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ΓΔΝΙΚΟΙ 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 θ.ιπ.), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο 
πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θ.ιπ., ηνπ πάζεο θχζεσο 
πξνζσπηθνχ (εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη 
κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζηαηψλ κε 
εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, 
επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(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 εξγαζίαο θ.ιπ.) εθηφο εάλ 
ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Δμνπιηζκνχ  θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε 
ιεηηνπξγηθήο εηνηκφηεηαο, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο 



 

 

ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

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

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

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

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

(9) Γηα θφξνπο. 

(10) Γηα εγγπεηηθέο. 

(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 

(12) Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ. 

(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

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

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

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

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

(3) Ννκηθήο ππνζηήξημεο  

(4) Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc  κεηάθιεζε 

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

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

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

(8) πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

(9) Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 

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

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

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



 

 

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

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

     DN / DM  

  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

   DM:  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 αληηζηνηρίδεηαη κε αλαθνξά ζε ΠΔΣΔΠ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ παξαθάησ 
πίλαθα ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο. 

Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] παξαπιεχξσο ηεο 
αλαγξαθφκελεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ησλ, θαηά 
πεξίπησζε, πιηθψλ ή πξντφλησλ. 
 

Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  

(ΔΛΟΣ – ΔΣΔΠ) 

Πξνζσξηλέο Δζληθέο Σερληθέο  

Πξνδηαγξαθέο (ΠΔΣΔΠ) 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-01-00:2009, 

 Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο 

ΠΔΣΔΠ 01-01-01-00, Παξαγσγή θαη Μεηαθνξά 

θπξνδέκαηνο 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-03-00:2009,  

πληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
ΠΔΣΔΠ 01-01-03-00, πληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-04-00:2009, Δξγνηαμηαθά 

ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

ΠΔΣΔΠ 01-01-04-00, πγθξνηήκαηα παξαγσγήο 

ζθπξνδέκαηνο 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-02-01-00:2009, 

 Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο 

ΠΔΣΔΠ 01-02-01-00, Υαιχβδηλνη νπιηζκνί 

ζθπξνδέκαηνο 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-03-00-00:2009, Ιθξηψκαηα ΠΔΣΔΠ 01-03-00-00, Ιθξηψκαηα 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-03-00:2009, ηξψζεηο 

νδνζηξψκαηνο απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά 

ΠΔΣΔΠ 05-03-03-00, ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ 

αζχλδεηα αδξαλή πιηθά 

Πξνζσξηλή Σερληθή Πξνδηαγξαθή κε ηίηιν: «Τπνδνκή 

νδνθσηηζκνχ» ηεο Δγθπθιίνπ 22/2014 

(ΓΙΠΑΓ/νηθ/658/24-10-2014) 
ΠΔΣΔΠ 05-07-01-00, Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 



 

 

ΟΜΑΓΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ 
 
Α.Σ. 1 
Άξζξν ΛΙΜ 1.03: Έμαιεο θαζαηξέζεηο ηκεκάησλ θαηαζθεπώλ ιηκεληθώλ έξγσλ ρσξίο ηε ρξήζε 
εθξεθηηθώλ πιώλ 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΛΙΜ 1123) 
 
 
Καζαίξεζε εμάισλ ηκεκάησλ θάζε είδνπο θαηαζθεπψλ ιηκεληθψλ έξγσλ, ζε νπνηνδήπνηε χςνο άλσ ηεο 
ζαιάζζεο, απνηεινπκέλσλ απφ πιηθά πάζεο θχζεσο φπσο ιηζνδνκέο, ιηζνδέκαηα, άνπιν ή σπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα, κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο θιπ., θαζψο θαη ησλ ελζσκαησκέλσλ ζε απηά εμαξηεκάησλ φπσο 
αγσγνί, κεηαιιηθά εμαξηήκαηα, δέζηξεο, πξνζθξνπζηήξεο, θιίκαθεο, εμνπιηζκφο ζαιάζζηαο ζήκαλζεο 
θιπ., ρσξίο ηελ ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πάζεο θχζεσο ηπρφλ 
εκπεξηερνκέλσλ πιηθψλ, φπσο ιηζνξξηπψλ ή ακκνραιίθσλ πιεξψζεσο θπςειψλ ηερλεηψλ νγθνιίζσλ ή 
θπςεισηψλ θηβσηίσλ θιπ. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

α) Η απνθφκηζε, ζαιάζζηα κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσο ζε βάζε ζαιάζζεο 
κεγαιχηεξα ησλ 50 m, ή ζε βάζε πνπ νξίδνπλ αξκφδηεο Τπεξεζίεο (π.ρ.  ΓΔΝ) ή πξνβιέπνπλ νη 
πεξηβαιινληηθνί φξνη αλεμαξηήησο απνζηάζεσο κεηαθνξάο, ζε ζέζεηο εγθεθξηκέλεο απφ ηηο 
αξκφδηεο Αξρέο θαη ζε δηαζπνξά, ψζηε ε ζπληεινχκελε πξφζρσζε λα κε κεηψλεη ην βάζνο ζηηο 
ζέζεηο απνξξίςεσο πέξαλ ησλ 3.00 m,  

ή/θαη 

β) Η κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο, αλεμαξηήησο απνζηάζεσο θαη κεζφδνπ 
κεηαθνξάο, θαη ε απφζεζή ηνπο ζε ρεξζαίνπο ή/θαη ζαιάζζηνπο ρψξνπο ηνπ έξγνπ ή θαη εθηφο 
απηνχ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, θαη εγθξίλνληαη αξκνδίσο, πξνο ρξήζε ζην 
έξγν ή πξνο κειινληηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, 

Η σο άλσ θαζαίξεζε, απνθφκηζε, κεηαθνξά θαη απφξξηςε  ή απφζεζε ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

Δληαία ηηκή αλά θπβηθφ κέηξν κε επηκέηξεζε ηνπ φγθνπ ηεο πξνο θαζαίξεζε θαηαζθεπήο ή ηκήκαηνο απηήο 
 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γεθαέμη θαη εβδνκήληα πέληε ιεπηά 

Αξηζκεηηθψο: 16,75 [*] 

 

 
Α.Σ. 2 
Άξζξν ΛΙΜ 2.01: Δθζθαθέο ππζκέλα ζαιάζζεο ζε εδάθε θαηεγνξίαο Α 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΛΙΜ 1210) 
 
Δθζθαθή ππζκέλα ζαιάζζεο απνηεινχκελνπ απφ πιηθά πνπ δχλαληαη λα απνιεθζνχλ κε εθζθαπηηθφ 
εμνπιηζκφ αλαξξφθεζεο ή θάδν εθζθαθήο, ρσξίο πξνεγνχκελε δηαηάξαμε/αλακφριεπζε, ήηνη πιηθά 
πδαηνπεξαηά, ρσξίο ή κε κηθξή ζπλεθηηθφηεηα, φπσο θνθθψδε εδάθε πνιχ ραιαξά έσο ραιαξά (ραιαξέο 
άκκνη, ιεπηνί ράιηθεο, ακκνράιηθα), ζπλεθηηθά εδάθε πνιχ καιαθά έσο καιαθά (άξγηινη, ηιχεο, ακκντιχεο 
κεγάιεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε λεξφ), ζε νπνηνδήπνηε βάζνο ζαιάζζεο, γηα ηελ εθβάζπλζε ιηκελνιεθαλψλ, 
ή ηελ δηάλνημε δηαχισλ, ή ηελ θαηαζθεπή απιάθσλ ζεκειηψζεσο ιηκεληθψλ έξγσλ, ή γεληθφηεξα γηα 
βπζνθνξήζεηο ή εμπγίαλζε ηνπ ππζκέλα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 09-02-01-00 
‘’Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ’’. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

α) Η απνθφκηζε, ζαιάζζηα κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ βπζνθνξεκάησλ ζε βάζε ζαιάζζεο 
κεγαιχηεξα ησλ 50 m, ή ζε βάζε πνπ νξίδνπλ αξκφδηεο Τπεξεζίεο (π.ρ.  ΓΔΝ) ή πξνβιέπνπλ νη 
πεξηβαιινληηθνί φξνη, αλεμαξηήησο απνζηάζεσο κεηαθνξάο, ζε ζέζεηο εγθεθξηκέλεο απφ ηηο 
αξκφδηεο Αξρέο θαη ζε δηαζπνξά, ψζηε ε ζπληεινχκελε πξφζρσζε λα κε κεηψλεη ην βάζνο ζηηο 
ζέζεηο απνξξίςεσο πέξαλ ησλ 3.00 m,  

ή/θαη 

β) Η κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ βπζνθνξεκάησλ, αλεμαξηήησο απνζηάζεσο θαη κεζφδνπ 
κεηαθνξάο, θαη ε απφζεζή ηνπο ζε ρεξζαίνπο ή/θαη ζαιάζζηνπο ρψξνπο ηνπ έξγνπ ή θαη εθηφο 



 

 

απηνχ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη εγθξίλνληαη αξκνδίσο, γηα ηελ θαηαζθεπή 
πθάισλ ή εμάισλ επηρψζεσλ ηνπ έξγνπ, ή γηα κειινληηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. 

