και μόνο ζηα ημήμαηα (πσ ςπόγειαρ διέλεςζηρ ςθιζηάμενων ηεσνικών) όπος καηά ηην 
καηαζκεςή αποδεισθεί όηι δεν είναι δςναηή η καηαζκεςή ηος έπγος με ζςμβαηικά ζκάμμαηα ανοισηήρ 
εκζκαθήρ. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ δηάλνημε πηινηηθήο νπήο κε ηε κέζνδν ηεο νξηδφληηαο θαηεπζπλφκελεο δηάηξεζεο ζε θάζε 
είδνπο εδάθε θαη πεηξψκαηα, κε ηε δηεχξπλζε 1 κέηξνπ νξηδφληηαο δηαηξήζεσο γηα ηε 
δηέιεπζε αγσγνχ Φ160 mm απφ HPDE, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιπκεξηθψλ θαη ηνπ 
λεξνχ θαη κε ηελ αμία ησλ θνπηηθψλ.  

 Οη δνθηκαζηηθέο ηνκέο, ε γεσηερληθή έξεπλα & κειέηε, ε κειέηε εθαξκνγήο ηεο δηάηξεζεο 
βαζηζκέλε ζηα ζηνηρεία ηεο γεσηερληθήο κειέηεο, ν εληνπηζκφο θαη ε απνηχπσζε ησλ 
εκπνδίσλ, νη εθζθαθέο αλάληε θαη θαηάληε ηεο δηάηξεζεο θαη ε παξνπζίαζε θαη θαηαγξαθή 
ησλ ζηνηρείσλ δηάηξεζεο 

 Οη δαπάλεο ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ δηαηξεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαη ηνπ βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ 
ζηε ζέζε ιεηηνπξγίαο, ε εθθφξησζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ δηαηξεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαη ηνπ 
βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ ζε ζέζε ιεηηνπξγίαο ζε πιήξε εηνηκφηεηα θαη ηέινο ε 
απνζπλαξκνιφγεζε θαη θφξησζε απηνχ. 

Σηκή αλά κέηξν (m) θαηαζθεπαζκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο, πιελ ηεο αμίαο ηνπ αγσγνχ 
χδξεπζεο ν νπνίνο πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο. 
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ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ 
 Αξηζκεηηθώο:   500,00 
 
 
 
Α.Σ. 7 

 
Άξζξν ΤΓΡ 4.01  Καζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα. 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6082.1 
 
Καζαηξέζεηο ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (ρσξίο πξφθιεζε δεκηψλ ζην 
απνκέλνλ ηκήκα), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-02-01-01 "Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ 
νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα", κε ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 
θαζαηξέζεσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
 
πκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο-ππνζηειψζεηο, ν 
ηεκαρηζκφο ησλ απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ, ν έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηεο παξαγφκελεο θαηά ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζθφλεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηα 
πξντφληα ηεο θαζαίξεζεο. 
 
Δπηκέηξεζε ζε θπβηθά κέηξα (m

3
) πιήξσο απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ. 

 
4.01.01   πλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ (πδξαπιηθή 

ζθχξα, εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία θιπ) 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m

3
). 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΑΡΑΝΣΑ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ 

 Αξηζκεηηθώο:   43,10 [*]                                                  

 

 
 
Α.Σ. 8 

 
Άξζξν ΤΓΡ 4.01  Καζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα. 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6082.1 
 
Καζαηξέζεηο ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (ρσξίο πξφθιεζε δεκηψλ ζην 
απνκέλνλ ηκήκα), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-02-01-01 "Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ 
νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα", κε ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 
θαζαηξέζεσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
 
πκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο-ππνζηειψζεηο, ν 
ηεκαρηζκφο ησλ απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ, ν έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηεο παξαγφκελεο θαηά ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζθφλεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηα 
πξντφληα ηεο θαζαίξεζεο. 
 
Δπηκέηξεζε ζε θπβηθά κέηξα (m

3
) πιήξσο απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ. 

 
4.01.02 Με ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αθξηβείαο, κε ρξήζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ αδηαηάξαθηεο θνπήο 

ζθπξνδέκαηνο (ζπξκαηνθνπή, δηζθνθνπή, θνπή κε ζεξκηθή ιφγρε, πδαηνθνπή) 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m

3
). 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΟΓΓΟΝΣΑ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 Αξηζκεηηθώο:   83,90 [*]                                                    
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Α.Σ. 9 

 
Άξζξν ΤΓΡ 4.04  Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ.  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6807 
 
Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ θαη ηεο ππφβαζήο ηνπο, κε ρξήζε αεξνζθπξψλ, κε ηελ 
θφξησζε επί απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  

Ζ εξγαζία ζα εθηειείηαη κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ην πνζνζηφ 
ζξαπνκέλσλ πιαθψλ θαηά ηελ απνμήισζε. 

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 m

3
 πξντφλησλ πξνο κεηαθνξά γηα 

νξηζηηθή απφζεζε, σο εμήο: 

[*] = 0,10 m
3
 x S x €/m

3
.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. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m

2
) 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΓΩΓΔΚΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΛΔΠΣΑ 

 Αξηζκεηηθώο:   12,59 [*]                                                                              

 
 
 
Α.Σ. 10 

 
Άξζξν 4.05  Απνμήισζε θξαζπέδσλ πξφρπησλ ή κε 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6808 
 
Απνμήισζε θξαζπέδσλ πεδνδξνκίσλ κε ρξήζε αεξνζθπξψλ, κε ηελ θφξησζε επί απηνθηλήηνπ θαη 
ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

Ζ εξγαζία ζα εθηειείηαη κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ην πνζνζηφ 
ζξαπνκέλσλ θξαζπέδσλ θαηά ηελ απνμήισζε. 

Σα αθέξαηα θξάζπεδα ζα ζπγθεληξψλνληαη θαη ζα ζηνηβάδνληαη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο 
πξνθεηκέλνπ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ. 
 
Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ ζπκβαηηθή παξαδνρή φηη αλά 
ηξέρνλ κέηξν απνμήισζεο θξαζπέδσλ πξνθχπηνπλ 0,075 m

3
 πξντφλησλ πξνο κεηαθνξά γηα νξηζηηθή 

απφζεζε, σο εμήο: 

[*] = 0,075 m
3
 x S x €/m

3
.km (βιπ. Γεληθνχο Όξνπο ηνπ Σηκνινγίνπ)  

φπνπ S ε κέζε απφζηαζε κέρξη ηνλ ρψξν απφζεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ή ηελ 
ζρεηηθή έγθξηζε ηεο αξκφδηαο αξρήο. 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ  

 Αξηζκεηηθώο:   3,45 [*]                                                                                    

 

 
 
Α.Σ. 11 
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Άξζξν ΤΓΡ 4.09 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ 
δηθηχσλ. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 4521Β 
       
Γηα ηηο εξγαζίεο πιήξνπο επαλαθνξάο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ απνμεισζέληνο αζθαιηηθνχ 
νδνζηξψκαηνο, ήηνη: 

1.  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε πιηθνχ νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, θαηά ζηξψζεηο 
πάρνπο έσο 15 cm θαη ζπλνιηθνχ πάρνπο ίζνπ κε ην πξνυπάξρνλ. 

2. Δθαξκνγή αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςε   

3.  Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο κε αζθαιηφκηγκα, παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε 
εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm   

4.  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε αζθαιηνκίγκαηνο παξαγφκελνπ ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, 
ζπλνιηθνχ πάρνπο ίζνπ κε ην πξνυπάξρνλ θαηά ζηξψζεηο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο έσο 50 mm. 

5.   Δθαξκνγή αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο ζηελ πεξίπησζε  εθαξκνγήο δηπιήο αζθαιηηθήο 
ζηξψζεο   

       
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ, ε ιήςε 
κέηξσλ γηα ηηο απαηηνχκελεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαη ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ 
θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ε ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ 
πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε ρξήζε κεραληθνχ ζαξψζξνπ κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. 
 
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή αλεμαξηήησο ηεο εθηάζεσο ησλ απνθαηαζηάζεσλ θαη ησλ 
θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ ζηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Οη επηκέξνπο εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη 
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ έξγσλ νδνπνηίαο (ΝΔΣ ΟΓΟ). 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) πιήξνπο απνθαηάζηαζεο νδνζηξψκαηνο, αλάινγα κε ην πάρνο ησλ 

αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ πνπ πξνυπήξραλ, σο εμήο:. 
 
4.09.02   Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ πνπ έθεξαλ αζθαιηηθέο ζηξψζεηο κέζνπ 

πάρνπο 10 cm 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΓΔΚΑ ΟΚΣΩ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
  Αξηζκεηηθώο:   18,50 

 
 
 
Α.Σ. 12 

 
Άξζξν ΤΓΡ 4.09.03.Ν Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ Δζληθήο Οδνχ ζηηο ζέζεηο 

νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 4521Β 
       
Γηα ηηο εξγαζίεο πιήξνπο επαλαθνξάο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ απνμεισζέληνο αζθαιηηθνχ 
νδνζηξψκαηνο Δζληθήο Οδνχ, ήηνη: 
 
1.  Καηαζθεπή δχν ζηξψζεσλ ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ζπκππθλσκέλνπ 

πάρνπο 0,10 m  

2.  Καηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 
0,10 m  

3. Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε   

4.  Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο κε αζθαιηφκηγκα, παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε 
εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm   

5.  Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο κε αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε 
κφληκε εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm κε ηελ αληίζηνηρε αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή 
επάιεηςε   
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Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ, ε ιήςε 
κέηξσλ γηα ηηο απαηηνχκελεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαη ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ 
θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ε ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ 
πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε ρξήζε κεραληθνχ ζαξψζξνπ κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. 
 
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή αλεμαξηήησο ηεο εθηάζεσο ησλ απνθαηαζηάζεσλ θαη ησλ 
θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ ζηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Οη επηκέξνπο εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη 
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ έξγσλ νδνπνηίαο (ΝΔΣ ΟΓΟ). 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) πιήξνπο απνθαηάζηαζεο νδνζηξψκαηνο. 

 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΔΗΚΟΗ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 Αξηζκεηηθώο:   20,50 
 
 
 
Α.Σ. 13 

 
Άξζξν 4.10 Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο 

νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο YΓΡ 6804 
       
Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ, λεζίδαο ή πιαηείαο, ε νπνία έρεη απνμεισζεί γηα ηελ 
θαηαζθεπή ππνγείνπ δηθηχνπ, ζηελ πξνηέξα ηεο θαηάζηαζε, κε ρξήζε ησλ ηζηκεληνπιαθψλ, θπβνιίζσλ, 
ιηζνζσκάησλ, καξκάξσλ θιπ πνπ έρνπλ εμαρζεί ρσξίο θζνξέο θαηά ηελ απνμήισζε θαη ζπκπιήξσζή 
ηνπο κε πιηθά ηεο απηήο πθήο, ρξσκαηηζκνχ θαη δηαζηάζεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε εληαίαο κνξθήο ηεο 
ζπλνιηθήο επίζηξσζεο ηνπ ρψξνπ θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-06-08-03 "Απνθαηάζηαζε 
πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ" 
       
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη : 
       
α. Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζζέησλ πιηθψλ επίζηξσζεο, ηνπ 

απηνχ ηχπνπ θαη κνξθήο κε ηα πξνυπάξρνληα 
       
β. Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ πιηθψλ απνθαηάζηαζεο ηνπ ππνζηξψκαηνο, ζηελ 

πξνηέξα ηνπ κνξθή: άκκνο έδξαζεο ή ζηξψζε ζθπξνδέκαηνο (κε ή ρσξίο πιέγκα νπιηζκνχ)   
       
γ. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ππνζηξψκαηνο έδξαζεο θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ, θπβνιίζσλ, 

ιηζνζσκάησλ θιπ, έηζη ψζηε νη αξκνί θαη νη ηπρφλ αξρηηεθηνληθέο δηακνξθψζεηο (ελαιιαγή 
ρξσκάησλ ή πθήο πιαθψλ θιπ) λα ελαξκνλίδνληαη πιήξσο πξνο ηελ πεξηβάιινπζα επίζηξσζε. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα φξηα ηεο δψλεο απνθαηάζηαζεο  νη πιάθεο ζα είλαη πιήξεηο (άλ έρεη 
ρξεζηκνπνηεζεί αξκνθφθηεο γηα ηελ ράξαμε ηεο δψλεο ηνπ νξχγκαηνο, νη πιάθεο πνπ έρνπλ 
ηεκαρηζζεί, θαηά ηελ επαλαθνξά ηεο επίζηξσζεο ζα αληηθαζίζηαληαη κε πιήξεηο). 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) πιήξνπο αλαθαηαζθεπήο θαη επαλαθνξάο επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ  

 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:     ΔΗΚΟΗΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 Αξηζκεηηθώο:     25,80 
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Α.Σ. 14 

 
Άξζξν 4.11 Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ 

ππνγείσλ δηθηχσλ. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο YΓΡ 6804 
  
Aπνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα, ην νπνίν έρεη απνμεισζεί γηα ηελ θαηαζθεπή 
ππνγείνπ δηθηχνπ, ζηελ πξνηέξα ηνπ θαηάζηαζε.  
  
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη : 
 
α. Ζ πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C12/15. 

β. Ζ επηπέδσζε θαη ζπκπχθλσζε ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ε δηαβξνρή ηεο 
πξηλ απφ ηελ ζθπξνδέηεζε. 

γ. Ο θαζαξηζκφο ησλ παξεηψλ ηνπ ππάξρνληνο ζθπξνδέκαηνο εθαηέξσζελ ηνπ νξχγκαηνο απφ 
ραιαξά πιηθά 

δ. Ζ δηάζηξσζε θαη ζπκπχλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο  απνθαηάζηαζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ, πάρνπο ίζνπ 
κε ην απνμεισζέλ, θαη ε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο επηθαλείαο έηζη ψζηε λα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο  
κε ηελ πεξηβάιινπζα επίζηξσζε (πθή, ζπλέρεηα ζθνηηψλ, αξκψλ θιπ).   

