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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.8 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο 
ησλ πάζεο θχζεσο ‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. 
θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη 
δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θ.ιπ.) 
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1.9 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ 
κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ 
απαηηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο ηνπ έξγνπ, ζην πιαίζην 
ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα 
κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε 
απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ 
θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, 
νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα 
νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ 
νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο 
(εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.12 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη 
νρεκάησλ ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 
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(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, 
γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην 
θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 
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(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν 
Αλάδνρνο δελ ιάβεη κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ 
απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή άιιεο εξγαζίεο. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Γηα θφξνπο. 

(10) Γηα εγγπεηηθέο. 
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(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 

(12) Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ. 

(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

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

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

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

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

(3) Ννκηθήο ππνζηήξημεο  

(4) Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc  κεηάθιεζε 

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

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

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

(8) πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

(9) Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 

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

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

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

(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη 
αθαζάξησλ απφ ζθπξφδεκα, PVC θ.ιπ. 
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Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο 
αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο 
Σηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη 
κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ 
ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην 
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 

     DN / DM  

  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

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

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

(2) Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή 
αλαιφγνπ 

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο 
ζπκβαηηθήο πιάθαο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο 
επηθάλεηαο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο 
πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     DN / 12 

 φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

(3) ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο 
ζπκβαηηθήο ηαηλίαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή 
ηνπ κήθνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο 
πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     ΒN / 240  

 φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 

Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο 
άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

Όπνπ ζηα επηκέξνπο άξζξα ππάξρεη αλαθνξά ζε ΔΣΔΠ ησλ νπνίσλ έρεη 
αξζεί κε απφθαζε ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή, ε ζρεηηθή αλαθνξά κπνξεί λα 
αληηζηνηρίδεηαη κε αλαθνξά ζε ΠΔΣΔΠ ή άιιν πξφηππν πνπ ζα 
πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο. 
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Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Τηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] 
παξαπιεύξωο ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΕΥΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ 
δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ηωλ, θαηά πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ. 
 
Η Δεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ 
κεηαθνξηθνύ έξγνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο 
ηνπ έξγνπ. 
 
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ωο άλω δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ θαζνξίδνληαη 
νη αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m

3
.km 

 

ε αστικές περιοχές   

 - απφζηαζε < 5 km 0,28   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,20   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19   

 · νδνί θαθήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,25   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

 · εξγνηαμηαθέο νδνί   

 - απφζηαζε < 3 km 0,22   

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20   

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 
υορτοεκυόρτωσης (αζθαιηηθά, εθζθαθέο 
ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο 
εθζθαθέο) 

0,03 

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

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

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

3
 θάζε 

εξγαζίαο, όπωο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 
 

Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην, 
πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεωο ηωλ άξζξωλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη 
αλαζεωξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδόκελν θωδηθό αλαζεώξεζεο (δελ 
πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεώξεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ). 
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Άπθπο 1
ο
: Δκζκαθή οπςγμάηων ςπογείων δικηύων ζε έδαθορ γαιώδερ ή 

ημιβπασώδερ. Με πλάηορ πςθμένα έωρ 3,00 m, με ηην θόπηωζη ηων πποϊόνηων 

εκζκαθήρ επί αςηοκινήηος, ηην ζηαλία ηος αςηοκινήηος και ηην μεηαθοπά ζε 

οποιαδήποηε απόζηαζη. Για βάθορ οπύγμαηορ έωρ 4,00 m 

Κωδικόρ Αναθεώπηζηρ ΤΓΡ 6081.1 

 
 

Εθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθώλ ηπρόλ ππαξρνπζώλ αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ, ζε 

θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εύξνο θαηάιεςεο νδηθνύ άμνλα ππό θπθινθνξία, κε  

νπνηνλδήπνηε ηξόπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξώ ή 

κε ππόγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνύζα ή ππνβηβαδόκελε κε άληιεζε), ζύκθσλα κε ηελ 

κειέηε θαη ηελ ΕΣΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ’’.  

 

Η θνπή ησλ αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ ή ησλ ππαξρνπζώλ ζηξώζεσλ από ζθπξόδεκα ζα 

γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε αζθαιηνθόθηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή 

κνλάδαο ηνπ άξζξνπ.  