Η σο άλσ εθζθαθή, απνθφκηζε, κεηαθνξά θαη απφξξηςε  ή απφζεζε ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 
Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε δαπάλε δηακφξθσζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ πθάισλ 
πξαλψλ εθζθαθήο ή πθάισλ αλαβαζκψλ, ε δαπάλε αλέιθπζεο θαη απφξξηςεο κεκνλσκέλσλ 
αληηθεηκέλσλ νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο, βάξνπο θαη ζχζηαζεο (φπσο π.ρ. θπζηθνί νγθφιηζνη, παιαηέο 
αιπζίδεο, άγθπξεο, ηεκάρηα ζθπξνδέκαηνο, εκπφδηα νπνηνπδήπνηε είδνπο, κεηαιιηθά ηεκάρηα ή 
εμαξηήκαηα θιπ.) πνπ κπνξνχλ λα αλαζπξζνχλ κε ηνλ ρξεζηκνπνηνχκελν ζην έξγν εμνπιηζκφ ή/θαη κε  
πξφζζεην πισηφ γεξαλφ 80 tνn . 
Η εθζθαθή, απνθφκηζε, ζαιάζζηα κεηαθνξά θαη απφξξηςε ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, 
βπζνθνξεκάησλ πάζεο θχζεσο, πνπ ζπζζσξεχνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ βπζνθνξήζεσλ ζε 
νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ εθζθαπηνκέλνπ ππζκέλα θαη νθείινληαη είηε ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αλαδφρνπ, είηε ζε θπζηθνχο παξάγνληεο (ζαιάζζηνη θπκαηηζκνί, ξεχκαηα θιπ) ή ζε 
νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, πξν ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνβιεπφκελσλ 
βπζνθνξήζεσλ, δελ επηκεηξάηαη θαη δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, λνείηαη δε φηη ε πξφζζεηε απηή δαπάλε 
ειήθζε ππφςε απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο 
αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν εθζθαθήο ππζκέλα ζαιάζζεο (m3), κεηξνχκελν κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ 
δηαηνκψλ. 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Σξία θαη ζαξάληα πέληε ιεπηά 

Αξηζκεηηθψο: 3,45 [*] 

 

 
Α.Σ. 3 
Άξζξν ΛΙΜ 2.03.01: Δθζθαθέο ππζκέλα ζαιάζζεο ζε εδάθε θαηεγνξίαο Γ ρσξίο ρξήζε δξάγαο κε 
θνπηηθή θεθαιή 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΛΙΜ 1230) 
 
Δθζθαθή ππζκέλα ζαιάζζεο, ρσξίο ρξήζε δξάγαο κε θνπηηθή θεθαιή, απνηεινχκελνπ απφ πιηθά πνιχ 
ζπλεθηηθά σο ζθιεξά πνπ φκσο, ιφγσ ηεο δνκήο ηνπο (ιεπηνζηξσκαηψδε κε αλαιιαγή κε ιηγφηεξν 
ζθιεξά πιηθά), δχλαληαη λα απνιεθζνχλ κε ζπκβαηηθέο κεζφδνπο εθζθαθήο αθνχ πξνεγεζεί ραιάξσζε 
κε εηδηθφ κεραληθφ εμνπιηζκφ ραιάξσζεο (π.ρ. ζθχξα ειεχζεξεο πηψζεο) φπσο έληνλα ζπκππθλσκέλεο 
άκκνη, ςακκίηεο, ζθιεξέο κάξγεο ςεθηδνπαγείο αηγηαινί (beach rocks) θξνθαινπαγείο νξίδνληεο θαη 
ζρηζηνπνηεκέλα πεηξψκαηα (ζρηζηφιηζνη) θ.ι.π., ζε νπνηνδήπνηε βάζνο ζαιάζζεο, γηα ηελ εθβάζπλζε 
ιηκελνιεθαλψλ, ή ηελ δηάλνημε δηαχισλ, ή ηελ θαηαζθεπή απιάθσλ ζεκειηψζεσο ιηκεληθψλ έξγσλ, ή 
γεληθφηεξα γηα βπζνθνξήζεηο ή εμπγίαλζε ηνπ ππζκέλα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 09-02-01-
00 ‘’Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ’’. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

α) Η απνθφκηζε, ζαιάζζηα κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ βπζνθνξεκάησλ ζε βάζε ζαιάζζεο 
κεγαιχηεξα ησλ 50 m, ή ζε βάζε πνπ νξίδνπλ αξκφδηεο Τπεξεζίεο (π.ρ.  ΓΔΝ) ή πξνβιέπνπλ νη 
πεξηβαιινληηθνί φξνη, αλεμαξηήησο απνζηάζεσο κεηαθνξάο, ζε ζέζεηο εγθεθξηκέλεο απφ ηηο 
αξκφδηεο Αξρέο θαη ζε δηαζπνξά, ψζηε ε ζπληεινχκελε πξφζρσζε λα κε κεηψλεη ην βάζνο ζηηο 
ζέζεηο απνξξίςεσο πέξαλ ησλ 3.00 m,  

ή/θαη 

β) Η κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ βπζνθνξεκάησλ, αλεμαξηήησο απνζηάζεσο θαη κεζφδνπ 
κεηαθνξάο, θαη ε απφζεζή ηνπο ζε ρεξζαίνπο ή/θαη ζαιάζζηνπο ρψξνπο ηνπ έξγνπ ή θαη εθηφο 
απηνχ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη εγθξίλνληαη αξκνδίσο, γηα ηελ θαηαζθεπή 
πθάισλ ή εμάισλ επηρψζεσλ ηνπ έξγνπ, ή γηα κειινληηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. 

Η σο άλσ εθζθαθή, απνθφκηζε, κεηαθνξά θαη απφξξηςε  ή απφζεζε ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε δαπάλε δηακφξθσζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ πθάισλ 
πξαλψλ εθζθαθήο ή πθάισλ αλαβαζκψλ, ε δαπάλε αλέιθπζεο θαη απφξξηςεο κεκνλσκέλσλ 
αληηθεηκέλσλ νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο, βάξνπο θαη ζχζηαζεο (φπσο π.ρ. θπζηθνί νγθφιηζνη, παιαηέο 
αιπζίδεο, άγθπξεο, ηεκάρηα ζθπξνδέκαηνο, εκπφδηα νπνηνπδήπνηε είδνπο, κεηαιιηθά ηεκάρηα ή 



 

 

εμαξηήκαηα θιπ.).πνπ κπνξνχλ λα αλαζπξζνχλ κε ηνλ ρξεζηκνπνηνχκελν ζην έξγν εμνπιηζκφ ή/θαη κε  
πξφζζεην πισηφ γεξαλφ 80 tνn. 

Η εθζθαθή, απνθφκηζε, ζαιάζζηα κεηαθνξά θαη απφξξηςε ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, 
βπζνθνξεκάησλ πάζεο θχζεσο, πνπ ζπζζσξεχνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ βπζνθνξήζεσλ ζε 
νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ εθζθαπηνκέλνπ ππζκέλα θαη νθείινληαη είηε ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αλαδφρνπ, είηε ζε θπζηθνχο παξάγνληεο (ζαιάζζηνη θπκαηηζκνί, ξεχκαηα θιπ.) ή ζε 
νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, πξν ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνβιεπφκελσλ 
βπζνθνξήζεσλ, δελ επηκεηξάηαη θαη δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, λνείηαη δε φηη ε πξφζζεηε απηή δαπάλε 
ειήθζε ππφςε απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο 
αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν εθζθαθήο ππζκέλα ζαιάζζεο (m3), κεηξνχκελν κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ 
δηαηνκψλ. 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γεθαηξία θαη εβδνκήληα πέληε ιεπηά 

Αξηζκεηηθψο: 13,75 [*] 

 
 
 

ΟΜΑΓΑ Β: ΛΙΘΟΡΡΙΠΔ - ΦΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ - ΤΛΙΚΑ ΟΓΟΣΡΩΙΑ 
 
 
Α.Σ. 4 
Άξζξν ΟΓΟ  Γ-1.2: Τπόβαζε νδνζηξσζίαο ζπκππθσκέλνπ πάρνπο 0,10 m 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-3111.Β) 
 

 

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. 

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 ηξηάληα δύν ιεπηά 

Αξηζκεηηθψο: 1,32 [*] 

 
 
 
Α.Σ. 5 
Άξζξν ΟΓΟ Γ-2.2: Βάζε πάρνπο 0,10 m (ΠΣΠ Ο-155) 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-3211.Β) 
 

 

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. 

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 ζαξάληα δύν ιεπηά 
Αξηζκεηηθψο: 1,42 [*] 

 
 
 
Α.Σ. 6 
Άξζξν Ν.1 (ΛΙΜ 4.02 & 4.06 & 4.08.01): Ληζνξξηπέο ζπκπιήξσζεο ππξήλσλ θαη ζσξάθηζεο 
ιηκεληθώλ έξγσλ κε ιηζνξξηπέο/θπζηθνύο νγθόιηζνπο πξνέιεπζεο ιαηνκείνπ αηνκηθνύ βάξνπο 0,5 
- 500 kgr. 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΛΙΜ 2310) 
 

Καηαζθεπή ιηζνξξηπψλ/Φ.Ο. πξνο έδξαζε ή θαηαζθεπή ηκεκάησλ ιηκεληθψλ έξγσλ (θαηαζθεπή 
πξίζκαηφο γηα ηελ έδξαζε ησλ Φ.Ο.1-2 η.), ζε νπνηνδήπνηε βάζνο ζάιαζζαο ή χςνο άλσ απηήο, κε 
ιίζνπο πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ, αηνκηθνχ βάξνπο 0,5 έσο 500 kg, νκαιήο δηαβάζκηζεο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 
13383-1, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, ηελ ΔΣΔΠ 09-05-01-00 ‘‘Πξίζκαηα ιηζνξξηπήο θαη εμηζσηηθή 
ζηξψζε απηψλ γηα ηελ έδξαζε ζαιαζζίσλ έξγσλ βαξχηεηαο” θαη ηελ ΔΣΔΠ 09-06-01-00 ‘’Θσξαθίζεηο 
Πξαλψλ Ληκεληθψλ Έξγσλ θαη Έξγσλ πξνζηαζίαο αθηψλ’’. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ ιίζνπ, ε θνξην-εθθφξησζε θαη ε ρεξζαία θαη 
ζαιάζζηα κεηαθνξά ηνπ αλεμαξηήησο απνζηάζεσο, ε βχζηζε, ε δηάζηξσζε θαη ε ηαθηνπνίεζε κε ηελ 
βνήζεηα δχηε ζε νξηδφληηεο ζηξψζεηο πάρνπο έσο 1,00 m (εθηφο αλ άιισο θαζνξίδεηαη απφ ηελ κειέηε) ή ε 
ηαθηνπνίεζε θαη δηακφξθσζε ηεο θεθιηκέλεο παξεηάο κε ηελ βνήζεηα δχηε.  

Απψιεηεο πιηθνχ ιφγσ θαζηδήζεσλ νη νπνίεο ζα εθδεισζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, είηε 
απφ δηείζδπζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ππζκέλα ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, θαζψο θαη ε ζπλίδεζε ηνπ πιηθνχ, 
δελ αλαγλσξίδνληαη, δελ επηκεηξψληαη θαη δελ πιεξψλνληαη ηδηαίηεξα, ζεσξνπκέλνπ φηη ε πξφζζεηε απηή 
δαπάλε ειήθζε ππφςε απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη πεξηιακβάλεηαη 
αλεγκέλε ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ιηζνξξηπήο, κεηξνχκελν κε αξρηθέο θαη ηειηθέο δηαηνκέο.    

