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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΛΑΜΙΑ 
Γ.Δ.Τ.Α.Λ. 

ΔΡΓΟ:  ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΙΟΓΟΤ 
ΛΑΜΙΑ. 

ΥΡΗΜ/Η: ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 2014 - 2016» 
MIS 5000575 
Κ.Α.: 2016ΔΠ05610023 

ΠΡΟΫΠ.:  1.500.000,00 ΔΤΡΩ 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 

 
1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 
 ην ηεχρνο απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη πεξηγξαθέο θαη νη ηηκέο θαη ηζρχνπλ νη γεληθνί φξνη 
ησλ Δληαίσλ Σηκνινγίσλ Έξγσλ (έθδνζε 3) Οδνπνηίαο,Τδξαπιηθψλ, Ληκεληθψλ, Οηθνδνκηθψλ θαη 
Πξαζίλνπ θαη (έθδνζε 1) Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ θαη Ληκεληθψλ 
φπσο εγθξίζεθαλ κε ηελ κε αξηζµφ Γ11γ/0/9/7/7-2-2013 (ΦΔΚ 363Β΄/19-2-13) «Αλαπξνζαξκνγή 
θαη ζπκπιήξσζε Δληαίσλ Σηκνινγίσλ Έξγσλ Οδνπνηίαο,Τδξαπιηθψλ, Ληκεληθψλ, Οηθνδνκηθψλ θαη 
Πξαζίλνπ θαη Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ θαη Ληκεληθψλ" απφθαζε 
ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηθφηεηαο, Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 
θαη ζπκπιεξψζεθαλ ή δηνξζψζεθαλ κε κεηαγελέζηεξεο απνθάζεηο ηνπ ίδηνπ Αλαπιεξσηή 
Τπνπξγνχ, κε ηελ ζπλζεηηθή ρξήζε ησλ νπνίσλ ππνινγίζηεθαλ νη ηηκέο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο 
ηηκνινγίνπ, κε ηηο παξαθάησ δηεπθξηλίζεηο: 
 Γηεπθξηλίδεηαη ξεηά όηη ε θαηαθνξπθόηεο ησλ παξεηώλ ησλ ζθακκάησλ (γξακκέο 
πιεξσκήο) ζεσξείηαη ζπκβαηηθή, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη απηή ζα ιεθζεί ππ' 
όςηλ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ηόζν γηα ηηο εθζθαθέο όζν θαη γηα ηηο εμ' αηηίαο ησλ 
εθζθαθώλ ηπρόλ απαηηνύκελεο επί πιένλ εξγαζίεο (επηρώζεηο, ζθπξνδέκαηα, πάρνο ηπρόλ 
αληηζηεξίμεσλ, αζθαιηηθέο εξγαζίεο θ.ιπ.) αλεμάξηεηα αλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 
απαηηήζεθαλ, γηα νπνηαδήπνηε αηηία, θιίζεηο επηόηεξεο θαη θαηαζθεπάζηεθαλ έηζη κε ή 
ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ εξγνδόηε. Οη εθζθαθέο θαη ηα ππόινηπα ζπλαθή θνλδύιηα 
ακείβνληαη βάζεη πνζνηήησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο θαζνξηζκέλεο ζπκβαηηθέο 
δηαζηάζεηο. Οη δηαζηάζεηο απηέο είλαη νη ειάρηζηεο θαη όρη νη κέζεο δηαζηάζεηο ησλ έξγσλ 
πνπ ζα εθηειεζηνύλ. Οη επί πιένλ πνζόηεηεο εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη εμ αηηίαο 
ππεξβάζεσο ησλ ζπκβαηηθώλ δηαζηάζεσλ ησλ ζθακκάησλ (αληηζηεξίμεηο, εθζθαθέο, 
επηρώζεηο, εγθηβσηηζκνί αγσγώλ κε άκκν, ζθπξόδεκα, ακκνράιηθν ή ζξαπζηό πιηθό 
ιαηνκείνπ, απνθαηαζηάζεηο νδνζηξσκάησλ, θξαζπεδνξείζξσλ, πεδνδξνκίσλ, δηθηύσλ 
ΟΚΩ, ηερληθώλ έξγσλ θιπ), εθηεινύληαη κελ ππό ηνπ αλαδόρνπ θαηά ηνλ ζπκβαηηθά 
νξηδόκελν ηξόπν, όκσο δελ πιεξώλνληαη ηδηαηηέξσο ζ' απηόλ, έζησ θαη αλ γηα 
θαηαζθεπαζηηθνύο ιόγνπο είλαη ηερληθά απαηηεηή ε θαηαζθεπή επξύηεξσλ ζθακκάησλ. Η 
ακνηβή ησλ εξγαζηώλ απηώλ πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο εξγαζηώλ ησλ 
αληίζηνηρσλ άξζξσλ ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ. 
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ΣΙΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

 
Άξζξν 1. 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππόγεησλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6081.1 (ΝΔΣ ΤΓΡ 3.10.02.01 θαη 2.01) 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο 
θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο 
ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε 
άληιεζε), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 ‘’Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ 
δηθηχσλ’’.  
Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη 
ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε. 
Η ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο 
αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.  
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  
απαηηνχληαη), ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο 
δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε 
αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα 
εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή 
θαηαθφξπθεο).   
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 
2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη 
ηδηαίηεξα, ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 
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. Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 
4,00 m. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ 
νξχγκαηνο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 
Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ θαη ακκνραιίθσλ, κε 
ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Γηα έλα θπβηθφ κέηξν 
θνξηνεθθνξηψζεσο θαη κεηαθνξάο πξντφλησλ εθζθαθήο πάζεο θχζεσο πιελ βξαρσδψλ, θαζψο 
θαη ακκνραιίθσλ, κε επηκέηξεζε βάζεη φγθνπ νξχγκαηνο ή ζπκππθλσκέλνπ επηρψκαηνο, 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηεο κεηαθνξάο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ 
κειέηε. 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δπηά θαη εβδνκήληα ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):7,70 
 
Άξζξν 2. 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππόγεησλ δηθηύσλ ζε έδαθνο βξαρώδεο. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6082.1 (ΝΔΣ ΤΓΡ 3.11.02.01 θ΄ 2.02) 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο,  
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ 
(cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ 
άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), 
ρξήζε δηνγθσηηθψλ επίσλ εθξεθηηθψλ (ηχπνπ Bristar ή ηζνδπλάκσλ) ή/θαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε 
εθξεθηηθψλ (κε εθαξκνγή κηθξψλ γνκψζεσλ θαη ρξήζε ιακαξηλψλ γηα ηελ απνθπγή εθηίλαμεο 
ζξαπζκάησλ), φηαλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε 
ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-
01 ‘’Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ’’.  
Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη 
ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε. 



C:\Users\xadoulis\Desktop\γηα ηζηνζει ΓΔΤΑΛ\νξηζη ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ_Αλαηνιηθή είζνδνο.doc 

 - 4 - 

Η ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο 
αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.  
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  
απαηηνχληαη), ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο 
δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε 
αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα 
εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή 
θαηαθφξπθεο).   
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 
2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη 
ηδηαίηεξα, ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.   
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. Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 
4,00 m. 
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 
Φνξηνεθθφξησζε  βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο θαη 
ζηαιία απηνθηλήηνπ. Γηα έλα θπβηθφ κέηξν θνξηνεθθνξηψζεσο βξαρσδψλ πξντφλησλ εθζθαθήο, ή 
πξντφλησλ θαζαηξέζεσο άνπινπ ζθπξνδέκαηνο, κε επηκέηξεζε βάζεη φγθνπ νξχγκαηνο, 
θαζαηξεζείζαο θαηαζθεπήο ή ζπκππθλσκέλνπ επηρψκαηνο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηαιίαο ηνπ 
απηνθηλήηνπ θαη ηεο κεηαθνξάο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ 
κειέηε. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη πέληε θαη ελελήληα ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):25,90 
 
Άξζξν 3. 
Πξνζαύμεζε ηηκώλ εθζθαθώλ νξπγκάησλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε δπζρεξεηώλ από δίθηπα 
ΟΚΩ. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6087 (ΝΔΣ ΤΓΡ 3.12) 
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 Οινγξάθσο: Γέθα πέληε θαη κεδέλ ιεπηά.    Αξηζκεηηθώο: 15,00 
 
Άξζξν 4. 
Λεηηνπξγία εξγνηαμηαθώλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6107 (ΝΔΣ ΤΓΡ 6.01.01.02) 
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''. 
Αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα diesel ή βελδηλνθίλεηα. Ιζρχνο 1,0 έσο 2,0 ΗΡ. 
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ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
α. Η 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. Η δαπάλε ησλ θαπζίκσλ ή ηεο ειεθηξηθήο ελεξγείαο 
γ. Η εγθαηάζηαζε, ε επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ε ηξνθνδνζία κε θαχζηκα θαη ε ζπληήξεζε ηεο 
αληιίαο θαη ησλ ζσιελψζεσλ 
δ. Η 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. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σέζζεξα θαη πελήληα ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):4,50 
 
Άξζξν 5. 
Δπηρώζεηο νξπγκάησλ κε πξντόληα εθζθαθώλ κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζπκπύθλσζεο. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6067 (ΝΔΣ ΤΓΡ 5.04 θαη 2.01) 
Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δψλε δηέιεπζεο νδηθψλ 
αμφλσλ, ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ 
απνηεζεί παξαπιεχξσο ή δάλεηα ρψκαηα πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ'' 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ απνηεζεί ή 
πξνζθνκηζζεί, 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% απηήο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ 
ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor Modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2).  
Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ θαη ακκνραιίθσλ, κε 
ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Γηα έλα θπβηθφ κέηξν 
θνξηνεθθνξηψζεσο θαη κεηαθνξάο πξντφλησλ εθζθαθήο πάζεο θχζεσο πιελ βξαρσδψλ, θαζψο 
θαη ακκνραιίθσλ, κε επηκέηξεζε βάζεη φγθνπ νξχγκαηνο ή ζπκππθλσκέλνπ επηρψκαηνο, 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηεο κεηαθνξάο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο 
πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε. 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έλα θαη νγδόληα πέληε ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):1,85 
 
Άξζξν 6. 
Δπηρώζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό ακκνράιηθν 
ιαηνκείνπ. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6068 (ΝΔΣ ΤΓΡ 5.05.02 θαη 2.01) 
Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δψλε δηέιεπζεο νδηθψλ 
αμφλσλ, ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε 
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ'' 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ δηαβαζκηζκέλνπ ζξαπζηνχ 
πιηθνχ ιαηνκείνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε έθξηςε ζηφ φξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη ρεηξσλαθηηθά 
(φπνπ απαηηείηαη), ε δηάζηξσζε ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ε δηαβξνρή (κε ηελ πξνκήζεηα θαη 
κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ λεξνχ) θαη ε ζπκπχθλσζε κε δνλεηηθνχο ζπκππθλσηέο δηαζηάζεσλ 
αλαιφγσλ ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο, νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί βαζκφο ζπκπχθλσζεο πνπ 
αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 95% ηεο ππθλφηεηαο πνπ 
επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor Modified θαηά ΔΛΟΣ 
EN 13286-2).  
Γηα ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο, βάζεη ησλ γξακκψλ πιεξσκήο ηνπ 
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νξχγκαηνο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έληεθα θαη ηξηάληα πέληε ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):11,35 
 
Άξζξν 7. 
Γηάζηξσζε θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν ιαηνκείνπ. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6069 (ΝΔΣ ΤΓΡ 5.07 θαη 2.01) 
ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζειήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο ιαηνκείνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε 
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ'' 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη : 
α. Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άκκνπ ιαηνκείνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 
β. Η πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζην φξπγκα. 
γ. Η ηζνπέδσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαη ε ηχπαλζε ή ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο ζηξψζεο 
εγθηβσηηζκνχ έηζη ψζηε λα πεξηβάιιεη πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή 
δεκηψλ ζηελ ζσιελνγξακκή. 
Φνξηνεθθφξησζε, κε ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Γηα 
έλα θπβηθφ κέηξν θνξηνεθθνξηψζεσο θαη κεηαθνξά άκκνπ, κε επηκέηξεζε βάζεη φγθνπ νξχγκαηνο ή 
ζπκππθλσκέλνπ επηρψκαηνο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηεο κεηαθνξάο ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
Σηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m3) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ 
κειέηε γξακκέο πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ). 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έληεθα θαη ηξηάληα πέληε ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):11,35 
 
Άξζξν 8. 
Ληζνξξηπέο πξνζηαζίαο θνίηεο θαη πξαλώλ. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6157 (ΝΔΣ ΤΓΡ 8.04.02) 
Πξνκήζεηα πιηθνχ ιηζνξξηπψλ πξνζηαζίαο αζβεζηνιηζηθήο ζχλζεζεο, κεηαθνξά ηνπ επί ηφπνπ ηνπ 
έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε 
ζέζεηο κε ή ρσξίο ππνβνήζεζε κεραληθψλ κέζσλ.  
Με ιίζνπο ιαηνκείνπ, βάξνπο 5 έσο 20 kg. 
Σν πιηθφ ζα πξνέξρεηαη απφ πγηή πεηξψκαηα, ε δε δηαβάζκηζή ηνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα 
θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3), βάζεη δηαηνκψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ επηκεηξψληαη πξνο πιεξσκή 
πάρε ιηζνξξηπψλ κεγαιχηεξα ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ κειέηε. 
Δάλ πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε γεσπθάζκαηνο δηαρσξηζκνχ, απηφ επηκεηξάηαη ηδηαηηέξσο κε 
βάζε ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ. 
Σηκή αλά κέηξν θπβηθφ (m3) 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα ηξία θαη κεδέλ ιεπηά.    (Αξηζκεηηθώο):13,00 
 
Άξζξν 9. 
Αληηζηεξίμεηο. 
 
