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1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1.1  Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ κνλάδνο κε ηηο 

νπνίεο ζα εθηειεζηεί ην έξγν, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο 
πνπ νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε. 

1.2 ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο 
πεξαησκέλεο εξγαζίαο θαη πνπ ηζρχνπλ εληαία γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα 
εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφςε έξγνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε απηψλ 
πεξηιακβάλνληαη: 
1.2.1 Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηθεθαιίδα, ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ηνπ παξφληνο, ησλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ησλ ππνινίπσλ 
ηεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

1.2.2 «Κάζε δαπάλε» γεληθά, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη 
απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο κνλάδαο θάζε εξγαζίαο. 
Κακία αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί πνπ λα έρεη ζρέζε κε 
ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ 
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή φρη 
κεραληθψλ κέζσλ. 

1.3  χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, κλεκνλεχνληαη (γηα απιή 
δηεπθξίληζε ηνπ φξνπ ‘’θάζε δαπάλε‘’) νη παξαθάησ δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 
1.3.1 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο επηβαξχλζεσλ ζηα πιηθά απφ θφξνπο, δαζκνχο, 

εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ. [ πιελ Φφξνπ  Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.)]. Ρεηά 
θαζνξίδεηαη φηη ζε θάζε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαζκνί θαη ινηπνί 
θφξνη, θξαηήζεηο, ηέιε εηζθνξάο θαη δηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη 
εθνδίσλ γεληθά ηνπ έξγνπ. Καηά ζπλέπεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
Σεισλεηαθήο Ννκνζεζίαο δελ παξέρεηαη νπζηαζηηθά ζηελ Τπεξεζία, πνπ ζα 
επνπηεχζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ή ζε άιιε Τπεξεζία, ε δπλαηφηεηα λα 
εγθξίλεη ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε βεβαίσζεο γηα ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε 
αηέιεηαο ή απαιιαγήο απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο θφξνπο, εηζθνξέο 
θαη δηθαηψκαηα ζηα πιηθά θαη είδε εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ, νχηε ζηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ρνξήγεζε ηέηνηαο αηέιεηαο ή απαιιαγήο 
έκκεζα ή άκεζα. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε 
είδνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 

1.3.2 Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ζηνπο ηφπνπο ελζσκάησζεο ή θαη 
απνζήθεπζεο θχιαμεο, επεμεξγαζίαο θαη πξνζέγγηζεο φισλ αλεμάξηεηα ησλ 
πιηθψλ, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ ελζσκαησκέλσλ θαη κε, πνπ είλαη αλαγθαία γηα 
ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο θνξην-
εθθνξηψζεηο, ρακέλνπο ρξφλνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη  ηηο θάζε είδνπο 
κεηαθηλήζεηο κέρξη θαη ηελ πιήξε ελζσκάησζε (ή/θαη ρξήζε ηνπο) ή/θαη 
κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ησλ πεξηζζεπκάησλ ή/θαη άρξεζησλ 
πιηθψλ ζηνπο θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 
νπνησλδήπνηε πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζα ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηελ 
ΔΤ θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.3.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, αζθαιίζεηο (ζην Ι.Κ.Α., 
αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο 
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νξγαληζκνχο θ.ιπ. θαηά πεξίπησζε, φπσο απαηηείηαη) θ.ι.π. δψξσλ ενξηψλ, 
επηδφκαηνο αδείαο θ.ιπ. θάζε είδνπο επηζηεκνληθνχ θαη δηεπζχλνληνο ηνπ έξγνπ 
πξνζσπηθνχ, ηνπ εηδηθεπκέλνπ ή φρη  πξνζσπηθνχ ησλ γξαθείσλ, εξγνηαμίσλ, 
κεραλεκάησλ, ζπλεξγείσλ θ.ιπ. εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ εξγαδνκέλνπ ζηνλ ηφπν 
ηνπ έξγνπ ή αιινχ (εληφο θαη εθηφο ηεο Διιάδνο). 

1.3.4 Οη δαπάλεο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ Αλαδφρνπ ηεο εμεχξεζεο (ελνηθίαζε ή 
αγνξά), θαηαζθεπή, νξγάλσζε, δηαξξχζκηζε θ.ιπ. ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, ηηο 
εγθαηαζηάζεηο ζε απηνχο, ηηο παξνρέο λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθψλνπ 
θαη ινηπψλ επθνιηψλ, ηηο ζρεηηθέο ζπλδέζεηο, ηελ εγθαηάζηαζε γξαθείσλ 
Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο. 

1.3.5 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ, 
θαζψο θαη νη δαπάλεο απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ κεηά ηελ 
πεξαίσζε ηνπ έξγνπ θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ 
ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

1.3.6 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία 
εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, ηε κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ 
θαη δνθηκψλ είηε ζην εξγαζηήξην ηνπ αλαδφρνπ είηε ζε άιιν εγθεθξηκέλν ή θξαηηθφ 
εξγαζηήξην, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.3.7 Οη δαπάλεο πιήξνπο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ ζην εξγνηάμην ή αιινχ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
δαπαλψλ εμαζθάιηζεο ηνπ αλαγθαίνπ ρψξνπ, θαηαζθεπήο θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ 
έξγσλ, εμνπιηζκνχ, πιηθψλ, κεραλεκάησλ, εξγαζίαο, βνεζεηηθψλ έξγσλ, 
ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κεηά ησλ δαπαλψλ θνξην-εθθνξηψζεσλ θαη 
κεηαθνξψλ ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ κέρξη ηε ζέζε ηεο ηειηθήο 
ελζσκάησζήο ηνπο ζην έξγν, πεξηιακβαλνκέλσλ επίζεο ησλ δαπαλψλ 
απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαη 
απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα 
κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαη ινηπνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο (αλεμάξηεηα αλ νη 
εγθαηαζηάζεηο απηέο έρνπλ γίλεη ζε ρψξν ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ή ζε 
ηδησηηθνχο ρψξνπο πνπ ήζειε κηζζψζεη ν Αλάδνρνο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ηπρφλ 
δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 
έξγσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο). 