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γεθαέμη θαη είθνζη ιεπηά 
Αξηζκεηηθψο: 16,20 [*] 

 
 

 
Α.Σ. 7 
Άξζξν ΛΙΜ 4.08.01: Θσξάθηζε ιηκεληθώλ έξγσλ κε θπζηθνύο νγθνιίζνπο πξνέιεπζεο ιαηνκείνπ 
αηνκηθνύ βάξνπο 200 - 1.500 kg 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΛΙΜ 2310) 
 

Καηαζθεπή ζσξάθηζεο εμσηεξηθψλ ιηκεληθψλ έξγσλ, ζε νπνηνδήπνηε βάζνο ζάιαζζαο ή χςνο άλσ 
απηήο, απφ θπζηθνχο ιίζνπο πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ αηνκηθνχ βάξνπο 200 - 1.500 kg, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 
13383-1,  ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 09-06-01-00 ‘’Θσξαθίζεηο Πξαλψλ Ληκεληθψλ Έξγσλ θαη 
Έξγσλ πξνζηαζίαο αθηψλ’’. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ θπζηθψλ νγθνιίζσλ, ε θνξην-εθθφξησζε θαη ε 
ρεξζαία θαη ζαιάζζηα κεηαθνξά ηνπο αλεμαξηήησο απνζηάζεσο, ε βχζηζε, ε δηάζηξσζε θαη ε 
ηαθηνπνίεζε θαη δηακφξθσζε ηεο θεθιηκέλεο παξεηάο κε ηελ βνήζεηα δχηε. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3), κεηξνχκελν κε αξρηθέο θαη ηειηθέο δηαηνκέο.   

 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γεθαελλέα θαη ζαξάληα ιεπηά 

Αξηζκεηηθψο: 19,40 [*] 

 



 

 

 
Α.Σ. 8 
Άξζξν Ν.2 (ΛΙΜ 4.08.01 & 4.08.02): Θσξάθηζε ιηκεληθώλ έξγσλ κε θπζηθνύο νγθνιίζνπο 
πξνέιεπζεο ιαηνκείνπ αηνκηθνύ βάξνπο 1.000 - 2.000 kg 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΛΙΜ 2320) 
 
 
Καηαζθεπή ζσξάθηζεο εμσηεξηθψλ ιηκεληθψλ έξγσλ, ζε νπνηνδήπνηε βάζνο ζάιαζζαο ή χςνο άλσ 
απηήο, απφ θπζηθνχο ιίζνπο πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ αηνκηθνχ βάξνπο 1.000 - 2.000 kg, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 
13383-1,  ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 09-06-01-00 ‘’Θσξαθίζεηο Πξαλψλ Ληκεληθψλ Έξγσλ θαη 
Έξγσλ πξνζηαζίαο αθηψλ’’. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ θπζηθψλ νγθνιίζσλ, ε θνξην-εθθφξησζε θαη ε 
ρεξζαία θαη ζαιάζζηα κεηαθνξά ηνπο αλεμαξηήησο απνζηάζεσο, ε βχζηζε, ε δηάζηξσζε θαη ε 
ηαθηνπνίεζε θαη δηακφξθσζε ηεο θεθιηκέλεο παξεηάο κε ηελ βνήζεηα δχηε. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3), κεηξνχκελν κε αξρηθέο θαη ηειηθέο δηαηνκέο.   

 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δίθνζη θαη δεθαπέληε ιεπηά 

Αξηζκεηηθψο: 20,15 [*] 

 

 
Α.Σ. 9 
Άξζξν ΛΙΜ 4.08.03: Θσξάθηζε ιηκεληθώλ έξγσλ κε θπζηθνύο νγθνιίζνπο πξνέιεπζεο ιαηνκείνπ 
αηνκηθνύ βάξνπο 2.500 - 4.000 kg 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΛΙΜ 2320) 
 
 
Καηαζθεπή ζσξάθηζεο εμσηεξηθψλ ιηκεληθψλ έξγσλ, ζε νπνηνδήπνηε βάζνο ζάιαζζαο ή χςνο άλσ 
απηήο, απφ θπζηθνχο ιίζνπο πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ αηνκηθνχ βάξνπο 2.500 - 4.000 kg, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 
13383-1,  ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 09-06-01-00 ‘’Θσξαθίζεηο Πξαλψλ Ληκεληθψλ Έξγσλ θαη 
Έξγσλ πξνζηαζίαο αθηψλ’’. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ θπζηθψλ νγθνιίζσλ, ε θνξην-εθθφξησζε θαη ε 
ρεξζαία θαη ζαιάζζηα κεηαθνξά ηνπο αλεμαξηήησο απνζηάζεσο, ε βχζηζε, ε δηάζηξσζε θαη ε 
ηαθηνπνίεζε θαη δηακφξθσζε ηεο θεθιηκέλεο παξεηάο κε ηελ βνήζεηα δχηε. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3), κεηξνχκελν κε αξρηθέο θαη ηειηθέο δηαηνκέο.   

 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δίθνζη δύν θαη ζαξάληα ιεπηά 

Αξηζκεηηθψο: 22,40 [*] 

 
 
 

ΟΜΑΓΑ Γ: ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 
 
 

Α.Σ. 10 
Άξζξν ΛΙΜ 5.03: Δηδηθνί ηερλεηνί νγθόιηζνη ζσξάθηζεο 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΛΙΜ 3400) 
 

Καηαζθεπή ζσξάθηζεο εμσηεξηθψλ ιηκεληθψλ έξγσλ κε εηδηθνχο ηερλεηνχο νγθφιηζνπο απφ άνπιν ή 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηελ κειέηε βάξνπο, ζρήκαηνο, κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ, 
ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ  09-07-02-00 ‘’Κπςεισηνί θαη εηδηθήο κνξθήο ηερλεηνί νγθφιηζνη ιηκεληθψλ έξγσλ 
απφ ζθπξφδεκα’’. 

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη:  



 

 

 ε πξνκήζεηα εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε θαηεγνξίαο ή ε επηηφπνπ 
παξαγσγή ηνπ ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο 

 ηα ηπρφλ απαηηνχκελα πξφζζεηα/πξφζκηθηα ζθπξνδέκαηνο 

 νη πνηνηηθνί έιεγρνη ηνπ εηνίκνπ ή εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο 

 ε πξνζθφκηζε, ζπλαξκνιφγεζε, ρξήζε, απνζπλαξκνιφγεζε θαη νη κεηαθηλήζεηο ησλ ζηδεξνηχπσλ 

 ε πξνζέγγηζε θαη δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηνπο ηχπνπο ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 0,40 m θαη 
ε ζπκπχθλσζή ηνπ κε δνλεηέο. 

 ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ζηδεξνηχπσλ 

 ε θνξηνεθθφξησζε ησλ νγθνιίζσλ (αθνχ παξέιζεη ν πξνβιεκφκελνο απφ ηελ κειέηε ρξφλνο 
ζθιήξπλζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο) θαη ε ρεξζαία θαη ζαιάζζηα κεηαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο 
ηνπνζέηεζεο, κε ρξήζε θαηαιιήινπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 

 ε βχζηζε, ηνπνζέηεζε θαη ηαθηνπνίεζε ησλ νγθνιίζσλ κε ηελ βνήζεηα θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ, 
φπνπ απαηηείηαη 

Γηα ηελ ηκεκαηηθή ηηκνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ, νξίδεηαη φηη ε θαηαζθεπή ησλ Σ.Ο. απνηειεί ην 70% ηεο 
ζπλνιηθήο ηηκήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν νγθνιίζνπ (m3), αθαηξνπκέλσλ ησλ πάζεο θχζεσο εγθνπψλ πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηελ κειέηε, ή νθεηινληαη ζην ζχζηεκα άξζεο ησλ Σ.Ο. 

 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δθαηόλ είθνζη 

Αξηζκεηηθψο: 120,00 

 
 

Α.Σ. 11 
Άξζξν ΛΙΜ 5.01.01: πκπαγείο ηερλεηνί νγθόιηζνη βάξνπο κέρξη 35 ηόλσλ 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΛΙΜ 3110) 
 

Καηαζθεπή έξγσλ κε ζπκπαγείο ηερλεηνχο νγθφιηζνπο (Σ.Ο.) απφ ζθπξφδεκα, βάξνπο κέρξη 35 ηφλσλ, ζε 
νπνηνδήπνηε βάζνο ζαιάζζεο ή χςνο άλσ απηήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 09-07-01-00 
‘’πκπαγείο νγθφιηζνη ιηκεληθψλ έξγσλ απφ ζθπξφδεκα’’. 

ηηο ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη:  

 ε πξνκήζεηα εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε θαηεγνξίαο ή ε επηηφπνπ 
παξαγσγή ηνπ ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο 

 ηα ηπρφλ απαηηνχκελα πξφζζεηα/πξφζκηθηα ζθπξνδέκαηνο 

 νη πνηνηηθνί έιεγρνη ηνπ εηνίκνπ ή εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο 

 ε πξνζθφκηζε, ζπλαξκνιφγεζε, ρξήζε, απνζπλαξκνιφγεζε θαη νη κεηαθηλήζεηο ησλ ζηδεξνηχπσλ 

 ε πξνζέγγηζε θαη δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηνπο ηχπνπο ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 0,40 m θαη 
ε ζπκπχθλσζή ηνπ κε δνλεηέο. 

 ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ζηδεξνηχπσλ 

 ε θνξηνεθθφξησζε ησλ νγθνιίζσλ (αθνχ παξέιζεη ν πξνβιεκφκελνο απφ ηελ κειέηε ρξφλνο 
ζθιήξπλζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο) θαη ε ρεξζαία θαη ζαιάζζηα κεηαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο 
ηνπνζέηεζεο, κε ρξήζε θαηαιιήινπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 

 ε βχζηζε, ηνπνζέηεζε θαη ηαθηνπνίεζε ησλ νγθνιίζσλ κε ηελ βνήζεηα θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ 

 ε πξνθφξηηζε ησλ ζηειψλ ησλ ηερλεηψλ νγθνιίζσλ ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε 

Γηα ηελ ηκεκαηηθή ηηκνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ, νξίδεηαη φηη ε θαηαζθεπή ησλ Σ.Ο. απνηειεί ην 70% ηεο 
ζπλνιηθήο ηηκήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν νγθνιίζνπ (m3), αθαηξνπκέλσλ ησλ πάζεο θχζεσο εγθνπψλ πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηελ κειέηε, ή νθεηινληαη ζην ζχζηεκα άξζεο ησλ Σ.Ο. 