 

Η ρξήζε αληιηώλ δελ πιεξώλεηαη ηδηαίηεξα, ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, όζν 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ εληόο ηνπ νξύγκαηνο θαη κέρξη ηεο 

απνπεξάησζεο απηώλ, εθηόο αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.  

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηώλ ηνπ νξύγκαηνο 

(αλ  απαηηνύληαη), ε κόξθσζε ησλ παξεηώλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξύγκαηνο ζηηο 

απαηηνύκελεο δηαηνκέο ζε ηξόπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηύπσλ γηα ηε δηάζηξσζε 

ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξόπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζώο θαη 

ηα ηπρόλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο 

πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδόληηεο ή θαηαθόξπθεο).   

 

Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνύληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηώλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ 

ππεξβαίλεη ηα 2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνύ κήθνπο νξύγκαηνο. Οη εηδηθέο 

αληηζηεξίμεηο επηκεηξώληαη ηδηαίηεξα, ζε νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, 

ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηε κειέηε. 

 

Oη εθζθαθέο επηκεηξώληαη αλά δώλε βάζνπο (έσο 4,00 m, από 4,01 έσο 6,00 m θ.ν.θ.) 

θαη γηα θάζε δώλε εθαξκόδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξόλ άξζξν, αλαιόγσο 

ηνπ πιάηνπο ηνπ νξύγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντόλησλ. 

 

Επηζεκαίλεηαη όηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ από άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ζην 

εύξνο ηνπ νξύγκαηνο επηκεηξώληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ 

 

Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) νξύγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 

θαζνξίδνληαη από ηελ κειέηε, αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ 

νξύγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθώλ. 

 
 

ΔΤΡΩ  (Ολογπάθωρ) : Γέκα επηά εςπώ  

(Απιθμηηικά)  : 17,00 
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Άπθπο 2
ο
: Δκζκαθή οπςγμάηων ςπογείων δικηύων ζε έδαθορ βπασώδερ. Με 

πλάηορ πςθμένα έωρ 3,00 m, με ηην θόπηωζη ηων πποϊόνηων εκζκαθήρ επί 

αςηοκινήηος, ηην ζηαλία ηος αςηοκινήηος και ηην μεηαθοπά ζε οποιαδήποηε 

απόζηαζη. Για βάθορ οπύγμαηορ έωρ 4,00 m 

Κωδικόρ Αναθεώπηζηρ ΤΓΡ 6082.1 

   

Εθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε βξαρώδε πεηξώκαηα θάζε είδνπο,  

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγώλ γξαληηηθώλ θαη ησλ ηζρπξώο ζπγθνιιεκέλσλ 

(cemented) θξνθαινπαγώλ ζρεκαηηζκώλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εύξνο 

θαηάιεςεο νδηθνύ άμνλα ππό θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνύ εμνπιηζκνύ 

(πδξαπιηθήο ζθύξαο ή αεξνζθπξώλ), ρξήζε δηνγθσηηθώλ επίσλ εθξεθηηθώλ (ηύπνπ 

Bristar ή ηζνδπλάκσλ) ή/θαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε εθξεθηηθώλ (κε εθαξκνγή κηθξώλ 

γνκώζεσλ θαη ρξήζε ιακαξηλώλ γηα ηελ απνθπγή εθηίλαμεο ζξαπζκάησλ), όηαλ απηό 

επηηξέπεηαη από ηηο αξκόδηεο Αξρέο, ελ μεξώ ή κε ππόγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνύζα ή 

ππνβηβαδόκελε κε άληιεζε) ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΕΣΕΠ 08-01-03-01 

‘’Εθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ’’.  

Η θνπή ησλ αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ ή ησλ ππαξρνπζώλ ζηξώζεσλ από ζθπξόδεκα ζα 

γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε αξκνθόθηε. 

 

Η ρξήζε αληιηώλ δελ πιεξώλεηαη ηδηαίηεξα, ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, όζν 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ εληόο ηνπ νξύγκαηνο θαη κέρξη ηεο 

απνπεξάησζεο απηώλ, εθηόο αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.  