Άξζξν 9.1. Αληηζηεξίμεηο παξεηώλ ράλδαθνο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6103 (ΝΔΣ ΤΓΡ 7.06) 
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. Η πξνζθφκηζε, ε ρξήζε, νη κεηαθηλήζεηο απφ ζέζε θαη ε απνθφκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ, κε ηηο 
απαηηνχκελεο αληεξίδεο, ζπλδέζκνπο θ.ι.π. 
β. Η απαζρφιεζε ησλ απαηηνπκέλσλ κεραλεκάησλ γηα ηελ ζηαδηαθή θαηαβίβαζε ησλ 
πεηαζκάησλ ζην πξνο εθζθαθή φξπγκα θαη ε ηπρφλ απαηηνχκελε βνεζεηηθή έκπεμε 
γ. Η ζπλαξκνιφγεζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε ησλ πεηαζκάησλ. 
δ. Η ζηαδηαθή εμφιθεζή θαηά ηελ επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο 
ε. Οη πάζεο θχζεσο θζνξέο ησλ πεηαζκάησλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο 
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Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m2) ηνπνζεηεζέλησλ ακθηπιεχξσλ πεηαζκάησλ 
αληηζηήξημεο (κε 1,00 m2 πεηάζκαηνο αληηζηεξίδνληαη 2,00 m2 παξεηψλ νξχγκαηνο). Δπηκεηξάηαη 
κφλν ην ηκήκα ηνπ πεηάζκαηνο πάλσ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη 20 
cm πάλσ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο. 
Tηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  ηνπνζεηεζέλησλ πεηαζκάησλ αληηζηήξημεο. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξηάληα ηξία θαη εμήληα ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):33,60 
 
Άξζξν 9.2. Αληηζηεξίμεηο κε μπινδεύγκαηα. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6100 (ΝΔΣ ΤΓΡ 7.01) 
Αληηζηήξημε πξαλψλ ή παξεηψλ ηάθξσλ, κε μπινδεχγκαηα, ζαληδψκαηα, καδέξηα ή παξεκθεξνχο 
ηχπνπ κεζνδνινγία, κε ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη ζπλδέζκνπο θαζψο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο 
θαηαζθεπήο, απνζχλδεζεο θαη απνκάθξπλζεο ησλ πιηθψλ γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε, ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ή ηελ κειέηε εθαξκνγήο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 
Οη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο (κεκνλσκέλεο αληηζηεξίμεηο επί κήθνπο έσο 2,0 m αλά 20 m κήθνπο 
νξχγκαηνο) πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηα νηθεία άξζξα εθζθαθψλ νξπγκάησλ θαη δελ 
ππάγνληαη ζην παξφλ άξζξν. Δπηζεκαίλεηαη πάλησο φηη φηαλ εθαξκφδεηαη ην παξφλ άξζξν, ην 
νπνίν αλαθέξεηαη ζε ''ζπζηεκαηηθέο αληηζηεξίμεηο'' δελ αθαηξνχληαη πνζφηεηεο σο αλαινγνχζεο ζε 
''ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο'' θαη επηκεηξάηαη ε ζπλνιηθή επηθάλεηα.  
 

ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ ησλ εξγαζηψλ αληηζηήξημεο ζα αλαθέξαηηαη 
απαξαηηήησο θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ εδάθνπο ηνπ αληηζηνίρνπ νξχκαηνο. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) επηθάλεηαο αληηζηήξημεο ζε επαθή κε ηηο παξεηέο  ηνπ 
ζθάκκαηνο. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γύν θαη δέθα ιεπηά.     (Αξηζκεηηθώο):2,10 
 
Άξζξν 10. 
Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπύθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο 
C12/15 κε μπιόηππν. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6326 (ΝΔΣ ΤΓΡ 9.10.03 θαη 9.01) 
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.  
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 
"Ιθξηψκαηα" θαη 01-04-00-00 "Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)" 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- Η 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. 
- Η αλέγεξζε ησλ πάζεο θχζεσλ ηθξησκάησλ ή/θαη βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε, ζηεξέσζε θαη ζπγθξάηεζε ησλ θαινππηψλ. 
- Η δηακφξθσζε θηγθιηδσκάησλ, θιηκάθσλ, ξακπψλ θαη δηαβαζξψλ γηα ηελ επρεξή θαη 
αζθαιή δηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλεξγείνπ ζθπξνδέηεζεο 
- Η επάιεηςε ηνπ μπινηχπνπ κε πιηθφ δηεπθφιπλζεο ηεο απνθφιιεζεο 
- Η 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). 
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- Η 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. 
- Η 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)  
- Η δαπάλε ησλ πάζεο θχζεσο πιαγίσλ κεηαθνξψλ εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ, κε ή ρσξίο 
κεραληθά κέζα 
- Η δαπάλε ησλ πιηθψλ πξφζδεζεο, ζηεξέσζεο, θαη ζπλδέζεσλ πάζεο θχζεσο 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
α. Η 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. 
Η 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. Η 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. Η 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 
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. 
Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δβδνκήληα ελλέα θαη νγδόληα ιεπηά.  (Αξηζκεηηθώο):79,80 
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Άξζξν 11. 
Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπύθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο 
C12/15 κε μπιόηππν θαη ζηεγαλσηηθό κάδαο. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6326 (ΝΔΣ ΤΓΡ 9.10.03 θαη 9.01 θαη 9.23.04) 
Όπσο ζην άξζξν «Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 
θαηεγνξίαο C12/15 κε μπιφηππν» θαη επί πιένλ ζηεγαλνπνηεηηθά κάδαο ζθπξνδέκαηνο (πξφζκηθηα 
κείσζεο πδαηνπεξαηφηεηαο) θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 934-2. 
Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Ογδόληα ελλέα θαη κεδέλ ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):89,00 
 
Άξζξν 12. 
Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπύθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο 
C16/20 κε μπιόηππν θαη ζηεγαλσηηθό κάδαο. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6327 (ΝΔΣ ΤΓΡ 9.10.04 θαη 9.01 θαη 9.23.04) 
Όπσο ζην άξζξν «Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 
θαηεγνξίαο C12/16 κε μπιφηππν θαη ζηεγαλνπνηεηηθφ κάδαο». 
Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δλελήληα ηέζζεξα θαη κεδέλ ιεπηά.  (Αξηζκεηηθώο):94,00 
 
Άξζξν 13. 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνύ νπιηζκνύ B 500c ζθπξνδεκάησλ. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6311 (ΝΔΣ ΤΓΡ 9.26) 
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". 
Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο 
επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 
Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ 
Οπιηζκνχ. Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα 
ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη 
ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ.  
Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο 
δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε 
ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ 
ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ 
παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ 
ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ-
2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν 
πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 

Ολνκ.  
δηάκεηξνο 

(mm) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 
δηαηνκή  
(mm

2
) 

Ολνκ.  
κάδα/ 
κέηξν  
(kg/m) 

Ράβδνη 
Κνπινύξεο θαη 

επζπγξακκηζκέλα 
πξντόληα 

Ηιεθηξν-
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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Ολνκ.  
δηάκεηξνο 

(mm) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 
δηαηνκή  
(mm

2
) 

Ολνκ.  
κάδα/ 
κέηξν  
(kg/m) 

Ράβδνη 
Κνπινύξεο θαη 

επζπγξακκηζκέλα 
πξντόληα 

Ηιεθηξν-
ζπγθνιιεκέλα 
πιέγκαηα θαη 
δηθηπώκαηα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

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 

ηελ ηηκή κνλάδαο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο 
ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 

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

 Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.  

 Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
απφ ηελ κειέηε πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, θαζψο θαη αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2). 

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

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

 Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Μεδέλ θαη ελελήληα πέληε ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):0,95 
 
Άξζξν 14. 
Αγσγνί απνρέηεπζεο από ζσιήλεο PVC ζεηξάο 41 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1401-1, κε ηνλ 
εγθηβσηηζκό από άκκν. 
Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC-U ζπκπαγνχο 
ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1401−1, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-06-02-02 "Γίθηπα 
απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U". 
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. 
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ηφζν γηα ζσιήλεο κε απφιεμε ηχπνπ θακπάλαο κε ειαζηηθφ 
δαθηχιην ζηεγαλνπνίεζεο (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 681.1), φζν θαη γηα ζσιήλεο κε επζχγξακκα άθξα πνπ 
ζπλδένληαη κε ζπγθνιινχκελν δαθηχιην (κνχθα). 
ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 
α. Η πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο  
ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο ή ζπγθφιιεζεο (θαη ηεο απαηηνχκελεο πξνο ηνχην 
θφιιαο). 
β. Η δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ ζχλδεζε ησλ 
ζσιήλσλ. 
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γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, 
νη ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνχ κε ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά 
ηκήκαηα. 
δ. Οη ζηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ κε άκκν. 
Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ: 
-Η επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε 
-Σα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο ησλ παξνρψλ ζην δίθηπν αθαζάξησλ (ζακάξηα κε κνχθα) 
-Σα εηδηθά ηεκάρηα ηνπ αγσγνχ (γσλίεο, ηαχ, πψκαηα θιπ) απφ PVC ή ρπηνζίδεξν   
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) αμνληθνχ κήθνπο ζσιήλσζεο, αθαηξνπκέλνπ ηνπ κήθνπο ησλ 
θξεαηίσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ. 
 
Άξζξν 14.1. Γηα ζσιήλεο ΡVC/41, Dεζ= 200 mm. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6711.2 (ΝΔΣ ΤΓΡ 12.10.04 θ΄ αληίζηνηρν Α.Σ.) 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα ηξία θαη πελήληα ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):13,50 
 
Άξζξν 14.2. Γηα ζσιήλεο ΡVC/41, Dεζ= 250 mm. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6711.3 (ΝΔΣ ΤΓΡ 12.10.05 θ΄ αληίζηνηρν Α.Σ.) 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα νθηώ θαη ελελήληα ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):18,90 
 
Άξζξν 14.3. Γηα ζσιήλεο ΡVC/41, Dεζ= 315 mm. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6711.4 (ΝΔΣ ΤΓΡ 12.10.06 θ΄ αληίζηνηρν Α.Σ.) 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη έμε θαη ελελήληα ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):26,90 
 
Άξζξν 14.4. Γηα ζσιήλεο ΡVC/41, Dεζ= 355 mm. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6711.5 (ΝΔΣ ΤΓΡ 12.10.07 θ΄ αληίζηνηρν Α.Σ.) 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξηάληα δύν θαη κεδέλ ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):32,00 
 