 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δλελήληα πέληε 

Αξηζκεηηθψο: 95,00 

 



 

 

Α.Σ. 12 
Άξζξν ΛΙΜ 8.02.01: Αλσδνκέο ιηκεληθώλ έξγσλ από νπιηζκέλν έγρπην επί ηόπνπ ζθπξόδεκα 
θαηεγνξίαο C20/25  

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΛΙΜ 4240) 
 

Καηαζθεπή αλσδνκψλ ιηκεληθψλ έξγσλ απφ oπιηζκέλν έγρπην επί ηφπνπ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 
(θξεπηδνηνίρσλ, πξνβιεηψλ, κψισλ, θπκαηνζξαπζηψλ, λεζίδσλ θιπ.), ζε νπνηνδήπνηε χςνο άλσ ηεο 
ζάιαζζαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 09-09-02-00 ‘’Αλσδνκέο Ληκεληθψλ Έξγσλ απφ 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα’’. 

ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε θαηεγνξίαο ή ε επί ηφπνπ 
παξαγσγή ηνπ ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο 

 ηα ηπρφλ απαηηνχκελα πξφζζεηα/πξφζκηθηα ζθπξνδέκαηνο 

 νη πνηνηηθνί έιεγρνη ηνπ εηνίκνπ ή εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο 

 ε πξνζθφκηζε, ζπλαξκνιφγεζε, ρξήζε, απνζπλαξκνιφγεζε θαη νη κεηαθηλήζεηο ησλ απαηηνπκέλσλ 
ζηδεξνηχπσλ, ζπλδέζκσλ θαη ηθξησκάησλ 

 ε πξνζέγγηζε θαη δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηνπο ηχπνπο ζε ζηξψζεηο πάρνπο φρη 
κεγαιπηέξνπ ησλ 0.40 m, θαζψο θαη ε ζπκπχθλσζή ηνπ αλά ζηξψζε κε δνλεηέο 

 ε επίπαζε ηεο ηειεπηαίαο (άλσ) ζηξψζεσο ηεο αλσδνκήο κε κίγκα ζθιεξψλ αδξαλψλ θαη 
ηζηκέληνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ζπλζέζεσο, ην νπνίν  ελζσκαηψλεηαη ζηελ κάδα ηνπ λσπνχ 
ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο κε κεραληθά κέζα ή /θαη 
ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε  

 ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο  

 ε δηακφξθσζε εγθαξζίσλ αξκψλ δηαζηνιήο ζηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ κειέηε θαη ε  
πιήξσζε θαη ζθξάγηζε απηψλ (εξγαζία θαη πιηθά), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε 

 ν εγθηβσηηζκφο ζην ζθπξφδεκα ζσιήλσλ δηέιεπζεο παξνρψλ, ε δηακφξθσζε θξεαηίσλ, θαλαιηψλ, 
ζέζεσλ παθηψζεσο δεζηξψλ, πξνζθξνπζηήξσλ, θξίθσλ πξνζδέζεσο, θιηκάθσλ αλαξξηρήζεσο θαη 
ινηπψλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ αλσδνκήο ιηκεληθψλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ 
κειέηε 

Ο ζηδεξνπιηζκφο, ηα βιήηξα ζηηο ζέζεηο ησλ αξκψλ (dowels), νη ζσιελψζεηο δηέιεπζεο δηθηχσλ θαη ηα 
ζηνηρεία αγθχξσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ αλσδνκήο  επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζχκθσλα κε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 
Σηκνινγίνπ  

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ζθπξνδέκαηνο (m3) 

 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δθαηό 

Αξηζκεηηθψο: 100,00 

 
 

Α.Σ. 13 
Άξζξν ΛΙΜ 8.01.02: Αλσδνκέο ιηκεληθώλ έξγσλ από άνπιν ή ειαθξώο νπιηζκέλν, έγρπην επί 
ηόπνπ ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/25 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΛΙΜ 4240) 
 
Καηαζθεπή αλσδνκψλ ιηκεληθψλ έξγσλ απφ άνπιν ή ειαθξψο oπιηζκέλν, έγρπην επί ηφπνπ ζθπξφδεκα 
θαηεγνξίαο C20/25 (θξεπηδνηνίρσλ, πξνβιεηψλ, κψισλ, θπκαηνζξαπζηψλ, λεζίδσλ θιπ.) ζε 
νπνηνδήπνηε χςνο άλσ ηεο ζάιαζζαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ  09-09-01-00 ‘’Αλσδνκέο 
Ληκεληθψλ Έξγσλ απφ άνπιν ή ειαθξψο νπιηζκέλν ζθπξφδεκα’’. 

ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε θαηεγνξίαο ή ε επί ηφπνπ 
παξαγσγή ηνπ ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο 

 ηα ηπρφλ απαηηνχκελα πξφζζεηα/πξφζκηθηα ζθπξνδέκαηνο 

 νη πνηνηηθνί έιεγρνη ηνπ εηνίκνπ ή εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο 



 

 

 ε πξνζθφκηζε, ζπλαξκνιφγεζε, ρξήζε, απνζπλαξκνιφγεζε θαη νη κεηαθηλήζεηο ησλ απαηηνπκέλσλ 
ζηδεξνηχπσλ, ζπλδέζκσλ θαη ηθξησκάησλ 

 ε πξνζθφκηζε θαη δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηνπο ηχπνπο ζε ζηξψζεηο πάρνπο φρη 
κεγαιπηέξνπ ησλ 0.40 m, θαζψο θαη ε ζπκπχθλσζή ηνπ αλά ζηξψζε κε δνλεηέο 

 ε επίπαζε ηεο ηειεπηαίαο (άλσ) ζηξψζεσο ηεο αλσδνκήο κε κίγκα ζθιεξψλ αδξαλψλ θαη 
ηζηκέληνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ζπλζέζεσο, ην νπνίν  ελζσκαηψλεηαη ζηελ κάδα ηνπ λσπνχ 
ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο κε κεραληθά κέζα ή /θαη 
ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε  

 ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο  

 ε δηακφξθσζε εγθαξζίσλ αξκψλ δηαζηνιήο ζηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ κειέηε θαη ε  
πιήξσζε θαη ζθξάγηζε απηψλ (εξγαζία θαη πιηθά), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε 

 ν εγθηβσηηζκφο ζην ζθπξφδεκα ζσιήλσλ δηέιεπζεο παξνρψλ, ε δηακφξθσζε θξεαηίσλ, θαλαιηψλ, 
ζέζεσλ παθηψζεσο δεζηξψλ, πξνζθξνπζηήξσλ, θξίθσλ πξνζδέζεσο, θιηκάθσλ αλαξξηρήζεσο θαη 
ινηπψλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ αλσδνκήο ιηκεληθψλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ 
κειέηε 

Ο ζηδεξνπιηζκφο, ηα βιήηξα ζηηο ζέζεηο ησλ αξκψλ (dowels), νη ζσιελψζεηο δηέιεπζεο δηθηχσλ θαη ηα 
ζηνηρεία αγθχξσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ αλσδνκήο  επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζχκθσλα κε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 
Σηκνινγίνπ  

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ζθπξνδέκαηνο (m3). 

 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δλελήληα 

Αξηζκεηηθψο: 90,00 

 
 

Α.Σ. 14 
Άξζξν ΛΙΜ 8.03.02: Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ από άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, θαηεγνξίαο 
C20/25 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΛΙΜ 4300) 
 
Δπηζηξψζεηο ιηκεληθψλ δαπέδσλ, απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, θαηεγνξίαο C20/25, ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 09-14-01-00 ‘’Γάπεδα ιηκεληθψλ έξγσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα’’ 

ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε θαηεγνξίαο ή ε επί ηφπνπ 
παξαγσγή ηνπ ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο 

 ηα ηπρφλ απαηηνχκελα πξφζζεηα/πξφζκηθηα ζθπξνδέκαηνο 

 νη πνηνηηθνί έιεγρνη ηνπ εηνίκνπ ή εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο 

 ε πξνζθφκηζε, ζπλαξκνιφγεζε, ρξήζε, απνζπλαξκνιφγεζε θαη νη κεηαθηλήζεηο ησλ απαηηνπκέλσλ 
πιεπξηθψλ ζηδεξνηχπσλ θαη ζπλδέζκσλ 

 ε πξνζέγγηζε, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο   

 ε δηακφξθσζε αξκψλ δηαζηνιήο ζηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ κειέηε θαη ε  πιήξσζε θαη 
ζθξάγηζε απηψλ (εξγαζία θαη πιηθά), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε 

 ε θνπή ςεπδαξκψλ (ειέγρνπ ζπζηνιψλ) ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο θαη δηάηαμε κε ρξήζε 
αξκνθφθηε (επί ζθιεξπλκέλνπ ζθπξνδέκαηνο) 

 ε δηακφξθσζε αληηνιηζζεξήο επηθάλεηαο, εθ΄ φζνλ πξνβιέπεηαη, κε θαηεξγαζία ηεο ηειηθήο 
επηθαλείαο κε εηδηθή ζπξκάηηλε βνχξηζα. 

Ο ζηδεξνπιηζκφο, ηα βιήηξα ζηηο ζέζεηο ησλ αξκψλ (dowels) θαη ην ζθιεξπληηθφ πιηθφ επίπαζεο ηεο 
επηθαλείαο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζχκθσλα κε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ  

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ζθπξνδέκαηνο δαπέδνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε (m
3
). 

 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δλελήληα πέληε 

Αξηζκεηηθψο: 95,00 

 



 

 

Α.Σ. 15 
Άξζξν ΛΙΜ 6.01.01: Καηαζθεπέο από ύθαιν έγρπην επί ηόπνπ ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/25 κε 
ρξήζε ζηδεξνηύπσλ 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΛΙΜ 4110) 
 

Καηαζθεπή πθάισλ ηκεκάησλ ιηκεληθψλ έξγσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25, 
κε ρξήζε ζηδεξνηχπσλ, ζε νπνηνδήπνηε βάζνο ζαιάζζεο, ζχκθσλα ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 09-10-01-
00 ‘’Ληκεληθά έξγα βαξχηεηαο κε χθαιε ζθπξνδέηεζε’’. 