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) αλαθαηαζθεπήο πεδνδξνκίνπ απφ ζθπξφδεκα.  

       
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΓΔΚΑ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 Αξηζκεηηθώο:   10,30   
 
 
 

Α.Σ. 15 

 
Άξζξν ΤΓΡ 5.05 Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν 

ιαηνκείνπ 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6068 

 
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).  

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο, βάζεη ησλ γξακκψλ πιεξσκήο ηνπ 

νξχγκαηνο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε. 
 
5.05.01   Γηα ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο έσο 50 cm 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΛΔΠΣΑ 

                        Αξηζκεηηθώο:    14,49 [*]                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 



 21  

Α.Σ. 16 

 
Άξζξν ΤΓΡ 5.05 Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν 

ιαηνκείνπ 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6068 

 
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).  

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο, βάζεη ησλ γξακκψλ πιεξσκήο ηνπ 

νξχγκαηνο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε. 
 
5.05.02   Γηα ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:   ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΛΔΠΣΑ 
 Αξηζκεηηθώο:  13,39 [*]                                                   

 
 
 
 
Α.Σ. 17 

 
Άξζξν ΤΓΡ 5.07  ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6069 

 
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. Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άκκνπ ιαηνκείνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

β. Ζ πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζην φξπγκα. 

γ. Ζ 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 (m

3
) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε 

γξακκέο πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ) 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΛΔΠΣΑ 

             Αξηζκεηηθώο:   13,39 [*]                                                               
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Α.Σ. 18 

 
Άξζξν ΤΓΡ 5.10  Φίιηξα ζηξαγγηζηεξίσλ απφ δηαβαζκηζκέλα αδξαλή 
 (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2815) 
 
Καηαζθεπή θίιηξσλ απνζηξάγγηζεο απν θαηάιιεια δηαβαζκηζκέλα ζξαπζηά αδξαλή, κνλνβαζκίσλ ή 
δηβαζκίσλ, γξακκηθψλ ζηξαγγηζηεξίσλ (πεξηβνιή δηάηξεησλ ζσιήλσλ, πιήξσζε απνζηξαγγηζηηθψλ 
ηάθξσλ) θαη επηθαλεηαθψλ απνζηξαγγίζεσλ (θίιηξα πξαλψλ, ζηξψζεηο ζηξάγγηζεο κε ή ρσξίο 
γεσζπλζεηηθά θ.ιπ.), ζηηο ζέζεηο θαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ κειέηε, 
ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-03-02-00 ‘’Φίιηξα ζηξαγγηζηεξίσλ απφ δηαβαζκηζκέλα αδξαλή’’. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα αδξαλψλ ηεο πξνβιεπφκελεο θνθθνκεηξηθήο 
δηαβάζκηζεο, ε κεηαθνξά ηνπο ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ε πξνζέγγηζε, 
ε δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζή ηνπο (ειαθξά ζηελ πεξίπησζε ησλ γξακκηθψλ ζηξαγγηζηεξίσλ, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε γηα ηηο απνζηξαγγηζηηθέο ζηξψζεηο). 
 
Δπηκέηξεζε εληφο ησλ νξίσλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο κειέηεο (δηαηνκή γξακκηθνχ ζηξαγγηζηεξίνπ, πάρνο 
απνζηξαγγηζηηθήο ζηξψζεο). Καηά ηελ επηκέηξεζε ηνπ φγθνπ ηνπ θίιηξνπ ησλ γξακκηθψλ 
ζηξαγγηζηεξίσλ ζα αθαηξείηαη ε δηαηνκή ηνπ δηαηξήηνπ ζσιήλα. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ηνπνζεηεκέλνπ πιηθνχ θίιηξνπ 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 Αξηζκεηηθώο:    9,30 

 
 
 
Α.Σ. 19 

 
Άξζξν ΟΓΟ Β-64.2  Γεσχθαζκα δηαρσξηζκνχ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΗΚ-7914) 
 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε κε πθαληνχ γεσπθάζκαηνο απφ ίλεο πνιππξνππιελίνπ γηα ηνλ 
gr/m

2
, 

kΝ/m (θαηά ΔΛΟΣ EN ISO 10319), επηκήθπλζεο ζ
θαηά ΔΛΟΣ EN ISO N (θαηά ΔΛΟΣ EN ISO 12236 θαη πάρνπο 1,25 
mm (θαηά ΔΝ ΗSO 9864). 
 
ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 

 ε πξνκήζεηα ηνπ γεσπθάζκαηνο επί ηφπνπ θαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ηνπ 

 ην πξνζσπηθφ, ν εμνπιηζκφο θαη ηα κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

 ε εθηχιημε, ηάλπζε θαη πξνζσξηλή ζηεξέσζε ηνπ γεσπθάζκαηνο 

 ε επηθάιπςε ησλ παξαθεηκέλσλ θχιισλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 20 cm θαη ε ζπξξαθή  

Δπηζεκαίλεηαη ε αλάγθε ρξήζεο θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ θαη κέζσλ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ 
θζνξέο ζην γεσχθαζκα. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν επηθάλεηαο δηαρσξηζκνχ κε γεσχθαζκα. 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΔΝΑ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 Αξηζκεηηθώο:    1,80 
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Α.Σ. 20 

 
Άξζξν ΤΓΡ 6.01  Λεηηνπξγία εξγνηαμηαθψλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ 
 
Λεηηνπξγία θνξεηψλ ή θηλεηψλ εξγνηαμηαθψλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ γηα ηελ απνζηξάγγηζε 
εηζξεφλησλ ή ππνγείσλ πδάησλ θαη ηελ άληιεζε βνξβφξνπ θαη ιπκάησλ  θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
δηαθφξσλ εξγαζηψλ  ηνπ έξγνπ, εθ' φζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ή κεηά απφ έγγξαθε 
εληνιή ηεο Τπεξεζίαο θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηηο ΔΣΔΠ 08-10-01-00 ''Δξγνηαμηαθέο αληιήζεηο 
πδάησλ'' θαη 08-10-02-00 ''Αληιήζεηο Βνξβφξνπ - Λπκάησλ''. 
 
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
α. Ζ πξνζθφκηζε ζηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαηάιιειεο ηζρχνο 

γηα ην εθάζηνηε καλνκεηξηθφ χςνο θαη παξνρή πνπ απαηηνχληαη θαη ησλ αλαιφγσλ ζσιελψζεσλ, 
ζπζθεπψλ θαη εμαξηεκάησλ  

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

αληιίαο θαη ησλ ζσιελψζεσλ 
δ. Ζ δηάλνημε πξνζσξηλήο ηάθξνπ απαγσγήο ησλ αληινπκέλσλ λεξψλ πξνο ππάξρνληα απνδέθηε 
ε. Οη κεηαθηλήζεηο ηεο αληιίαο θαη ησλ ζσιελψζεσλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ 
ζη. Οη ζηαιίεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 
 
Σηκή αλά ψξα (h) ιεηηνπξγίαο ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ έγθξηζε 
ηεο Τπεξεζίαο, κε βάζε αλαιπηηθά ζηνηρεία θαηαγξαθήο ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο, εμήο: 
 
6.01.01  Αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα diesel ή βελδηλνθίλεηα.  

 
6.01.01.04   Ηζρχνο 5,0 έσο 10,0 ΖΡ 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6109 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:     ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

  Αξηζκεηηθώο:     9,30 

 
 

 
Α.Σ. 21 

 
Άξζξν ΤΓΡ 7.06    Αληηζηεξίμεηο παξεηψλ ράλδαθνο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα  

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6103 

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

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

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

γ. Ζ ζπλαξκνιφγεζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε ησλ πεηαζκάησλ. 

δ. Ζ ζηαδηαθή εμφιθεζή θαηά ηελ επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο 

ε. Οη πάζεο θχζεσο θζνξέο ησλ πεηαζκάησλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο 
 
Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m

2
) ηνπνζεηεζέλησλ  ακθηπιεχξσλ πεηαζκάησλ 

αληηζηήξημεο (κε 1,00 m
2
 πεηάζκαηνο αληηζηεξίδνληαη 2,00 m

2
 παξεηψλ νξχγκαηνο). Δπηκεηξάηαη κφλν 
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ην ηκήκα ηνπ πεηάζκαηνο πάλσ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη 20 cm πάλσ 
απφ ηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο. 
 
Δπηζήκαλζε:  Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλνλ φηαλ πξνβιέπεηαη ξεηά ζηελ κειέηε ηνπ 

έξγνπ.  

 

Tηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
)  ηνπνζεηεζέλησλ πεηαζκάησλ αληηζηήξημεο. 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΣΡΗΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 Αξηζκεηηθώο:    34,60 

 
 
 
Α.Σ. 22 

 
Άξζξν ΤΓΡ 9.01   Ξπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη επηπέδσλ επηθαλεηψλ 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6301 

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

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

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

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

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

- Ζ επάιεηςε ηνπ μπινηχπνπ κε πιηθφ δηεπθφιπλζεο ηεο απνθφιιεζεο 
- Ζ πιήξεο απνζπλαξκνιφγεζε ησλ θαινππηψλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ θαζνξηδνκέλνπ απφ ηελ 

κειέηε ρξφλνπ παξακνλήο ηνπο, θαζψο θαη ε ζπγθέληξσζε, ζπζθεπαζία, θφξησζε θαη κεηαθνξά 
ησλ πιηθψλ. 

- Ο πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ πξνεμέρνληα ζηνηρεία πξφζδεζεο 
(ηδαβέηεο, θαξθηά, ζχξκαηα θιπ). 

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

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

- Ζ θζνξά θαη ε απνκείσζε ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ θαη θαινππηψλ. ε 
θακκία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θζαξκέλσλ ή παξακνξθσκέλσλ πιηθψλ (μπιείαο, 
κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θιπ)  

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

- Ζ δαπάλε ησλ πιηθψλ πξφζδεζεο, ζηεξέσζεο, θαη ζπλδέζεσλ πάζεο θχζεσο 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλαπηπγκέλεο επηθάλεηαο ζε επαθή κε ην ζθπξφδεκα. 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΟΚΣΩ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΛΔΠΣΑ 

 Αξηζκεηηθώο:    8,20 
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Α.Σ. 23 

 
Άξζξν 9.10 Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  
 
Παξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1, ηνπ 
Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ) θαη ηνπ Δ.Κ.Ω.. (εθ' φζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1), θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Μειέηεο.  
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε  θαηαζθεπή ησλ θαινππηψλ επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ΝΔΣ 
ΤΓΡ. 
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
 
α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο, 

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

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε  δαπάλε ηεο 
εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ 
αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε.  ε νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε 
πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα. 
 
Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ 
επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ  ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά 
κε δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ. 

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

θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο. 
 
γ. Ζ  ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο (ηειηθήο ή 

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

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

ζηήζηκν θαη ε επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη 
απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεχκαηνο ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ 
ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  

 
ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ 

(ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν). 
 
Οη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ησλ 
θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ησλ κηθξψλ απνκαθξπζκέλσλ ηερληθψλ 
έξγσλ, γηα ηα νπνία εθαξκφδεηαη ε πξνζαχμεζε ηηκήο πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν ΤΓΡ 9.13), ηελ 
νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο 
θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελφηεηα ρψξνπ, 
πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ 
αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 
 
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ: 
 
01-01-01-00:  Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  
01-01-02-00:  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-03-00:  πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 
Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, 
εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. 
 

 
9.10.04 Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20   
  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο   ΤΓΡ 6327 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΟΓΓΟΝΣΑ ΓΤΟ 
  Αξηζκεηηθώο:    82,00 
 

 
 
Α.Σ. 24 

 
Άξζξν ΤΓΡ 9.26  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ  

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6311 
 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο πάζεο θχζεσο 
θαηαζθεπψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ, κνξθήο δηαηνκψλ θαη θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά 
πιέγκαηα) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, δηακφξθσζή ηνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε 
ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε 
εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ" 
 
Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο επηθαλείαο 
έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 
 
Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ Οπιηζκνχ. 
Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε 
κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ 
έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ.  
 
Οη Πίλαθεο ζα ζπληάζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο 
δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε 
ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα 
κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ 
νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ 
νπιηζκψλ. 
 
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ-
2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο 
ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 
 
 
 
 
 
 

Ολνκ.  
δηάκεηξνο 

(mm) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 
δηαηνκή  
(mm

2
) 

 

Ο
λ
ν
κ
.
  
κ
ά
δ
α
/
 
κ
έ
η
ξ

Ράβδνη 
Κνπινύξεο θαη 

επζπγξακκηζκέλα 
πξνϊόληα 

Ζιεθηξν-
ζπγθνιιεκέλα 
πιέγκαηα θαη 
δηθηπώκαηα 

 

B500C B500Α B500C B500Α B500C  

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 
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ηελ ηηκή κνλάδαο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ 
νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 

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

 Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.  

 Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
απφ ηελ κειέηε πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, θαζψο θαη αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), 
εθηφο αλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ. 