1.3.8 Οη δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αζθαιίζεηο εξγαδφκελνπ πξνζσπηθνχ, κεηαθνξψλ, 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ, κεραλεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θιπ. θαζψο θαη φιεο νη 
άιιεο αζθαιίζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ηδηαίηεξα ζηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ 
έξγνπ. 

1.3.9 Οη δαπάλεο αζθάιεηαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή 
ηξίησλ, ή δαπαλψλ πξφιεςεο βιαβψλ ζε πξάγκαηα (θηλεηά ή αθίλεηα) ηξίησλ. 

1.3.10 Οη δαπάλεο  πνηνηηθνχ ειέγρνπ φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζηα άιια ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο δαπάλεο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ρσξίο 
ηδηαίηεξε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θάζε είδνπο «δνθηκαζηηθά 
ηκήκαηα» (κεηξήζεηο, δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ,  εξγαζία, θ.ιπ.) 

1.3.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη 
ινηπνχ εμνπιηζκνχ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, κέζα ζηηο 
νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά, ε ζπλαξκνιφγεζε, ε 
απνζήθεπζε, ε θχιαμε θαη ε αζθάιηζε απηψλ, ε επηβάξπλζε ιφγσ απφζβεζεο, ε 
επηζθεπή, ε ζπληήξεζε, ε άκεζε απνθαηάζηαζε (φπνπ επηβάι-ιεηαη ε ρξήζε 
ηνπο γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο), νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε 
αηηία, ε θάζε είδνπο ζηαιία ηνπο εθφζνλ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θπξίνπ 
ηνπ έξγνπ ε απνκάθξπλζε απηψλ καδί κε ηελ ηπρφλ απαηηνχκελε δηάιπζε κεηά ην 
ηέινο ησλ εξγαζηψλ, νη άγνλεο κεηαθηλήζεηο, ηα απαηηνχκελα θαχζηκα, ιηπαληηθά, 
αληαιιαθηηθά θ.ιπ. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ ηφζν γηα ηα κεραλήκαηα πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, φζν θαη γηα ηπρφλ άιια πνπ ζα 
επξίζθνληαη επί ηφπνπ ησλ έξγσλ έηνηκα γηα ιεηηνπξγία (έζησ θαη αλ δελ 
ρξεζηκνπνηνχληαη) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε άιισλ κεραλεκάησλ ζε πεξίπησζε 
βιάβεο ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

1.3.12 Οη δαπάλεο παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε 
ελζσκάησζεο, κε ηηο ηπρφλ πξνζσξηλέο απνζέζεηο θαη πιάγηεο κεηαθνξέο, θάζε 
είδνπο πιηθψλ ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε 
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κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα θαη αλαθέξεηαη ξεηά ζηα νηθεία άξζξα ηνπ 
παξφληνο, καδί κε ηελ εξγαζία πιχζεσο ή εκπινπηηζκνχ, πνπ ηπρφλ ζα 
απαηηεζεί γηα ηελ πιήξε παξαγσγή ησλ πιηθψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
πξνδηαγξαθέο πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 
νπνησλδήπνηε πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ, πνπ ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηνπο 
πεξηβαιινληηθνχο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.3.13 Οη δαπάλεο απφ επηβεβιεκέλεο θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλεο απνδφζεηο θαη 
κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ, πνπ είλαη πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ 
απφ ηπρφλ εκπφδηα ζην ρψξν ηνπ έξγνπ (φπσο αξραηνινγηθά επξήκαηα, κε 
παξάδνζε πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο πεξηνρψλ ηνπ έξγνπ, πνπ απαιινηξηψζεθαλ, 
δίθηπα Ο.Κ.Ω. θιπ.), απφ πηζαλέο παξεκβάζεηο, πνπ ζα πξνβάιινπλ νη αξκφδηνη 
γηα απηά ηα εκπφδηα θνξείο (ΤΠ.ΠΟ. Γ.Δ.Η, θιπ.), απφ ηελ αλάγθε θαηαζθεπήο 
ηνπ έξγνπ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ παξαπάλσ εκπνδίσλ, απφ ηηο αλαγθαίεο 
κεηξήζεηο (ηνπνγξαθηθέο, γεσηερληθέο θ.α.), ειέγρνπο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 
ηνπ αλαδφρνπ, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβαηηθψλ 
ηεπρψλ είηε απηέο απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλνηγκέλεο ζηα Γ.Δ. ή ζε 
άιια άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ θαζψο θαη ιφγσ ησλ δπζρεξεηψλ, πνπ ζα πξνθχςνπλ 
απφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο (πεδψλ, νρεκάησλ θαη ινηπψλ κέζσλ 
κεηαθίλεζεο ηνπ θνηλνχ γεληθά) ή αθφκα θαη απφ πξνζσξηλέο πεξηνδηθέο ή θαη 
κφληκεο αιιαγέο ησλ θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 
έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, βιάβεο ζε άιια έξγα θιπ). 