ηηο ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη:  

 ε πξνκήζεηα εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε θαηεγνξίαο ή ε επί ηφπνπ 
παξαγσγή ηνπ ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο,  

 ηα ηπρφλ απαηηνχκελα πξφζζεηα/πξφζκηθηα ζθπξνδέκαηνο 

 νη πνηνηηθνί έιεγρνη ηνπ εηνίκνπ ή εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο 

 ε πξνζθφκηζε, ζπλαξκνιφγεζε, ρξήζε, απνζπλαξκνιφγεζε θαη νη κεηαθηλήζεηο ησλ ζηδεξνηχπσλ 

 ε ιήςε κέηξσλ γηα απνθπγή δηαξξνψλ 

 ε πξνζέγγηζε θαη δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηνπο ηχπνπο κε ηελ βνήζεηα θαηαδπηηθνχ 
ζπλεξγείνπ 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν πθάισλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (m
3
) 

 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δθαηόλ δεθαπέληε 

Αξηζκεηηθψο: 115,00 

 
 

Α.Σ. 16 
Άξζξν ΛΙΜ 11.01: ηδεξνύο νπιηζκόο ιηκεληθώλ έξγσλ 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΛΙΜ 4400) 
 
ηδεξνχο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ ηερλεηψλ νγθνιίζσλ, θπςεισηψλ θηβσηίσλ, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 
ζηνηρείσλ, αλσδνκψλ ιηκεληθψλ έξγσλ, επηζηξψζεσλ θιπ.,  πιελ παζζάισλ ιηκεληθψλ έξγσλ, 
θαηεγνξηψλ B500A θαη  B500C θαηά ΔΛΟΣ 1421-2 θαη 1421-3, νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 ‘’Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο’’, δειαδή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά 
ηνπ ζηδεξνχ νπιηζκνχ, ζχξκαηνο πξνζδέζεσο, ππνζεκάησλ, αξκνθιείδσλ θιπ. επί ηφπνπ ησλ έξγσλ, 
θνξηνεθθφξησζε, θνπή, θαηεξγαζία, θζνξά, απνκείσζε θαη ηνπνζέηεζε. 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν ηνπνζεηεκέλνπ ζηδεξνχ νπιηζκνχ. 

 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Μεδέλ θα ελελήληα πέληε ιεπηά 

Αξηζκεηηθψο: 0,95 

 

 
ΟΜΑΓΑ Γ: ΔΠΔΝΓΤΔΙ - ΛΟΙΠΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 
 
 
Α.Σ. 17 
Άξζξν ΛΙΜ 8.06: Ληζεπελδύζεηο αλσδνκώλ ιηκεληθώλ έξγσλ 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΛΙΜ 4313) 
 

Ληζεπελδχζεηο ηνπ κεηψπνπ ρπηψλ αλσδνκψλ ιηκεληθψλ έξγσλ κε πεξίπνπ ηζνκεγέζεηο ιίζνπο 
δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 20 x 20 cm, πάρνπο έσο 30 cm, κε επεμεξγαζκέλε επηθάλεηα, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ  ΔΣΔΠ 03-02-01-00  ‘’Ληζφθηηζηνη ηνίρνη’’. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 

 ε πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ιίζσλ ιαηνκείνπ ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε 



 

 

 ε δφκεζε ηεο επέλδπζεο κε ιίζνπο επεμεξγαζκέλεο εμσηεξηθήο επηθαλείαο θαη 
αζβεζηνηζηκεληνλίακα, πάρνπο  θαηά ην ζχζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ κειέηε. Η φςε ηεο 
επέλδπζεο  ζα είλαη δηακνξθσκέλε. 

 ε ζθξάγηζε ηνπ δηαθέλνπ κεηαμχ ηεο άλσ παξεηάο ηεο ιηζεπέλδπζεο θαη ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηεο 
αλσδνκήο κε ξεπζηή ηζηκεληνθνλία, ζχκθσλα κε ηε κειέηε 

 ε αξκνιφγεζε κε ηζηκεληνθνλία κε ιεπηφθνθθε άκκν ιαηνκείνπ, κε ρξσζηηθή θνλία, ρσξίο  
πξνζζήθε αζβέζηε,  ζχκθσλα κε ηε κειέηε 

 ηα απαηηνχκελα ηθξηψκαηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, είηε θξεκαζηά απφ ηελ ζηέςε ηεο 
αλσδνκήο ή εδξαδφκελα ζηνλ ππζκέλα 

 

Σηκή αλα ηεηξαγσληθφ κέηξν ιηζεπέλδπζεο  
 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: αξάληα 

Αξηζκεηηθψο: 40,00 

 
 

Α.Σ. 18 
Άξζξν ΛΙΜ 9.02: Υπηνραιύβδηλεο δέζηξεο 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΛΙΜ 4700) 
 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ρπηνραιπβδίλσλ δεζηξψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 09-13-01-00 
‘’Υπηνραιχβδηλεο θαη ρπηνζηδεξέο δέζηξεο πξφζδεζεο πινίσλ / ζθαθψλ’’. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε ζην έξγν ρπηνραιπβδίλσλ δεζηξψλ, πιήξσλ κε ηελ δηάηαμε 
αγθχξσζήο ηνπο, ειθηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, 
ζπλνδεπνκέλσλ απφ πηζηνπνηεηηθφ λενγλψκνλνο 

 ε ηνπνζέηεζε, επζπγξάκκηζε θαη πξνζσξηλή ζηεξέσζή ηνπο ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο, νχησο 
ψζηε λα παξακέλνπλ αθιφλεηεο θαηά ηελ ζθπξνδέηεζε ηεο αλσδνκήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

 ε ηειηθή βαθή ηνπο κε ρξψκα επνμεηδηθήο βάζεσο (coal tar epoxy) πςειήο αλζεθηηθφηεηνο ζην 
ζαιάζζην πεξηβάιινλ, ζε δχν ζηξψζεηο πάρνπο μεξνχ πκέλα εθάζηεο ηνπιάρηζηνλ 125 κm  

 ε ρξήζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ δηαθίλεζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ δεζηξψλ 
(γεξαλνβξαρίνλαο θιπ) 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν δέζηξαο θαη αληίζηνηρεο δηάηαμεο αγθχξσζεο (kg), βάζεη ησλ ζρεηηθψλ πηλάθσλ ηνπ 
θαηαζθεπαζηή.  Oη πξνζθνκηδφκελεο πξνο ηνπνζέηεζε δέζηξεο ζα ειέγρνληαη απφ ηελ Τπεξεζία 
δεηγκαηνιεπηηθά κε δχγηζε.   

 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Σξία θαη εμήληα ιεπηά 

Αξηζκεηηθψο: 3,60 

 
 

 

Α.Σ. 19 
Άξζξν ΛΙΜ 9.05: Υαιύβδηλνη θξίθνη πξόζδεζεο 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΛΙΜ 4500) 
 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ραιχβδηλσλ θξίθσλ πξφζδεζεο ζθαθψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 
ΔΣΔΠ 09-13-02-00 ‘’Υαιχβδηλα, ρπηνζηδεξά θαη αλνμείδσηα εμαξηήκαηα θξεπηδσκάησλ’’ 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε ζην έξγν ραιπβδίλσλ θξίθσλ, πιήξσλ κε ηελ δηάηαμε αγθχξσζήο 
ηνπο, ειθηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε  

 ε ηνπνζέηεζε, επζπγξάκκηζε θαη πξνζσξηλή ζηεξέσζή ηνπο ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο, νχησο 
ψζηε λα παξακέλνπλ αθιφλεηoη θαηά ηελ ζθπξνδέηεζε ηεο αλσδνκήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 



 

 

 ε ηειηθή βαθή ηνπο κε ρξψκα επνμεηδηθήο βάζεσο (coal tar epoxy) πςειήο αλζεθηηθφηεηνο ζην 
ζαιάζζην πεξηβάιινλ, ζε δχν ζηξψζεηο πάρνπο μεξνχ πκέλα εθάζηεο ηνπιάρηζηνλ 125 κm  

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν θξίθνπ πξφζδεζεο θαη αληίζηνηρεο δηάηαμεο αγθχξσζεο (kg), βάζεη ησλ ζρεηηθψλ 
πηλάθσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή.  Oη πξνζθνκηδφκελνη πξνο ηνπνζέηεζε θξίθνη ζα ειέγρνληαη απφ ηελ 
Τπεξεζία δεηγκαηνιεπηηθά κε δχγηζε.   

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Σξία θαη ηξηάληα ιεπηά 
Αξηζκεηηθψο: 3,30 

 

 

Α.Σ. 20 
Άξζξν ΛΙΜ 10.02 Ν: Διαζηηθνί νιόζσκνη γξακκηθνί πξνζθξνπζηήξεο πξηζκαηηθήο δηαηνκήο 

 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε γξακκηθψλ ειαζηηθψλ πξνζθξνπζηήξσλ πξηζκαηηθήο δηαηνκήο Α (cm2), ηεο 
εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, κε αλνμείδσηνπο θνριίεο αγθχξσζεο ζηo ζθπξφδεκα ηεο αλσδνκήο θαζψο θαη 
θάζε άιιν πιηθφ ή εμάξηεκα απαξαίηεην γηα ηελ έληερλε ηνπνζέηεζε θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιήο 
ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο ηνπ πξνζθξνπζηήξα ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.   

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο (κκ) πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ ειαζηηθνχ πξνζθξνπζηήξα  

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δθαηόλ πελήληα 
Αξηζκεηηθψο: 150,00 

 

 

Α.Σ. 21 
Άξζξν ΛΙΜ 9.07: Γαιβαληζκέλεο αιπζίδεο 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΛΙΜ 4700) 
 

 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε ζέζεηο απφ θαηαδπηηθφ ζπλεξγείν, 
θαηλνπξγψλ αιπζίδσλ, ηχπνπ Θ (stud-link) πνηφηεηνο U2 θαηά Lloyds ή αλψηεξεο, νπνηαζδήπνηε 
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ. Οη αιπζίδεο ζα είλαη γαιβαληζκέλεο θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 
δνκηθψλ απφ αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην.  