Άξζξν 15. 
Αγσγνί απνρεηεύζεσο νκβξίσλ από ηζηκεληνζσιήλεο ζεηξάο 100. 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, πιάγηεο κεηαθνξέο, θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα, 
ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ηζηκεληνζσιήλσλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, απφ ζθπξφδεκα ειάρηζηεο 
ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο 40 MPa κε ζήκαλζε CE, κε ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγάλσζεο θαηά ΔΛΟΣ 
ΔΝ 681-1. 
Οη ηζηκελνζσιήλεο δηαθξίλνληαη σο εμήο: 
[α] Ωο πξνο ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν (DN) πνπ είλαη ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζε mm 
[β] Ωο πξνο ην πιηθφ θαηαζθεπήο:  άνπινη, νπιηζκέλνη, ηλνπιηζκέλνη 
[γ]   Ωο πξνο ηελ ζπλδεζκνινγία: ηχπνπ ηφξκνπ-εληνξκίαο (O-gee pipes), ηχπoπ "θακπάλαο" (bell-
sochet pipes) 
[δ] Ωο πξνο ηελ εθαξκνγή: ζσιήλεο νκβξίσλ ή αθαζάξησλ, δηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, 
ζσιήλεο πδξαπιηθήο πξνψζεζεο (pipe-jacking). 
[ε]  Ωο πξνο ηελ θιάζε αληνρήο (ζεηξά, strength class), ε νπνία νξίδεηαη σο ην ειάρηζην θνξηίν 
ζξαχζεσο ζε kN/m, δηαηξνχκελν κε ην 1/1000 ηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ (DN), ζχκθσλα κε ηα 
θαζνξηδφκελα ζην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1916   
Δπηζεκαίλεηαη φηη απφ ηελ θιάζε αληνρήο θαη ηηο ζπλζήθεο έδξαζεο/εγθηβσηηζκνχ (bedding factor), 
πξνθχπηεη, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1295-1, ην επηηξεπφκελν βάζνο ηνπνζέηεζεο γηα 
ηα εθάζηνηε εθαξκνδφκελα θηλεηά θνξηία. Ωο εθ ηνχηνπ κε κηα κφλνλ θιάζε αληνρήο 
ηζηκεληνζσιήλσλ θαη επηινγή, θαηά πεξίπησζε, ηνπ ηχπνπ έδξαζεο/εγθηβσηηζκνχ ηεο 
ζσιελνγξακκήο θαιχπηνληαη φιεο νη ζπλζήθεο πνπ απαληψληαη ζηα δίθηπα απνρέηεπζεο (ππφ 
νδνχο βαξεηάο ή ειαθξάο θπθινθνξίαο, εθηφο θαηαζηξψκαηνο νδνχ). 
Η επίηεπμε ηεο θιάζεσο αληνρήο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ πάρνπο ηνπ ηνηρψκαηνο, ηεο θαηεγνξίαο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ νπιηζκνχ (πιέγκαηα ή/θαη κεηαιιηθέο ίλεο). 
Ωο εθ ηνχηνπ ην παξφλ άξζξν αλαθέξεηαη ζε ηζηκεληνζσιήλεο θιάζεσο αληνρήο 120, ρσξίο 
δηάθξηζε σο πξνο ην είδνο ζπλδεζκνινγίαο (ηχπνπ ηφξκνπ-εληνξκίαο ή θακπάλαο) θαη ηελ δηάηαμε 
ή κή νπιηζκνχ.  
Η δηάηαμε ηνπ νπιηζκνχ, φζνλ αθνξά ην πάρνο επηθάιπςεο ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1 αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο έθζεζεο ηνπ αγσγνχ.  
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Οη δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1 θαη   κπνξεί 
λα είλαη ελζσκαησκέλνη ζηνπο ζσιήλεο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο ή λα παξαδίδνληαη πξνο 
ηνπνζέηεζε θαηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηεο ζσιελνγξακκήο. 
Οηαλ πξνβιέπεηαη ε ελζσκάησζε ζην ζθπξφδεκα θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ ηζηκέληνπ αλζεθηηθνχ 
ζηα ζεηηθά/ζεηψδε (ηζηκέλην SR: Sulfate Resistant) εθαξκφδεηαη, ζπκβαηηθά, πξνζαχμεζε ηεο 
αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10 %. 
Οηαλ πξνβιέπεηαη εζσηεξηθή επίζηξσζε πξφζζεηεο πξνζηαζίαο, κε πιηθφ επνμεηδηθήο βάζεσο ή 
ινηπά πιηθά, εθαξκφδεηαη, ζπκβαηηθά, πξνζαχμεζε ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10 %. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 
ηζηκεληνζσιήλσλ θιάζεσο αληνρήο (ζεηξάο) 120 κε ζήκαλζε CE θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, κε ηνπο 
αληίζηνηρνπο ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο ζηεγάλσζεο, νη απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, ν 
θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα κε κεραληθά κέζα, ε ηνπνζέηεζε, ε εθαξκνγή ηνπ δαθηπιίνπ 
ζηεγάλσζεο θαη ε επζπγξάκκηζε θαη πξνζσξηλή ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ κέρξη ηνλ εγθηβσηηζκφ 
ηνπο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο  πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε κεθνηνκηθήο θιίζεο θαζψο θαη ε 
πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ θαη νη εξγαζίεο έδξαζεο 
θαη εκηεγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ.  
Οη εξγαζίεο εθζθαθήο ηνπ νξχγκαηνο θαη επαλελεπίρσζεο ηνπ ππνινίπνπ ηκήκαηνο ηνπ 
νξχγκαηνο, ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
Η ηηκνιφγεζε ζσιήλσλ ελδηακέζσλ δηακέηξσλ, πέξαλ απηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ 
άξζξν, ζα γίλεηαη κε γξακκηθή παξεκβνιή ησλ εθαηέξσζελ ηηκψλ κνλάδαο. 
Σηκή αλά ηξέρνλ αμνληθφ κέηξν (κκ) ζσιελνγξακκήο (πξνζκεηξάηαη θαη ην εληφο ησλ θξεαηίσλ 
ηκήκα ησλ ζσιήλσλ) θαηά νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη ηχπν ηζηκεληνζσιήλσλ, αλεμαξηήησο ηνπ 
κήθνπο εθάζηνπ ζσιήλα, σο εμήο: 
Άξζξν 15.1. Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D400 mm. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6551.3 (ΝΔΣ ΤΓΡ 12.03.01 θ΄ αληίζηνηρν Α.Σ.) 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξηάληα έμε θαη πελήληα ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):36,50 
 
Άξζξν 15.2. Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D500 mm. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6551.4 (ΝΔΣ ΤΓΡ 12.03.02 θ΄ αληίζηνηρν Α.Σ.) 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Πελήληα θαη είθνζη ιεπηά.    (Αξηζκεηηθώο):50,20 
 
Άξζξν 15.3. Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D600 mm. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6551.5 (ΝΔΣ ΤΓΡ 12.03.03 θ΄ αληίζηνηρν Α.Σ.) 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δμήληα ηξία θαη ελελήληα ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):63,90 
 
Άξζξν 15.4. Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D700 mm. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6551.6 (ΝΔΣ ΤΓΡ 12.03.04 θ΄ αληίζηνηρν Α.Σ.) 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Ογδόληα θαη κεδέλ ιεπηά.     (Αξηζκεηηθώο):80,00 
 
Άξζξν 15.5. Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D800 mm. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6551.6 (ΝΔΣ ΤΓΡ 12.03.05 θ΄ αληίζηνηρν Α.Σ.) 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δλελήληα έλα θαη εμήληα ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):91,60 
 
Άξζξν 15.6. Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D1000 mm. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6551.7 (ΝΔΣ ΤΓΡ 12.03.07 θ΄ αληίζηνηρν Α.Σ.) 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηόλ είθνζη νθηώ θαη ηξηάληα ιεπηά.  (Αξηζκεηηθώο):128,30 
 
Άξζξν 16. 
Καηαζθεπή δηαθιαδώζεσο Φ160 mm αγσγνύ αθαζάξησλ από πιαζηηθό ζσιήλα ΡVC ηεο 
ζεηξάο 41. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6711.1 (ΝΔΣ ΤΓΡ 16.04 θ΄ αληίζηνηρα Α.Σ.) 
Καηαζθεπή ζχλδεζεο αθηλήηνπ κε αγσγφ αθαζάξησλ ή αλαθαηαζθεπή ππάξρνπζαο κε ζσιήλεο 
PVC/41 νλνκ. δηακέηξνπ D160 mm, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-06-02-02 "Γίθηπα απνρέηεπζεο απφ 
ζσιήλεο u-PVC" 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- Η εθζθαθή ηνπ απαηηνπκέλνπ νξχγκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ, κέρξη ηελ ζηάζκε ηνπ 
ππάξρνληνο αγσγνχ ζχλδεζεο ή ηελ ζηάζκε ηνπ πξνβιεπνκέλνπ λένπ. 
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- Η πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ γηα ηελ λέα ζχλδεζε (ζσιήλεο 
PVC/41, εηδηθά ηεκάρηα, άκκνο εγθηβσηηζκνχ θιπ) 
- Η απνμήισζε ηνπ ππάξρνληνο αγσγνχ (αλ απαηηείηαη) θαη ε ζχλδεζε λένπ ζηελ 
ππάξρνπζα αλακνλή ηνπ δηθηχνπ (ηχπνπ ζακαξηνχ-κνχθαο) 
- Η θαηαζθεπή ηνπ λένπ αγσγνχ ζχλδεζεο, ν εγθηβσηηζκφο ηνπ κε άκκν θαη ε επαλεπίρσζε 
ηνπ νξχγκαηνο 
- Η θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο θαη ε κεηαθνξά ηνπο 
πξνο απφζεζε ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
- Η θαηαζθεπή ηεο ζχλδεζεο κε ηνλ αγσγφ αθαζάξησλ 
Η απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ηνπ πεδνδξνκίνπ ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα 
νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ). 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα επηά θαη πελήληα ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):17,50 
 
Άξζξν 17. 

Καηαζθεπή θξεαηίνπ παξνρήο αθαζάξησλ. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6326 (ΝΔΣ ΤΓΡ 12.10.06 θ΄ 11.01.01 θ΄ 4.10 θ΄ 9.10.03 θ΄ 
αληίζηνηρα Α.Σ.) 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελφο θξεαηίνπ ζχλδεζεο παξνρήο απνρέηεπζεο, απφ ηνλ αγσγφ 
αθαζάξησλ πξνο θάζε ηδηνθηεζία. Πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη θάζε εξγαζία γηα 
ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ νινθιήξσζή ηνπ γηα θαλνληθή ιεηηνπξγία ήηνη νη εξγαζίεο θαη ηα πιηθά 
θαζαίξεζεο πεδνδξνκίνπ θαη εθζθαθήο νξχγκαηνο, κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, 
ηνπνζέηεζεο πιαζηηθνχ ζσιήλα uP.V.C. ζεηξάο 41 Φ 315 κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 1,50m, ζπλδέζεηο 
κε ηελ παξνρή αθαζάξησλ απφ ην αθίλεην θαη πξνο ηνλ αγσγφ αθαζάξησλ, κε ην ρπηνζηδεξφ 
θάιπκκα δηαζηάζεσλ 40 εθ. * 40 εθ., θαη ην ζθπξφδεκα C12/16 έδξαζεο - εγθηβσηηζκνχ ηνπ 
θξεαηίνπ θαη απνθαηάζηαζεο πεδνδξνκίνπ. 
Σηκή γηα έλα ηεκάρην πιήξσο θαηαζθεπαζκέλν θαη ζε ιεηηνπξγία. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηόλ νθηώ θαη ζαξάληα ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):108,40 
 