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

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

 Ζ απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . 
 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:     ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΟΚΣΩ ΛΔΠΣΑ 

 Αξηζκεηηθώο:    0,98 

 

 

 

Α.Σ. 25 

 
Άξζξν ΤΓΡ 9.30.Ν Σππηθά θξεάηηα αεξεμαγσγνχ 
 

        Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο 50% ΤΓΡ-6329 +  50% ΤΓΡ-6311 
 
Πιήξεο θαηαζθεπή ηππηθνχ θξεαηίνπ αεξεμαγσγνχ, ζε νπνηνδήπνηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη 
αλεμαξηήησο ηνπ βάζνπο ηεο ζσιελνγξακκήο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο ΔΣΔΠ αλά επί κέξνπο αληηθείκελν εξγαζηψλ. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηνλ εληνπηζκφ αγσγψλ θαη δηθηχσλ 

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

 νη απαηηνχκελεο θαζαηξέζεηο - απνμειψζεηο 

 νη ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο 

 νη απαηηνχκελεο εμπγηαληηθέο ζηξψζεηο έδξαζεο ηνπ θξεαηίνπ 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 
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 νη θαηαζθεπέο απφ άνπιν θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνπ απαξηίδνπλ ην θξεάηην (ζθπξφδεκα 
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, ζηδεξνπιηζκφο, μπιφηππνη, πξφζκηθηα), ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 
Μειέηεο   

 νη απαηηνχκελεο εζσηεξηθέο δηακνξθψζεηο ηνπ θξεαηίνπ, θαη ζηήξημεο / αγθχξσζεο ησλ 
ζσιελψζεσλ  

 ε κφλσζε ησλ εμσηεξηθψλ παξεηψλ ηνπ θξεαηίνπ κε  αζθαιηηθή επάιεηςε 

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

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

 ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζσιήλα αεξηζκνχ (φηαλ πξνβιέπεηαη) 

 ε επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο δηαθέλνπ ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ 

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

 ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο ηεο ζσιελνγξακκήο απφ PE κε ηηο ζπζθεπέο ηνπ θξεαηίνπ 

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

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

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ. 
 
9.30.01.Ν1 Σχπνπ Φα-1, εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 1,20κ Υ 1,20κ 
 

ΔΤΡΩ   Οινγξάθωο :  ΥΗΛΗΑ ΓΗΑΚΟΗΑ 

 Αξηζκεηηθώο : 1.200,00 
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Α.Σ. 26 

 
Άξζξν ΤΓΡ 9.30.Ν Σππηθά θξεάηηα αεξεμαγσγνχ 
 

        Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο 50% ΤΓΡ-6329 +  50% ΤΓΡ-6311 
 
Πιήξεο θαηαζθεπή ηππηθνχ θξεαηίνπ αεξεμαγσγνχ, ζε νπνηνδήπνηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη 
αλεμαξηήησο ηνπ βάζνπο ηεο ζσιελνγξακκήο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο ΔΣΔΠ αλά επί κέξνπο αληηθείκελν εξγαζηψλ. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηνλ εληνπηζκφ αγσγψλ θαη δηθηχσλ 

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

 νη απαηηνχκελεο θαζαηξέζεηο - απνμειψζεηο 

 νη ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο 

 νη απαηηνχκελεο εμπγηαληηθέο ζηξψζεηο έδξαζεο ηνπ θξεαηίνπ 

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

 νη απαηηνχκελεο εζσηεξηθέο δηακνξθψζεηο ηνπ θξεαηίνπ, θαη ζηήξημεο / αγθχξσζεο ησλ 
ζσιελψζεσλ  

 ε κφλσζε ησλ εμσηεξηθψλ παξεηψλ ηνπ θξεαηίνπ κε  αζθαιηηθή επάιεηςε 

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

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

 ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζσιήλα αεξηζκνχ (φηαλ πξνβιέπεηαη) 

 ε επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο δηαθέλνπ ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ 

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

 ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο ηεο ζσιελνγξακκήο απφ PE κε ηηο ζπζθεπέο ηνπ θξεαηίνπ 

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

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

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ. 
 
9.30.01.Ν2 Σχπνπ Φα-2, εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 2,00κ Υ 1,50κ 
 

ΔΤΡΩ   Οινγξάθωο :  ΓΤΟ ΥΗΛΗΑΓΔ ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ 

 Αξηζκεηηθώο : 2.370,00 
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Α.Σ. 27 

 
Άξζξν ΤΓΡ 9.31.Ν Σππηθά θξεάηηα εθθέλσζεο 

        Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο 50% ΤΓΡ-6327 +  50% ΤΓΡ-6311 
 

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

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηνλ εληνπηζκφ αγσγψλ θαη δηθηχσλ 

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

 νη απαηηνχκελεο θαζαηξέζεηο - απνμειψζεηο 

 νη ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο 

 νη απαηηνχκελεο εμπγηαληηθέο ζηξψζεηο έδξαζεο ηνπ θξεαηίνπ 

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

 νη απαηηνχκελεο εζσηεξηθέο δηακνξθψζεηο ηνπ θξεαηίνπ, θαη ζηήξημεο / αγθχξσζεο ησλ 
ζσιελψζεσλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο 

 ε κφλσζε ησλ εμσηεξηθψλ παξεηψλ ηνπ θξεαηίνπ κε αζθαιηηθή επάιεηςε 

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

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

 ε θαηαζθεπή δηάηαμεο εθθέλσζεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο πξνο θαηάιιειν απνδέθηε (ζσιήλαο 
Φ63, εηδηθά ηεκάρηα, ζχλδεζε θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλα) 

 ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζσιήλα αεξηζκνχ (φηαλ πξνβιέπεηαη) 

 ε επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο δηαθέλνπ ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ 

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

 ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο ηεο ζσιελνγξακκήο απφ PE κε ηηο ζπζθεπέο ηνπ θξεαηίνπ 

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

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη ε ρπηνζηδεξή ζπξηαξσηή δηθιείδα θαη ην ηεκάρην εμάξκσζεο, πνπ 
πιεξψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ. 
 

9.31.01.Ν1 Σχπνπ Φεθ-1, εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 1,20κ Υ 1,20κ 
 
ΔΤΡΩ   Οινγξάθωο :    ΥΗΛΗΑ ΓΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ 

 Αξηζκεηηθώο : 1.250,00 
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Α.Σ. 28 

 
Άξζξν ΤΓΡ 9.31.Ν Σππηθά θξεάηηα εθθέλσζεο 

        Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο 50% ΤΓΡ-6327 +  50% ΤΓΡ-6311 
 

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

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηνλ εληνπηζκφ αγσγψλ θαη δηθηχσλ 

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

 νη απαηηνχκελεο θαζαηξέζεηο - απνμειψζεηο 

 νη ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο 

 νη απαηηνχκελεο εμπγηαληηθέο ζηξψζεηο έδξαζεο ηνπ θξεαηίνπ 

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

 νη απαηηνχκελεο εζσηεξηθέο δηακνξθψζεηο ηνπ θξεαηίνπ, θαη ζηήξημεο / αγθχξσζεο ησλ 
ζσιελψζεσλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο 

 ε κφλσζε ησλ εμσηεξηθψλ παξεηψλ ηνπ θξεαηίνπ κε αζθαιηηθή επάιεηςε 

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

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

 ε θαηαζθεπή δηάηαμεο εθθέλσζεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο πξνο θαηάιιειν απνδέθηε (ζσιήλαο 
Φ63, εηδηθά ηεκάρηα, ζχλδεζε θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλα) 

 ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζσιήλα αεξηζκνχ (φηαλ πξνβιέπεηαη) 

 ε επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο δηαθέλνπ ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ 

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

 ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο ηεο ζσιελνγξακκήο απφ PE κε ηηο ζπζθεπέο ηνπ θξεαηίνπ 

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

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη ε ρπηνζηδεξή ζπξηαξσηή δηθιείδα θαη ην ηεκάρην εμάξκσζεο, πνπ 
πιεξψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ. 
 

9.31. 01.Ν2 Σχπνπ Φεθ-2.1, εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 2,00κ Υ 1,50κ 
 

ΔΤΡΩ   Οινγξάθωο :    ΓΤΟ ΥΗΛΗΑΓΔ ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ 
 Αξηζκεηηθώο : 2.400,00 
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Α.Σ. 29 

 
Άξζξν ΤΓΡ 9.31.Ν Σππηθά θξεάηηα εθθέλσζεο 

        Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο 50% ΤΓΡ-6327 +  50% ΤΓΡ-6311 
 

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

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηνλ εληνπηζκφ αγσγψλ θαη δηθηχσλ 

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

 νη απαηηνχκελεο θαζαηξέζεηο - απνμειψζεηο 

 νη ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο 

 νη απαηηνχκελεο εμπγηαληηθέο ζηξψζεηο έδξαζεο ηνπ θξεαηίνπ 

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

 νη απαηηνχκελεο εζσηεξηθέο δηακνξθψζεηο ηνπ θξεαηίνπ, θαη ζηήξημεο / αγθχξσζεο ησλ 
ζσιελψζεσλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο 

 ε κφλσζε ησλ εμσηεξηθψλ παξεηψλ ηνπ θξεαηίνπ κε αζθαιηηθή επάιεηςε 

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

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

 ε θαηαζθεπή δηάηαμεο εθθέλσζεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο πξνο θαηάιιειν απνδέθηε (ζσιήλαο 
Φ63, εηδηθά ηεκάρηα, ζχλδεζε θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλα) 

 ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζσιήλα αεξηζκνχ (φηαλ πξνβιέπεηαη) 

 ε επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο δηαθέλνπ ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ 

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

 ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο ηεο ζσιελνγξακκήο απφ PE κε ηηο ζπζθεπέο ηνπ θξεαηίνπ 

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

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη ε ρπηνζηδεξή ζπξηαξσηή δηθιείδα θαη ην ηεκάρην εμάξκσζεο, πνπ 
πιεξψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ. 
 

9.31. 01.Ν3 Σχπνπ Φεθ-2.2, εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 2,00κ Υ 2,00κ 
 
ΔΤΡΩ   Οινγξάθωο :    ΣΡΔΗ ΥΗΛΗΑΓΔ 

 Αξηζκεηηθώο : 3.000,00 
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Α.Σ. 30 

 
Άξζξν ΤΓΡ 9.32.Ν Σππηθά θξεάηηα δηθιίδσλ 

Κσδηθφο  Αλαζεψξεζεο 50% ΤΓΡ-6329 + 50% ΤΓΡ-6311 
 

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

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηνλ εληνπηζκφ αγσγψλ θαη δηθηχσλ 

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

 νη απαηηνχκελεο θαζαηξέζεηο - απνμειψζεηο 

 νη ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο 

 νη απαηηνχκελεο εμπγηαληηθέο ζηξψζεηο έδξαζεο ηνπ θξεαηίνπ 

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

 νη απαηηνχκελεο εζσηεξηθέο δηακνξθψζεηο ηνπ θξεαηίνπ, θαη ζηήξημεο / αγθχξσζεο ησλ 
ζσιελψζεσλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο 

 ε κφλσζε ησλ εμσηεξηθψλ παξεηψλ ηνπ θξεαηίνπ κε αζθαιηηθή επάιεηςε 

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

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

 ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζσιήλα αεξηζκνχ (φηαλ πξνβιέπεηαη) 

 ε επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο δηαθέλνπ ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ 

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

 ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο ηεο ζσιελνγξακκήο απφ PE κε ηηο ζπζθεπέο ηνπ θξεαηίνπ 

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

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

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ. 
 

9.32.01.Ν Σχπνπ Φδ-1, εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 1,20κ Υ 1,20κ 
 

ΔΤΡΩ   Οινγξάθωο : ΥΗΛΗΑ ΓΗΑΚΟΗΑ 
 Αξηζκεηηθώο : 1.200,00 

 
 
 

Α.Σ. 31 

 
Άξζξν ΤΓΡ 10.10 ηεγαλνπνηεηηθέο επαιείςεηο θαη επηζηξψζεηο επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6401 
 

Δπαιείςεηο/επηζηξψζεηο επηθαλεηψλ απφ ζθπξφδεκα γηα ηελ απνθπγή δηαξξνψλ θαη ηελ πξνζηαζία 
ηεο θαηαζθεπήο απφ ηελ δηείζδπζε πγξαζίαο κε ηελ εθαξκνγή ησλ Αξρψλ θαη Μεζφδσλ πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-9 (πδξνθνβηθφο εκπνηηζκφο, επηζηξψζεηο), ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε, κε ρξήζε πιηθψλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-2 πνπ θέξνπλ ζήκαλζε CE. 
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ηα ππνάξζξα ηνπ παξφληνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζηα ησλ πιηθψλ, ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο 
επηθαλείαο  ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ ξχπνπο θαη ραιαξά πιηθά θαη ε εθαξκνγή ησλ πιηθψλ ζχκθσλα κε 
ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πεξαησκέλεο εξγαζίαο 
 
 
10.10.03 Δχθακπην ειαζηηθφ ηζηκελνεηδέο θνλίακα πγξνκφλσζεο επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο 

πνπ ππφθεηληαη ζε κηθξνχ εχξνπο ξεγκάησζε θαη κεηαθηλήζεηο, θαηεγνξίαο Α1/Α2 - 
Β1/Β2 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-2, θαηάιιειν γηα επαθή κε πφζηκν λεξφ.    

 

ΔΤΡΩ   Οινγξάθωο:   ΔΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

   Αξηζκεηηθώο:  20,60  

 
 
 
Α.Σ. 32 

 
Άξζξν ΤΓΡ 10.15  θξάγηζε αξκψλ δηαθνπήο ζθπξνδέηεζεο κε πδξνδηνγθνχκελε πνιπκεξή καζηίρε  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6370 
       
θξάγηζε αξκψλ δηαθνπήο ζθπξνδέηεζεο ζηνηρείσλ ζηά νπνία δελ πξνβιέπνληαη πδξνθξαγέο, 
(waterstops) κε καζηίρε πνιπκεξνχο βάζεο πνπ δηνγθψλεηαη φηαλ έξρεηαη ζε επαθή κε ην λεξφ, 
εθαξκνδφκελε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή, ζηηο ζέζεη ηεο θαηαζθεπήο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηελ κειέηε. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
 ε πξνκήζεηα ηεο πδξνδηνγθνχκελεο πνιπκεξνχο καζηίρεο 

 ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο εθαξκνγήο απφ ξχπνπο θαη ζαζξά πιηθά 

 ε εθαξκνγή κε πηζηφιη ρεηξφο ή αέξα θαηά κήθνο ηνπ αξκνχ δηαθνπήο, ζην κέζνλ ηεο δηαηνκήο, 
ζπλερνχο ισξίδαο πιηθνχ κε αλάισζε 0,07 - 0,10 lt αλά ηξέρνλ κέηξν (εμαξηάηαη απφ ηελ 
νκαιφηεηα ηνπ αξκνχ) 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εθαξκνγή πιηθψλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο, φηαλ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ κειέηε, 
δελ επηκεηξάηαη σο ηδηαίηεξε εξγαζία.  