Η ζχλδεζε ησλ αιπζίδσλ ζηελ ηειηθή ηνπο ζέζε ζα γίλεηαη κε ρξήζε εηδηθψλ ζπλδέζκσλ φπσο 
ζηξεπηήξσλ, θιεηδηψλ, θιεηδηψλ ηχπνπ Ω, ζπλδέζκσλ ηχπνπ αριαδηνχ, ζπλδέζκσλ ηχπνπ Kenter, 
αληνρήο ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε απηή ησλ αιπζίδσλ θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηα ζρέδηα ηεο 
Μειέηεο θαη ηνπο θαλφλεο ζπλδεζκνινγίαο αλαγλσξηζκέλσλ Νενγλσκφλσλ.  

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαζψο θαη ε δηελέξγεηα δνθηκψλ ζχκθσλα 
κε  ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.   

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg), βάζεη ησλ πηλάθσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Πέληε 

Αξηζκεηηθψο: 5,00 

 

 
 
 
 
 



 

 

ΟΜΑΓΑ Δ: Η/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ 
 
 
Α.Σ. 22 
Άξζξν ΗΛΜ Ν 60.10.01.06 & ΗΛΜ Ν 60.10.40.04: Υαιύβδηλνο γαιβαληζκέλνο κνλόθσηνο ηζηόο 
ειεθηξνθσηηζκνύ ύςνπο 5,00 m, πιήξεο 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ-101 50% & ΗΛΜ-103 50%) 

 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε γαιβαληζκέλσλ ραιπβδίλσλ ηζηψλ 
νδνθσηηζκνχ, θαηαζθεπαζκέλσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 40-5 ''ηχινη θσηηζκνχ - Μέξνο 5: Απαηηήζεηο γηα 
ραιχβδηλνπο ηζηνχο θσηηζκνχ'' θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ΠΔΣΔΠ "Τπνδνκή Οδνθσηηζκνχ" θαη "Ιζηνί 
νδνθσηηζκνχ θαη θσηηζηηθά ζψκαηα" θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

ηελ ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη θαη νη εμήο επηκέξνπο εξγαζίεο/πιηθά: 

• Η εθζθαθή ηάθξσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο θαη ε επαλεπίρσζε ηνπο. 

• Η πξνζηαζία ησλ ζσιήλσλ δηέιεπζεο θαισδίσλ είηε κε ζθπξφδεκα είηε κε άκκν ιαηνκείνπ, κε βάζε 
ηελ ηππηθή δηαηνκή ηεο κειέηεο. 

• H πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ ραιχβδηλνπ ηζηνχ θαη ηεο πξνθαηαζθεπαζκέλεο 
κεηαιιηθήο πιάθαο πνπ ζα ελζσκαησζεί ζην νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ηεο βάζεο ηνπ, κε 
ελζσκαησκέλεο ηηο γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ ξάβδνπο αγθχξσζεο, δηακνξθσκέλεο ζχκθσλα κε ηα 
Πξφηππα Καηαζθεπήο Δξγσλ (ΠΚΔ). 

• Σν αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ, κνλφ, κε ηελ ζπξίδα θαη ηελ δηάηαμε καλδάισζήο ηεο. 

• H αλέγεξζε θαη ζηεξέσζε ηνπ ηζηνχ ζηνπο θνριίεο αγθχξσζεο. 

• H θαηαζθεπή ηεο βάζεο ηνπ ηζηνχ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα δηαζηάζεσλ 40x40x40cm θαη ε 
πιήξσζε ηνπ θελνχ πάλσ απφ ηελ βάζε ηνπ ηζηνχ κε κε ζπξηθλνχκελε ηζηκεληνθνλία, κεηά ην 
αιθάδηαζκα θαη ηελ ζχζθηγμε ησλ θνριηψλ. 

• Δπηπξφζζεηε θαηαζθεπή εθ ζθπξνδέκαηνο πάλσ απφ ηε κεηαιιηθή πιάθα έδξαζεο επί ηεο βάζεο, 
δηαζηάζεσλ 40x40x10cm. 

• Η πξνκήζεηα θαηάιιεινπ αλνμείδσηνπ ή γαιβαληζκέλνπ θηη ζηήξημεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θσηηζηηθνχ, 
θαζψο θαη ησλ εμαξηεκάησλ ζηεξέσζήο ηνπ αλνμεηδψησλ ή γαιβαληζκέλσλ 

• Η πξνκήζεηα ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο (πιήξνπο κε ηα φξγαλα αθήο) πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε κειέηε, 
δειαδή θσηηζηηθφ ηχπνπ ππξνθάλη, κε ιακπηήξα ηερλνινγίαο LED ηζρχνο ~50 W θαη ηα ζπζηήκαηα 
έλαπζήο ηνπ, κε δείθηε ζηεγαλφηεηαο θαη' ειάρηζηνλ IP65, αλνημείδσηνπ (ΙΝΟΥ 316), βακέλνπ 
ειεθηξνζηαηηθά ζε ρξψκα θππαξηζζί. 

• Η ζπλαξκνιφγεζε ηνπ θσηηζηηθνχ θαη ε πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη ζπλαξκνιφγεζε ηνπ ηζηνχ, θαζψο 
θαη ε απαηηνχκελε ειεθηξηθή ζχλδεζε ηνπ ηζηνχ κε ην ηξνθνδνηηθφ θαιψδην απφ ην ππφγεην δίθηπν 
θαισδηψζεσλ ηξνθνδνζίαο, θαζψο θαη ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο κε ην αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ κε 
θαιψδηα ηχπνπ E1VV (ΝΤΤ) δηαηνκήο 3x2,5 mm

2
. 

• Οη αθξνδέθηεο ησλ αγσγψλ γείσζεο. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ ραιχβδηλνπ ηζηνχ ειεθηξνθσηηζκνχ 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Υίιηα πεληαθόζηα 
Αξηζκεηηθψο: 1.500,00  

 

 
Α.Σ. 23 
Άξζξν ΗΛΜ Ν 66.10.13: Κηβώηην παξνρώλ ζθαθώλ, κε 3 ειεθηξηθέο παξνρέο ησλ 16Α θαη 3 
πδξαπιηθέο παξνρέο 1/2'' θαη ζύζηεκα πξνπιεξσκήο 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο HΛM-52 100%) 
 

Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε θαη δνθηκέο, πίιιαξ ειεθηξηθψλ θαη πδξαπιηθψλ παξνρψλ ζθαθψλ, κε 



 

 

ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηηο Πξνδηαγξαθέο Τιηθψλ θαη ζηελ Πεξηγξαθή 
ηνπ Έξγνπ. Θα πεξηιακβάλνπλ: 

 θηβψηην θαηαζθεπαζκέλν απφ ζθιεξφ πιαζηηθφ, αλνμείδσην ράιπβα AISI-SAE 316 (ISO A4), 
αινπκίλην πςειήο θαζαξφηεηαο, ή απφ ζπλδπαζκφ απηψλ, κε πηζηνπνίεζε θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 60068-2-
52 γηα ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο απφ - 40°C έσο 110°C θαη γηα αληνρή ζηηο ειηαθέο UV αθηηλνβνιίεο 

 είζνδνο θαισδίσλ απφ ην θάησ κέξνο ηνπ θηβσηίνπ κέζσ ζηππηνζιηπηψλ 

 πφξηα κε θιεηδαξηά, ΙΡ55 ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 60309 

 ιήςεηο RJ45, cat5e, IP55 ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 60309 

 ξεπκαηνδφηεο βηνκεραληθνχ ηχπνπκε θάιπκκα αζθαιείαο ΙΡ67 θαηά ΔΛΟΣ EN 60309, κε ελδεηθηηθή 
ιπρλία θαη κε εμσηεξηθφ απνκνλσηηθφ δηαθφπηε θξαγήο γηα θάζε ξεπκαηνδφηε 

 αζθάιεηα θαη δηαθνξηθφο δηαθφπηεο δηαξξνήο, γηα θάζε ξεπκαηνδφηε, ζε αλεμάξηεην πίλαθα εληφο ηνπ 
θηβσηίνπ 

 κεηξεηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θιάζεο 1 γηα θάζε ξεπκαηνδφηε κε ηνπηθή νπηηθή έλδεημε 
θαηαλαιψζεσλ, εάλ πξνβιέπεηαη απφ ηε κειέηε 

 θξνπλνχο ιήςεσο λεξνχ ηχπνπ ballvalve κε ηαρπζχλδεζκν θαη κε βαιβίδα απνκφλσζεο γηα ηελ θάζε 
ιήςε, απφ νξείραιθν, πίεζεο ιεηηνπξγίαο 16 bar 

 πδξνκεηξεηέο απφ νξείραιθν γηα θάζε παξνρή λεξνχ κε ζπείξσκα γηα ζπλδέζεηο κε ξαθφξ ή 
δηακνξθσκέλα άθξα γηα θιαηδσηέο ζπλδέζεηο κε ηνπηθή νπηηθή έλδεημε θαηαλαιψζεσλ, εάλ 
πξνβιέπεηαη απφ ηε κειέηε 

 θσηηζηηθφ ζψκα θζνξηζκνχ 13W IP65 ειεγρφκελν απφ ξπζκηδφκελν αηζζεηήξην θσηεηλφηεηαο 
ηνπνζεηεκέλν ζην θηβψηην 

• ηα θηβψηηα παξνρψλ ζθαθψλ ζα θέξνπλ πηζηνπνίεζε CE, πηζηνπνίεζε θαηά ΔΛΟΣ, πηζηνπνίεζε γηα 
θξνχζε (ΙΚ10), πηζηνπνίεζε γηα θσηηά θαη πηζηνπνίεζε ζηεγαλφηεηαο (IP 65) 

• Θα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

o ζχζηεκα πξνπιεξσκήο 
o 3 κνλνθαζηθνχο ηξηπνιηθνχο ξεπκαηνδφηεο 16Α, IP67 κε δηαθφπηε θξαγήο 
o 3 ιήςεηο RJ45 
o 3 κνλνπνιηθνχο κηθξναπηφκαηνπο δηαθφπηεο 16Α/6ΚΑ κε ελζσκαησκέλνπο δηαθφπηεο δηαξξνήο 

30mA 
o 3 κεηξεηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

o 3 θξνπλνχο ιήςεσλ λεξνχ 1/2"’ 
o 3 κεηξεηέο λεξνχ 
o θσηηζηηθφ ζψκα 

Οη ειεθηξηθέο θαη πδξαπιηθέο παξνρέο ζα θιεηδψλνπλ. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ θηβσηίνπ παξνρψλ ζθαθψλ 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γύν ρηιηάδεο ελληαθόζηα πελήληα 
Αξηζκεηηθψο: 2.950,00  