Άξζξν 18. 
Φξεάηηα επίζθεςεο αθαζάξησλ. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6326 (ΝΔΣ ΤΓΡ 9.01 θ΄ 9.02 θ΄ 11.01.02 θ΄ 11.03 θ΄ 9.10.03 
θ΄ ΝΔΣ ΟΓΟ  Β-34 θ΄ αληίζηνηρα Α.Σ.) 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελφο θξεαηίνπ επίζθεςεο ζσιελσηψλ αγσγψλ αθαζάξησλ ή αιιαγήο 
θιίζεσο ή θαηεπζχλζεσο ή ζπκβνιήο ή πηψζεσο θ.ιπ. γηα ηνπο ηχπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 
ζρέδηα, ζ' νπνηαδήπνηε ζέζε ή βάζνο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή 
ηεο κειέηεο θαη φπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 
Πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαηηνχκελα πιηθά θαζψο θαη θάζε εξγαζία γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ 
νινθιήξσζή ηνπ γηα θαλνληθή ιεηηνπξγία ήηνη νη εξγαζίεο θαη ηα πιηθά: ηεο εθζθαθήο ζε έδαθνο 
πάζεο θχζεσο,(φπσο πεξηγξάθεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ), ηεο 
θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο ηνπ θξεαηίνπ, ηνπ θαιχκκαηνο, ηνπ ιαηκνχ θαη ηεο θνξσλίδαο ηνπ 
θξεαηίνπ, φζνπ απαηηείηαη, θαη ηεο επαλεπίρσζεο, (επίζεο φπσο πεξηγξάθεηαη ζην αληίζηνηρν 
άξζξν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ). 
ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη εμπγηάλζεηο, αληιήζεηο θαη 
αληηζηεξίμεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θξεαηίνπ θαζψο θαη 
ηπρφλ απαίηεζε πξνζαξκνγήο ηνπ θαιχκκαηφο ηνπ θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ή θαηά ηελ θαηαζθεπή 
ηνπ νδνζηξψκαηνο. 
Η ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ πεξηιακβάλεη ηε δηακφξθσζε ησλ ζσιήλσλ πηψζεσο, ε 
θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ απνδεκηψλεηαη ηδηαηηέξσο. 
ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, νη πην θάησ 
εξγαζίεο θαζψο θαη φζεο αλαθέξνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ζηνπο Γεληθνχο 
φξνπο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ ή θαίλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο: 
α. Σα επί ηφπνπ πιηθά θαη ε εξγαζία θαηαζθεπήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ησλ θξεαηίσλ θαηεγνξίαο 
C12/16, 300 ριγ. ηζηκέληνπ ηνπιάρηζηνλ, ηχπνπ ΙΙ (πφξηιαλη κε πνδνιάλε), θαηεγνξίαο 35 
νπιηζκέλνπ ή άνπινπ, φπσο θαζνξίδεηαη ζηα ζρέδηα, κε 4,00 ριγ./m3 ζηεγαλσηηθφ κάδαο. 
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β. Οη ηχπνη θάζε είδνπο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, επίπεδνη ή θακπχινη, κε επζεηνγελή 
ή κε επηθάλεηα, ζε νπνηαδήπνηε δηάζηαζε ή βάζνο θάησ απφ ην έδαθνο. 
γ. Η επίζηξσζε επηπέδσλ ή θακπχισλ επηθαλεηψλ κε παηεηή ηζηκεληνθνλία, φπσο θαη φπνπ 
δείρλεηαη ζηα ζρέδηα θαη φπσο θαζνξίδεηαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 
δ. Οη ρπηνζηδεξέο βαζκίδεο αλά 30 εθ. ζψκαηνο θαη ιαηκνχ θξεαηίνπ, κε πιήξε ηνπνζέηεζε, 
ζχκθσλα κε ηηο Σ.Π. 
ε. Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ησλ θξεαηίσλ, φπσο δείρλεηαη ζηα ζρέδηα κε φιεο ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο. 
δ. Σπρφλ εηδηθά ηεκάρηα ζσιήλσλ ή ηκήκαηα ζσιήλσλ ή ηζηκεληνζσιήλσλ αθαζάξησλ ή 
πιαζηηθψλ ζσιήλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν εξγνιάβνο θαη ζα ηα ελζσκαηψζεη ζην θξεάηην γηα 
ηε δηακφξθσζε ησλ ξνψλ ησλ αγσγψλ. 
ε. Σα ρπηνζηδεξά θαιχκκαηα ησλ θξεαηίσλ κε ηα ρπηνζηδεξά πιαίζηα εδξάζεσο (απαηηήζεηο  
Πξνδηαγξαθήο ΔΛΟΣ ΔΝ 124 πνπ πξνβιέπεη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9, ηελ ππνρξεσηηθή 
ζήκαλζε εθηφο ησλ άιισλ θαη κε ην ζήκα ελφο νξγαληζκνχ ηππνπνίεζεο) θαη ηνλ νπιηζκφ 
ζπλδέζεψο ηνπο κε ην ζθπξφδεκα ηνπ ιαηκνχ, πιήξσο ηνπνζεηεκέλα, φπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα. 
Δπηηξέπεηαη, κεηά απφ γξαπηή έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο, ε θαηαζθεπή θξεαηίσλ κε 
πξνθαηαζθεπαζκέλoπο ζπνλδχινπο πάρνπο ηνηρψκαηνο 0,15 m, ρσξίο αιιαγή ζηελ ηηκή ηνπ 
ηεκαρίνπ θξεαηίνπ. 
Γηα έλα θξεάηην ζσιελσηψλ αγσγψλ αθαζάξησλ, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. 
 
Άξζξν 18.1. Φξεάηην ηύπνπ Σ1 αθαζάξησλ. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Υίιηα εθαηόλ ελλέα θαη κεδέλ ιεπηά.  (Αξηζκεηηθώο):1.109,00 
 
Άξζξν 18.2. Φξεάηην ηύπνπ Σ2 αθαζάξησλ. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Υίιηα εβδνκήληα πέληε θαη κεδέλ ιεπηά.  (Αξηζκεηηθώο):1.075,00 
 
Άξζξν 19. 
Φξεάηηα επίζθεςεο ζσιελσηώλ αγσγώλ νκβξίσλ. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6326 (ΝΔΣ ΤΓΡ 9.01 θ΄ 9.02 θ΄ 9.10.03 θ΄ 9.26 θ΄ 11.03 θ΄ 
11.01.02 θ΄ ΝΔΣ ΟΓΟ  Β-34 θ΄ αληίζηνηρα Α.Σ.) 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελφο θξεαηίνπ επίζθεςεο ζσιελσηψλ αγσγψλ νκβξίσλ ή αιιαγήο 
θιίζεο ή θαηεχζπλζεο ή ζπκβνιήο γηα ηνπο ηχπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρέδηα, ζ' νπνηαδήπνηε 
ζέζε ή βάζνο, φπσο πξνδηαγξάθνληαη ζηηο Σ.Π. ηεο κειέηεο θαη φπσο θαίλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο 
κειέηεο. 
Πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαηηνχκελα πιηθά θαζψο θαη θάζε εξγαζία γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ 
νινθιήξσζή ηνπ γηα θαλνληθή ιεηηνπξγία ήηνη νη εξγαζίεο θαη ηα πιηθά: ηεο εθζθαθήο (φπσο 
πεξηγξάθεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ), ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο ηνπ 
θξεαηίνπ, ηνπ θαιχκκαηνο, ηνπ ιαηκνχ θαη ηεο θνξσλίδαο ηνπ θξεαηίνπ, φζνπ απαηηείηαη, θαη ηεο 
επαλεπίρσζεο, (επίζεο φπσο πεξηγξάθεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ). 
ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη εμπγηάλζεηο, αληιήζεηο θαη 
αληηζηεξίμεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θξεαηίνπ θαζψο θαη 
ηπρφλ απαίηεζε πξνζαξκνγήο ηνπ θαιχκκαηφο ηνπ θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ή θαηά ηελ θαηαζθεπή 
ηνπ νδνζηξψκαηνο. 
ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά νη πην θάησ 
εξγαζίεο θαζψο θαη φζεο αλαθέξνληαη ζηηο Σ.Π. θαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ζηνπο Γεληθνχο 
Όξνπο ηνπ παξφληνο. 
α. Σα επί ηφπνπ πιηθά θαη ε εξγαζία θαηαζθεπήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ησλ θξεαηίσλ, θαηεγνξίαο 
C12/16, κε πεξηεθηηθφηεηα 300 ριγ. ηζηκέληνπ αλά m3 ηνπιάρηζηνλ, ηχπνπ ΙΙ (πφξηιαλη κε 
πνδνιάλε) θαηεγνξίαο 35, νπιηζκέλνπ ή άνπινπ, φπσο θαζνξίδεηαη ζηα ζρέδηα κε 4 ριγ./ m3 
ζηεγαλσηηθφ κάδαο γηα ηα νπιηζκέλα ηκήκαηα. 
β. Οη ηχπνη θάζε είδνπο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, επίπεδνη ή θακπχινη, κε επζεηνγελή 
ή κε επηθάλεηα, ζε νπνηαδήπνηε δηάζηαζε ή βάζνο θάησ απφ ην έδαθνο. 
γ. Η επίρξηζε κε παηεηή ηζηκεληνθνλία, φπνπ θαη φπσο δείρλεηαη ζηα ζρέδηα. 
δ. Παηεηή ηζηκεληνθνλία γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ξνψλ ησλ αγσγψλ. 
ε. Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ησλ θξεαηίσλ, φπνπ θαη φπσο δείρλεηαη ζηα ζρέδηα κε φιεο ηηο ζπλαθείο 
εξγαζίεο. 
ζη. Οη ρπηνζηδεξέο βαζκίδεο αλά 30 εθ. κε πιήξε ηνπνζέηεζε ζχκθσλα κε ηηο Σ.Π. 
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δ. Σα ρπηνζηδεξά θαιχκκαηα ησλ θξεαηίσλ κε ηα ρπηνζηδεξά πιαίζηα εδξάζεσο (απαηηήζεηο  
Πξνδηαγξαθήο ΔΛΟΣ ΔΝ 124 πνπ πξνβιέπεη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9, ηελ ππνρξεσηηθή 
ζήκαλζε εθηφο ησλ άιισλ θαη κε ην ζήκα ελφο νξγαληζκνχ ηππνπνίεζεο) θαη ηνλ νπιηζκφ 
ζπλδέζεψο ηνπο κε ην ζθπξφδεκα ηνπ ιαηκνχ, πιήξσο ηνπνζεηεκέλα. 
Δπηηξέπεηαη, κεηά απφ γξαπηή έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο, ε θαηαζθεπή θξεαηίσλ κε 
πξνθαηαζθεπαζκέλoπο ζπνλδχινπο πάρνπο ηνηρψκαηνο 0,15 m, ρσξίο αιιαγή ζηελ ηηκή ηνπ 
ηεκαρίνπ θξεαηίνπ. 
Γηα έλα θξεάηην ζσιελσηψλ αγσγψλ νκβξίσλ σο αλσηέξσ: 
 
Άξζξν 19.1. Φξεάηην ηύπνπ Σ1 νκβξίσλ. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Οθηαθόζηα είθνζη επηά θαη κεδέλ ιεπηά.  (Αξηζκεηηθώο):827,00 
 
Άξζξν 19.2. Φξεάηην ηύπνπ Σ2 νκβξίσλ. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δπηαθόζηα ηξηάληα  έμε θαη κεδέλ ιεπηά.  (Αξηζκεηηθώο):736,00 
 
Άξζξν 19.3. Φξεάηην ηύπνπ Σ3 νκβξίσλ. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δληαθόζηα ζαξάληα έλα θαη κεδέλ ιεπηά.  (Αξηζκεηηθώο):941,00 
 
Άξζξν 19.4. Φξεάηην ηύπνπ Σ4 νκβξίσλ. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Υίιηα ηξηάληα δύν θαη κεδέλ ιεπηά.  (Αξηζκεηηθώο):1.032,00 
 
Άξζξν 20. 
Αγσγνί θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο. 
Γηα έλα κέηξν κήθνπο αγσγνχ ζπλδέζεσο θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο κε ην δίθηπν νκβξίσλ, απφ 
πιαζηηθνχο ζσιήλεο uPVC ζεηξάο 41 ή ηζηκεληνζσιήλεο κε θψδσλα, ζε επζχγξακκα ή θακπχια 
ηκήκαηα φπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, κε έδξαζε ηχπνπ "Γ-1" κε άκκν (γηα ηηο 
πιαζηηθέο ζσιήλεο) ή κε έδξαζε-εκηεγθηβσηηζκφ κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ ηεο Π.Σ.Π. Ο-150 
(γηα ηηο ηζηκεληνζσιήλεο). Πεξηιακβάλνληαη νη εθζθαθέο ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 ‘’Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ’’ θαη νη επηρψζεηο 
κε ζξαπζηφ πιηθφ ηεο ΠΣΠ-0.150 ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηχσλ'' θαη κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ θαη νη πξνκήζεηεο θαη φιεο 
νη κεηαθνξέο ησλ ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ, θακππιψλ θιπ, κε φιεο ηηο εξγαζίεο, 
θνξηνεθθνξηψζεηο, ζηαιίεο, κεηαθνξέο, κεραλήκαηα θαη πιηθά, ε πξνζέγγηζε ζην ζθάκκα, ε 
ηνπνζέηεζε θαη ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, κε ηηο γσλίεο, κε ην δίθηπν νκβξίσλ θαη κε 
ηα θξεάηηα πδξνζπιινγήο θαζψο θαη νη δνθηκαζίεο αγσγψλ θ.ιπ. κε φιεο ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο. 
Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή νη απνθαηαζηάζεηο νδνζηξσκάησλ, θξαζπεδνξείζξσλ θαη 
πεδνδξνκίσλ πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 
Δπηκέηξεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο πνπ 
θαηαζθεπάζηεθε ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ. 
Γηα έλα κέηξν κήθνπο αγσγνχ, φπσο θαζνξίδεηαη αλσηέξσ. 
 