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηώλ ηνπ νξύγκαηνο 

(αλ  απαηηνύληαη), ε κόξθσζε ησλ παξεηώλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξύγκαηνο ζηηο 

απαηηνύκελεο δηαηνκέο ζε ηξόπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηύπσλ γηα ηε δηάζηξσζε 

ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξόπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζώο θαη 

ηα ηπρόλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο 

πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδόληηεο ή θαηαθόξπθεο).   

 

Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνύληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηώλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ 

ππεξβαίλεη ηα 2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνύ κήθνπο νξύγκαηνο. Οη εηδηθέο 

αληηζηεξίμεηο επηκεηξώληαη ηδηαίηεξα, ζε νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, 

ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηε κειέηε.   

 

Oη εθζθαθέο επηκεηξώληαη αλά δώλε βάζνπο (έσο 4,00 m, από 4,01 έσο 6,00 m θ.ν.θ.) 

θαη γηα θάζε δώλε εθαξκόδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξόλ άξζξν, αλαιόγσο 

ηνπ πιάηνπο ηνπ νξύγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντόλησλ. 

 

Επηζεκαίλεηαη όηη νη απνμειώζεηο αζθαιηηθώλ ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ 

από άνπιν ζθπξόδεκα ζην εύξνο ηνπ νξύγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ 

παξόληνο άξζξνπ, ελώ νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα 

επηκεηξώληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ 

  

Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) νξύγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 

θαζνξίδνληαη από ηελ κειέηε, αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ 

νξύγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθώλ. 
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ΔΤΡΩ  (Ολογπάθωρ) : Σπιάνηα πένηε εςπώ και ογδόνηα λεπηά 

 (Απιθμηηικά)  : 35,80 

 

 

Άπθπο 3
ο
: Καθαίπεζη καηαζκεςών από άοπλο ζκςπόδεμα 

Κωδικόρ Αναθεώπηζηρ ΤΓΡ 6082.1 
 

Καζαίξεζε θαηαζθεπώλ από άνπιν ζθπξόδεκα, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη 

ζηάζκε από ην έδαθνο ή ην δάπεδν εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζε είδνπο 

απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ θαη αληηζηεξίμεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε παξαθεηκέλσλ 

θαηαζθεπώλ, κε ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ θαζαίξεζεο θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο ζε 

νπνηαδήπνηε απόζηαζε. 

 

Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) πξαγκαηηθνύ όγθνπ θαζαηξνπκέλεο θαηαζθεπήο, κε βάζε 

αλαιπηηθή επηκέηξεζε. 
 

ΔΤΡΩ  (Ολογπάθωρ) : Σπιάνηα εςπώ και δέκα λεπηά 

 (Απιθμηηικά)  : 30,10 
 

Άπθπο 4
ο
: Τπόβαζη οδοζηπωζίαρ ζςμπςκωμένος πάσοςρ 0,10 m 

(Αναθεωπείηαι με ηο άπθπο ΟΓΟ-3111.Β) 

 

Καηαζκεσή ζηρώζης σπόβαζης οδοζηρωζίας ζσμπσκνωμένοσ πάτοσς 0,10 m από 

ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηύπνπ ζύκθσλα κε ηελ ΕΣΕΠ 05-03-03-00 

"ηξώζεηο νδνζηξσκάησλ από αζύλδεηα αδξαλή πιηθά", αλεμάξηεηα από ηε κνξθή θαη 

ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή ππόγεηα έξγα. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλώλ θαη ηνπ λεξνύ δηαβξνρήο,  

ε κεηαθνξά ηνπο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ από νπνηαδήπνηε απόζηαζε,  

ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπύθλσζε, ώζηε λα πξνθύςεη ε πξνβιεπόκελε 

από ηελ κειέηε γεσκεηξηθή επηθάλεηα. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν ζηξώζεο ππόβαζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0.10 m  

 

ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ: Σέζζεπα εςπώ και ενενήνηα λεπηά 

 Απιθμηηικά:  4,90  

 

 
 

Άπθπο 5
ο
: Δπισώζειρ οπςγμάηων ςπογείων δικηύων με διαβαθμιζμένο θπαςζηό 

αμμοσάλικο λαηομείος 

Κωδικόρ Αναθεώπηζηρ ΤΓΡ 6068 
 

Επίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δώλε 

δηέιεπζεο νδηθώλ αμόλσλ, ζε ζηξώζεηο πάρνπο έσο 30 cm, κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό 

ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, ζύκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΕΣΕΠ 08-

01-03-02 ''Επαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ'' 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ 

δηαβαζκηζκέλνπ ζξαπζηνύ πιηθνύ ιαηνκείνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε έθξηςε ζηό 

όξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη ρεηξσλαθηηθά (όπνπ απαηηείηαη), ε δηάζηξσζε ζε 

ζηξώζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ε δηαβξνρή (κε ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ 
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ηνπ λεξνύ) θαη ε ζπκπύθλσζε κε δνλεηηθνύο ζπκππθλσηέο δηαζηάζεσλ αλαιόγσλ ηνπ 

πιάηνπο ηνπ νξύγκαηνο, νύησο ώζηε λα επηηεπρζεί βαζκόο ζπκπύθλσζεο πνπ 

αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλόκελε ππθλόηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 95% ηεο ππθλόηεηαο 

πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor 

Modified θαηά ΕΛΟΣ EN 13286-2).  

 

Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ όγθνπ επίρσζεο, βάζεη ησλ γξακκώλ 

πιεξσκήο ηνπ νξύγκαηνο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε. 
 

ΔΤΡΩ  (Ολογπάθωρ) : Γέκα έξι εςπώ και είκοζι  λεπηά 

 (Απιθμηηικά)  : 16,20 
 

Απθπο 6
ο
: ηπώζειρ έδπαζηρ και εγκιβωηιζμόρ ζωλήνων με άμμο πποελεύζεωρ 

λαηομείος. 

Κωδικόρ Αναθεώπηζηρ ΤΓΡ 6069 
 

ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ εληόο νξύγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο 

ιαηνκείνπ, ζύκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΕΣΕΠ 08-01-03-02 

''Επαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ'' 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη : 

 

α.Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άκκνπ ιαηνκείνπ επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ. 

β.Η πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνύ ζην όξπγκα. 

γ.Η ηζνπέδσζε ηεο ζηξώζεο έδξαζεο θαη ε ηύπαλζε ή ειαθξά ζπκπύθλσζε ηεο 

ζηξώζεο εγθηβσηηζκνύ έηζη ώζηε λα πεξηβάιιεη πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή δεκηώλ ζηελ ζσιελνγξακκή. 

 

Σηκή γηα έλα θπβηθό κέηξν (m3) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιεπόκελεο 

από ηελ κειέηε γξακκέο πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγώλ) 
 

ΔΤΡΩ  (Ολογπάθωρ) : Γέκα ηέζζεπα εςπώ και δέκα  λεπηά 

            (Απιθμηηικά) : 14,10 
 
 

Άπθπο 7
ο
: Ξςλόηςποι ή ζιδηπόηςποι επιπέδων επιθανειών 

Κωδικόρ Αναθεώπηζηρ: ΤΓΡ 6301 

 

Απινί μπιόηππνη ή ζηδεξόηππνη (θαινύπηα) επηπέδσλ επηθαλεηώλ πάζεο θύζεσο 

πδξαπιηθώλ έξγσλ από ζθπξόδεκα, όπσο αλνηθηώλ θαη θιεηζηώλ αγσγώλ νξζνγσληθήο 

δηαηνκήο, ζε επζπγξακκία ή θακπύιε, βάζξσλ, ηνίρσλ, πιαθώλ, θξεαηίσλ θ.ι.π. ζε 

νπνηαδήπνηε ζηάζκε πάλσ ή θάησ από ην δάπεδν εξγαζίαο, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε 

θαη ηηο ΕΣΕΠ 01-03-00-00 «Ιθξηώκαηα» θαη 01-04-00-00 «Καινύπηα θαηαζθεπώλ από 

ζθπξόδεκα (ηύπνη)» 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

- Η πξνζθόκηζε επί ηόπνπ ησλ έξγσλ ησλ απαηηνύκελσλ πιηθώλ γηα ηελ 

δηακόξθσζε ησλ θαινππηώλ (αλάινγα κε ην ζύζηεκα ηνπ θαινππηνύ πνπ 

εθαξκόδεηαη) 

- Οη εξγαζίεο αλέγεξζεο ηνπ θαινππηνύ (μπιόηνπνπ, κεηαιινηύπνπ, 

πιαζηηθνηύπνπ ή/θαη ζπλδπαζκνύ απηώλ), ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

γεσκεηξία ησλ εθάζηνηε πξνο ζθπξνδέηεζε ζηνηρείσλ, ζύκθσλα ηηο 
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θαζνξηδόκελεο από ηε κειέηε δηαζηάζεηο, αλνρέο θαη απαηηήζεηο επηθαλεηαθώλ 

ηειεηκάησλ. πκπεξηιακβάλεηαη ε απαζρόιεζε εηδηθεπκέλνπ θαη κε 

πξνζσπηθνύ θαζώο θαη όια ηα εξγαιεία θαη ινηπά κέζα θαη εμνπιηζκόο πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. 