 

 
Α.Σ. 24 
Άξζξν ΗΛΜ Ν 66.10.12: Κηβώηην παξνρώλ ζθαθώλ, κε 2 ειεθηξηθέο παξνρέο ησλ 16Α θαη 2 
πδξαπιηθέο παξνρέο 1/2'' θαη ζύζηεκα πξνπιεξσκήο 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο HΛM-52 100%) 
 

Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε θαη δνθηκέο, πίιιαξ ειεθηξηθψλ θαη πδξαπιηθψλ παξνρψλ ζθαθψλ, κε 
ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηηο Πξνδηαγξαθέο Τιηθψλ θαη ζηελ Πεξηγξαθή 
ηνπ Έξγνπ. Θα πεξηιακβάλνπλ: 

 θηβψηην θαηαζθεπαζκέλν απφ ζθιεξφ πιαζηηθφ, αλνμείδσην ράιπβα AISI-SAE 316 (ISO A4), 
αινπκίλην πςειήο θαζαξφηεηαο, ή απφ ζπλδπαζκφ απηψλ, κε πηζηνπνίεζε θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 60068-2-



 

 

52 γηα ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο απφ - 40°C έσο 110°C θαη γηα αληνρή ζηηο ειηαθέο UV αθηηλνβνιίεο 

 είζνδνο θαισδίσλ απφ ην θάησ κέξνο ηνπ θηβσηίνπ κέζσ ζηππηνζιηπηψλ 

 πφξηα κε θιεηδαξηά, ΙΡ55 ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 60309 

 ιήςεηο RJ45, cat5e, IP55 ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 60309 

 ξεπκαηνδφηεο βηνκεραληθνχ ηχπνπκε θάιπκκα αζθαιείαο ΙΡ67 θαηά ΔΛΟΣ EN 60309, κε ελδεηθηηθή 
ιπρλία θαη κε εμσηεξηθφ απνκνλσηηθφ δηαθφπηε θξαγήο γηα θάζε ξεπκαηνδφηε 

 αζθάιεηα θαη δηαθνξηθφο δηαθφπηεο δηαξξνήο, γηα θάζε ξεπκαηνδφηε, ζε αλεμάξηεην πίλαθα εληφο ηνπ 
θηβσηίνπ 

 κεηξεηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θιάζεο 1 γηα θάζε ξεπκαηνδφηε κε ηνπηθή νπηηθή έλδεημε 
θαηαλαιψζεσλ, εάλ πξνβιέπεηαη απφ ηε κειέηε 

 θξνπλνχο ιήςεσο λεξνχ ηχπνπ ballvalve κε ηαρπζχλδεζκν θαη κε βαιβίδα απνκφλσζεο γηα ηελ θάζε 
ιήςε, απφ νξείραιθν, πίεζεο ιεηηνπξγίαο 16 bar 

 πδξνκεηξεηέο απφ νξείραιθν γηα θάζε παξνρή λεξνχ κε ζπείξσκα γηα ζπλδέζεηο κε ξαθφξ ή 
δηακνξθσκέλα άθξα γηα θιαηδσηέο ζπλδέζεηο κε ηνπηθή νπηηθή έλδεημε θαηαλαιψζεσλ, εάλ 
πξνβιέπεηαη απφ ηε κειέηε 

 θσηηζηηθφ ζψκα θζνξηζκνχ 13W IP65 ειεγρφκελν απφ ξπζκηδφκελν αηζζεηήξην θσηεηλφηεηαο 
ηνπνζεηεκέλν ζην θηβψηην 

• ηα θηβψηηα παξνρψλ ζθαθψλ ζα θέξνπλ πηζηνπνίεζε CE, πηζηνπνίεζε θαηά ΔΛΟΣ, πηζηνπνίεζε γηα 
θξνχζε (ΙΚ10), πηζηνπνίεζε γηα θσηηά θαη πηζηνπνίεζε ζηεγαλφηεηαο (IP 65) 

• Θα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

o ζχζηεκα πξνπιεξσκήο 
o 2 κνλνθαζηθνχο ηξηπνιηθνχο ξεπκαηνδφηεο 16Α, IP67 κε δηαθφπηε θξαγήο 
o 2 ιήςεηο RJ45 
o 2 κνλνπνιηθνχο κηθξναπηφκαηνπο δηαθφπηεο 16Α/6ΚΑ κε ελζσκαησκέλνπο δηαθφπηεο δηαξξνήο 

30mA 
o 2 κεηξεηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

o 2 θξνπλνχο ιήςεσλ λεξνχ 1/2"’ 
o 2 κεηξεηέο λεξνχ 
o θσηηζηηθφ ζψκα 

Οη ειεθηξηθέο θαη πδξαπιηθέο παξνρέο ζα θιεηδψλνπλ. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ θηβσηίνπ παξνρψλ ζθαθψλ 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γύν ρηιηάδεο εμαθόζηα πελήληα 
Αξηζκεηηθψο: 2.650,00  

 

 
Α.Σ. 25 
Άξζξν ΗΛΜ Ν 66.10.14: Κηβώηην παξνρώλ ζθαθώλ, κε 3 ειεθηξηθέο παξνρέο ησλ 32Α θαη 3 
πδξαπιηθέο παξνρέο 1/2'' θαη ζύζηεκα πξνπιεξσκήο 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο HΛM-52 100%) 
 

Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε θαη δνθηκέο, πίιιαξ ειεθηξηθψλ θαη πδξαπιηθψλ παξνρψλ ζθαθψλ, κε 
ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηηο Πξνδηαγξαθέο Τιηθψλ θαη ζηελ Πεξηγξαθή 
ηνπ Έξγνπ. Θα πεξηιακβάλνπλ: 

 θηβψηην θαηαζθεπαζκέλν απφ ζθιεξφ πιαζηηθφ, αλνμείδσην ράιπβα AISI-SAE 316 (ISO A4), 
αινπκίλην πςειήο θαζαξφηεηαο, ή απφ ζπλδπαζκφ απηψλ, κε πηζηνπνίεζε θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 60068-2-
52 γηα ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο απφ - 40°C έσο 110°C θαη γηα αληνρή ζηηο ειηαθέο UV αθηηλνβνιίεο 

 είζνδνο θαισδίσλ απφ ην θάησ κέξνο ηνπ θηβσηίνπ κέζσ ζηππηνζιηπηψλ 

 πφξηα κε θιεηδαξηά, ΙΡ55 ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 60309 

 ιήςεηο RJ45, cat5e, IP55 ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 60309 



 

 

 ξεπκαηνδφηεο βηνκεραληθνχ ηχπνπκε θάιπκκα αζθαιείαο ΙΡ67 θαηά ΔΛΟΣ EN 60309, κε ελδεηθηηθή 
ιπρλία θαη κε εμσηεξηθφ απνκνλσηηθφ δηαθφπηε θξαγήο γηα θάζε ξεπκαηνδφηε 

 αζθάιεηα θαη δηαθνξηθφο δηαθφπηεο δηαξξνήο, γηα θάζε ξεπκαηνδφηε, ζε αλεμάξηεην πίλαθα εληφο ηνπ 
θηβσηίνπ 

 κεηξεηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θιάζεο 1 γηα θάζε ξεπκαηνδφηε κε ηνπηθή νπηηθή έλδεημε 
θαηαλαιψζεσλ, εάλ πξνβιέπεηαη απφ ηε κειέηε 

 θξνπλνχο ιήςεσο λεξνχ ηχπνπ ballvalve κε ηαρπζχλδεζκν θαη κε βαιβίδα απνκφλσζεο γηα ηελ θάζε 
ιήςε, απφ νξείραιθν, πίεζεο ιεηηνπξγίαο 16 bar 

 πδξνκεηξεηέο απφ νξείραιθν γηα θάζε παξνρή λεξνχ κε ζπείξσκα γηα ζπλδέζεηο κε ξαθφξ ή 
δηακνξθσκέλα άθξα γηα θιαηδσηέο ζπλδέζεηο κε ηνπηθή νπηηθή έλδεημε θαηαλαιψζεσλ, εάλ 
πξνβιέπεηαη απφ ηε κειέηε 

 θσηηζηηθφ ζψκα θζνξηζκνχ 13W IP65 ειεγρφκελν απφ ξπζκηδφκελν αηζζεηήξην θσηεηλφηεηαο 
ηνπνζεηεκέλν ζην θηβψηην 

• ηα θηβψηηα παξνρψλ ζθαθψλ ζα θέξνπλ πηζηνπνίεζε CE, πηζηνπνίεζε θαηά ΔΛΟΣ, πηζηνπνίεζε γηα 
θξνχζε (ΙΚ10), πηζηνπνίεζε γηα θσηηά θαη πηζηνπνίεζε ζηεγαλφηεηαο (IP 65) 

• Θα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

o ζχζηεκα πξνπιεξσκήο 
o 3 κνλνθαζηθνχο ηξηπνιηθνχο ξεπκαηνδφηεο 32Α, IP67 κε δηαθφπηε θξαγήο 
o 3 ιήςεηο RJ45 
o 3 ηεηξαπνιηθνχο κηθξναπηφκαηνπο δηαθφπηεο 32Α/6ΚΑ κε ελζσκαησκέλνπο δηαθφπηεο δηαξξνήο 

30mA 
o 3 κεηξεηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

o 3 θξνπλνχο ιήςεσλ λεξνχ 1/2"’ 
o 3 κεηξεηέο λεξνχ 
o θσηηζηηθφ ζψκα 

Οη ειεθηξηθέο θαη πδξαπιηθέο παξνρέο ζα θιεηδψλνπλ. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ θηβσηίνπ παξνρψλ ζθαθψλ 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Σξεηο ρηιηάδεο ηξηαθόζηα 
Αξηζκεηηθψο: 3.300,00  

 

 
Α.Σ. 26 
Άξζξν ΗΛΜ Ν 66.10.15: Κνλζόια θόξησζεο θιεηδηώλ ή θαξηώλ ζπζηήκαηνο πξνπιεξσκήο πίιαξ 
ζθαθώλ, πιήξεο, κε ηξνθνδόηε, θαιώδηα γηα ηελ ζύλδεζε ζηνλ ππνινγηζηή θαη ινγηζκηθό 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο HΛM-52 100%) 
 