Άξζξν 20.1. Αγσγνί θξ. πδξ/γήο από πιαζηηθνύο ζσιήλεο PVC/41 D200 mm κε έδξαζε 
ηύπνπ "Γ-1" κε άκκν. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6711.2 (ΝΔΣ ΤΓΡ 12.10.04 θ΄ αληίζηνηρα Α.Σ.) 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη δύν θαη ελελήληα ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):22,90 
 
Άξζξν 20.2. Αγσγνί θξ. πδξ/γήο από πιαζηηθνύο ζσιήλεο PVC/41 D250 mm κε έδξαζε 
ηύπνπ "Γ-1" κε άκκν. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6711.3 (ΝΔΣ ΤΓΡ 12.10.05 θ΄ αληίζηνηρα Α.Σ.) 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξηάληα θαη εβδνκήληα ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):30,70 
 
Άξζξν 20.3. Αγσγνί θξ. πδξ/γήο από πιαζηηθνύο ζσιήλεο PVC/41 D315 mm κε έδξαζε 
ηύπνπ "Γ-1" κε άκκν. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6711.4 (ΝΔΣ ΤΓΡ 12.10.06 θ΄ αληίζηνηρα Α.Σ.) 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): αξάληα έλα θαη κεδέλ ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):41,00 
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Άξζξν 21. 
Φξεάηηα πδξνζπιινγήο. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6326 (ΝΔΣ ΤΓΡ 11.02.01 θ΄ 9.01 θ΄ 9.26 θ΄ 11.05.01) 
Γηα έλα πιήξεο θξεάηην πδξνζπιινγήο γηα ζχλδεζε ζην δίθηπν νκβξίσλ ή ζε αγσγνχο 
ζηξαγγηζηεξίσλ ή ζε αγσγνχο παληνξξντθνχο γηα ηνπο ηχπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρέδηα. 
Πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαηηνχκελα πιηθά θαζψο θαη ε εξγαζία θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε ηηο 
ΔΣΔΠ, ησλ αληίζηνηρσλ άξζξσλ ηνπ ηηκνινγίνπ, εθηφο απφ ηνλ αγσγφ πδξνζπιινγήο ζπλδέζεσο 
κε ην δίθηπν, ν νπνίνο πιεξψλεηαη ρσξηζηά, ήηνη μπιφηππνη ή θαη ηχπνη θάζε είδνπο, ζθπξνδέκαηα 
θαη ράιπβαο νπιηζκνχ φπσο ζηα ζρέδηα, ζράξεο θαη πιαίζηα απφ ρπηνζίδεξν, εηδηθφ ρπηνζηδεξφ 
κέησπν, κηθξνυιηθά, θάζε πιηθφ θαζψο θαη εθζθαθέο, θαζαηξέζεηο θαη ην ζθπξφδεκα εγθηβσηηζκνχ 
ηνπ θξεαηίνπ θαη δηακνξθψζεσο ησλ ξχζεσλ πξνο ην θξεάηην, νη απνθαηαζηάζεηο νδνχ, 
θξαζπέδσλ, ξείζξσλ, πεδνδξνκίσλ θ.ι.π. θαη θάζε ζπλαθήο εξγαζία, απαξαίηεηε γηα ηε πιήξε 
θαηαζθεπή θαη πιήξε ζηεγάλσζε ηνπ θξεαηίνπ. 
Γηα έλα θξεάηην πδξνζπιινγήο. 
Άξζξν 21.1. Φξεάηην πδξνζπιινγήο ηύπνπ "Τ1" (ελόο αλνίγκαηνο). 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξηαθόζηα είθνζη θαη κεδέλ ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):320,00 
 
Άξζξν 21.2. Φξεάηην πδξνζπιινγήο ηύπνπ "Τ2" (δύν αλνηγκάησλ). 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Πεληαθόζηα ελελήληα δύν θαη κεδέλ ιεπηά. (Αξηζκεηηθώο):592,00 
 
Άξζξν 22. 
Πιαζηηθνί ζσιήλεο από πνιπαηζπιέλην (ΡΔ). 
σιελψζεηο ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο θαηά ΔΝ 
12201-2 γηα ηελ κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνχ, λεξνχ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζε νκβξίσλ θαη 
αθαζάξησλ ππφ πίεζε θαη δίθηπα απνρέηεπζεο θελνχ. 
Οη ζειήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ηελ 
νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: ζσιήλεο DN/OD), ηνλ 
ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 
ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθφ πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο (εληαίαο 
εμψζεζεο -extrusion-, πνιπζηξσκαηηθήο εμψζεζεο, κε πξφζζεηε απνζπψκελε εμσηεξηθή 
επίζηξσζε -peelable layer). 
O αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη κε ηελ ειάρηζηε 
απαηηνχκελε αληνρή MRS ηνπ ΡΔ (MRS: Minimum Required Strength)  σο εμήο: PE100 - MRS 10 
MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
χκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά θαηεγνξία 
πιηθνχ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε ηηκή SDR  
ην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνχηνπ εμππαθνχεηαη φηη 
πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν. 
Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κεηαμχ ησλ 
νπνίσλ θαη ε θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ, Ρ = γηα δίθηπα απνρέηεπζεο ππφ 
πίεζε, W/P = γηα δίθηπα γεληθήο ρξήζεσο. 
ην παξφλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο έρνπλ 
εθαξκνγή γηα πάζεο θχζεσο δίθηπα. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaable layer) νθείινπλ λα 
πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα 
ηνπο ινηπνχο ζσιήλεο ΡΔ.   
ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 
α. Η πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο 
κεηαθνξέο  ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ 
ΡΔ. 
β. Η πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζσιήλσλ, ε 
ρξήζε θαη ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα αλαιψζηκα. 
γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ 
ηεκαρίσλ ηνπο απφ ΡΔ  κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο (butt welding) ή ρξήζε 
ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 
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δ. Η πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηχνπ ζχκθσλα 
κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην κε ην 
πθηζηάκελν δίθηπν, πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν θαη δελ πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο. Γελ 
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. 
 
Άξζξν 22.1. Ολνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm. 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6621.1 (ΝΔΣ ΤΓΡ 12.14.01.06) 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Οθηώ θαη εμήληα ιεπηά.    (Αξηζκεηηθώο):8,60 
 
Άξζξν 22.2. Ολνκ. δηακέηξνπ DN 110 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm. 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6621.1 (ΝΔΣ ΤΓΡ 12.14.01.07) 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έληεθα θαη ηξηάληα ιεπηά.    (Αξηζκεηηθώο):11,30 
 
Άξζξν 22.3.Ολνκ. δηακέηξνπ DN 125 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm. 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6621.2 (ΝΔΣ ΤΓΡ 12.14.01.08) 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα ηξία θαη ζαξάληα ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):13,40 
 
Άξζξν 22.4. Ολνκ. δηακέηξνπ DN 140 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm. 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6621.2 (ΝΔΣ ΤΓΡ 12.14.01.09) 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα έμε θαη είθνζη ιεπηά.    (Αξηζκεηηθώο):16,20 
 
Άξζξν 22.5. Ολνκ. δηακέηξνπ DN 160 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm. 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6621.3 (ΝΔΣ ΤΓΡ 12.14.01.10) 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα νθηώ θαη πελήληα ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):18,50 
 
Άξζξν 22.6. Ολνκ. δηακέηξνπ DN 200 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm. 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6621.4 (ΝΔΣ ΤΓΡ 12.14.01.11) 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη πέληε θαη ζαξάληα ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):25,40 
 
Άξζξν 23. 
Δηδηθά ηεκάρηα ύδξεπζεο από ειαηό ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνύο γξαθίηε (ductile iron). 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6623 (ΝΔΣ ΤΓΡ 12.17) 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη ζπλαξκνιφγεζε ζε ζσιελνγξακκή απφ ζσιήλεο ειαηνχ 
ρπηνζηδήξνπ ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε (ductile iron) εηδηθψλ ηεκαρίσλ, ζπλδέζκσλ θαη 
ζηεξηγκάησλ ηππνπνηεκέλσλ δηαηνκψλ θαη ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 545 θαη 
ΔΛΟΣ ΔΝ 598, κε πηζηνπνηεηηθά απφ θνηλνπνηεκέλν ζηελ ΔΔ θνξέα πηζηνπνίεζεο. Κακπχιεο, 
ηαπ, ζπζηνιέο, πψκαηα θιπ, φισλ ησλ ηχπσλ (κνλήο ή δηπιήο θιαληδσηήο ζχλδεζεο, κνλήο ή 
δηπιήο ζχλδεζεο ηχπνπ θψδσλα), κεγεζψλ (νπνηαζδήπνηε νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ), θιάζεσλ 
πίεζεο ιεηηνπξγίαο, κε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πξνζηαζία ελφο απφ ηνπο ηχπνπο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 545 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 598. Πεξηιακβάλνληαη νη απαηηνχκελνη 
θνριίεο ζχδεζεο θαη νη ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1. 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg). 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γύν θαη πελήληα ιεπηά.    (Αξηζκεηηθώο):2,50 
 
Άξζξν 24. 
Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο, κε σηίδεο, ειαζηηθήο έκθξαμεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 
atm κε ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ θαη πιήξε εγθαηάζηαζε θαη δνθηκέο. 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6651.1 (ΝΔΣ ΤΓΡ 13.03.03.02 έσο 13.03.03.09) 
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", κε σηίδεο, ειαζηηθήο έκθξαμεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm, είηε κέζα 
ζην έδαθνο κε ηνλ ζσιήλα επηκεθχλζεσο θαη ην πψκα (θξεάηην βαλψλ) ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη 
ζηελ ηηκή κνλάδαο, είηε κέζα ζε θξεάηην (πνπ πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο) είηε κέζα ζε ζάιακν 
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δηθιείδσλ ησλ δεμακελψλ. 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 δηθιείδαο. 
 
Άξζξν 26.1. Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 80 mm. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηόλ ελελήληα θαη κεδέλ ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):190,00 
 
Άξζξν 26.2. Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 100 mm. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γηαθόζηα πελήληα θαη κεδέλ ιεπηά.  (Αξηζκεηηθώο):250,00 
 
Άξζξν 26.3. Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 125 mm. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξηαθόζηα νθηώ θαη ζαξάληα ιεπηά.  (Αξηζκεηηθώο):308,40 
 
Άξζξν 26.4. Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 150 mm. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξηαθόζηα εβδνκήληα θαη κεδέλ ιεπηά.  (Αξηζκεηηθώο):370,00 
 
Άξζξν 26.5. Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 200 mm. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δμαθόζηα δέθα θαη κεδέλ ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):610,00 
 
Άξζξν 25. 
Καηαζθεπή ζύλδεζεο παξνρήο ύδξεπζεο. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6630.1 (ΝΔΣ ΤΓΡ 16.21.01 θ΄ 12.14.01.01) 
Γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ θαη ηελ θαηαζθεπή κηαο πιήξνπο ζχλδεζεο παξνρήο χδξεπζεο, ζε 
αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελεο, απφ ηνλ θεληξηθφ αγσγφ πξνο θάζε ηδηνθηεζία. Δηδηθφηεξα: 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη εθζθαθέο ζε πάζεο θχζεσο έδαθνο, ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
αγσγνχ Φ32 απφ ΡΔ 10 atm ή ηνπ απαηηνχκελνπ ραιθνζσιήλα 3/4'’ 19/22 θαη ε επίρσζε ηνπ 
ζθάκκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ. Δπίζεο ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ 
πξνβιεπφκελσλ απφ ηε κειέηε: θνιάξνπ παξνρήο (αλάινγεο δηακέηξνπ κε ηνλ θεληξηθφ αγσγφ), 
θξνπλνχ ζπλελψζεσο, θξνπλνχ δηαθνπήο, δηπινκαζηνχ, βνιβάι, ηαπ, γσληψλ θ.ιπ. απαηηνχκελσλ 
γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο κηθξνυιηθψλ. Όια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζα ζπλνδεχνληαη απφ 
πηζηνπνηεηηθφ αλαγλσξηζκέλνπ εξγαζηήξηνπ. Σέινο πεξηιακβάλεηαη ε ζχλδεζε κε ηελ πθηζηάκελε 
εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε χδξεπζεο ηνπ αθηλήηνπ θαζψο θαη ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ 
ηζηκεληέληνπ θξεαηίνπ ηνπνζέηεζεο ηνπ πδξνκέηξνπ ζρήκαηνο θφινπξεο ππξακίδαο εζσηεξηθψλ 
δηαζηάζεσλ 0,37 m * 0,37 m θάησ θαη 0,27 m * 0,27 m πάλσ, πάρνπο ηνηρψκαηνο 0,05 m κε ην 
απαηηνχκελν ρπηνζηδεξφ θάιπκκα (ην νπνίν δελ ζα είλαη ελζσκαησκέλν ζην θξεάηην) δηαζηάζεσλ 
0,315 m * 0,315 m θαη θαζαξνχ αλνίγκαηνο 0,30 m * 0,30 m. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλεο ζχλδεζεο παξνρήο χδξεπζεο. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηόλ ζαξάληα έμε θαη κεδέλ ιεπηά.  (Αξηζκεηηθώο):146,00 
 
Άξζξν 26. 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πδξνζηνκίνπ ππξθατάο νλνκ. πίεζεο 10 atm. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6623 (ΝΔΣ ΤΓΡ 12.17) 
Γηα ηελ πξνκήζεηα (κεηά απφ έγθξηζε ηεο επίβιεςεο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ), κεηαθνξά επί 
ηφπνπ, πξνζέγγηζε θαη πιήξε εγθαηάζηαζε ελφο πδξνζηνκίνπ ππξθατάο δηακέηξνπ 80 ρηιηνζηψλ 
κε ηελ πεδηισηή θακπχιε θαη ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο επεθηάζεηο νλνκ. πίεζεο 10 atm. 
Πεξηιακβάλεηαη ε επί ηφπνπ κεηαθνξά ηνπ, ε ηνπνζέηεζε θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ εξγαζία θαη 
φια ηα απαηηνχκελα γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κηθξνυιηθά. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξηαθόζηα ζαξάληα θαη κεδέλ ιεπηά.  (Αξηζκεηηθώο):340,00 
 