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν αξκνχ (κκ). 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:     ΟΚΣΩ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΛΔΠΣΑ 

 Αξηζκεηηθώο:    8,20 

 
 
Α.Σ. 33 

 
Άξζξν ΤΓΡ 11.05  Καηαζθεπέο απφ ραιχβδηλα πξνθίι θαη ιακαξίλεο, ρσξίο ηελ αληηζθσξηαθή 

πξνζηαζία θαη ηελ βαθή, επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6751 
 
Καηαζθεπή ζηνηρείσλ απφ δνκηθφ ράιπβα, απφ ηππνπνηεκέλεο ή κή δηαηνκέο θαη ραιπβδφθπιια 
δηαθφξσλ παρψλ, πνηφηεηαο S235J θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10025.  
 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ ράιπβα, ησλ αλαισζίκσλ ζπγθφιιεζεο θαη θνπήο, ησλ 
εμαξηεκάησλ ζχλδεζεο ζηεξέσζεο θιπ (θνριίεο θιπ), ε επεμεξγαζία, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα 
ζηελ κειέηε, ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ ή/θαη ελ κέξεη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε 
πξνζπλαξκνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ε θφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ πξνο 
νξηζηηθή ζπλαξκνιφγεζε/ηνπνζέηεζε (ε νπνία ηηκνινγείηαη ηδηαίηεξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν ΤΓΡ 
11.09). 
 
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή: 
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(α)  ζηηο θέξνπζεο θαη κή θαηαζθεπέο απφ δνκηθφ ράιπβα, ησλ πδξαπιηθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε.   
 
(β) ζηελ θαηαζθεπή ζπξνθξαγκάησλ, ζπζθεπψλ ξπζκίζεσο ξνήο αλνηθηψλ δησξχγσλ (ηχπνπ AVIS, 

AVIO, AMIL θιπ), δνθψλ εκθξάμεσο αλνηγκάησλ θαη εζραξψλ παξαθξάηεζεο 
θεξηψλ/επηπιεφλησλ (trash racks), βάζεη εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ.  

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δαπάλε ζρεδηαζκνχ ησλ θαηαζθεπψλ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ (β), θαζψο θαη ηα 
ηπρφλ δηθαηψκαηα επί ζρεηηθψλ επξεζηηερληψλ, δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ. 
    
Αλαιφγσο ηνπ απαηηνχκελνπ βαζκνχ επεμεξγαζίαο ησλ κνξθνραιχβσλ θαη ηεο πξνβιεπφκελεο 
αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο θαη βαθήο έρνπλ εθαξκνγή ηα αθφινπζα επηκέξνπο άξζξα.   
   
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) πιήξσο απνπεξαησκέλεο θαηαζθεπήο, βάζεη δπγνινγίνπ ή αλαιπηηθψλ 
ππνινγηζκψλ ηνπ βάξνπο. 
 
11.05.03 Καηαζθεπέο κε επμεκέλε κεραλνπξγηθή επεμεξγαζία (εξγαζία ηφξλνπ, θξέδαο, 

θπιίλδξνπ, boring) 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6751 
 

Σν άξζξν έρεη εθαξκνγή ζηηο θαηαζθεπέο πνπ απαηηνχλ πξφζζεηε κεραλνπξγηθή 
επεμεξγαζία κε ρξήζε δηακνξθσηηθνχ θπιίλδνπ, ηφξλνπ, θξέδαο, παληνγξάθνπ, 
πξεζζψλ θιπ κεραλεκάησλ επεμεξγαζίαο κεηάιινπ (π.ρ. θαηαζθεπή εδξάλσλ, αμφλσλ, 
αζπίδσλ ηνμσηψλ ζπξνγξαγκάησλ, νδνλησηψλ θαλφλσλ, θνριηψλ, απιψλ κεραληζκψλ 
θιπ). 
 
ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ράιπβα πνηφηεηνο S355J ε ηηκή πξνζαπμάλεηαη θαηά 0,25 
€/kg.  
Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν ε θαηαζθεπή κεραληζκψλ αλχςσζεο 
ζπξνθξαγκάησλ, ε ηηκνιφγεζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη θαηά πεξίπησζε κε βάζε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο απηψλ, κε ηελ ζχληαμε ηδηαηηέξσλ 
ζπλνπηηθψλ άξζξσλ (πξνκήζεηα, ζπλαξκνιφγεζε θαη εγθαηάζηαζε κεραληζκψλ, 
θηλεηεξίσλ δηαηάμεσλ, απηνκαηηζκψλ θιπ, ξπζκίζεηο θαη έιεγρνο ιεηηνπξγίαο) 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:     ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

  Αξηζκεηηθώο:    4,50 

 
 
 
Α.Σ. 34 

 
Άξζξν ΤΓΡ 11.06   Ακκνβνιή/κεηαιινβνιή ραιπβδίλσλ θαηαζθεπψλ 

  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6751 
 
Ακκνβνιή ή κεηαιινβνιή ζηνηρείσλ θαηαζθεπήο απφ ράιπβα ζε βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε πνηφηεηαο 
SA 2 ½, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 8504-1. ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-07-02-01 
"Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ζηδεξνθαηαζθεπψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ". 
  
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ακκνβνιή ησλ θαηαζθεπψλ πξν ηεο εθαξκνγήο ησλ ζηξψζεσλ αληηδηαβξσηηθήο 
πξνζηαζίαο είλαη ππνρξεσηηθή. 
 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) έηνηκεο θαηαζθεπήο. 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:     ΔΗΚΟΗ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ 

 Αξηζκεηηθώο:    0,21 
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Α.Σ. 35 

 
Άξζξν ΤΓΡ 11.07   Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ραιπβδίλσλ θαηαζθεπψλ 

  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6751 
 
Αληηζθσξηαθή/αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ραιπβδίλσλ θαηαζθεπψλ κεηά ηελ δηακφξθσζε ησλ 
ζηνηρείσλ ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηνχ θαη πξηλ ηελ πξνζθφκηζή ηνπο ζην εξγνηάμην 
γηα ηελ ηειηθή ζπλαξκνιφγεζε θαη αλέγεξζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-07-02-01 
"Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ζηδεξνθαηαζθεπψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ". 
 
Δάλ πξνβιέπνληαη ζπγθνιιήζεηο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ή εάλ πξνθιεζνχλ εθδνξέο ησλ επηθαλεηψλ 
ησλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ θνξηνεθθφξησζή ηνπο, ζα γίλεηαη ηνπηθή απνθαηάζηαζε ηεο αληηδηαβξσηηθήο 
πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ΔΣΔΠ 08-07-02-01 "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία 
ζηδεξνθαηαζθεπψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ". 
 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) έηνηκεο θαηαζθεπήο 
 
11.07.02  Δθαξκνγή  ζεξκνχ γαιβαλίζκαηνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 1641, κε πάρνο επηθάιπςεο 75 

κm (κηθξά).  
 
Δθαξκνγή ζεξκνχ γαιβαλίζκαηνο (hot dip galvanizing) ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, κε ηελ 
αθφινπζε δηαδηθαζία: απνιίπαλζε ηεο θαηαζθεπήο, απνμείδσζε θαη έθπιπζε, εκβάπηηζε 
ζε ζεξκφ ηήγκα ςεπδαξγχξνπ, ςχμε κε λεξφ ή αέξα θαη θαζαξηζκφο απφ πεξίζζεηεο 
ςεπδαξγχξνπ.   

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ 

  Αξηζκεηηθώο:   0,31 

 
 
Α.Σ. 36 

 
Άξζξν ΤΓΡ 11.08  Σειηθή βαθή ραιπβδίλσλ θαηαζθεπψλ 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6751 
 
Σειηθή βαθή ραιπβδίλσλ θαηαζθεπψλ ζην εξγνζηάζην ή ην εξγνηάμην, ζε δχν ζηξψζεηο, κε ζπλνιηθφ 
πάρνο μεξνχ πκέλα ρξψκαηνο (SFT) ηνπιάρηζηνλ 125 κm, ζε απφρξσζε ηεο επηινγήο ηεο 
Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-07-02-01 "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ζηδεξνθαηαζθεπψλ 
πδξαπιηθψλ έξγσλ".    
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην παξφλ άξζξν δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ βαθή ζσιελψζεσλ. 
 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) έηνηκεο θαηαζθεπήο 
 
11.08.02  Σειηθή βαθή ραιπβδίλσλ θαηαζθεπψλ ζε επαθή κε επεμεξγαζκέλν ή κε πφζηκν λεξφ. 

 
Δθαξκνγή ζε ραιχβδηλεο θαηαζθεπέο ππφ ζπλζήθεο έθζεζεο Καηεγνξίαο Β, ζχκθσλα κε 
ηελ ΔΣΔΠ 08-07-02-01. Δλδεηθηηθψο κε ρξήζε θαη ζηηο δχν ζηξψζεηο κε ακηληθνχ πιηθνχ 
θαζαξήο επνμεηδηθήο ξεηίλεο, δχν ζπζηαηηθψλ 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΔΗΚΟΗ ΣΡΗΑ ΛΔΠΣΑ 

  Αξηζκεηηθώο:    0,23 
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Α.Σ. 37 

 
Άξζξν ΤΓΡ 11.09   πλαξκνιφγεζε - εγθαηάζηαζε κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ 

  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6751 
 
Σν παξφλ άξζξν αλαθέξεηαη ζηελ ηειηθή ζπλαξκνιφγεζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηελ 
ηνπνζέηεζε/εγθαηάζηαζε ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε ζεζεηο, κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ πνπ 
έρνπλ πξνζθνκηζζεί έηνηκεο ή εκηέηνηκεο απφ ην εξγνζηάζην θαη έρνπλ ήδε βαθεί. 
 
πκπεξηιακβάλνληαη ε απαζρφιεζε εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, γεξαλψλ θιπ αλπςσηηθψλ δηαηάμεσλ, 
ηα απαηηνχκελα ηθξηψκαηα θαη βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο γηα ηελ αλέγεξζε, ε ρξήζε γξχιισλ θαη 
λαπηηθψλ θιεηδηψλ, νη απαηηνχκελεο αγθπξφβηδεο, ην κε κή ζπξξηθλνχκελν θνλίακα γηα ηελ έδξαζε 
ησλ πεικάησλ ή ηελ πάθησζε ζηνηρείσλ ζην ζθπξφδεκα, ε ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο θαη ε 
απνθαηάζηαζε ηπρφλ θζνξψλ ζηελ βαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ. 
 
Σα ηπρφλ απαηηνχκελα πζηεξφρπηα ζθπξνδέκαηα (ζθπξνδέκαηα δεπηέξνπ ζηαδίνπ), επηκεηξψληαη θαη 
ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα, κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 
 
Σν παξφλ άξζξν δελ έρεη εθαξκνγή γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ξχζκηζε ζπξνθξαγκάησλ θαη ζπζθεπψλ 
ειέγρνπ ξνήο αλνηθηψλ δησξχγσλ, εξγαζίεο νη νπνίεο ηηκνινγνχληαη κε βάζε ην άξζξν ΤΓΡ 11.10 
(αλάινγα κε ην βάξνο ηεο θαηαζθεπήο). 
 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) θαηαζθεπήο κε βάζε αλαιπηηθνχο ππνινγηζκνχο ή δχγηζε. 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:     ΔΗΚΟΗ ΣΡΗΑ ΛΔΠΣΑ 

 Αξηζκεηηθώο:     0,23 

 
 
Α.Σ. 38 

 
Άξζξν 12.11 σιήλεο απνζηξάγγηζεο δηάηξεηνη, ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο, απφ PVC-U  

 
σιήλεο δηάηξεηνη ζηξαγγηζηεξίσλ απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπινρισξίδην (ΡVC-U), 
ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1401-1, ησλ νπνίσλ ε δηάηξεζε εθηείλεηαη ζηα 2/3 ηεο 
επηθαλείαο θαη  γίλεηαη ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο ηνπο.   
 
Οη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή 
δηάκεηξν), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο 
δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ δείθηε δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN. 
 
ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ ζσιήλσλ θαη φισλ ησλ εμαξηεκάησλ ζχλδεζεο θαη 
έδξαζεο, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο  ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ 
δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο ή ζπγθφιιεζεο (θαη ηεο απαηηνχκελεο πξνο ηνχην θφιιαο). 

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

γ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο 
θαη νη ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνχ κε ηα θξεάηηα επίζθεςεο.  

Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ  ε 
ζηξψζε έδξαζεο απφ ζθπξφδεκα, ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε δηαβαζκηζκέλα ζξαπζηά πιηθά 
θίιηξνπ, ην γεσυθαζκα πνπ πεξηβάιιεη ην θίιηξν θαη ε επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο, ζχκθσλα κε ηα 
θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) αμνληθνχ κήθνπο ζσιήλσζεο, αθαηξνπκέλνπ ηνπ κήθνπο ησλ θξεαηίσλ . 
 
12.11.02  σιήλεο απνζηξάγγηζεο δηάηξεηνη απφ ΡVC-U, SDR 41, DN 160 mm  
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6620.3 
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ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 Αξηζκεηηθώο:    9,30 

Α.Σ. 39 

 
Άξζξν ΤΓΡ 12.14 σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο 

ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2: 
 
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. Ζ πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο 
κεηαθνξέο  ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ 
απφ ΡΔ. 

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

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

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

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

Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, αλά ηχπν, 
νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε, σο εμήο: 

 
12.14.01 σιελψζεηο πηέζεσο απφ  ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 100  (κε ειάρηζηε 

απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 
12201-2 

 
12.14.01.26  Ολνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 12,5 atm 
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Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6622.1  
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:   ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ 
  Αξηζκεηηθώο:   9,10 

 
 

 
Α.Σ. 40 

 
Άξζξν ΤΓΡ 12.14 σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο 

ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2: 
 
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. Ζ πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο 
κεηαθνξέο  ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ 
απφ ΡΔ. 