- Η αλέγεξζε ησλ πάζεο θύζεσο ηθξησκάησλ ή/θαη βνεζεηηθώλ θαηαζθεπώλ 

πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ζηεξέσζε θαη ζπγθξάηεζε ησλ 

θαινππίσλ. 

- Η δηακόξθσζε θηγθιηδσκάησλ, θιηκάθσλ, ξακπώλ θαη δηαβαζξώλ γηα ηελ 

επρεξή θαη αζθαιή δηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ζπλεξγείνπ ζθπξνδέηεζεο  

- Η επάιεηςε ηνπ μπινηύπνπ κε πιηθό δηεπθόιπλζεο ηεο απνθόιιεζεο 

- Η πιήξεο απνζπλαξκνιόγεζε ησλ θαινππηώλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ 

θαζνξηζκέλνπ από ηε κειέηε ρξόλνπ παξακνλήο ηνπο, θαζώο θαη ε 

ζπγθέληξσζε, ζπζθεπαζία θόξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πιηθώλ. 

- Ο πιήξεο θαζαξηζκόο ησλ επηθαλεηώλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο από πξνεμέρνληα 

ζηνηρεία πξόζδεζεο (ηδαβέηεο, θαξθηά, ζύξκαηα θιπ) 

- Η απνθαηάζηαζε ηπρόλ θσιεώλ ζηηο απνθαιππηόκελεο επηθάλεηεο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο κε ηζηκεληνθνλία ή ηζηκεληνεηδή πιηθά, ζύκθσλα κε ηα 

πξνβιεπόκελα ζηε κειέηε ή/θαη ηηο νδεγίεο ηεο Επίιεςεο. 

- Ο πιήξεο θαζαξηζκόο ηνπ εξγνηαμίνπ από πάζεο θύζεσο ππνιείκκαηα πιηθώλ 

θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ θαη θαινππηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πεξηζπιινγήο ησλ άρξεζησλ θαξθνβεινλώλ. 

- Η θζνξά θαη ε απνκείσζε ησλ πάζεο θύζεσο πιηθώλ θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ 

θαη θαινππίσλ, ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θζαξκέλσλ ή 

παξακνξθσκέλσλ πιηθώλ (μπιείαο, κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ θιπ) 

- Η δαπάλε ησλ πάζεο θύζεσο πιαγίσλ κεηαθνξώλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ, κε ή 

ρσξίο κεραληθά κέζα 

- Η δαπάλε ησλ πιηθώλ πξόζδεζεο, ζηεξέσζεο θαη ζπλδέζεσλ πάζεο θύζεσο 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (m²)  αλαπηπγκέλεο επηθάλεηαο ζε επαθή κε ην 

ζθπξόδεκα. 

 

ΔΤΡΩ  (Ολογπάθωρ) : Οκηώ εςπώ και είκοζι λεπηά 

 (Απιθμηηικά)  : 8,20 
 
 

Απθπο 8
ο
: Παπαγωγή, μεηαθοπά, διάζηπωζη, ζςμπύκνωζη και ζςνηήπηζη 

ζκςποδέμαηορ. Για καηαζκεςέρ από ζκςπόδεμα καηηγοπίαρ C16/20   

Κωδικόρ Αναθεώπηζηρ  ΤΓΡ 6327 
  
 

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε 

ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηόηεηνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Πξνηύπνπ ΕΛΟΣ ΕΝ 206-1, ηνπ Καλνληζκνύ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ) θαη 

ηνπ Ε.Κ.Ω.. (εθ' όζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΕΛΟΣ ΕΝ 206-1), 

θαζώο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Μειέηεο.  