1.3.14 Οη δαπάλεο πξφζζεησλ εξγαζηψλ θαη ιήςεο ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ 
αζθάιεηαο γηα ηε κε παξαθψιπζε ηεο νκαιήο θπθινθνξίαο πεδψλ, νρεκάησλ θαη 
ινηπψλ κέζσλ δηαθίλεζεο ηνπ θνηλνχ γεληθά ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ θαη ζηηο 
γεηηληάδνληεο θαη επεξεαδφκελεο πεξηνρέο απ’ απηά. 

1.3.15 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο ηνπνγξαθήζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, 
πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ θαη εγθαηάζηαζεο 
ησλ ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ (REPERS) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, εθηφο αλ αιιηψο νξίδεηαη ζηελ Δ..Τ., νη δαπάλεο γηα ηε 
ζχληαμε κειεηψλ εθαξκνγήο, θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη κειεηψλ 
ζπλαξκνγήο κε ηηο ζπλζήθεο θαηαζθεπήο γηα ηελ αθξηβή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, νη 
δαπάλεο αλίρλεπζεο, εληνπηζκνχ θαζψο θαη νη ζρεηηθέο κειέηεο αληηκεηψπηζεο 
ησλ εκπνδίσλ πνπ ζα ζπλαληεζνχλ ζην ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, φπσο 
ζεκέιηα, πδάηηλνη νξίδνληεο, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο (Ο.Κ.Ω) 
ζχκθσλα κε  φζα αλαθέξνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη γεληθφηεξα ζηα ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ θαη γηα φια ηα έξγα, πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηα πιαίζηα 
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Οη δαπάλεο ζχληαμεο θαη παξαγσγήο Μεηξψνπ 
Έξγνπ, ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Έξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ). 

1.3.16 Οη δαπάλεο ιήςεο ζηνηρείσλ θάζε είδνπο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, φπσο 
ππαξρφλησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ 
ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, ε ιήςε επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ θνηλνχ κε ηνλ 
Δπηβιέπνληα Μεραληθφ θαη ε ζχληαμε (απφ ηνλ Αλάδνρν) ησλ επηκεηξεηηθψλ 
ζρεδίσλ θαη ησλ επηκεηξήζεσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ  γηα αξκφδην έιεγρν. Δπίζεο 
ε επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε επί ηφπνπ κεηξήζεηο θαη ε παξάδνζε 
ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εδάθνπο, ζε ςεθηαθή κνξθή, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 
ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.3.17 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ πηλάθσλ αλαπηπγκάησλ νπιηζκνχ θαη ησλ θαηαιφγσλ 
νπιηζκνχ νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη έγθαηξα γηα έιεγρν ζηελ 
Τπεξεζία,  ε δαπάλε πξνζαξκνγήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο ζηηο επί ηφπνπ 
ζπλζήθεο (πξνζαξκνγή ιεπηνκεξεηψλ) θαη ε δαπάλε ζχληαμεο θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζρεδίσλ κε ηελ έλδεημε «φπσο θαηαζθεπάζζεθε». 

1.3.18 Οη δαπάλεο ζχληαμεο ζρεδίσλ θ.ιπ. ησλ εληνπηδφκελσλ κε ηηο δηεξεπλεηηθέο 
ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ  δηθηχσλ Ο.Κ.Ω., ή άιισλ έξγσλ θαη 
εκπνδίσλ, θαζψο εθφζνλ απηφ ξεηά πξνβιέπεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη νη 
εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο ή άιινπο 
ζπλαξκνδίνπο θνξείο, εθηφο αλ αλαθέξνληαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ 
Σηκνινγίνπ. 

 
1.3.19 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο αληιήζεσλ , γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ 

επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά 
ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

1.3.20 Η ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, 
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ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο, θαζψο θαη ε εθηχπσζε 
πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, γηα ην θνηλφ, κε ελεκεξσηηθά ζηνηρεία σο πξνο ην έξγν 
ζχκθσλα κε ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.3.21 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαηαζθεπήο, ηνπ ρψξνπ ηνπ 
έξγνπ θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα 
εθζθαθψλ θ.ι.π. θαη ε απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ 
 θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπέο θαη εκπφδηα  ζχκθσλα 
κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

1.3.22 Οη δαπάλεο γηα  ρξήζε δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο,  θαηνρπ-ξσκέλσλ 
κεζφδσλ, επξεζηηερληψλ εθεπξέζεσλ θ.ιπ. κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, γηα ηελ 
έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.3.23 Οη δαπάλεο γηα ηε δεκηνπξγία, νησλδήπνηε πξνζβάζεσλ θαη πξνζπειάζεσλ 
ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, γηα  ηελ θαηαζθεπή ησλ δαπέδσλ εξγαζίαο θαη 
γεληθά γηα θάζε βνεζεηηθή θαηαζθεπή πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην 
εξγαζηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 
φξσλ θαη ησλ δαπαλψλ γηα ηελ απνμήισζε θαη απνκάθξπλζή ηνπο θαζψο θαη ηελ 
πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, 
δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ι.π.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο 
γηα δηαηήξεζή ηνπο. 