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

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

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

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

Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, αλά ηχπν, 
νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε, σο εμήο: 
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12.14.01 σιελψζεηο πηέζεσο απφ  ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 100  (κε ειάρηζηε 

απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 
12201-2 

 
12.14.01.27  Ολνκ. δηακέηξνπ DN 110 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 12,5 atm 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6622.1  
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ 
  Αξηζκεηηθώο:   13,00 

 
 

Α.Σ. 41 

 
Άξζξν ΤΓΡ 12.14 σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο 

ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2: 
 
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. Ζ πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο 
κεηαθνξέο  ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ 
απφ ΡΔ. 

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

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

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

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

Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, αλά ηχπν, 
νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε, σο εμήο: 

 
12.14.01 σιελψζεηο πηέζεσο απφ  ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 100  (κε ειάρηζηε 

απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 
12201-2 

 
12.14.01.30  Ολνκ. δηακέηξνπ DN 160 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 12,5 atm 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6622.3  
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:   ΔΗΚΟΗ ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
  Αξηζκεηηθώο:  21,60  

 
 

 
 
Α.Σ. 42 

 
Άξζξν ΤΓΡ 13.03  Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο 

 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ζηελ ζσιελνγξακκή ζπξηαξσηήο δηθιίδαο κε 
θέιπθνο απφ ρπηνζίδεξν, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ  08-06-07-02 "Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο 
ζπξηαξσηέο". Πεξηιακβάλνληαη νη γαιβαληζκέλνη θνριίεο ζηεξέσζεο, ηα παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο 
θαη ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο. 
  
Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ δηθιίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζην δίθηπν δηθιίδαο. 
 
13.03.03.ρ Διαζηηθήο έκθξαμεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6651.1  
 
13.03.03.01.ζρ Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 50 mm 

 
ΔΤΡΩ     Οινγξάθωο:     ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ 
           Αξηζκεηηθώο:    165,00 
 
 
 

Α.Σ. 43 

 
Άξζξν 13.03  Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο 

 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ζηελ ζσιελνγξακκή ζπξηαξσηήο δηθιίδαο κε 
θέιπθνο απφ ρπηνζίδεξν, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ  08-06-07-02 "Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο 
ζπξηαξσηέο". Πεξηιακβάλνληαη νη γαιβαληζκέλνη θνριίεο ζηεξέσζεο, ηα παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο 
θαη ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο. 
  
Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ δηθιίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζην δίθηπν δηθιίδαο. 
 
13.03.03.ρ Διαζηηθήο έκθξαμεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6651.1  
 
13.03.03.02.ζρ Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 80 mm 
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ΔΤΡΩ     Οινγξάθωο:     ΔΚΑΣΟΝ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΔΞΗ 
           Αξηζκεηηθώο:    196,00 
 
 

Α.Σ. 44 

 
Άξζξν ΤΓΡ 13.03  Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο 

 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ζηελ ζσιελνγξακκή ζπξηαξσηήο δηθιίδαο κε 
θέιπθνο απφ ρπηνζίδεξν, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ  08-06-07-02 "Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο 
ζπξηαξσηέο". Πεξηιακβάλνληαη νη γαιβαληζκέλνη θνριίεο ζηεξέσζεο, ηα παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο 
θαη ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο. 
  
Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ δηθιίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζην δίθηπν δηθιίδαο. 
 
13.03.03.ρ Διαζηηθήο έκθξαμεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6651.1  
 
13.03.03.03.ζρ Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 100 mm 

 
ΔΤΡΩ     Οινγξάθωο:     ΓΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΟΚΣΩ 
           Αξηζκεηηθώο:    258,00 

 
 

Α.Σ. 45 

 
Άξζξν ΤΓΡ 13.03  Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο 

 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ζηελ ζσιελνγξακκή ζπξηαξσηήο δηθιίδαο κε 
θέιπθνο απφ ρπηνζίδεξν, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ  08-06-07-02 "Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο 
ζπξηαξσηέο". Πεξηιακβάλνληαη νη γαιβαληζκέλνη θνριίεο ζηεξέσζεο, ηα παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο 
θαη ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο. 
  
Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ δηθιίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζην δίθηπν δηθιίδαο. 
 
13.03.03.ρ Διαζηηθήο έκθξαμεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6651.1  
 
13.03.03.05.ζρ Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 150 mm 

 
ΔΤΡΩ     Οινγξάθωο:     ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΟΓΓΟΝΣΑ 
           Αξηζκεηηθώο:    380,00 
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Α.Σ. 46 

 
Άξζξν ΤΓΡ 13.10 Βαιβίδεο εηζαγσγήο-εμαγσγήο αέξα δηπιήο ελεξγείαο, παιηλδξνκηθνχ ηχπνπ 

 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ζηελ ζσιελνγξακκή βαιβίδαο εηζαγσγήο-
εμαγσγήο αέξα δηπιήο ελεξγείαο, παιηλδξνκηθνχ ηχπνπ, απνηεινχκελεο απφ θνξκφ απφ ειαηφ 
ρπηνζίδεξν, πισηήξα απφ πνιππξνππιέλην ή πνιπακίδην, κεκβξάλε ζηιηθφλεο, δαθηχιην 
ζηεγαλφηεηαο απφ ΔPDM θαη άμνλα απφ αλνμείδσην ράιπβα.  
 
Πεξηιακβάλνληαη, ηα πάζεο θχζεσο εμαξηήκαηα ηεο βαιβίδαο, νη γαιβαληζκέλνη θνριίεο ζηεξέσζεο, 
ηα παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο θαη ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο. 
 
Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ βαιβίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζην δίθηπν βαιβίδαο. 
 
13.10.02  Ολνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6653.1  
 

13.10.02.01  νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 50 mm 
 
ΔΤΡΩ     Οινγξάθσο:     ΓΗΑΚΟΗΑ ΣΡΗΑΝΣΑ 
           Αξηζκεηηθψο:    230,00 
 

 
 
 
Α.Σ. 47 

 
Άξζξν ΤΓΡ 16.11 Σνπνζέηεζε ή αληηθαηάζηαζε θξεαηίνπ παξνρήο χδξεπζεο.  
  
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ-4 
 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπακέλνπ θξεαηίνπ παξνρήο χδξεπζεο, λέαο 
παξνρήο ή γηα ηελ αληηθαηάζηαζε πθηζηακέλνπ πνπ έρεη ζξαπζηεί. 
  
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη : 
 
α. Ζ απνμήισζε ηνπ θαηεζηξακκέλνπ θξεαηίνπ (πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο) θαη ε δηάλνημε 

νξχγκαηνο ζην πεδνδξφκην γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ. 
β.  Ζ ηνπνζέηεζε θαη πάθησζε κε ζθπξφδεκα ηνπ κεηαιιηθνχ πιαηζίνπ έδξαζεο ηνπ θξεαηίνπ πνπ 

ρνξεγείηαη απφ ηνλ Φνξέα Τδξεπζεο. 
γ.  Ζ ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηνπ λένπ θξεαηίνπ θαη ε πιήξσζε ηνπ δηαθέλνπ ηνπ νξχγκαηνο κε 

ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ, κέρξη ηελ ζηάζκε έδξαζεο ηεο πιαθφζηξσζεο ή επίζηξσζεο ηνπ 
πεδνδξνκίνπ 

δ.  Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηελ πξνηέξα ηνπ θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-06-08-
03 "Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ" 

ε. Ζ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ ησλ κπάδσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο 
ηνπ ρψξνπ ηεο επέκβαζεο. 

 
Σηκή αλά ηνπνζεηνχκελν θξεάηην παξνρήο χδξεπζεο (ηεκ). 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΝΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 Αξηζκεηηθώο:    51,50 
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Α.Σ. 48 

 
Άξζξν ΤΓΡ 16.12 Δπηζθεπή θξεαηίνπ παξνρήο χδξεπζεο 
  
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ-4 
 
Απνθαηάζηαζε ζηάζκεο θξεαηίνπ παξνρήο χδξεπζεο πνπ έρεη ππνζηεί βχζηζε. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
α. Ζ εθζθαθή πεξηκεηξηθά ηνπ θξεαηίνπ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ πιαηζίνπ ηνπ απφ ζθπξφδεκα, ε 

αλαδηάηαμε ηνπ κεηαιιηθνχ πιαηζίνπ ζηήξημεο ζηελ απαηηνχκελε λέα ζηάζκε  θαη ε πάθησζή ηνπ 
κε ζθπξφδεκα. 

β.  Ζ ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηνπ θξεαηίνπ θαη ε πιήξσζε ηνπ δηαθέλνπ ηνπ νξχγκαηνο κε 
ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ, κέρξη ηελ ζηάζκε έδξαζεο ηεο πιαθφζηξσζεο ή επίζηξσζεο ηνπ 
πεδνδξνκίνπ. 

γ.  Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηελ πξνηέξα ηνπ θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-06-08-
03 "Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ". 

δ. Ζ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ ησλ κπάδσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο 
ηνπ ρψξνπ ηεο επέκβαζεο. 

 
Σηκή αλά επηζθεπαδφκελν θξεάηην παξνρήο (ηεκ). 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΣΡΗΑΝΣΑ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 Αξηζκεηηθώο:   30,90 
 
 
Α.Σ. 49 

 
Άξζξν ΤΓΡ 16.13 Απνθαηάζηαζε δηαξξνήο ζχλδεζεο πδξνδφηεζεο   
  
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ-4 
 
Δπέκβαζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε δηαξξνήο ηεο ζχλδεζεο παξνρήο χδξεπζεο απφ ηνλ αγσγφ ηνπ 
δηθηχνπ ή ηνλ πνιιαπιφ δηαλνκέα, κέρξη ηνλ κεηξεηή 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
  
α. Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ απαηηνπκέλνπ κήθνπο ραιθνζσιήλα ή ζσιήλα απφ 

πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) , ηεο απηήο δηαηνκήο κε ηελ επάξρνπζα ζσιήλσζε θαζψο θαη ησλ θξνπλψλ 
πνπ απαηηείηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ.   

β. Ζ εθζθαθή απνθάιπςεο ηνπ ζσιήλα ζχλδεζεο (απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ, δηάλνημε 
νξχγκαηνο) 

γ. Ζ ηνπνζέηεζε λένπ ζσιήλα ή/θαη θξνπλνχ, αλάινγα κε ηελ αηηία ηεο δηαξξνήο πνπ ζα δηαπηζησζεί 
θαη ν έιεγρνο ηεο ζηεγαλφηεηαο ηεο λέαο ζχλδεζεο. 

  
δ. Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηελ πξνηέξα ηνπ θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-06-08-

03 "Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ" 
ε. Ζ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ ησλ κπάδσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο 

ηνπ ρψξνπ ηεο επέκβαζεο. 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΣΡΗΑΝΣΑ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 Αξηζκεηηθώο:   30,90 
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Α.Σ. 50 

 
Άξζξν ΤΓΡ 16.15.02Ν  χλδεζε πθηζηάκελνπ αγσγνχ απφ 

νπνηνδήπνηε πιηθφ κε λέν αγσγφ 
νπνηνπδήπνηε πιηθνχ θαη δηακέηξνπ κε 
ρξήζε εηδηθψλ ζπλδέζκσλ, κε 
απνκφλσζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο. Γηα 
δηάκεηξν πθηζηακέλνπ αγσγνχ Φ110 
έσο Φ150  
 

       Κσδ. 
αλαζεψξ
εζεο :  

ΤΓΡ 6610  60,00%  

 ΤΓΡ 6611.3  40,00%  
 
Γηα κηα πιήξε κεκνλσκέλε ζχλδεζε πθηζηάκελνπ αγσγνχ απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ κε λέν αγσγφ 
νπνηνπδήπνηε πιηθνχ θαη δηακέηξνπ κε ρξήζε εηδηθψλ ζπλδέζκσλ, θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ κε 
απνκφλσζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο. 
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη: 
 
α. Ζ δαπάλε θαη νη εξγαζίεο γηα ην θαζάξηζκα (ιηκάξηζκα) ηνπ πξνο έλσζε παιαηνχ αγσγνχ, ε 

ράξαμε πεξηκεηξηθά ηνπ αγσγνχ ζε δχν ζεκεία γηα ηελ αθαίξεζε ηκήκαηνο απηνχ (δηα 
θαηάιιεινπ εξγαιείνπ), νη ηνκέο ηνπ ππφςε ηκήκαηνο, ε απνκάθξπλζε ηνπ αθαηξεζέληνο 
ηκήκαηνο παιαηνχ αγσγνχ, ε άληιεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ εηο ην δίθηπν λεξνχ δηα πδξαληιίαο 
3’’, ε ηνπνζέηεζε ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ κε θιάληδεο θαη ε ζχλδεζε ηνπ ηαπ κε ηνλ πθηζηάκελν 
θαη ηνλ λέν αγσγφ κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ εηδηθψλ ζπλδέζκσλ. 

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

κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηελ πιήξε 
ηνπνζέηεζε φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη ησλ εηδηθψλ ζπλδέζκσλ.  

 
Σηκή γηα κία πιήξε θαη κεκνλσκέλε ζχλδεζε (ηεκ) πθηζηάκελνπ αγσγνχ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ κε λέν 
αγσγφ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ θαη δηακέηξνπ κε ρξήζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη ζπλδέζκσλ. Γηα δηάκεηξν 
πθηζηακέλνπ αγσγνχ Φ110 έσο Φ150.  
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο: ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΟΓΓΟΝΣΑ     
 Αξηζκεηηθώο: 380,00      
 
 
 
Α.Σ. 51 

 
Άξζξν ΤΓΡ 16.21.03Ν Σνπνζέηεζε λέαο παξνρήο επί αγσγνχ νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ θαη πιηθνχ   
 

      Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΤΓΡ 6630.1  100,00%  
 
ηελ ηηκή ηνπνζέηεζεο πεξηιακβάλεηαη : 
 
α.  Υάξαμε δηα ρξήζεσο αζθαιηνθφπηνπ, θαζαίξεζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο ή εηδηθνχ 

αζθαιηηθνχ ηάπεηα νπνηνπδήπνηε πάρνπο ή ζθπξνδέκαηνο θάζε είδνπο άνπινπ ή 
νπιηζκέλνπ θαη ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε πάλσ ή θάησ απφ ην δάπεδν εξγαζίαο ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο ηεο αληίζηνηρεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

 
β.  Δθζθαθή ηάθξνπ ζε θάζε είδνπο έδαθνο κε κεραληθά κέζα ή ρεηξνλαθηηθά φπνπ ηνχην 

θξίλεηαη απαξαίηεην κε παξνπζία ή κε ππνγείσλ ή επηθαλεηαθψλ πδάησλ, αληιήζεηο ησλ 
ππνγείσλ ή επηθαλεηαθψλ πδάησλ θαη ηηο παληφο είδνπο αληηζηεξίμεηο. 