 

Επηζεκαίλεηαη όηη ε  θαηαζθεπή ησλ θαινππηώλ επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα 

νηθεία άξζξα ηνπ ΝΕΣ ΤΔΡ. 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 



16 
 

α. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά από νπνηαδήπνηε απόζηαζε ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ, ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθό ζθπξόδεκα, ή ε πξνκήζεηα, 

θνξηνεθθόξησζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ πιηθώλ (αδξαλώλ, ηζηκέλησλ, λεξνύ) γηα 

ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθόζνλ ην ζθπξόδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην 

εξγνηάμην (εξγνηαμηαθό ζθπξόδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλώλ 

πιηθώλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

ζηελ ζέζε δηάζηξσζεο. 

 

Επηζεκαίλεηαη όηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε  

δαπάλε ηεο εθάζηνηε απαηηνύκελεο πνζόηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππό ηελ εθαξκνδόκελε 

θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλώλ θαηά πεξίπησζε.  ε νπδεκία πεξίπησζε 

επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνύκελε πνζόηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξόδεκα. 

Η απαηηνύκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλώλ θαη ε πεξηεθηηθόηεηα ζε 

ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνύκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ  ζθπξνδέκαηνο 

θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδόρνπ. 

β.Σα πάζεο θύζεσο πξόζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθώλ) πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ 

εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξώληαη ηδηαηηέξσο. 

γ.Η  ρξήζε δνλεηώλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακόξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο 

(ηειηθήο ή πξνζσξηλήο) ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζύκθσλα κε ηα 

θαζνξηδόκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ.   

δ.Η ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί 

ηόπνπ, ην ζηήζηκν θαη ε επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζώο θαη ε 

πεξηζπιινγή, θόξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρόλ ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεύκαηνο 

ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  

ε.Δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξόζζεηε επεμεξγαζία δηακόξθσζεο δαπέδσλ εηδηθώλ 

απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθό δάπεδν). 

 

Οη ηηκέο ηνπ παξόληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηώληαη από ην 

κέγεζνο ησλ θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα (εθηόο από ηελ πεξίπησζε ησλ κηθξώλ 

απνκαθξπζκέλσλ ηερληθώλ έξγσλ, γηα ηα νπνία εθαξκόδεηαη ε πξνζαύμεζε ηηκήο πνπ 

θαζνξίδεηαη ζην άξζξν ΤΔΡ 9.13), ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζόηεξεο θάζεηο 

(ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρόλ ηνπηθνύο πεξηνξηζκνύο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο 

θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελόηεηα ρώξνπ, πξνζηαζία 

γεηηνληθώλ θαηαζθεπώλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππό 

αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 

 

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη ζύκθσλα κε ηηο αθόινπζεο ΕΣΕΠ: 

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

01-01-02-00:  Δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-03-00:  πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  

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

01-01-05-00: Δνλεηηθή ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδώλ θαηαζθεπώλ 

Επηζεκαίλεηαη όηη απαγνξεύεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνύ ζην ζθπξόδεκα επί ηόπνπ 

ηνπ έξγνπ. Επίζεο απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 

ιεπηώλ από ηελ αλάκημε, εθηόο εάλ εθαξκνζζνύλ επηβξαδπληηθά πξόζζεηα κε βάζε 

εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 

Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ από ζθπξόδεκα, ζύκθσλα κε 

ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. 
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ΔΤΡΩ  (Ολογπάθωρ) : Ογδόνηα δύο εςπώ 

 (Απιθμηηικά)  : 82,00 

 
 

Άπθπο 9
ο
: Ππομήθεια και ηοποθέηηζη ζιδηπού οπλιζμού ζκςποδεμάηων 

ςδπαςλικών έπγων  

Κωδικόρ Αναθεώπηζηρ:  ΤΓΡ 6311 
 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο πάζεο 

θύζεσο θαηαζθεπώλ πδξαπιηθώλ έξγσλ, κνξθήο δηαηνκώλ θαη θαηεγνξίαο (ράιπβαο 

B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) ζύκθσλα κε ηελ κειέηε, δηακόξθσζή ηνπ 

ζύκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ 

θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνύ. Εθηέιεζε εξγαζηώλ ζύκθσλα κε 

ηελ ΕΣΕΠ 01-02-01-00 "Υαιύβδηλνο νπιηζκόο ζθπξνδεκάησλ" 

 

Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνύ ζα γίλεηαη κόλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηύπνπ 

ή ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππόζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ 

θιπ). 