1.3.24 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαη απνδεκίσζεο 
θάζε είδνπο βιάβεο ή κε ζπλήζνπο θζνξάο πνπ ζα πξνθιεζνχλ θαηά ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο πιηθψλ) θαη ζα 
νθείινληαη ζε ακέιεηα, απξνλνεζία, κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ 
ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε 
ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.3.25 Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ  ζηελ Δπηβιέπνπζα 
Τπεξεζία, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο. 

1.3.26 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ εξγαιείσλ, 
κεραλεκάησλ θ.ιπ. 

1.3.27 Οη δαπάλεο έθδνζεο αδεηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, θάζε είδνπο 
εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο, Πνιενδνκία ή θαη ηνπο 
Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθέιεηαο (Γ.Δ.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εθηφο αλ πεξηγξάθεηαη 
δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.3.28 Οη δαπάλεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο φζσλ δηθηχσλ ησλ 
Ο.Κ.Ω. δηέξρνληαη εγθάξζηα απφ ην εχξνο θαηάιεςεο ηεο νδνχ ή επεξεάδνληαη 
ηνπηθά απφ ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα άξζε 
ηπρφλ πξνβιεκάησλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε 
ησλ νπνίσλ ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ 
εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ. 

1.3.29 Οη δαπάλεο κίζζσζεο ή πξνζσξηλήο εμαζθάιηζεο εδαθηθήο ισξίδαο, 
θαηαζθεπήο, ζήκαλζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ θάζε είδνπο εξγνηαμηαθψλ νδψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε θαη αζθαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο 
εληνπηζκνχ θαη εμεχξεζεο αλαγθαίσλ ρψξσλ θαη εμαζθάιηζεο ζρεηηθψλ αδεηψλ 
γηα ηελ ελαπφζεζε πξντφλησλ νξπγκάησλ, πξντφλησλ θαηεδαθίζεσλ θαη 
πιενλαδφλησλ πιηθψλ γεληθφηεξα, νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ νδψλ 
πξνζπέιαζήο ηνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ ηειηθή ηνπο δηακφξθσζε κεηά 
ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηνπο ινηπνχο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο. 

1.3.30 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, 
κειέηεο επζηάζεηαο ηθξησκάησλ, κειέηεο εμπγίαλζεο εδάθνπο θιπ. φπσο 
πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.3.31 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην έξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ηα 
νπνία πξνβιέπνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο, ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, θαη 
ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.3.32 Γεληθά φιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν φπσο 
απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

1.4  ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ην Όθεινο (Ο.Δ.) 
θαη ηα Γεληθά έμνδα ηνπ αλαδφρνπ (Γ.Δ.), ηα νπνία αθνξνχλ ζηα πάζεο θχζεσο βάξε, 



 5 

θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο δαπάλεο επηζηαζίαο, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, 
θφξσλ, δαζκψλ, αζθαιίζηξσλ, ηειψλ ραξηνζήκνπ, ζπκβνιαίσλ, ζπκθσλεηηθψλ, 
απνδείμεσλ, ηφθσλ θεθαιαίσλ θίλεζεο, εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη ινηπψλ εγγπήζεσλ, 
δηνηθεηηθψλ εμφδσλ, ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ι.π. θαη γεληθά ηα επηζθαιή έμνδα. 
Σν πνζφ γηα Γεληθά Έμνδα (Γ.Δ.) θαη Όθεινο ηνπ αλαδφρνπ (Ο.Δ.), αλέξρεηαη ζπλνιηθά 
ζε πνζνζηφ, δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή είθνζη νθηψ ηνηο εθαηφ (28%) ζχκθσλα κε 
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη 
βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 

1.5  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ αλαδφρνπ επηβαξχλεη 
ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

1.6  Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ 
επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν 
παξάδεηγκα: 
Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξηψλ, αγσγνί απνρέηεπζεο φκβξησλ θαη αθαζάξησλ απφ 
ζθπξφδεκα, PVC, GRP θιπ.  
Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο 
αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα ησλ αληίζηνηρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη 
γηα αληίζηνηρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, 
θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ 
ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζε κήθνπο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην 
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: DN/DM 
 Όπνπ  DN: νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 
   DM: ε ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη  
    ζην παξφλ Σηκνιφγην. 
Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε 
ππάξρνπζα δηάκεηξνο. Παξεκθεξείο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο 
πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

1.7  ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ έρεη ζπλππνινγηζζεί ην κεηαθνξηθφ έξγν, 
ζε φπνηα εξγαζία απαηηείηαη.  
Οη ηηκέο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] παξαπιεχξσο ηεο 
αλαγξαθφκελεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ δαπάλε ηεο θαζαξήο 
κεηαθνξάο ησλ, θαηά πεξίπησζε, πιηθψλ ή πξντφλησλ. Η Γεκνπξαηνχζα Αξρή ζα 
πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο 
κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκψλ ηεο σο άλσ 
δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ θαζνξίδνληαη νη αθφινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m³.km 
ε αζηηθέο πεξηνρέο  

 Απφζηαζε < 5 km 0,28 
 Απφζηαζε ≥ 5 km 0,21 

Με παξαηεηακέλε αλακνλή θνξηνεθθφξησζεο  (αζθαιηηθά, εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη 
ραλδάθσλ κηθξήο θιίκαθαο εθζθαθέο) 