Άξζξν 27. 
Δγθαηάζηαζε πξνζσξηλνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο. 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6620.1 (ΝΔΣ ΤΓΡ 12.14.01.01) 
Γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο κέηξνπ πξφρεηξνπ (επηθαλεηαθνχ) δηθηχνπ χδξεπζεο, ζηηο νδνχο φπνπ 
εθηεινχληαη έξγα απνρέηεπζεο θαη θαηαζηξέθεηαη ν πθηζηάκελνο αγσγφο χδξεπζεο θαη κέρξη ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ νξηζηηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο. 
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ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα πιαζηηθνχ ζσιήλα (ηνπκπφξακα Φ32, καχξν) θαη φισλ 
ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, ε ηνπνζέηεζή ηνπο, ε ζχλδεζε κε ην δίθηπν χδξεπζεο 
πνπ ιεηηνπξγεί θαη ε ζχλδεζε κε ηηο ηδησηηθέο παξνρέο, ψζηε λα παξέρεηαη ζπλερψο πφζηκν λεξφ 
ζηνπο θαηαλαισηέο ζε αλεθηή πίεζε. Σέινο ζηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη 
εξγαζίεο θαη ηα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο απνκνλψζεηο ησλ θεληξηθψλ αγσγψλ χδξεπζεο 
ηκεκαηηθά ζηνπο δξφκνπο φπνπ εθηεινχληαη ηα έξγα, θαζψο θαη ε απνμήισζε θαη απνθνκηδή ηνπ 
πξνζσξηλνχ δηθηχνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηεο κειέηεο. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γύν θαη είθνζη ιεπηά.    (Αξηζκεηηθώο):2,20 
 
Άξζξν 28. 
Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 2151 (ΝΔΣ ΟΓΟ Β-1) 
Δθζθαθή νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 5,0 m, νπνηνπδήπνηε βάζνπο. γηα ηελ ζεκειίσζε ηερληθψλ έξγσλ 
(ηνίρσλ, βάζξσλ, θξεαηίσλ θιπ), θαη ηελ θαηαζθεπή αγσγψλ θαη νρεηψλ (απνρέηεπζεο, 
απνζηξάγγηζεο, Ο.Κ.Ω.,θιπ.), ζε θάζε είδνπο έδαθνο (γαηνεκηβξαρψδεο ή βξαρψδεο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ γξαληηηθψλ θαη θξνθαινπαγψλ πεηξσκάησλ), κε νπνηνλδήπνηε 
εμνπιηζκν, κε ή ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ΔΣΔΠ 02-04-00-
00 "Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ". 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

 Οη απαηηνχκελεο αληιήζεηο θαη ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ, 
εθηφο άλ ξεηά θαζνξίδεηαη ζηελ κειέηε ε ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ 

 Οη θάζε είδνπο απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο παξεηψλ (κε νξηδφληηεο μπινδεχμεηο ή θαηαθφξπθεο 
αληηζηεξίμεηο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα θιπ), εθηφο άλ ξεηά θαζνξίδεηαη ζηελ κειέηε ε ηδηαίηεξε 
επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ 

 Η θνπή, εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε δέλδξσλ νπνηαζδήπνηε πεξηκέηξνπ ζηελ ζέζε ηνπ 
νξχγκαηνο 

 Η κφξθσζε ηνπ ππζκέλα θαη ηκήκαηνο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 
δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ηε ρξήζε πιεπξηθψλ μπινηχπσλ (π.ρ. ζεκέιηα ηερληθψλ έξγσλ, 
πεξηβιήκαηα αγσγψλ θιπ) 

 Η ζπκπχθλσζε ηνπ ππζκέλα ηνχ νξχγκαηνο 

 Η δηακφξθσζε ησλ απαηηνπκέλσλ δαπέδσλ εξγαζίαο γηα ηελ εθζθαθή ή απνθνκηδή ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθψλ 

 Η δηαινγή, ε θνξηνεθθφξησζε θαη ε κεηαθνξά ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 Η απφζεζε παξά ην ζθάκκα, εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ, ησλ θαηαιιήισλ απφ ηα πξντφληα 
εθζθαθήο γηα ηελ επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ηνπ ζθάκκαηνο κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
ηερληθνχ έξγνπ, νρεηνχ ή αγσγνχ  

 Η επαλφξζσζε ηπρφλ δεκηψλ ζε γεηηνληθέο θαηαζθεπέο ή νδνζηξψκαηα ιφγσ θαηαπηψζεσλ ησλ 
παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο. 

 Η απνμήισζε νδνζηξψκαηνο, θξαζπεδνξείζξσλ, πιαθνζηξψζεσλ θαη αφπισλ 
ηζηκεληνζηξψζεσλ ζηελ ζέζε ηνπ νξχγκαηνο 

 Οη απαηηνχκελεο γεθπξψζεηο ηνπ νξχγκαηνο γηα ηελ δηέιεπζε πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ παξφδησλ ηδηνθηεζηψλ (ιακαξίλεο θαηάιιεινπ πάρνπο ή άιιεο δηαηάμεηο 
γεθχξσζεο) 

 Η επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ζθάκκαηνο κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ. 
Η θνπή ππάξρνληνο αζθαιηηθνχ ηάπεηα κε αζθαιηνθφθηε θαη ε θαζαίξεζε ηπρφλ ππαξρνπζψλ 
θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζηελ δψλε ηνπ νξχγκαηνο πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ηα 
νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
Σν παξφλ άξζξν εθζθαθψλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ εθαξκφδεηαη ζε νξχγκαηα 
επηθαλείαο έσο 100 m2, ή ζε επηκήθε νξχγκαηα πιάηνπο έσο 5,00 m αλεμάξηεηα απφ ηελ επηθάλεηα 
θάηνςεο. Οη κεγαιχηεξεο εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ θαηαηάζζνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο γεληθέο 
εθζθαθέο θαη πιεξψλνληαη κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
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Γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ εθζθαθψλ ζεκειίσλ σο αθεηεξία κέηξεζεο ηνπ βάζνπο ιακβάλεηαη ε ζηάζκε 
ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ (φηαλ πξνβιέπνληαη) θαη νη ζεσξεηηθέο γξακκέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 
κειέηε (πιάηνο ππζκέλα, θιίζεηο παξεηψλ, βαζκίδξεο θαζ’ χςνο)/ 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξία θαη εβδνκήληα ιεπηά.    (Αξηζκεηηθώο):3,70 
 
Άξζξν 29. 
Δθζθαθή ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 1123Α (ΝΔΣ ΟΓΟ Α-2) 
Γεληθέο εθζθαθέο, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, εδαθψλ γαησδψλ θαη εκηβξαρσδψλ 
νπνηαζδήπνηε ζπζηάζεσο, αλεμαξηήησο βάζνπο, πιάηνπο θαη θιίζεσο πξαλψλ, ζε λέν έξγν ή γηα 
επέθηαζε ή ζπκπιήξσζε ή δηαπιάηπλζε ππάξρνληνο, αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ησλ 
δπζρεξεηψλ πνπ πξνθαιεί (θνληά ή καθξηά, ρακειά ή πςειά ζρεηηθά κε ην ππάξρνλ έξγν), γηα 
νπνηνδήπνηε ζθνπφ θαη κε νπνηνδήπνηε εθζθαπηηθφ κέζν, ελ μεξψ ή κε παξνπζία λεξψλ, ζχκθσλα 
κε ηελ ΔΣΔΠ 02-02-01-00.  
Με ην άξζξν απηφ ηηκνινγνχληαη  επίζεο νη αθφινπζεο εθζθαθέο ζε εδάθε αλάινγεο ζθιεξφηεηαο: 
- αλνηρηψλ ηάθξσλ γηα ην ηκήκα ηνπο πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m κεηά ηεο κφξθσζεο ησλ 
πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπο,  
- γηα ηε δεκηνπξγία αλαβαζκψλ πξνο αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ, 
- ηξηγσληθψλ ηάθξσλ κεηά ηεο κφξθσζεο ησλ πξαλψλ, φηαλ απηέο θαηαζθεπάδνληαη ζηε ζπλέρεηα 
ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ ηεο νδνχ, 
- γηα ηνλ θαζαξηζκφ νρεηψλ χςνπο θαη πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m, 
- ηερληθψλ Cut and Cover κεηά ησλ κέηξσλ πξνζσξηλήο θαη κφληκεο αληηζηήξημεο ησλ πξαλψλ ησλ 
εθζθαθψλ εθφζνλ δελ απνδεκηψλνληαη κε άιιν άξζξν απηνχ ηνπ ηηκνινγίνπ  
- γηα ηε δεκηνπξγία ζηνκίσλ ζεξάγγσλ θαη Cut and Cover  
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνζέγγηζε κεραλεκάησλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ε εθζθαθή κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη ππφ 
νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο,  

 ε απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ, ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ, ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο ζθάθεο 
θαη ν ζρεκαηηζκφο ησλ αλαβαζκψλ  

 ε δηαινγή, θχιαμε, θνξηνεθθφξησζε ζε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν θαη ε κεηαθνξά ησλ 
πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ ζην έξγν (π.ρ. 
θαηαζθεπή επηρσκάησλ) ή γηα απφξξηςε ησλ αθαηάιιεισλ ή πιενλαδφλησλ ζε επηηξεπφκελεο 
ηειηθέο ή πξνζσξηλέο ζέζεηο 

 ε ελαπφζεζε ζε ηειηθέο ή ελδηάκεζεο ζέζεηο, ε επαλαθφξησζε απφ ηηο ζέζεηο ησλ πξνζσξηλψλ 
απνζέζεσλ θαη ε εθθφξησζε ζε ηειηθέο ζέζεηο, θαζψο θαη ε δηάζηξσζε θαη δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ 
απφζεζεο ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο 

 ε αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ εθζθαθή φπνπ ηπρφλ απηή απαηηείηαη, θαζψο θαη ε εθζάκλσζε θνπή, 
εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε δέλδξσλ, αλεμαξηήησο πεξηκέηξνπ θνξκνχ, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

 ε αληηκεηψπηζε πάζεο θχζεσο δπζρεξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγρξνλε θπθινθνξία, 
φπσο πεξηνξηζκέλα κέησπα θαη φγθνη εθζθαθψλ θιπ. 

 ε ζπκπχθλσζε ηεο ζθάθεο ησλ νξπγκάησλ θάησ απφ ηε "ζηξψζε έδξαζεο νδνζηξψκαηνο" κέρξη 
ηνπ βάζνπο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο Φέξνπζαο Ιθαλφηεηαο Έδξαζεο (Φ.Ι.Δ), 
φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ κειέηε, ζε βαζκφ ζπκπχθλσζεο πνπ λα αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε 
ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 90% ηεο ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ 
ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor Modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2).  

 νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

 ε επαλεπίρσζε (κε πξντφληα εθζθαθψλ) ησλ ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ, 
πνπ νη εθζθαθέο ηνπο απνδεκηψλνληαη κε ην άξζξν απηφ, φηαλ δελ ππάξρεη απαίηεζε ζπκπχθλσζεο 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηηκή είλαη γεληθήο εθαξκνγήο αλεμάξηεηα απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζε κηα ή 
πεξηζζφηεξεο θάζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή άιινπο ηνπηθνχο 
πεξηνξηζκνχο.  
Η απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ, ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε ηζηκέλην, 
πιαθνζηξψζεσλ, δαπέδσλ απφ ζθπξφδεκα, θξαζπεδνξείζξσλ θαη ζηεξεψλ έδξαζεο θαη 
εγθηβσηηζκνχ ηνπο, θαζψο θαη πάζεο θχζεσο θαηαζθεπψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ φγθνπ ησλ 
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γεληθψλ εθζθαθψλ, επηκεηξψληαη θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο 
ηηκνινγίνπ 
Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη κέρξη ηα φξηα εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ 
ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νπδεκία 
απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν γηα ηηο επί πιένλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε κειέηε 
εθζθαθέο εθηφο εάλ έρεη δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηελ Τπεξεζία. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έλα θαη κεδέλ ιεπηά.    (Αξηζκεηηθώο):1,00 
 
Άξζξν 30. 
Όξπμε ζε έδαθνο βξαρώδεο. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 1133Α (ΝΔΣ ΟΓΟ Α-3.2) 
Γεληθέο εθζθαθέο, βξαρσδψλ εδαθψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ γξαληηηθψλ θαη θξνθαινπαγψλ, 
αλεμαξηήησο βάζνπο, χςνπο θαη θιίζεσο πξαλψλ, ζε λέν έξγν ή γηα επέθηαζε ή ζπκπιήξσζε 
ππάξρνληνο, αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ησλ δπζρεξεηψλ πξνζπέιαζεο, κε νπνηνδήπνηε 
εθζθαπηηθφ κέζν, ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθψλ, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 02-02-01-00.  
Με ην άξζξν απηφ ηηκνινγνχληαη επίζεο νη αθφινπζεο βξαρψδεηο εθζθαθέο:  
 αλνηρηψλ ηάθξσλ γηα ην ηκήκα ηνπο πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m, κε ηελ κφξθσζε ησλ 
πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπο, 
 γηα ηε δεκηνπξγία αλαβαζκψλ πξνο αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ  
 ηξηγσληθψλ ηάθξσλ κε ηελ κφξθσζε ησλ πξαλψλ, φηαλ απηέο δηακνξθψλνληαη ζπγρξφλσο κε ηηο 
γεληθέο εθζθαθέο ηεο νδνχ 
 ηερληθψλ Cut & Cover 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε φξπμε κε νπνηνδήπνηε κέζν ή θαη ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο,  

 ε απνκάθξπλζε θαη απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ, ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ, ησλ πξαλψλ θαη ηνπ 
ππζκέλα ηεο ζθάθεο θαη ν ζρεκαηηζκφο ησλ αλαβαζκψλ  

 ε δηαινγή, θχιαμε, θνξηνεθθφξησζε ζε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν θαη ε κεηαθνξά ησλ 
πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζην έξγν (π.ρ. θαηαζθεπή 
επηρσκάησλ) ή γηα απφξξηςε ησλ πιενλαδφλησλ ζε επηηξεπφκελεο ηειηθέο ζέζεηο, 

 ε ελαπφζεζε ζε ηειηθέο ή ελδηάκεζεο ζέζεηο, ε επαλαθφξησζε απφ ηηο ζέζεηο πξνζσξηλψλ 
απνζέζεσλ θαη ε εθθφξησζε ζε ηειηθέο ζέζεηο, θαζψο θαη ε δηάζηξσζε θαη δηακφξθσζε ησλ 
απνζέζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ  

 ε θαζαίξεζε θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο δψλεο ησλ γεληθψλ 
εθζθαθψλ.  

 ε ηπρφλ απαηηνχκελε αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ εθζθαθήο θαζψο θαη ε εθζάκλσζε, θνπή, εθξίδσζε 
θαη απνκάθξπλζε δέλδξσλ, αλεμαξηήησο πεξηκέηξνπ, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  

 ε αληηκεηψπηζε πάζεο θχζεσο δπζρεξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγρξνλε θπθινθνξία, 
φπσο πεξηνξηζκέλα κέησπα θαη φγθνη εθζθαθψλ θιπ.  

 ε πξνζθφκηζε, ε απνθφκηζε θαη νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο ηνπ απηηνπκέλνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 
θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

 ε επαλεπίρσζε (κε πξντφληα εθζθαθψλ) ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ, πνπ 
νη εθζθαθέο ηνπο απνδεκηψλνληαη κε ην άξζξν απηφ, φηαλ δελ ππάξρεη απαίηεζε ζπκπχθλσζεο 
Δπηζεκαίλεηαη αθφκε φηη ε ηηκή είλαη γεληθήο εθαξκνγήο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 
ζε κηα θάζε ή πεξηζζφηεξεο, πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή άιινπο 
ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο.  
Υξήζε εθξεθηηθψλ δελ επηηξέπεηαη. 
Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη κέρξη ηα φξηα εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ 
ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε 
γεληθψλ εθζθαθψλ γαηψλ-εκηβξάρνπ, νπδεκία απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν γηα ηηο επί 
πιένλ εθζθαθέο εθηφο εάλ έρεη δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηελ Τπεξεζία. 
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο βξαρψδεο ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθψλ. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν  
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δπηά θαη νγδόληα πέληε ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):7,85 
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Άξζξν 31. 
θπξνδέκαηα. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΟΓΟ 2532 (ΝΔΣ ΟΓΟ Β-29.3.1) 
Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ ζθπξφδεκα 
πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε ζξαπζηά αδξαλή 
ιαηνκείνπ θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θφθθνπ, ηζηκέλην θαηάιιειεο 
θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζφηεηαο, σο θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά, 
αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξφζκηθηα. 
 ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ παξαζθεπήο 
εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ 
ζθπξνδέκαηνο,  

 ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ πάζεο 
θχζεσο απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ (επηπέδσλ, θακπχισλ ή ζηξεβιψλ 
επηθαλεηψλ), θαζψο θαη εηδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε 
(ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, πξνψζεζεο, πξνβνιν-δφκεζεο, αλαξξηρφκελνη ζηδεξφηππνη θιπ),  

 ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, άληιεζε, 
αλχςσζε, θαηαβηβαζκφ, αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

 ε δηακφξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηχπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνψζεζε θαη πξνβνινδφκεζε 
θαζψο  

 ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ησλ ζσκάησλ δηακφξθσζεο θηβσηηνκφξθσλ, θπιηλδξηθψλ ή άιιεο 
κνξθήο θελψλ,  

 ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ.  

 ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.) κέρξη ηε 
ζθιήξπλζή ηνπ,  
Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο: 

 νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο,  

 νη δαπάλεο ησλ κειεηψλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζφδνπ, ησλ βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ 
πάζεο θχζεσο ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο κεζφδνπο πξνβνινδφκεζεο, 
πξνψζεζεο θαη πξνσζνπκέλσλ απηνθεξνκέλσλ δνθψλ),  

 ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ,  

 νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα γεθπξψλ 
δηαζηάζεσλ 4,50 x 10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο  

 ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθπξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, ραξαθηεξηζηηθψλ 
πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ηχπν ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, βάζεη ηνπ 
νπνίνπ ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή 
θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο αδξαλψλ, πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ). 
Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε πξαγκαηηθνχο φγθνπο, 
ζχκθσλα κε ηε κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε 
πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελψλ δηέιεπζεο αγσγψλ, ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ 
δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο κέρξη 5 cm, αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ 
θελψλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 
Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα γίλεηαη κε βάζε 
ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρφλ επηπιένλ φγθνο πνπ 
δηαζηξψζεθε ιφγσ έιιεηςεο μπινηχπσλ. 
Όπνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην χςνο απφ ην έδαθνο, λνείηαη ην χςνο ηνπ θάησ 
πέικαηνο ηνπ θνξέα απφ ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη φρη ηελ ηπρφλ δηακνξθνχκελε κεηά 
απφ εθζθαθή.  
Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ 
εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο απηψλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή 
εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο 
πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε αθνξά ηνλ θάζε 
ηχπν θαηαζθεπήο: 
01-01-01-00:  Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  
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01-01-02-00:  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-03-00:  πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 
01-03-00-00: Ιθξηψκαηα 
01-04-00-00: Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 
01-05-00-00: Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε επηρξηζκάησλ 
Καηαζθεπή θξαζπέδσλ, ξείζξσλ, επελδεδπκέλσλ ηξαπεδνεηδψλ θαη ηξηγσληθψλ ηάθξσλ, 
θνηηνζηξψζεσλ, επελδξχζεσλ θνίηεο ξεκάησλ, ηνίρσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 
"ιεπηνηνίρσλ", ζηξψζεσλ πξνζηαζίαο ζηεγάλσζεο γεθπξψλ θ.ι.π. κε ζθπξφδεκα C16/20 άνπιν ή 
ειαθξψο νπιηζκέλν. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα.  
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Ογδόληα έμε θαη κεδέλ ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):86,00 
 
Άξζξν 32. 
Πξόρπηα θξάζπεδα από ζθπξόδεκα κε ηε βάζε ηνπο θαη ην ξείζξν. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 2921 (ΝΔΣ ΟΓΟ Β-51 θ΄ Β-29.2.1) 
Σνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25, δηαηνκήο 
πιάηνπο 0,15 m θαη χςνπο 0,25 έσο 0,30 m, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο, κε 
απφηκεζε, επζπγξάκκσλ ή θακπχισλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1340, πξνο θαηαζθεπή λεζίδσλ αζθαιείαο, 
πεδνδξνκίσλ, θφκβσλ θ.ι.π., ηα νπνία ζα παξαζθεπάδνληαη ζε βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε κε δφλεζε 
θαη ζπκπίεζε, απνθιεηνκέλεο ηεο παξαζθεπήο ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε απηνζρέδηνπο 
μπιφηππνπο.  
Καηαζθεπή ζηεξεψλ έδξαζεο ξείζξσλ θαη θξαζπέδσλ, επελδεδπκέλσλ ηάθξσλ θάζε είδνπο 
(ηξαπεδνεηδψλ, ηξηγσληθψλ θιπ), ξακπψλ πξφζβαζεο ζε παξφδηεο ηδηνθηεζίεο, ρπηψλ βάζεσλ 
ππιψλσλ νδνθσηηζκνχ, ζηξψζεηο πξνζηαζίαο ζηεγάλσζεο γεθπξψλ θιπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα 
θαηεγνξίαο C12/15. 
Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-02-01-00 ‘’Κξάζπεδα, ξείζξα θαη ηάθξνη νκβξίσλ 
θαηαζηξψκαηνο νδψλ επελδεδπκέλεο κε ζθπξφδεκα’’. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:  

 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θξαζπέδσλ θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ πιελ ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο ηεο βάζεο έδξαζεο,  

 ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επζπγξακκία ή θακπχιε ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο απφ ηα ζρέδηα 
νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά, κε ρξήζε ηεκαρίσλ κήθνπο φρη κηθξφηεξνπ ησλ 0,50 m, κε ιεία 
επηθάλεηα, ε ζηεξέσζε ησλ θξαζπέδσλ κε θαηαζθεπή πίζσ απφ απηά ζπλερνχο πξίζκαηνο δηαηνκήο 
0,10x0,20 m απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C8/10, ν εγθηβσηηζκφο ηνπο θαη ε αξκνιφγεζή ηνπο κε 
ηζηκεληνθνλία αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m3 άκκνπ. 
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξαζπέδνπ κε ηε βάζε έδξαζήο ηνπ θαη ην ξείζξν. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα πέληε θαη δέθα ιεπηά.    (Αξηζκεηηθώο):15,10 
 
Άξζξν 33. 
Πιαθνζηξώζεηο πεδνδξνκηώλ, λεζίδσλ, πιαηεηώλ θιπ. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 2922 (ΝΔΣ ΟΓΟ Β-52) 
Πιαθφζηξσζε πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ θιπ, κε ηζηκεληφπιαθεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1339, δηαζηάζεσλ 
0,50 x 0,50 m, πάρνπο 5 cm, αληηνιηζζεξέο, κε επηθαλεηαθή ζηνηβάδα απφ ιεπθφ ηζηκέλην, ζχκθσλα 
κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-02-02-00 ‘’ Πιαθνζηξψζεηο - ιηζνζηξψζεηο πεδνδξνκίσλ θαη 
πιαηεηψλ’’ 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ηζηκεληνπιαθψλ θαη ησλ πιηθψλ ζηεξέσζεο θαη 
αξκνιφγεζεο,  

 ε ηνπνζέηεζε ησλ ηζηκεληνπιαθψλ, ε έδξαζε επί ζηξψζεσο αζβεζηνηζηκελην-θνληάκαηνο πάρνπο 
2,5 - 3,0 cm, απνηεινχκελνπ απφ έλα κέξνο αζβέζηε, πέληε κέξε θαζαξήο άκκνπ θαη 180 kg 
ηζηκέληνπ αλά m3,  

 ε αξκνιφγεζε κε ηζηκεληνκαξκαξνθνλία κε ιεπθφ ηζηκέλην ζε αλαινγία 650 kg ηζηκέληνπ αλά m3 
καξκαξνθνλίαο θαη ν θαζαξηζκφο ησλ αξκψλ .  
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Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν έηνηκεο πιαθνζηξψζεσο 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γώδεθα θαη εμήληα ιεπηά.    (Αξηζκεηηθώο):12,60 
 
Άξζξν 34. 
Τπόβαζε κεηαβιεηνύ πάρνπο. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 3121.Β (ΝΔΣ ΟΓΟ Γ-1.1) 
Καηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά 
ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ 
αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", κε ζπκπχθλσζε θαηά ζηξψζεηο κεγίζηνπ ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο θάζε 
ζηξψζεο 0,10 m, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε 
ππαίζξηα ή ππφγεηα έξγα, κεηά ηεο κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο, 

 ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 

 ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ 
κειέηε γεσκεηξηθή επηθάλεηα. 
Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε θαηά δηαηνκέο πξηλ θαη κεηά ηελ θαηαζθεπή 
ηεο ζηξψζεσο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.  
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ζπκππθλσκέλεο ππφβαζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο  
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα θαη νγδόληα πέληε ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):10,85 
 