 

Ο ράιπβαο νπιηζκνύ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηόγξακκα βάζεη αλαιπηηθώλ 

Πηλάθσλ Οπιηζκνύ. Εάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε 

κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδόρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ 

Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεώξεζε πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ 

νπιηζκνύ.  

 

Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ 

ιεπηνκεξώο ηηο δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηύγκαηα), 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 νιηθό 

βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνύ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκώλ, ζα 

ππνγξάθνληαη από ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινύλ ηελ επηκέηξεζε 

ησλ νπιηζκώλ. 

 

Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνύ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 

3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ 

γίλεηαη απνδεθηόο ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη 

δπγνινγίνπ. 

 

Ολνκ.  

δηάκεηξνο 

(mm) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 

δηαηνκή  

(mm2) 

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 

7,0      38,5 0,302 
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Ολνκ.  

δηάκεηξνο 

(mm) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 

δηαηνκή  

(mm2) 

Ολνκ.  

κάδα/ 

κέηξν  

(kg/m) 

Ράβδνη 

Κνπινύξεο θαη 

επζπγξακκηζκέλα 

πξντόληα 

Ηιεθηξν-

ζπγθνιιεκέλα 

πιέγκαηα θαη 

δηθηπώκαηα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηόπνπ, δηακόξθσζεο θαη 

ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνύ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθόινπζα: 

Η ζύλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξόπν ζηεξεό κε ζύξκα, ζε όιεο αλεμάξηεηα ηηο 

δηαζηαπξώζεηο θαη όρη ελαιιάμ  

Η πξνκήζεηα ηνπ ζύξκαηνο πξόζδεζεο.  

Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 

πξνβιεπόκελνπ από ηελ κειέηε πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνύ, θαζώο θαη 

αξκνθιεηδώλ (θαηά ISO 15835-2), εθηόο αλ ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ έξγνπ 

πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηώλ. 

Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνύ ζε νπνηνδήπνηε ύςνο από ην 

δάπεδν εξγαζίαο.  

Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθώλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο 

πνπ ηπρόλ ζα απαηηεζνύλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνύ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . 

 

Σηκή αλά ρηιηόγξακκν (kg) ζηδεξνύ νπιηζκνύ πδξαπιηθώλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ 

ζύκθσλα κε ηελ κειέηε. 
 
 

ΔΤΡΩ  (Ολογπάθωρ) : Δνενήνηα οκηώ εςπώ 

 (Απιθμηηικά)  : 0,98 

 

 

Άπθπο 10
ο
: Καλύμμαηα από ελαηό σςηοζίδηπο (ductile iron) 

Κωδικόρ Αναθεώπηζηρ: ΤΓΡ 6752  100% 

 

Καιύκκαηα θξεαηίσλ θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 124, κε ζήκαλζε CE, ηεο θαηεγνξίαο θέξνπζαο 

ηθαλόηεηαο D πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ κειέηε (αλάινγα ηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο). 
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Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ θαιύκκαηνο ηνπ θξεαηίνπ 

θαη ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο απηνύ, ε αθξηβήο ξύζκηζε ηεο ζηάζκεο θαη επίθιηζεο ηνπ 

θαιύκαηνο κε ρξήζε ζηεξεώλ ππνζεκάησλ θαη ν εγθηβσηηζκόο ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο κε 

ζθπξόδεκα. 

Επηκέηξεζε κε βάζε ηνπο πίλαθεο ηνπ πξνκεζεπηή (ζε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη 

απνδεθηή επηκέηξεζε κε δύγηζε) 

Σηκή αλά ρηιηόγξακκν (Kg) θαιύκκαηνο θαη αληηζηνίρνπ πιαηζίνπ έδξαζεο, 

αλεμαξηήησο ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο. 

 

ΔΤΡΩ  (Ολογπάθωρ) : Γύο εςπώ και ενενήνηα λεπηά 

 (Απιθμηηικά)   : 2,90 

 

 

Άπθπο 11
ο
: Αγωγοί αποσέηεςζηρ από ζωλήνερ PVC-U ζςμπαγούρ ηοισώμαηορ. 