 Απφζηαζε < 5 km 0,22 
 Απφζηαζε  ≥5 km 0,18 

Δθηφο πφιεσο  
Οδνί θαιήο βαηφηεηαο 

 Απφζηαζε < 5 km 0,20 
 Απφζηαζε ≥5 km 0,19 

Οδνί θαθήο βαηφηεηαο 
 Απφζηαζε < 5 km 0,25 
 Απφζηαζε ≥ 5 km 0,21 

Δξγνηαμηαθέο νδνί  
 Απφζηαζε < 3 km 0,22 
 Απφζηαζε ≥ 3 km 0,20 

Οη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] ησλ 
άξζξσλ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ ησλ νπνίσλ νη εξγαζίεο επηκεηξψληαη ζε θπβηθά 
κέηξα (m³), θαηά ηνλ ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν. ε θακία πεξίπησζε 
δελ εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε άιιε πξνζαχμεζε θαη ν 
ππνινγηζκφο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνχκελα m³ θάζε εξγαζίαο, φπσο θαζνξίδεηαη 
ζην αληίζηνηρν άξζξν. Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην 
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παξφλ ηηκνιφγην, πξνζηίζεηαη ζηε ηηκή βάζεσο ησλ άξζξσλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], 
θαη αλαζεσξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδφκελν θσδηθφ αλαζεψξεζεο (δελ 
πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεψξεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ).   
 
Άξζξν 1ν : Απνθαηαζηάζεηο ηνκώλ νδνζηξώκαηνο κε αζθαιηνζθπξόδεκα 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο.: ΟΓΟ 4521Β 
Απνθαηάζηαζε ηνκψλ νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηνζθπξνδέκα, έπεηηα απφ επηζθεπή 
βιάβεο απφ  ζπλεξγείν ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ, ζε αγσγνχο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο 
αθαζάξησλ ή νκβξίσλ ή ηδησηηθψλ παξνρψλ ησλ αγσγψλ απηψλ, ήηνη: 

1.  Σνκή κε αξκνθφθηε ηνπ νδνζηξψκαηνο, πεξηκεηξηθά ηνπ ζεκείνπ βιάβεο γηα ηελ 
δεκηνπξγία νκαιψλ παξεηψλ.  

2.  Άξζε ηεο πξνζσξηλήο επίρσζεο ηνπ δηαλνηρζέληνο ζθάκκαηνο, ζηελ νπνία έρνπλ 
πξνβεί ηα ζπλεξγεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ, κέρξη βάζνπο 37 εθ. απφ ηελ ζηάζκε θπθινθνξίαο 
ηεο νδνχ, κεηά ηδηαίηεξεο πξνζνρήο  θαη απνκάθξπλζε ησλ  πξντφλησλ. 
Η απνδεκίσζε άξζεο πξνζσξηλήο επίρσζεο ζε βάζε κεγαιχηεξα ησλ 37 εθ., εάλ απηφ 
απαηηείηαη, γίλεηαη κε ην ζπκβαηηθφ άξζξν ΑΣ5. 

3.  Δπίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ ζχκθσλα 
κε ην άξζξν ΝΔΣ ΤΓΡ 5.05 «Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε 
δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ» θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02, κέρξη 
ζηάζκε 17 εθ. ρακειφηεξα απφ ηελ ζηάζκε θπθινθνξίαο, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 
20εθ. 

4.  Απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο ζηελ ζέζε ηεο ηνκήο κε αζθαιηηθή ζηξψζε 
θπθινθνξίαο κε αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε 
εγθαηάζηαζε ην νπνίν ζα πιεξνί ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Π.Σ.Π Α265, 
ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο & ηελ 
ΔΣΔΠ 05-03-11-14  κε ηελ αληίζηνηρε αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε κε αζθαιηηθφ 
δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-5 , επί βάζεσο ζθπξνδέκαηνο C 16/20 (NET ΤΓΡ 9.10.04), πάρνπο 
12 εθ. & κε ηελ ηνπνζέηεζε δνκηθνχ πιέγκαηνο ST IV (S 500) (ΝΔΣ ΤΓΡ 9.26). 
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο 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 
01-02-01-00: Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ 
05-03-11-04: Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

α.  Η πεξίθξαμε ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κε αλαθιαζηηθφ πιέγκα θαη ε 
ηνπνζέηεζε εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο κε ηελ ηνπηθή ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο 
(πηλαθίδεο, πιαζηηθά ζηεζαία New jersey, θψλνη θιπ).  

β.  Η εξγαζία θαη ε απνδεκίσζε ησλ κεραλεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, γηα ηελ ηνκή 
ηνπ νδνζηξψκαηνο κε αξκνθφπηε. 

γ.  Η εξγαζία (εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ή κεραληθά κέζα) γηα ηελ άξζε ηεο πξνζσξηλήο 
επίρσζεο  θαη απνκάθξπλζεο ησλ  πιηθψλ. 

δ.  Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ δηαβαζκηζκέλνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ, νη 
πιάγηεο κεηαθνξέο, ε έθξηςε ζην φξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη ρεηξσλαθηηθά (φπνπ 
απαηηείηαη), ε δηάζηξσζε ζε ζηξψζε πάρνπο 20 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 13286-2). 

ε.  Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο C16/20 & δνκηθνχ 
πιέγκαηνο ST IV (S 500).  