 
γ.  Καζαίξεζε, απνζχλζεζε θαη απνμήισζε θξαζπεδνξείζξσλ απφ ζθπξφδεκα θάζε είδνπο, 

άνπιν ή νπιηζκέλν θαη νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο θαη χςνπο, εθηεινχκελεο νη 
ζρεηηθέο εξγαζίεο κε κεραληθά κέζα ή ρεηξνλαθηηθά.  
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δ.  Καζαίξεζε, απνζχλζεζε θαη απνμήισζε ηζηκεληνπιαθψλ ή πιαθηδίσλ θάζε είδνπο, άνπινπ ή 
νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ ππνζηξψκαηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα ή 
νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ, νπνηνπδήπνηε πάρνπο, εθηεινχκελεο νη πην πάλσ εξγαζίεο κε 
κεραληθά κέζα ή ρεηξνλαθηηθά. 

 
ε.  Ζ θφξησζε, κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, εθθφξησζε, απφξξηςε θαη δηάζηξσζε ησλ 

πξντφλησλ θαζαηξέζεσο θαη εθζθαθήο ζε κέξε επηηξεπφκελα απφ ηηο αξρέο θαζψο θαη ε 
δαπάλε γηα ηελ θαζπζηέξεζε ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηελ θνξηνεθθφξησζε. 

 
ζη.  Οη εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, κεηαθνξάο απφ νπνηαδήπνηε απνζήθε ηνπ Φνξέα 

Δξγσλ Τδξεπζεο ησλ πιηθψλ ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε θαη 
ζχλδεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη πιηθψλ. 

 
δ.  Ζ εξγαζία ηνπνζέηεζεο ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ πδξνιεςίαο (ζέιια), ηνπ θξνπλνχ ζπλέλσζεο, 

ηνπ αγσγνχ ΦΥ (δηακέηξνπ έσο Φ32 ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο) απφ ΡΔ ή ηνπ 
απαηηνχκελνπ ραιθνζσιήλα ηνπ θξνπλνχ δηαθνπήο, ε εξγαζία ζχλδεζεο ηνπ αγσγνχ ΦΥ κε 
ηνλ αγσγφ δηαλνκήο,  ε δηάηξεζε ηνπ αγσγνχ δηαλνκήο θαζψο θαη ε ζχλδεζε ηνπ  κε 
θαηάιιεια ξαθφξ πξνζαξκνγήο ζηα θξεάηηα. Ζ ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ δηαλνκήο κε ηνλ αγσγφ 
παξνρήο ζα γίλεη κε δηάηξεζε κε εηδηθή κεραλή MULLER. Οη δαπάλεο θαη νη εξγαζίεο γηα 
νηηδήπνηε απαηηεζεί ζρεηηθά κε ηε MULLER θαη ηε δηάηξεζε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη θαιή έδξαζε θαη ηζνζηάζκηζε φισλ 
ησλ θξεαηίσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ κεηά ησλ θαιπκκάησλ ηνπο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ, 
αιιά θαη ηελ κεηαθνξά ησλ πθηζηακέλσλ παξνρψλ ζηνλ πνιιαπιφ δηαλνκέα, κε ηελ 
ππάξρνπζα ζηάζκε ησλ πεδνδξνκίσλ.  

 
ε.  Αλαθαηαζθεπή (επαλαθνξά) πεδνδξνκίνπ απφ ηζηκεληφπιαθεο 50x50 ή ηζηκεληνπιαθηδίσλ 

δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ ή άιινπ είδνπο επηζηξψζεσλ, έηζη ψζηε ην πεδνδξφκην λα επαλέιζεη 
ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε. 

 
ζ.  Αλαθαηαζθεπή (επαλαθνξά) πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα ησλ 200 ριγξ. ηζηκέληνπ 

πάρνπο 10 εθαηνζηψλ   ζε πεξίπησζε πνπ ην ππάξρνλ πεδνδξφκην είλαη θαηαζθεπαζκέλν 
απφ άνπιν ζθπξφδεκα.  

 
η.  Δπαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ δειαδή θαηαζθεπή ηνπ ξείζξνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα 

C12/15 ρπηνχ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κεηά ηεο δαπάλεο ησλ μπινηχπσλ θαη ε ηνπνζέηεζε 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ή ρπηψλ θξαζπέδσλ απφ ζθπξφδεκα C16/20, ζχκθσλα κε ηηο 
ηππνπνηεκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ εκπνξίνπ 

 
ηα.  Πιήξεο επαλαπιήξσζε ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηή άκκν ιαηνκείνπ. 
 
ηβ.  Δπαλαθνξά αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο δχν ζηξψζεσλ (πάρνπο 5 cm ε θάζε ζηξψζε) ή 

νδνζηξψκαηνο απφ ζθπξφδεκα, άνπιν ή νπιηζκέλν, πάρνπο 10 cm   
 
ηγ.  ε πεξίπησζε πνπ ν δξφκνο ή ην πεδνδξφκην είλαη αδηακφξθσηα ε επαλαθνξά ηνπ δξφκνπ 

θαη ηνπ πεδνδξνκίνπ ζα γίλεηαη ζηελ πξνηέξα κνξθή ρσξίο λα γίλεηαη θακία κείσζε ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

 
Σηκή γηα ηελ ηνπνζέηεζε παξνρψλ επί αγσγνχ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ θαη νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ 
(ηεκ.)   
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο): ΟΓΓΟΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 80,00      
 

 
Α.Σ. 52 

 
Άξζξν 16.22.Ν Αλχςσζε  ή θαηαβηβαζκφο πθηζηάκελεο παξνρήο χδξεπζεο  
  
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ  6630.1   
 
Αλαθαηαζθεπή ππάξρνπζαο παξνρήο χδξεπζεο απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ ζσιήλα, ε  νπνία επξίζθεηαη ζε 
ιεηηνπξγία. 
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ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
α Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επη ηφπνπ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ θαη αλαισζίκσλ γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ.  

β. Ζ δηαθνπή ηεο ξνήο ζηνλ ζσιήλα, κε πήμε ηνπ λεξνχ κε ρξήζε θαηάιιεινπ ςπθηηθνχ, ε 
απνζχλδεζε ηνπ ζσιήλα απφ ηνλ θξνπλφ δηαθνπήο ή θνπή ηνπ ζηελ απαηηνχκελε ζέζε, ε 
πξνζζήθε λένπ ηκήκαηνο ζσιήλα θαηάιιεινπ κήθνπο θαη ε  ζχλδεζή ηνπ κε ην παξακέλνλ κε 
εηδηθφ ζχλδεζκν, θαζψο θαη ε επαλαηνπνζέηεζε ηνπ θξνπλνχ δηαθνπήο. 

 
γ. Ο έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο ηεο λέαο ζχλδεζεο. 
 
Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ παιαηνχ θξεαηίνπ, εάλ απαηηείηαη, ηηκνινγείηαη ηδηαίηεξα κε βάζε ην αληίζηνηρν 
άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ. 
 
Σηκή  θαη' απνθνπή γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ππάξρνπζαο παξνρήο χδξεπζεο (ηεκ) 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΔΗΚΟΗΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 Αξηζκεηηθώο:    25,80 
 
 

 
Α.Σ. 53 

 
Άξζξν 16.23.Ν Ππξνζβεζηηθφο θξνπλφο δχν ζηνκίσλ, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN100  
  
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ  6652  
 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελφο ππξνζβεζηηθνχ θξνπλνχ (πδξνζηφκην ππξθαγηάο) δχν ζηνκίσλ 
ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζρέδηα ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, δειαδή ηελ πξνκήζεηα, ηε κεηαθνξά, 
ηελ εγθαηάζηαζε, ηε ζχλδεζε ηνπ ζηνκίνπ θαη ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε θαη έιεγρν ησλ 
εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζχλδεζεο, ηε ζηεγαλνπνίεζε θαη ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαπαλψλ ηνπ ηερλίηε, ηνπ βνεζνχ ηνπ θαη ηνπ εξγάηε ρσκαηνπξγνχ. 

Σηκή αλά ηεκάρην πιήξνπο εγθαηεζηεκέλνπ θαηά ηα αλσηέξσ ζην δίθηπν ππξνζβεζηηθνχ θξνπλνχ. 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΔΞΑΚΟΗΑ 
 Αξηζκεηηθώο:    600,00 
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Β. ΔΡΓΑΗΔ Ζ/Μ 

 
 
Α.Σ. 54 

 
Άξζξν ΝΣ-Ζ/Μ.1 Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε δεμακελήο  
  
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 4   
 
Θα αθνξά πιήξε απνμήισζε ησλ πθηζηάκελσλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πξνκήζεηα θαη 
ηνπνζέηεζε λέαο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.  
 
Ζ λέα ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ζα αθνξά: Ζιεθηξηθφ πίλαθα,  Φσηηζηηθά ψκαηα, θαη ηνπνζέηεζε 
λέσλ θαισδίσλ, πιαζηηθψλ ζσιήλσλ νδεχζεσο θαισδίσλ, θνπηηά δηαθιάδσζεο, ηξίγσλν γείσζεο θαη 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία.  
 
Όινη νη επηκέξνπο πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη θαηά ISO 9001. 
 
Σηκή  θαη' απνθνπή (ηεκ). 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΣΡΔΗ ΥΗΛΗΑΓΔ 
 Αξηζκεηηθώο:    3.000,00 
 
 
 
Α.Σ. 55 

 
Άξζξν ΝΣ-Ζ/Μ.2 πζθεπή κέηξεζεο ειεχζεξνπ ρισξίνπ  
  
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 4   
 
Θα αθνξά πιήξε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζθεπήο κέηξεζεο ειεχζεξνπ ρισξίνπ, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε.  
 
Ζ ζπζθεπή κέηξεζεο ειεχζεξνπ ρισξίνπ ζα απνηειείηαη απφ: Α) εηδηθφ ππνδνρέα αηζζεηεξίσλ (θειί 
κέηξεζεο) θαη Β) φξγαλν έλδεημεο κεηξήζεσλ θαη ειεγθηή ηχπνπ P.I.D., ζπλαξκνινγεκέλα ζε εληαία 
πιαζηηθή (PP) βάζε γηα ηνπνζέηεζε ζε ηνίρν θαη κε έηνηκε θαισδίσζε, κέρξη ην φξγαλν έλδεημεο. Ζ 
ζπζθεπή ζα έρεη πξνζηαζία ηνπιάρηζηνλ IP 65. 

Σν ζχζηεκα ζα πξνέξρεηαη απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν θαηαζθεπαζηή θαη ζα θαιχπηεηαη απφ 
πηζηνπνηεηηθφ ISO. 

Σηκή γηα έλα ηεκάρην. 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΣΡΔΗ ΥΗΛΗΑΓΔ ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ 
 Αξηζκεηηθώο:    3.500,00 
 
 
 
Α.Σ. 56 

 
Άξζξν ΝΣ-Ζ/Μ.3 Σνπνζέηεζε θαη πξνγξακκαηηζκφο ζπζηήκαηνο ηειεεηδνπνίεζεο (gsm modem)  
  
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 4   
 
Θα αθνξά πιήξε πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη πξνγξακκαηηζκφ ζπζηήκαηνο ηειεεηδνπνίεζεο (gsm 
modem), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.  
 
Σν ζχζηεκα ζα πξνέξρεηαη απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν θαηαζθεπαζηή θαη ζα θαιχπηεηαη απφ 
πηζηνπνηεηηθφ ISO. 

Σηκή γηα έλα ηεκάρην. 
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ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΔΠΣΑΚΟΗΑ 
 Αξηζκεηηθώο:    700,00 
 
 
 
Α.Σ. 57 

 
Άξζξν ΝΣ-Ζ/Μ.4 Αμνληθφο εμαεξηζηήξαο επίηνηρνο 
  
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 4   
 
Θα αθνξά πιήξεο πξνκήζεηα, θαη ηνπνζέηεζε επίηνηρνπ αμνληθνχ εμαεξηζηήξα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.  
 
Σν ζχζηεκα ζα πξνέξρεηαη απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν θαηαζθεπαζηή θαη ζα θαιχπηεηαη απφ 
πηζηνπνηεηηθφ ISO. 

Σηκή γηα έλα ηεκάρην. 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ 
 Αξηζκεηηθώο:    400,00 
 
 
 
Α.Σ. 58 

 
Άξζξν ΝΣ-Ζ/Μ.5 Κιίκαθα απφ αλνμείδσην ράιπβα (inox) 
  
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 4   
 
Θα αθνξά πιήξεο πξνκήζεηα, θαη ηνπνζέηεζε θιίκαθαο απφ αλνμείδσην ράιπβα (επίζθεςεο ζαιάκνπ 
δηθιείδσλ ή επίζθεςεο πγξνχ ζαιάκνπ), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.  
 