Αγωγοί αποσέηεςζηρ από ζωλήνερ PVC-U, SDR 41, DN 400 mm  

Κωδικόρ Αναθεώπηζηρ ΤΓΡ 6711.6 
 

Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο από κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC-U 

ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο, θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 1401−1, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 

ΕΣΕΠ 08-06-02-02 "Δίθηπα απνρέηεπζεο από ζσιήλεο PVC-U". 

 

Οη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ 

εμσηεξηθή δηάκεηξν), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιόγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension 

Ratio: ιόγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην πάρνο ηνπ ηνηρώκαηνο) θαη 

ηνλ δείθηε δαθηπιηνεηδνύο αθακςίαο SN. 

 

Σν παξόλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ηόζν γηα ζσιήλεο κε απόιεμε ηύπνπ θακπάλαο κε 

ειαζηηθό δαθηύιην ζηεγαλνπνίεζεο (θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 681.1), όζν θαη γηα ζσιήλεο κε 

επζύγξακκα άθξα πνπ ζπλδένληαη κε ζπγθνιινύκελν δαθηύιην (κνύθα). 

 

ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηόπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη 

πιάγηεο κεηαθνξέο  ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο ή ζπγθόιιεζεο (θαη 

ηεο απαηηνύκελεο πξνο ηνύην θόιιαο). 

β. Η δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνύ θαη κέζσλ γηα ηνλ ρεηξηζκό θαη ηελ 

ζύλδεζε ησλ ζσιήλσλ. 

γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, νη ζπλδέζεηο ησλ 

ζσιήλσλ κεηαμύ ηνπο, νη ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνύ κε ηα θξεάηηα ηνπ δηθηύνπ, θαζώο θαη 

ε δνθηκαζία ηνπ δηθηύνπ θαηά ηκήκαηα. 

Δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη επηκεηξώληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 

ηηκνινγίνπ: 

 

Οη ζηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνύ ησλ ζσιήλσλ θαη ε επαλεπίρσζε ηνπ 

νξύγκαηνο, ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηελ κειέηε 

Σα εηδηθά ηεκάρηα ζύλδεζεο ησλ παξνρώλ ζην δίθηπν αθαζάξησλ (ζακάξηα κε κνύθα) 

Σα εηδηθά ηεκάρηα ηνπ αγσγνύ (γσλίεο, ηαύ, πώκαηα θιπ) από PVC ή ρπηνζίδεξν   

 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) αμνληθνύ κήθνπο ζσιήλσζεο, αθαηξνπκέλνπ ηνπ κήθνπο 

ησλ θξεαηίσλ θαη ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ. 
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ΔΤΡΩ  (Ολογπάθωρ) : Σπιάνηα ηέζζεπα εςπώ 

(Απιθμηηικά)   : 34,00 
 
 

Άπθπο 12
ο
: ύνδεζη αγωγού με ςθιζηάμενο δίκηςο αποσέηεςζηρ ακαθάπηων/ 

ομβπίων 

Κωδικόρ Αναθεώπηζηρ ΤΓΡ 6711 

 

Γηα κία ζύλδεζε επί πθηζηακέλνπ θξεαηίνπ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ/νκβξίσλ απν 

ζσιήλα P.V.C. ή ηζηκεληνζσιήλα, νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

εξγαζίαο εθζθαθήο κε πξνζνρή θαη κε νπνηνδήπνηε κέζν γηα ηνλ εληνπηζκό ηνπ 

πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ ζηε ζέζε ηεο ζύλδεζεο, ηεο εξγαζίαο δηάλνημεο νπήο ζην 

ηνίρσκα ηνπ θξεαηίνπ, θνπήο ηνπ ζσιήλα θαη ζηεγαλνπνίεζεο ηεο ζύλδεζεο ηνπ 

ζσιήλα κε ην ηνίρσκα ηνπ θξεαηίνπ. Πιήξεο εξγαζία. 

 

ΔΤΡΩ  (Ολογπάθωρ) : απάνηα οκηώ εςπώ και ογδόνηα οκηώ εςπώ 

(Απιθμηηικά)   : 48,80 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

Ο 

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

 

 

 

ΓΙΩΡΓΟ ΒΔΡΒΑΣΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΔ 
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ΦΙΝΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΔ 

 

  

 
 

 