ζη. Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ & δηάζηξσζε ηνπ αζθαιηηθνχ  ζθπξνδέκαηνο θαη 
ν θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ.  
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δ. Η δαπάλε γηα ηελ ζαιάζζηα κεηαθνξά ηζηκέληνπ, ζηδεξνχ νπιηζκνχ (δνκηθψλ 
πιεγκάησλ) & αζθαιηηθνχ πιηθνχ  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (κ2) πιήξνπο αλαθαηαζθεπήο θαη επαλαθνξάο ηνπ 
νδνζηξψκαηνο. 
ΕΤΡΩ: (Αξηζκεηηθά)  :  41,62 
             (Οινγξάθσο) : αξάληα έλα επξώ θαη εμήληα δύν ιεπηά. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ν : Απνθαηαζηάζεηο ηνκώλ νδνζηξώκαηνο κε ςπρξή άζθαιην 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο.: ΟΓΟ 4521Β 
Απνθαηάζηαζε ηνκψλ νδνζηξψκαηνο κε ςπρξή άζθαιην, έπεηηα απφ επηζθεπή βιάβεο 
απφ  ζπλεξγείν ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ, ζε αγσγνχο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ή 
νκβξίσλ ή ηδησηηθψλ παξνρψλ ησλ αγσγψλ απηψλ, ήηνη: 

1.  Σνκή κε αξκνθφθηε ηνπ νδνζηξψκαηνο, πεξηκεηξηθά ηνπ ζεκείνπ βιάβεο γηα ηελ 
δεκηνπξγία νκαιψλ παξεηψλ.  

2.  Άξζε ηεο πξνζσξηλήο επίρσζεο ηνπ δηαλνηρζέληνο ζθάκκαηνο, ζηελ νπνία έρνπλ 
πξνβεί ηα ζπλεξγεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ, κέρξη βάζνπο 36 εθ. απφ ηελ ζηάζκε θπθινθνξίαο 
ηεο νδνχ,, κεηά ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη απνκάθξπλζε ησλ  πξντφλησλ. 
Η απνδεκίσζε άξζεο πξνζσξηλήο επίρσζεο ζε βάζε κεγαιχηεξα ησλ 37 εθ., εάλ απηφ 
απαηηείηαη, γίλεηαη κε ην ζπκβαηηθφ άξζξν ΑΣ5. 

3.  Δπίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ ζχκθσλα 
κε ην άξζξν ΝΔΣ ΤΓΡ 5.05 «Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε 
δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ» θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02, κέρξη 
ζηάζκε 16 εθ. ρακειφηεξα απφ ηελ ζηάζκε θπθινθνξίαο, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 
20εθ. 

4.  Απνθαηάζηαζε νδνζηξψκαηνο ζηελ ζέζε ηεο ηνκήο κε ςπρξή άζθαιην πάρνπο 4 εθ. 
επί βάζεσο ζθπξνδέκαηνο C 16/20 (NET ΤΓΡ 9.10.04), πάρνπο 12 εθ. & ηνπνζέηεζε 
δνκηθνχ πιέγκαηνο ST IV (S 500) (ΝΔΣ ΤΓΡ 9.26). 
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο 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 
01-02-01-00: Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ 
ΣΠ1: Έηνηκν ςπρξφ αζθαιηφκηγκα, απφ εηδηθήο ζχλζεζεο ζπλδεηηθφ πιηθφ (ςπρξή 
άζθαιηνο) 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 
α. Η πεξίθξαμε ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κε αλαθιαζηηθφ πιέγκα θαη ε 

ηνπνζέηεζε εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο κε ηελ ηνπηθή ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο 
(πηλαθίδεο, πιαζηηθά ζηεζαία New jersey, θψλνη θιπ). 

β.  Η εξγαζία & ε απνδεκίσζε ησλ κεραλεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, γηα ηελ 
ηνκή ηνπ νδνζηξψκαηνο κε αξκνθφθηε. 

γ.  Η εξγαζία (εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ή κεραληθά κέζα) γηα ηελ άξζε ηεο 
πξνζσξηλήο επίρσζεο  & απνκάθξπλζεο ησλ  πιηθψλ. 

δ. Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ δηαβαζκηζκέλνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ, 
νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε έθξηςε ζην φξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη ρεηξσλαθηηθά 
(φπνπ απαηηείηαη), ε δηάζηξσζε ζε ζηξψζε πάρνπο 20 cm, ε δηαβξσρή (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 13286-2). 

ε.  Η πξνκήζεηα επί ηφπνπ & δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο C 16/20 θαη ηνπ δνκηθνχ 
πιέγκαηνο ST IV (S 500). 

ζη.  Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ  θαη δηάζηξσζε ηεο ςπρξήο αζθάιηνπ, θαη ν 
θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ.  
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δ.  Η δαπάλε γηα ηελ ζαιάζζηα κεηαθνξά ηζηκέληνπ, ζηδεξνχ νπιηζκνχ (δνκηθψλ 
πιεγκάησλ) θαη ςπρξήο αζθάιηνπ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (κ2) πιήξνπο αλαθαηαζθεπήο θαη επαλαθνξάο ηνπ 
νδνζηξψκαηνο 
ΕΤΡΩ: (Αξηζκεηηθά):  75,53 
             (Οινγξάθσο):  Εβδνκήληα πέληε επξώ θαη πελήληα ηξία ιεπηά 
 
ΑΡΘΡΟ 3ν : Απνθαηαζηάζεηο ηνκώλ νδνζηξώκαηνο κε ζθπξόδεκα C 16/20. 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο.: ΟΓΟ 2532 
Απνθαηάζηαζε ηνκψλ νδνζηξψκαηνο απφ ζθπξφδεκα, έπεηηα απφ επηζθεπή βιάβεο 
απφ  ζπλεξγείν ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ, ζε αγσγνχο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ή 
νκβξίσλ ή ηδησηηθψλ παξνρψλ ησλ αγσγψλ απηψλ, ήηνη: 

1.  Σνκή κε αξκνθφθηε ηνπ νδνζηξψκαηνο, πεξηκεηξηθά ηνπ ζεκείνπ βιάβεο γηα ηελ 
δεκηνπξγία νκαιψλ παξεηψλ.  