Σηκή γηα έλα ηεκάρην. 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΣΡΗΑΚΟΗΑ 
 Αξηζκεηηθώο:    300,00 
 
 
Α.Σ. 59 

 
Άξζξν ΝΣ-Ζ/Μ.6.1 Υαιπβδνζσιήλαο αλνμείδσηνο (inox) 114,4mm/3,00mm (DN 100mm ή 4’’) 
  
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6752   
 
Υαιπβδνζσιήλαο αλνμείδσηνο, κε ξαθή, πνηφηεηαο AISI 304/ 304L, DN100 εμσηεξηθήο δηακέηξνπ θαη 
πάρνπο αληίζηνηρα 114,3mm/3,00mm, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ πιηθψλ ζπγθφιιεζεο θαη ηα 
δηαηξνχκελα γαιβαληζκέλα ζηεξίγκαηα, δειαδή ζσιήλαο θαη θάζε είδνο εηδηθά ηεκάρηα θαη εξγαζία 
πιήξνπο εγθαηάζηαζεο, ζχλδεζεο θαη δνθηκψλ πίεζεο. 
 
Οη πξνζθνκηδφκελνη επί ηφπνπ ζσιήλεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ αλαγλσξηζκέλνπ 
εξγαζηεξίνπ. 
 
Σηκή γηα έλα κέηξν σθέιηκνπ αμνληθνχ κήθνπο (m). 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΟΓΓΟΝΣΑ ΠΔΝΣΔ 
 Αξηζκεηηθώο:    85,00 
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Α.Σ. 60 

 
Άξζξν ΝΣ-Ζ/Μ.6.2 Υαιπβδνζσιήλαο αλνμείδσηνο (inox) 168,3mm/3,05mm (DN 150mm ή 6’’) 
  
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6752   
 
Υαιπβδνζσιήλαο αλνμείδσηνο, κε ξαθή, πνηφηεηαο AISI 304/ 304L, DN 150 εμσηεξηθήο δηακέηξνπ θαη 
πάρνπο αληίζηνηρα 168,3mm/3,05mm, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ πιηθψλ ζπγθφιιεζεο θαη ηα 
δηαηξνχκελα γαιβαληζκέλα ζηεξίγκαηα, δειαδή ζσιήλαο θαη θάζε είδνο εηδηθά ηεκάρηα θαη εξγαζία 
πιήξνπο εγθαηάζηαζεο, ζχλδεζεο θαη δνθηκψλ πίεζεο. 
 
Οη πξνζθνκηδφκελνη επί ηφπνπ ζσιήλεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ αλαγλσξηζκέλνπ 
εξγαζηεξίνπ. 
 
Σηκή γηα έλα κέηξν σθέιηκνπ αμνληθνχ κήθνπο (m). 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΔΚΑΣΟΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 
 Αξηζκεηηθώο:    130,00 
 
 
 
Α.Σ. 61 

 
Άξζξν ΝΣ-Ζ/Μ.6.3 Υαιπβδνζσιήλαο αλνμείδσηνο (inox) 273mm/3,00mm (DN 250mm ή 10’’) 
  
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6752   
 
Υαιπβδνζσιήλαο αλνμείδσηνο, κε ξαθή, πνηφηεηαο AISI 304/ 304L, DN250 εμσηεξηθήο δηακέηξνπ θαη 
πάρνπο αληίζηνηρα 273mm/3,00mm, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ πιηθψλ ζπγθφιιεζεο θαη ηα 
δηαηξνχκελα γαιβαληζκέλα ζηεξίγκαηα, δειαδή ζσιήλαο θαη θάζε είδνο εηδηθά ηεκάρηα θαη εξγαζία 
πιήξνπο εγθαηάζηαζεο, ζχλδεζεο θαη δνθηκψλ πίεζεο. 
 
Οη πξνζθνκηδφκελνη επί ηφπνπ ζσιήλεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ αλαγλσξηζκέλνπ 
εξγαζηεξίνπ. 
 
Σηκή γηα έλα κέηξν σθέιηκνπ αμνληθνχ κήθνπο (m). 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΓΗΑΚΟΗΑ ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ 
 Αξηζκεηηθώο:    235,00 
 
 
Α.Σ. 62 

 
Άξζξν ΝΣ-Ζ/Μ.7 Υαιχβδηλνο ζπιιέθηεο αλνμείδσηνο (inox) 273mm/3,00mm (DN 250mm ή 10’’) 
  
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6752   
 
Υαιχβδηλνο πιιέθηεο αλνμείδσηνο, κε ξαθή, πνηφηεηαο AISI 304/ 304L, DN250 εμσηεξηθήο 
δηακέηξνπ θαη πάρνπο  αληίζηνηρα 273mm/3,00mm,  κε 2 εηζφδνπο 10’’ (273mm/3,00mm), 3 εμφδνπο 
6’’ (168,3mm/3,05mm) θαη 1 έμνδν 4’’ (114,3mm/3,00mm) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ εηδηθψλ 
ηεκαρίσλ ζχλδεζεο (θιάληδεο, θιπ) ηα πιηθά ζπγθφιιεζεο θαη ηα δηαηξνχκελα γαιβαληζκέλα 
ζηεξίγκαηα, δειαδή ζσιήλαο ζπιιέθηε θαη θάζε είδνο εηδηθά ηεκάρηα θαη εξγαζία πιήξνπο 
εγθαηάζηαζεο, ζχλδεζεο θαη δνθηκψλ πίεζεο. 
 
Ο πξνζθνκηδφκελνο επί ηφπνπ ζπιιέθηεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ αλαγλσξηζκέλνπ 
εξγαζηεξίνπ. 
 
Σηκή γηα έλα ηεκάρην (ηεκ.). 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΓΤΟ ΥΗΛΗΑΓΔ ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ 
 Αξηζκεηηθώο:    2.500,00 
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Α.Σ. 63 

 
Άξζξν ΝΣ-Ζ/Μ.8.1 Φιάληδεο αλνμείδσηεο (inox) AISI 304 (DN100 mm ή 4’’) 
  
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6651.1   
 
Φιάληδεο αλνμείδσηεο, δηακέηξνπ DN100 θαη νλνκαζηηθήο πίεζεο PN10, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  ησλ  
αλνμείδσησλ κπνπινληψλ, κε ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε.             
 
Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ θιάληδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ αλαγλσξηζκέλνπ 
εξγαζηεξίνπ. 
 
Σηκή γηα έλα ηεκάρην (ηεκ.). 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΠΔΝΖΝΣΑ 
 Αξηζκεηηθώο:    50,00 
 
 
 
Α.Σ. 64 

 
Άξζξν ΝΣ-Ζ/Μ.8.2 Φιάληδεο αλνμείδσηεο (inox) AISI 304 (DN150 mm ή 6’’) 
  
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6651.1   
 
Φιάληδεο αλνμείδσηεο, δηακέηξνπ DN150 θαη νλνκαζηηθήο πίεζεο PN10, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  ησλ  
αλνμείδσησλ κπνπινληψλ, κε ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε.             
 
Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ θιάληδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ αλαγλσξηζκέλνπ 
εξγαζηεξίνπ. 
 
Σηκή γηα έλα ηεκάρην (ηεκ.). 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΟΓΓΟΝΣΑ 
 Αξηζκεηηθώο:    80,00 
 
 
Α.Σ. 65 

 
Άξζξν ΝΣ-Ζ/Μ.8.3 Φιάληδεο αλνμείδσηεο (inox) AISI 304 (DN 250 mm ή 10’’) 
          
                                      Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6651.1   
 
Φιάληδεο αλνμείδσηεο, δηακέηξνπ DN250 θαη νλνκαζηηθήο πίεζεο PN10, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  ησλ  
αλνμείδσησλ κπνπινληψλ, κε ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε.             
 
Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ θιάληδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ αλαγλσξηζκέλνπ 
εξγαζηεξίνπ. 
 
Σηκή γηα έλα ηεκάρην (ηεκ.). 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ 
 Αξηζκεηηθώο:    150,00 
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Α.Σ. 66 

 
Άξζξν ΝΣ-Ζ/Μ.9 Κακπχιεο αλνμείδσηεο (inox) AISI 304 (DN150 mm ή 6’’) 
  
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6651.1   
 
Κακπχιεο αλνμείδσηεο, δηακέηξνπ DN150 θαη νλνκαζηηθήο πίεζεο PN10, κε ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά 
επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε.             
 
Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ θακπχιεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ αλαγλσξηζκέλνπ 
εξγαζηεξίνπ. 
 
Σηκή γηα έλα ηεκάρην (ηεκ.). 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ 
 Αξηζκεηηθώο:    150,00 
 
 
 
Α.Σ. 67 

 
Άξζξν ΝΣ-Ζ/Μ.10 Ζκηθάκππια αλνμείδσηα (inox) AISI 304 (DN150 mm ή 6’’ ) 
  
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6651.1   
 
Ζκηθάκππια αλνμείδσηα, δηακέηξνπ DN150 θαη νλνκαζηηθήο πίεζεο PN10, κε ηελ πξνκήζεηα, 
κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε.             
 
Σα πξνζθνκηδφκελα επί ηφπνπ εκηθάκππια ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ αλαγλσξηζκέλνπ 
εξγαζηεξίνπ. 
 
Σηκή γηα έλα ηεκάρην (ηεκ.). 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ 
 Αξηζκεηηθώο:    120,00 
 
 
 
Α.Σ. 68 

 
Άξζξν ΝΣ-Ζ/Μ.11 Σαπ αλνμείδσηα (inox) AISI 304 (DN 150 mm ή 6’’) 
  
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6651.1   
 
Σαπ αλνμείδσηα, δηακέηξνπ DN150 θαη νλνκαζηηθήο πίεζεο PN10, κε ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί 
ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε.             
 
Σα πξνζθνκηδφκελα επί ηφπνπ ηαπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ αλαγλσξηζκέλνπ 
εξγαζηεξίνπ. 
 
Σηκή γηα έλα ηεκάρην (ηεκ.). 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΔΚΑΣΟΝ ΔΝΔΝΖΝΣΑ 
 Αξηζκεηηθώο:    190,00 
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Α.Σ. 69 

Άξζξν ΤΓΡ 13.15.ζρ Υαιχβδηλεο εμαξκψζεηο 
 
  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6651.1   
 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζηελ ζσιελνγξακκή εηδηθνχ ραιπβδίλνπ 
ηεκαρίνπ εμάξκσζεο ζπζθεπψλ (δηθιίδσλ, βαιβίδσλ θιπ), ζχκθσλα κε ηελ  κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-
06-07-05 " Σεκάρηα εμάξκσζεο ζπζθεπψλ". 
 
Πεξηιακβάλνληαη νη γαιβαληζκέλνη θνριίεο ζχλδεζεο, νη θιάληδεο θαη ηα παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο, 
θαη ε επνμεηδηθή βαθή. 

 
Σα πξνζθνκηδφκελα επί ηφπνπ ηεκάρηα εμάξκσζεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ 
δνθηκψλ. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) εγθαηεζηεκέλνπ ζηνηρείνπ εμάξκσζεο. 

 
13.15.01.04.ζρ  νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 100 mm 

 
ΔΤΡΩ     Οινγξάθσο:    ΔΚΑΣΟΝ ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΝΝΔΑ 
           Αξηζκεηηθψο:   139,00 

 
 
Α.Σ. 70 

Άξζξν ΤΓΡ 13.15.ζρ Υαιχβδηλεο εμαξκψζεηο 
 
  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6651.1   
 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζηελ ζσιελνγξακκή εηδηθνχ ραιπβδίλνπ 
ηεκαρίνπ εμάξκσζεο ζπζθεπψλ (δηθιίδσλ, βαιβίδσλ θιπ), ζχκθσλα κε ηελ  κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-
06-07-05 " Σεκάρηα εμάξκσζεο ζπζθεπψλ". 
 
Πεξηιακβάλνληαη νη γαιβαληζκέλνη θνριίεο ζχλδεζεο, νη θιάληδεο θαη ηα παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο, 
θαη ε επνμεηδηθή βαθή. 
 
Σα πξνζθνκηδφκελα επί ηφπνπ ηεκάρηα εμάξκσζεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ 
δνθηκψλ. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) εγθαηεζηεκέλνπ ζηνηρείνπ εμάξκσζεο. 

 
13.15.01.06.ζρ  νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 150 mm 

 
ΔΤΡΩ     Οινγξάθσο:    ΓΗΑΚΟΗΑ ΔΞΖΝΣΑ 
           Αξηζκεηηθψο:   260,00 

 
 
Α.Σ. 71 

Άξζξν ΝΣ-Ζ/Μ.12.1 Μεηξεηήο λεξνχ ρπηνζηδεξφο θιαληδσηφο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 100, 

Ολνκαζηηθήο πίεζεο PN10 
 
  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6653.1   
 

Μεηξεηήο λεξνχ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν κε θιάληδεο DN100, αληνρήο PN10 βακκέλνο κε επνμεηδηθή 

βαθή. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ ηε ζπζθεπή θαη φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζχλδεζεο θαη 

ζηεξέσζεο, δειαδή πξνκήζεηα,  θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ πνπ αλάγνληαη ζε 

εξγαζία,  θαζψο θαη ε εξγαζία εγθαηάζηαζεο θαη δνθηκψλ θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή 

ιεηηνπξγία.      
 
Ο πξνζθνκηδφκελνο επί ηφπνπ κεηξεηήο ζα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ αλαγλσξηζκέλνπ 
εξγαζηεξίνπ. 
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Σηκή γηα έλα ηεκάρην (ηεκ.). 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΔΚΑΣΟΝ ΟΓΓΟΝΣΑ 
 Αξηζκεηηθώο:    180,00 
 
 
 
 
Α.Σ. 72 

Άξζξν ΝΣ-Ζ/Μ.12.2 Μεηξεηήο λεξνχ ρπηνζηδεξφο θιαληδσηφο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 150, 

Ολνκαζηηθήο πίεζεο PN10 
 
  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6653.1   
 

Μεηξεηήο λεξνχ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν κε θιάληδεο DN150, αληνρήο PN10 βακκέλνο κε επνμεηδηθή 

βαθή. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ ηε ζπζθεπή θαη φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζχλδεζεο θαη 

ζηεξέσζεο, δειαδή πξνκήζεηα,  θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ πνπ αλάγνληαη ζε 

εξγαζία, θαζψο θαη ε εξγαζία εγθαηάζηαζεο θαη δνθηκψλ θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή 

ιεηηνπξγία.      
 