Άξζξν 35. 
Τπόβαζε πάρνπο 0.10 κ. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 3111.Β (ΝΔΣ ΟΓΟ Γ-1.2) 
Καηαζθεπή ζηξψζεο ππφβαζεο νδνζηξσζίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m απφ ζξαπζηά 
αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ηξψζεηο 
νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο 
επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή ππφγεηα έξγα, κεηά ηεο κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ απφ 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο,  

 ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ 
κειέηε γεσκεηξηθή επηθάλεηα. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ζηξψζεο ππφβαζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0.10 m  
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έλα θαη ηέζζεξα ιεπηά.    (Αξηζκεηηθώο):1,04 
 
Άξζξν 36. 
Βάζε πάρνπο 0,10κ. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 3211.Β (ΝΔΣ ΟΓΟ Γ-2.2) 
Καηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m απφ ζξαπζηά αδξαλή 
πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ 
απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο 
θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή ππφγεηα έξγα, κεηά ηεο κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ απφ νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο,  

 ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ 
κειέηε γεσκεηξηθή επηθάλεηα. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ζηξψζεο βάζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0.10 m  
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έλα θαη δέθα ηέζζεξα ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):1,14 
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Άξζξν 37. 
Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ-4110 (ΝΔΣ ΟΓΟ Γ-3) 
Πξνεπάιεηςε αλαζθάιησηεο επηθάλεηαο κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-0 ή κε φμηλν αζθαιηηθφ 
γαιάθησκα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππαίζξηα θαη ππφγεηα 
έξγα, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-01 "Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε". 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 
παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, 
ελαπνζήθεπζε, θχιαμε θιπ.),  

 ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή 
ππνβνήζεζε,  

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν 
δηαλνκέα αζθάιηνπ (Federal),  

 ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη),  

 ε ελδερφκελε δηάζηξσζε αδξαλνχο πιηθνχ επηθάιπςεο κε ηελ αμία παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο 
θαη κεηαθνξάο απηνχ ζηνλ ηφπν δηάζηξσζεο. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έλα θαη δέθα ιεπηά.     (Αξηζκεηηθώο):1,10 
 
Άξζξν 38. 
Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο πάρνπο 0,05 κ κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 4521.Β (ΝΔΣ ΟΓΟ Γ-8.1) 
Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ 
έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε 
εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 12,5 ή Α 20, ζχκθσλα κε ηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ 
αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο".  
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηεο αζθάιηνπ 
κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο 

 ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο  

 ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηφπνπ, ε δηάζηξσζή ηνπ κε fηnisher 

 ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

 ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ψηε λα πξνθχςεη ε 
πξνδηαγξαθφκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιφηεηα 

 ε πιήξεο ζπκπχθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελψζεσλ γηα ηελ 
εμάιεηςε ησλ επηθαλεηαθψλ ηρλψλ. 
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο ελζσκαηνπκέλεο αζθάιηνπ 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, απνδεθηήο πνηφηεηαο θαη 
ραξαθηεξηζηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε ρξήζε 
θνηλήο αζθάιηνπ. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δπηά θαη ηέζζεξα ιεπηά.    (Αξηζκεηηθώο):7,04 
 
Άξζξν 39. 
Αληηνιηζζεξή ζηξώζε από αζθαιηηθό ζθπξόδεκα 0,04 κ. κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 4521.Β (ΝΔΣ ΟΓΟ Γ-9.1) 
Καηαζθεπή αληηνιηζζεξήο αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, 
αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ 
ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε ζθιεξά ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ππθλήο ζχλζεζεο 
(ηχπνπ 1), ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-12-01 "Αληηνιηζζεξή 
ζηξψζε αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο".  
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ ζθιεξψλ θαη ινηπψλ αδξαλψλ πιηθψλ 
θαη ηεο αζθάιηνπ κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο 
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 ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο  

 ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηφπνπ, ε δηάζηξσζή ηνπ κε fηnisher 

 ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

 ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ψηε λα πξνθχςεη ε 
πξνδηαγξαθφκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιφηεηα 

 ε πιήξεο ζπκπχθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελψζεσλ γηα ηελ 
εμάιεηςε ησλ επηθαλεηαθψλ ηρλψλ. 
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο ελζσκαηνπκέλεο αζθάιηνπ 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αληηνιηζζεξήο αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, απνδεθηήο πνηφηεηαο 
θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-12-014, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,04 m κε 
ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Οθηώ θαη ηέζζεξα ιεπηά.    (Αξηζκεηηθώο):8,04 
 
Άξζξν 40. 
Πξνζαξκνγή ρπηνζηδεξώλ ηεκαρίσλ. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6732 (ζρεη ΝΔΣ ΤΓΡ 16.27) 
Πξνζαξκνγή (πςνκεηξηθή ή νξηδνληηνγξαθηθή) ρπηνζηδεξψλ ηεκαρίσλ δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο 
(θαιχκκαηα θξεαηίσλ απνρέηεπζεο, ζράξεο πδξνζπιινγήο, θξεάηηα δηθιείδσλ θ.ιπ.), εκθαλψλ ή 
θαιπκκέλσλ ζηελ ζηάζκε ηνπ νδνζηξψκαηνο. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη : 
- Ο εληνπηζκφο ηεο ζέζεο ηνπ ρπηνζηδεξνχ ηεκαρίνπ κε ρξήζε αληρλεπηή κεηάιισλ, κε βάζε ηα 
ππάξρνληα ζρέδηα ηνπ δηθηχνπ θιπ ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ε Τπεξεζία (ζθαξηθήκαηα, παιηέο 
εμαζθαιίζεηο θιπ), κε έξεπλα ζε νπνηαδήπνηε αθηίλα απαηηεζεί πξνο ηνχην. 
- Η εθζθαθή γχξσ απφ ην ρπηνζηδεξφ ηεκάρην θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ, νχησο ψζηε λα επξίζθεηαη ζηελ 
ζηάζκε ηεο εξπζξάο ηεο νδνχ. 
- Η επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο κε ζπκππθλσκέλν δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ θαη ε 
απνθαηάζηαζε ηνπ αζθαιηηθνχ ηάπεηα ή ηεο πιαθφζηξσζεο γχξσ απφ ην ρπηνζηδεξφ ηεκάρην. 
- Η εμάξηεζε ηεο ζέζεσο ηνπ ρπηνζηδεξνχ ηεκαρίνπ απφ ζηαζεξά ζεκεία (εμαζθάιηζε) θαη ε ζχληαμε 
ζρεηηθνχ ζθαξηθήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν βάξνπο ρπηνζηδεξνχ ηεκαρίνπ. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γώδεθα θαη πελήληα ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):12,50 
 
Άξζξν 41. 
Υξήζε πηλαθίδσλ εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6541 (ζρεη ΝΔΣ ΤΓΡ 1.01) 
Μεληαία απνδεκίσζε ρξήζεο πηλαθίδσλ εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο, ξπζκηζηηθψλ ή αλαγγειίαο 
θηλδχλνπ, κε αληαλαθιαζηηθφ ππφβαζξν απφ κεκβξάλε ηχπνπ ΙΙ, θαηαζθεπαζκέλσλ ζχκθσλα κε 
ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1 θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-06-00 ‘’Πηλαθίδεο ζηαζεξνχ πεξηερνκέλνπ 
(ΠΠ)’’. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε (φζεο θνξέο απαηηεζεί) 
πηλαθίδσλ κεζαίνπ κεγέζνπο (ηξηγσληθέο πιεπξάο 0,90 m, θπθιηθέο Φ 0,65 m) κε θίηξηλν πιαίζην 

 ν ζηχινο ζηεξέσζεο ηεο πηλαθίδαο θαη ε θηλεηή βάζε ζηήξημεο (αληίβαξν), ή ε πάθησζε 
ηεο πηλαθίδαο εληφο ηνπ εδάθνπο 

 ε επηζεψξεζε, επζπγξάκκηζε ή ε αληηθαηάζηαζε πηλαθίδσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί θζνξέο 
Δπηκέηξεζε αλά κήλα παξακνλήο εθάζηεο πηλαθίδαο ζην έξγν, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε δηάηαμε 
εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο θαη ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο εξγαζηψλ 
Σηκή αλά κήλα ρξήζεο πηλαθίδαο (ή θιάζκα απηνχ). 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Οθηώ θαη κεδέλ ιεπηά.    (Αξηζκεηηθώο):8,00 
 
Άξζξν 42. 
Υξήζε ακθηπιεύξσλ εξγνηαμηαθώλ ζηεζαίσλ νδνύ, ηύπνπ New Jersey, από ζθιεξό 
πιαζηηθό. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 108 (ζρεη ΝΔΣ ΤΓΡ 1.02) 
Μεληαία απνδεκίσζε ρξήζεο ακθίπιεπξνπ θνξεηνχ (εξγνηαμηαθνχ) ζηεζαίνπ αζθαιείαο  ηχπνπ New 
Jersey, θαηαζθεπαζκέλνπ απφ πνιπαηζπιέλην  (PE), ζε ρξψκα ελαιιάμ ιεπθφ-θφθθηλν, πιάηνπο 
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βάζεο 0,40 m, πιάηνπο ζηέςεο 0,14 m, χςνπο 0,60 m, ηδίνπ βάξνπο 8-10 kg, κε θαηάιιεια 
δηακνξθνχκελε εμνρή θαη ππνδνρή εθαηέξσζελ (θαηά κήθνο), γηα ηελ εχθνιε ζπλαξκνιφγεζε θαη 
απνζπλαξκνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε (φζεο θνξέο απαηηεζεί) ησλ 
θνξεηψλ πιαζηηθψλ ζηεζαίσλ 

 ν εξκαηηζκφο ηνπο κε λεξφ ή άκκν 

 ε επηζεψξεζε, επζπγξάκκηζε ή ε αληηθαηάζηαζε ησλ ηεκαρίσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί θζνξέο 
Δπηκέηξεζε αλά κήλα παξακνλήο εθάζηνπ ζηνηρείνπ (ζπνλδχινπ) ζην έξγν, ζχκθσλα κε ηελ 
εγθεθξηκέλε δηάηαμε εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο θαη ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο εξγαζηψλ 
Σηκή αλά κήλα ρξήζεο πιαζηηθνχ ζηνηρείνπ ζηεζαίνπ New Jersey (ή θιάζκα απηνχ). 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Πέληε θαη κεδέλ ιεπηά.    (Αξηζκεηηθώο):5,00 
 
Άξζξν 43. 
Γηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο κε αλαθιαζηηθή βαθή. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7788 (ζρεη ΝΔΣ ΟΓΟ Δ-17.1) 
Γηαγξάκκηζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο κε αλαθιαζηηθή βαθή, λέα ή αλαδηαγξάκκηζε, 
νπνηνπδήπνηε ζρήκαηνο, κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ (δηακήθεο, εγθάξζηα εηδηθά γξάκκαηα ή 
ζχκβνια), κε αληαλαθιαζηηθφ πιηθφ πιηθφ πςειήο νπηζζαλάθιαζεο, κε γπάιηλα ζθαηξίδηα θαηά 
ΔΛΟΣ ΔΝ 1424, ζπλνδεπφκελν κε πηζηνπνηεηηθφ επηδφζεσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1436, δνθηκψλ πεδίνπ 
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1824 θαη θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1871, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 
ζήκαλζεο ηεο νδνχ θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-02-00 ‘’Οξηδφληηα ζήκαλζε νδψλ’’ 
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ δηαγξάκκηζεο, ε πξνζθφκηζή ηνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε 
πξνζσξηλή απνζήθεπζε (αλ απαηηείηαη) 

 ε δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ πξνζσπηθνχ, κέζσλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ θαη ηελ ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηά ηνπο 

 ν θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο απφ θάζε είδνπο ραιαξά πιηθά κε ρξήζε κεραληθνχ 
ζάξσζξνπ ή απνξξνθεηηθήο ζθνχπαο ή/θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε 

 ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ δηαγξάκκηζε (ζηίμε-πηθεηάξηζκα)  

 ε εθαξκνγή ηεο δηαγξάκκηζεο κε δηαγξακκηζηηθφ κεράλεκα, θαηάιιειν γηα ηνλ ηχπν ηνπ 
ρξεζηκνπνηνπκέλνπ πιηθνχ  

 ε δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ  

 ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λσπήο δηαγξάκκηζεο απφ ηελ θπθινθνξία κέρξη ηελ 
πιήξε ζηεξενπνίεζή ηνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα ε άξζε ηνπο 

Σηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν έηνηκεο δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξία θαη ζαξάληα πέληε ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):3,45 
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