2.  Άξζε ηεο πξνζσξηλήο επίρσζεο ηνπ δηαλνηρζέληνο ζθάκκαηνο, ζηελ νπνία έρνπλ 
πξνβεί ηα ζπλεξγεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ, κέρξη βάζνπο 35 εθ. απφ ηελ ζηάζκε θπθινθνξίαο 
ηεο νδνχ, κεηά ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, θαη απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ. Η απνδεκίσζε 
άξζεο πξνζσξηλήο επίρσζεο ζε βάζε κεγαιχηεξα ησλ 37 εθ., εάλ απηφ απαηηείηαη, 
γίλεηαη κε ην ζπκβαηηθφ άξζξν ΑΣ5. 

3.  Δπίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ ζχκθσλα 
κε ην άξζξν ΝΔΣ ΓΡ 5.05 «Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε 
δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ» θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02, κέρξη 
ζηάζκε 15 εθ. ρακειφηεξα απφ ηελ ζηάζκε θπθινθνξίαο, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 
20εθ. 

4.  Απνθαηάζηαζε νδνζηξψκαηνο ζηελ ζέζε ηεο ηνκήο κε ζθπξφδεκα C 16/20 (ΝΔΣ ΤΓΡ 
9.10.04), πάρνπο 15 εθ. & ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ δνκηθνχ πιέγκαηνο ST IV (S 500) 
(ΝΔΣ ΤΓΡ 9.26). 
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο 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 
01-02-01-00: Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 
α. Η πεξίθξαμε ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κε αλαθιαζηηθφ πιέγκα θαη ε 

ηνπνζέηεζε εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο κε ηελ ηνπηθή ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο 
(πηλαθίδεο, πιαζηηθά ζηεζαία New jersey, θψλνη θιπ). 

β.  Η εξγαζία & ε απνδεκίσζε ησλ κεραλεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, γηα ηελ 
ηνκή ηνπ νδνζηξψκαηνο κε αξκνθφθηε. 

γ.  Η εξγαζία (εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ή κεραληθά κέζα) γηα ηελ άξζε ηεο 
πξνζσξηλήο επίρσζεο  & απνκάθξπλζεο ησλ  πιηθψλ. 

δ. Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ δηαβαζκηζκέλνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ, 
νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε έθξηςε ζην φξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη ρεηξσλαθηηθά 
(φπνπ απαηηείηαη), ε δηάζηξσζε ζε ζηξψζε πάρνπο 20 cm, ε δηαβξσρή (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 13286-2). 

ε.  Η πξνκήζεηα επί ηφπνπ & δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο C 16/20, ηνπ δνκηθνχ 
πιέγκαηνο ST IV (S 500) θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ.  

ζη. Η δαπάλε γηα ηελ ζαιάζζηα κεηαθνξά ηζηκέληνπ & ζηδεξνχ νπιηζκνχ (δνκηθψλ 
πιεγκάησλ). 
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Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (κ2) πιήξνπο αλαθαηαζθεπήο θαη επαλαθνξάο ηνπ 
νδνζηξψκαηνο 
ΕΤΡΩ: (Αξηζκεηηθά):  36,83  
             (Οινγξάθσο): Σξηάληα έμη επξώ θαη νγδόληα ηξία ιεπηά 
 
ΑΡΘΡΟ 4ν: Απνθαηαζηάζεηο ηνκώλ νδνζηξώκαηνο νδνύ, πεδνδξνκίνπ, πιαηείαο 
ή λεζίδαο κε ρξήζε ηζηκεληνπιαθώλ, θπβνιίζσλ, ιηζνζσκάησλ, καξκάξσλ. 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6804 
Απνθαηάζηαζε ηνκψλ νδνζηξψκαηνο νδνχ, πεδνδξνκίνπ, πιαηείαο ή λεζίδαο, κε 
ρξήζε ηζηκεληνπιαθψλ, θπβνιίζσλ, ιηζνζσκάησλ, καξκάξσλ, έπεηηα απφ επηζθεπή 
βιάβεο απφ  ζπλεξγείν ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ, ζε αγσγνχο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο 
αθαζάξησλ ή νκβξίσλ ή ηδησηηθψλ παξνρψλ ησλ αγσγψλ απηψλ, ήηνη: 

1.  Άξζε ηεο πξνζσξηλήο επίρσζεο ηνπ δηαλνηρζέληνο ζθάκκαηνο, ζηελ νπνία έρνπλ 
πξνβεί ηα ζπλεξγεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ, κέρξη ηνπ απαηηνχκελνπ βάζνπο γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο, κεηά ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη απνκάθξπλζε ησλ 
πξντφλησλ. Η απνδεκίσζε άξζεο πξνζσξηλήο επίρσζεο ζε κεγαιχηεξα βάζε, εάλ 
απηφ απαηηείηαη, γίλεηαη κε ην ζπκβαηηθφ άξζξν ΑΣ5. 