Ο πξνζθνκηδφκελνο επί ηφπνπ κεηξεηήο ζα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ αλαγλσξηζκέλνπ 
εξγαζηεξίνπ. 
 
Σηκή γηα έλα ηεκάρην (ηεκ.). 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΔΗΚΟΗ  
 Αξηζκεηηθώο:    320,00 
 
 
 
 
Α.Σ. 73 

Άξζξν ΝΣ-Ζ/Μ.13.1 Φίιηξν λεξνχ ζίηαο ρπηνζηδεξφ θιαληδσηφ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN100, 

Ολνκαζηηθήο πίεζεο PN10 
 
  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6653.1   
 

Φίιηξν λεξνχ ζίηαο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν κε θιάληδεο DN100, αληνρήο PN10 βακκέλν κε επνμεηδηθή 

βαθή. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ ηε ζπζθεπή θαη φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζχλδεζεο θαη 

ζηεξέσζεο, δειαδή πξνκήζεηα,  θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ πνπ αλάγνληαη ζε 

εξγαζία,  θαζψο θαη ε εξγαζία εγθαηάζηαζεο θαη δνθηκψλ θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή  

ιεηηνπξγία.      
 
To πξνζθνκηδφκελν επί ηφπνπ θίιηξν ζα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ αλαγλσξηζκέλνπ 
εξγαζηεξίνπ. 
 
Σηκή γηα έλα ηεκάρην (ηεκ.). 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΔΚΑΣΟΝ ΟΓΓΟΝΣΑ  
 Αξηζκεηηθώο:    180,00 
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Α.Σ. 74 

Άξζξν ΝΣ-Ζ/Μ.13.2 Φίιηξν λεξνχ ζίηαο ρπηνζηδεξφ θιαληδσηφ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN150, 

Ολνκαζηηθήο πίεζεο PN10 
 
  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6653.1   
 

Φίιηξν λεξνχ ζίηαο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν κε θιάληδεο DN150, αληνρήο PN10 βακκέλν κε επνμεηδηθή 

βαθή. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ ηε ζπζθεπή θαη φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζχλδεζεο θαη 

ζηεξέσζεο, δειαδή πξνκήζεηα,  θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ πνπ αλάγνληαη ζε 

εξγαζία,  θαζψο θαη ε εξγαζία εγθαηάζηαζεο θαη δνθηκψλ θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή  

ιεηηνπξγία.      
 
To πξνζθνκηδφκελν επί ηφπνπ θίιηξν ζα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ αλαγλσξηζκέλνπ 
εξγαζηεξίνπ. 
 
Σηκή γηα έλα ηεκάρην (ηεκ.). 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ  
 Αξηζκεηηθώο:    370,00 
 
 
 
Α.Σ. 75 

Άξζξν ΝΣ-Ζ/Μ.14 Πνιχηξεην πδξνιεςίαο ρπηνζηδεξφ θιαληδσηφ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN250, 

Ολνκαζηηθήο πίεζεο PN10 
 
  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6653.1   
 

Πνιχηξεην πδξνιεςίαο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν κε θιάληδεο DN250, αληνρήο PN10 βακκέλν κε 

επνμεηδηθή βαθή. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ ηε ζπζθεπή θαη φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά 

ζχλδεζεο θαη ζηεξέσζεο, δειαδή πξνκήζεηα,  θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ πνπ 

αλάγνληαη ζε εξγαζία,  θαζψο θαη ε εξγαζία εγθαηάζηαζεο θαη δνθηκψλ θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη 

θαλνληθή   ιεηηνπξγία.      
 
To πξνζθνκηδφκελν επί ηφπνπ πνιχηξεην πδξνιεςίαο ζα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ 
αλαγλσξηζκέλνπ εξγαζηεξίνπ. 
 
Σηκή γηα έλα ηεκάρην (ηεκ.). 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΥΗΛΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ  
 Αξηζκεηηθώο:    1.050,00 
 
 
 
Α.Σ. 76 

Άξζξν ΝΣ-Ζ/Μ.15 θαηξηθή ρπηνζηδεξή θιαληδσηή βάλα ειεθηξνθίλεηε ΟΝ-OFF νλνκαζηηθήο 

δηακέηξνπ DN150, Ολνκαζηηθήο πίεζεο PN16 
 
  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 85   
 

θαηξηθή ρπηνζηδεξή θιαληδσηή βάλα ειεθηξνθίλεηε ON-OFF DN150, αληνρήο PN16 βακκέλε κε 

επνμεηδηθή βαθή. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ ηε ζπζθεπή θαη ην κνηέξ θίλεζεο, φια ηα πιηθά 

θαη κηθξνυιηθά ζχλδεζεο θαη ζηεξέσζεο, δειαδή πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά ζηνλ ηφπν 

ηνπ έξγνπ πνπ  αλάγνληαη ζε εξγαζία, θαζψο θαη ε εξγαζία εγθαηάζηαζεο θαη δνθηκψλ θαη παξάδνζε 

ζε πιήξε θαη θαλνληθή   ιεηηνπξγία.      
 
Ζ πξνζθνκηδφκελν επί ηφπνπ βάλα ζα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ αλαγλσξηζκέλνπ εξγαζηεξίνπ. 
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Σηκή γηα έλα ηεκάρην (ηεκ.). 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΥΗΛΗΑ ΟΚΣΑΚΟΗΑ  
 Αξηζκεηηθώο:    1.800,00 
 
 
 
 
Α.Σ. 77 

 
Άξζξν ΤΓΡ 13.03.ζρ  Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο  

 
 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ζηελ ζσιελνγξακκή ζπξηαξσηήο δηθιίδαο κε 
θέιπθνο απφ ρπηνζίδεξν, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ  08-06-07-02 "Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο 
ζπξηαξσηέο". Πεξηιακβάλνληαη νη γαιβαληζκέλνη θνριίεο ζηεξέσζεο, ηα παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο, 
ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο θαη ε επνμεηδηθή βαθή. 
  
Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ δηθιίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζην δίθηπν δηθιίδαο. 
 
13.03.01.ζρ  Διαζηηθήο έκθξαμεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 10 atm 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6651.1  

 
    13.03.01.03.ζρ  νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 100 mm 

 
ΔΤΡΩ     Οινγξάθωο:     ΓΗΑΚΟΗΑ ΓΔΚΑ ΔΞΗ 
           Αξηζκεηηθώο:    216,00 
 
 
 

Α.Σ. 78 

 
Άξζξν ΤΓΡ 13.03.ζρ  Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο  

 
 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ζηελ ζσιελνγξακκή ζπξηαξσηήο δηθιίδαο κε 
θέιπθνο απφ ρπηνζίδεξν, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ  08-06-07-02 "Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο 
ζπξηαξσηέο". Πεξηιακβάλνληαη νη γαιβαληζκέλνη θνριίεο ζηεξέσζεο, ηα παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο, 
ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο θαη ε επνμεηδηθή βαθή. 
  
Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ δηθιίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζην δίθηπν δηθιίδαο. 
 
13.03.01.ζρ  Διαζηηθήο έκθξαμεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 10 atm 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6651.1  

 
    13.03.01.05.ζρ  νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 150 mm 

 
ΔΤΡΩ     Οινγξάθωο:     ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΔΗΚΟΗ ΣΔΔΡΑ 
           Αξηζκεηηθώο:    324,00 
 

 
 
 
 
 
 



 57  

 
Α.Σ. 79 

 
Άξζξν ΤΓΡ 13.03.ζρ  Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο  

 
 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ζηελ ζσιελνγξακκή ζπξηαξσηήο δηθιίδαο κε 
θέιπθνο απφ ρπηνζίδεξν, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ  08-06-07-02 "Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο 
ζπξηαξσηέο". Πεξηιακβάλνληαη νη γαιβαληζκέλνη θνριίεο ζηεξέσζεο, ηα παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο, 
ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο θαη ε επνμεηδηθή βαθή. 
  
Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ δηθιίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζην δίθηπν δηθιίδαο. 
 
13.03.01.ζρ  Διαζηηθήο έκθξαμεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 10 atm 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6651.1  

 
    13.03.01.08.ζρ  νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 250 mm 

 
ΔΤΡΩ     Οινγξάθωο:     ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ 
           Αξηζκεηηθώο:    550,00 

 
 
 
Α.Σ. 80 

 
Άξζξν ΝΣ-Ζ/Μ.16 Φινηέξ ειέγρνπ ζηάζκεο  

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:   ΖΛΜ 4 

 

Φινηέξ ειέγρνπ ζηάζκεο λεξνχ δεμακελήο (φρη πδξαξγχξνπ) κε ην θαηάιιειν θαιψδην θαη ην 

θαηάιιειν ζηήξηγκα. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ ην θινηέξ θαη φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά 

ζχλδεζεο θαη ζηεξέσζεο, δειαδή πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ πνπ 

αλάγνληαη ζε εξγαζία, θαζψο θαη ε εξγαζία εγθαηάζηαζεο θαη δνθηκψλ θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη 

θαλνληθή  ιεηηνπξγία.      
  
Σν πξνζθνκηδφκελν επί ηφπνπ θινηέξ ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ θινηέξ. 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΠΔΝΖΝΣΑ 
 Αξηζκεηηθώο:    50,00 
 
 
 
 
Α.Σ. 81 

 
Άξζξν ΝΣ-Ζ/Μ.17.1 Δμάξηεκα αιιαγήο πιηθνχ απφ πιαζηηθφ ζε κεηαιιηθφ DN100 / PE Φ100  

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:   ΖΛΜ 4 

 

Δμάξηεκα ζχλδεζεο αλνμείδσηνπ ραιπβδνζσιήλα DN100 κε πιαζηηθφ ζσιήλα PΔ δηακέηξνπ Φ100, 

απνηεινχκελν απφ ρπηνζηδεξφ εμάξηεκα κε θιάληδα ζην έλα άθξν ηνπ γηα ζχλδεζε ζηνλ κεηαιιηθφ 

ζσιήλα, πιήξεο, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε  επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη εξγαζία πιήξνπο 

ηνπνζέηεζεο 
  
Σν πξνζθνκηδφκελν επί ηφπνπ εμάξηεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ. 
 



 58  

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ εμαξηήκαηνο. 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ 
 Αξηζκεηηθώο:    120,00 
 
 
 
 
Α.Σ. 82 

 
Άξζξν ΝΣ-Ζ/Μ.17.2 Δμάξηεκα αιιαγήο πιηθνχ απφ πιαζηηθφ ζε κεηαιιηθφ DN150 / PE Φ160  

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:   ΖΛΜ 4 

 

Δμάξηεκα ζχλδεζεο αλνμείδσηνπ ραιπβδνζσιήλα DN150 κε πιαζηηθφ ζσιήλα PΔ δηακέηξνπ Φ160, 

απνηεινχκελν απφ ρπηνζηδεξφ εμάξηεκα κε θιάληδα ζην έλα άθξν ηνπ γηα ζχλδεζε ζηνλ κεηαιιηθφ 

ζσιήλα, πιήξεο, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε  επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη εξγαζία πιήξνπο 

ηνπνζέηεζεο 
  
Σν πξνζθνκηδφκελν επί ηφπνπ εμάξηεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ εμαξηήκαηνο. 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΣΡΗΑΝΣΑ 
 Αξηζκεηηθώο:    330,00 
 
 
 
 
Α.Σ. 83 

 
Άξζξν ΝΣ-Ζ/Μ.18  Δθθέλσζε δεμακελήο  

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:   ΖΛΜ 4 

 

Δξγαζίεο πιήξνπο εθθέλσζεο δεμακελήο απφ ην πεξηερφκελν λεξφ ηεο. 
 
Σηκή θαη’ απνθνπήλ. 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΣΡΗΑΚΟΗΑ 
 Αξηζκεηηθώο:   300,00 
 
 
 
Α.Σ. 84 

 
Άξζξν ΝΣ-Ζ/Μ.19  Δξγαζίεο απνμήισζεο πθηζηάκελνπ πδξαπιηθνχ δηθηχνπ ζσιελψζεσλ, 

ζπζθεπψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηεο δεμακελήο  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:   ΖΛΜ 4 
 

Δξγαζίεο απνμήισζεο φινπ ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ ζσιήλσλ ησλ ζπζθεπψλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ 

ηεο παξνχζαο εγθαηάζηαζεο. 
 
Σηκή θαη’ απνθνπήλ. 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΣΡΗΑΚΟΗΑ 
 Αξηζκεηηθώο:   300,00 
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Α.Σ. 85 

 
Άξζξν ΝΣ-Ζ/Μ.20  Απνκάθξπλζε ησλ πιηθψλ απνμήισζεο ηνπ πθηζηάκελνπ πδξαπιηθνχ δηθηχνπ 

ζσιελψζεσλ, ζπζθεπψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηεο δεμακελήο  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:   ΖΛΜ 4 
 

Απνκάθξπλζε φισλ ησλ απνμεισκέλσλ πιηθψλ (ζσιήλεο, ζπζθεπέο, εμαξηήκαηα) θαη απφξξηςήο 

ηνπο ζε ζεκείν πνπ ζα ππνδείμεη ε επίβιεςε ηνπ έξγνπ. 
 
Σηκή θαη’ απνθνπήλ. 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθωο:    ΣΡΗΑΚΟΗΑ 
 Αξηζκεηηθώο:   300,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ΦΗΛΗΠΠΗΑΓΑ, 05-06-2018 

 Θεωξήζεθε    

Ο Πξνϊζηάκελνο  
Σκήκαηνο Σερληθώλ Έξγωλ  

 

Ο πληάμαο 

 

        

      

Αθξίβεο Κωλζηαληίλνο  Μηζεξιήο Γεώξγηνο   
Μεραληθόο Οξπθηώλ Πόξωλ   Σνπνγξάθνο Μεραληθόο  
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