2.  Απνθαηάζηαζε νδνζηξψκαηνο ζηελ ζέζε ηεο ηνκήο κε ρξήζε  ηζηκεληνπιαθψλ, 
θπβνιίζσλ, ιηζνζσκάησλ, καξκάξσλ, 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 επηζηξσζεο 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.  Η πεξίθξαμε ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κε αλαθιαζηηθφ πιέγκα θαη ε 

ηνπνζέηεζε εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο κε ηελ ηνπηθή ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο 
(πηλαθίδεο, πιαζηηθά ζηεζαία New jersey, θψλνη θιπ). 

β.  Η εξγαζία (εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ή κεραληθά κέζα) γηα ηελ άξζε ηεο 
πξνζσξηλήο επίρσζεο & απνκάθξπλζεο ησλ  πιηθψλ. 

γ.  Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ απαηηνχκελσλ πξφζζεησλ πιηθψλ 
επίζηξσζεο, ηνπ απηνχ ηχπνπ θαη κνξθήο κε ηα πξνυπάξρνληα. 

δ. Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ πιηθψλ απνθαηάζηαζεο ηνπ 
ππνζηξψκαηνο, ζηελ πξνηέξα ηνπ κνξθή: άκκνο έδξαζεο ή ζηξψζε 
ζθπξνδέκαηνο (κε ή ρσξίο πιέγκα νπιηζκνχ). 

ε.  Η θαηαζθεπή ηνπ ππνζηξψκαηνο έδξαζεο θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ, 
θπβνιίζσλ, ιηζνζσκάησλ, καξκάξσλ 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 (αλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 
αξκνθφθηεο γηα ηελ ράξαμε ηεο δψλεο ηνπ νξχγκαηνο, νη πιάθεο πνπ έρνπλ 
ηεκαρηζηεί, θαηά ηελ επαλαθνξά ηεο επίζηξσζεο ζα αληηθαζίζηαληαη κε πιήξεηο). 

ζη. Ο θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ.   
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (κ2) πιήξνπο αλαθαηαζθεπήο θαη επαλαθνξάο ηνπ 
νδνζηξψκαηνο. 
ΕΤΡΩ: (Αξηζκεηηθά)  : 42,04 
             (Οινγξάθσο) : αξάληα δύν επξώ θαη ηέζζεξα ιεπηά 
 
ΑΡΘΡΟ 5ν: Πξόζζεηε  άξζε πξνζσξηλήο επίρσζεο ζθάκκαηνο ηνκήο θαη 
επαλαθνξά ηεο κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό ακκαράιηθν ιαηνκείνπ. 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:  ΤΓΡ 6068 
Πξφζζεηε άξζε ηεο πξνζσξηλήο επίρσζεο ηνπ δηαλνηρζέληνο ζθάκκαηνο θαη 
απνκάθξπλζε ησλ αθαηάιιεισλ πξντφλησλ κε ηελ επελεπίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο κε 
ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, ήηνη: 

1.  Άξζε ηεο πξνζσξηλήο επίρσζεο ηνπ δηαλνηρζέληνο ζθάκκαηνο ζηελ νπνία έρνπλ 
πξνβεί ηα ζπλεξγεία ηεο ΓΔΤΑΛ γηα ηελ επηζθεπή ηεο βιαβεο, ζε βάζε κεγαιχηεξα 
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απφ απηά πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα ΑΣ1 (37 εθ.), ΑΣ2 (36 εθ.), ΑΣ3 (25 εθ.) & 
ΑΣ(4)(πάρνο πθηζηάκελνπ νδνζηξψκαηνο), απφ ηελ ζηάζκε θπθινθνξίαο ηεο νδνχ, 
κεηά ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη απνκάθξπλζε ησλ πξνηφλησλ.  

2.  Δπίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο κεηά ηελ άξζε ηεο πξνζσξηλήο επίρσζεο ζηνλ αληίζηνηρν 
φγθν κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν ΝΔΣ 
ΤΓΡ 5.05.01 «Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαζαζκηζκέλν ακκνράιηθν 
ιαηνκείνπ γηα ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο έσο 50 cm» θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02.  
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
α.  Η εξγαζία (εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ή κεραληθά κέζα) γηα ηελ άξζε ηεο 

πξνζσξηλήο επίρσζεο & απνκάθξπλζεο ησλ πιηθψλ. 
β.  Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ επί πιένλ δηαβαζκηζκέλνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ 

ιαηνκείνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε έθξηςε ζην φξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη 
ρεηξσλαθηηθά (φπνπ απαηηείηαη), ε δηάζηξσζε ζε ζηξψζεηο πάρνπο 30 cm, ε 
δηαβξρή (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 13286-2. 

Υξήζε ηνπ δηαβαζκηζκέλνπ πιηθνχ ηεο πξνζσξηλήο επίρσζεο θαηφπηλ δηαινγήο θαηά 
50%. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο νξχγκαηνο. 
ΕΤΡΩ: (Αξηζκεηηθά)  : 25,25 
             (Οινγξάθσο) : Είθνζη πέληε επξώ θαη είθνζη πέληε ιεπηά 
  
 
 

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ    Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Σ.Τ. ΓΔΤΑΛ 
ΜΔΛΔΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ   θ.α.α    
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