Κνλζφια θφξησζεο θιεηδηψλ ή θάξηα ζπζηήκαηνο πξνπιεξσκήο πίιαξ ζθαθψλ, ζχκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο, πιήξεο, κε ηξνθνδφηε, θαιψδηα γηα ηε ζχλδεζε ζηνλ ππνινγηζηή, ινγηζκηθφ. Όια ηα πιηθά 
θαη κηθξνυιηθά πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή, δειαδή πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ηεο θνλζφιαο, 
εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζηνλ ππνινγηζηή, δνθηκέο θαη παξάδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πιήξε θαη 
θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δλληαθόζηα 
Αξηζκεηηθψο: 900,00  

 



 

 

Α.Σ. 27 
Άξζξν ΗΛΜ Ν 66.10.16: Ηιεθηξνληθό θιεηδί κε transponder απεξηόξηζησλ ρξήζεσλ ή θάξηα 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο HΛM-52 100%) 
 

Ηιεθηξνληθφ θιεηδί κε transpoder (ειεθηξνληθή πιαθέηα) ή θάξηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
πξνπιεξσκήο. 
Ο ρξήζηεο κπνξείλα επηιέμεη ηελ παξνρή λεξνχ θαη/ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, απιά ηνπνζεηψληαο έλα 
καγλεηηθφ θιεηδί ή θάξηα πνπ δηαζέηεη πίζησζε (πνπ ν ρξήζηεο έρεη πξνπιεξψζεη). Η παξνρή ζπλερίδεη 
κέρξη ηελ εμάληιεζε ηεο δηαζέζηκεο πίζησζεο ή ηελ αθχξσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κε ηελ επηζηξνθή ηνπ 
ππνινίπνπ ηεο πίζησζεο, απιά επαλαηνπνζεηψληαο ην θιεηδί ή ηελ θάξηα ζηελ ππνδνρή. Σν ζχζηεκα 
κεηαδίδεη ζήκα, φηαλ πιεζηάδεη ε εμάληιεζε ηεο πίζησζεο θαη εκθαλίδεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ππνινίπνπ 
ηνπ ρξήζηε αλά πάζα ζηηγκή, δίλνληάο ηνπ, επίζεο, νδεγίεο κέζσ ηεο νζφλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ελεξγνπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο. 
Η ρξέσζε (αθαίξεζε ηεο πξνπιεξσκέλεο πίζησζεο) πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ησλ πξαγκαηηθψλ 
θαηαλαιψζεσλ ελέξγεηαο θαη/ή λεξνχ. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γέθα 
Αξηζκεηηθψο: 10,00  

 

 
Α.Σ. 28 
Άξζξν ΗΛΜ 66.20.01: Αλνμείδσην επηδαπέδην θηβώηην ειεθηξηθήο δηαλνκήο (πίιιαξ) ηεζζάξσλ 
αλαρσξήζεσλ 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο HΛM-52 100%) 
 

Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε θαη δνθηκέο αλνμείδσηνπ επηδαπέδηνπ θηβσηίνπ ειεθηξηθήο δηαλνκήο 
(πίιιαξ), βηνκεραληθνχ ηχπνπ, ζηεγαλνχ, πξνζηαζίαο ΙΡ 54 θαηά ην πξφηππν IEC 60529, κε ηα αθφινπζα 
ραξαθηεξηζηηθά:  

 Καηαζθεπή απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI-SAE 316 (ISO A4), κε εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο 1,45 m 
πιάηνο, 1,30 m χςνο θαη 0.36 m βάζνο, απνηεινχκελε απφ δχν κέξε κε ηδηαίηεξεο ζχξεο, κε 
κηθξνυιηθά θαη εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο θαη ζπλδέζεσλ απφ αλνμείδσην ράιπβα,  ζθιεξφ πιαζηηθφ ή 
νξείραιθν. 

 Βάζε απφ ζθπξφδεκα κε πεξηκεηξηθφ πιαίζην έδξαζεο ηνπ θηβσηίνπ ζηελ ζηέςε ηεο, απφ αλνμείδσηεο 
ιάκεο 40 x 2,5 mm, θνριηνχκελεο ζηελ βάζε κε αλνμείδσηα βχζκαηα. 

 Δζσηεξηθή δηαίξεζε κε θχιιν αλνμείδσηεο ιακαξίλαο πάρνπο 1,5 mm ζε δχν ρψξνπο: πξνο ηα 
αξηζηεξά, πιάηνπο 0,60 m γηα ηνλ κεηξεηή θαη ην δέθηε ηεο ΓΔΗ κε κνλφθπιιε ζχξα θαη πξνο ηα 
δεμηά, πιάηνπο 0,85 m, γηα ηελ ειεθηξηθή δηαλνκή, κε δίθπιιε ζχξα. Πξφβιεςε δχν (2) νπψλ 26 mm 
ζην άλσ κέξνο ηεο δηαρσξηζηηθήο ιακαξίλαο γηα ηελ δηέιεπζε θαισδίσλ.  

 Δζσηεξηθέο δηακνξθψζεηο απφ θχιια ζηξαληδαξηζηήο αλνμείθσηεο ιακαξίλαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη 
ζηεξέσζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ νξγάλσλ 

 Θχξεο κε εληζρχζεηο αθακςίαο θαη ειαζηηθφ παξεκβχζκα πεξηκεηξηθψο, κε κεληεζέδεο βαξέσο ηχπνπ, 
αλεμάξηεηεο ρσλεπηέο θιεηδαξηέο αζθαιείαο αλά θχιιν θαη κεραληζκφ ζπγθξάηεζεο ζε αλνηθηή ζέζε. 

 Γηακφξθσζε θνξπθήο ζε ζρήκα ζηέγεο ή ηφμνπ κε πξνεμνρή 6 cm απφ ηελ ππφινηπε θαηαζθεπήο.  

 Πηλαθίδα αλαγξαθήο ζηνηρείσλ ζηελ δεμηά ζχξα ζηεξεσκέλε κε αλνμείδσηα πξηηζίληα (πεξηιακβάλεηαη 
ε αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ κε έληππνπο ή κεηαιιηθνχο ραξαθηήξεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΚηΔ)   

 ηεγαλφ θηβψηην (πίλαθαο δηαλνκήο) ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ πίιιαξ (ρψξνο δηαλνκήο), πξνζηαζίαο ΙΡ 
54 θαηά IEC 60529, απφ ζθιεξφ πιαζηηθφ, αλνμείδσην ράιπβα ή απφ ζπλδπαζκφ ησλ δχν, γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ 

 Οπέο κε θαηάιιεινπο ζηππηνζιήπηεο γηα ηελ είζνδν ηνπ θαισδίνπ παξνρήο απφ ηε ΓΔΗ, ηνπ 
θαισδίνπ ηειερεηξηζκνχ (εάλ πξνβιέπεηαη απφ ηε κειέηε) θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ έμνδν ησλ 
θαισδίσλ πξνο ην δίθηπν.  



 

 

 Πξφβιεςε εηζφδνπ γηα ηελ ηξνθνδφηεζε απφ ηελ ΓΔΗ ζην θάησ κέξνο, εθ' φζνλ ε ηξνθνδφηεζε είλαη 
ππφγεηα, ή ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ πίιιαξ εάλ ε ειεθηξνδφηεζε είλαη ελαέξηα. 

 Πίλαθαο δηαλνκήο κε ηνλ αθφινπζν εμνπιηζκφ: 

- γεληθφο δηαθφπηεο θνξηίνπ  
- γεληθέο αζθάιεηεο  
- ιπρλίεο έλδεημεο παξνπζίαο ηάζεο  
- ξειέ ηειερεηξηζκνχ  
- κνλάδα ειέγρνπ γηα ηελ αθή θαη ζβέζε ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη ηνλ ππνβηβαζκφ ηεο 

ζηάζκεο θσηηζκνχ (εάλ πξνβιέπεηαη ζηελ κειέηε) 
- ζηεγαλφο ξπζκηδφκελνο αληρλεπηήο θσηεηλφηεηαο ηνπνζεηεκέλνο ζην πιατλφ κέξνο ηνπ πίιιαξ 

(εάλ αλαθέξεηαη ζηε κειέηε)  
- ξεπκαηνδφηεο ξάγαο ηχπνπ ζνχθν 16A/250V κε κηθξναπηφκαην θαη δηαθφπηε δηαξξνήο 30mA  
- ζηεγαλφ θσηηζηηθφ ζψκα θζνξηζκνχ 26W λπθηεξηλήο εξγαζίαο ειεγρφκελν-πξνζηαηεπφκελν απφ 

κηθξναπηφκαην 10Α θαη δηαθφπηε δηαξξνήο 30mA  
- δηαθφπηεο θνξηίνπ κε κηθξναπηoκάηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γξακκψλ αλαρψξεζεο  

 Δμνπιηζκφο πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ κε αληνρή ζε βξαρπθχθισκα 6 kΑ εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη 
δηαθνξεηηθά ζηελ κειέηε 

 Δζσηεξηθέο θαισδηψζεηο ηνπ πίιιαξ θαη δνθηκέο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384 

 

Σηκή αλά ηεκάρην αλνμεηδψηνπ πίιιαξ, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, ηεζζάξσλ αλαρσξήζεσλ 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Σξεηο ρηιηάδεο 
Αξηζκεηηθψο: 3.000,00  

 

 
Α.Σ. 29 
Άξζξν ΑΣΗΔ Ν 9342.1: Ράβδνο γείσζεο ραιύβδηλε επηραιθσκέλε κήθνπο 3,00 κ, δηακέηξνπ 
θνξκνύ 17 mm 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο HΛM-5 100%) 
 

Ράβδνο γείσζεο ραιχβδηλε ειεθηξνιπηηθά επηραιθσκέλε κήθνπο 3,00 κ, δηακέηξνπ θνξκνχ 17mm. Η 
ξάβδνο ζα πξέπεη λα θέξεη θαηάιιειν ζπείξσκα έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επηκήθπλζή ηεο. Η ζχλδεζε 
ηεο ξάβδνπ κε ηνλ αγσγφ γείσζεο ζα γίλεηαη κε θαηάιιειν ζθηθηήξα απν θξάκα ραιθνχ. Σα αλσηέξσ 
εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ πεξάζεη κε επηηπρία ηηο δνθηκέο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ IEC/EN 62561-2. 
Γειαδή θαηαζθεπή θαη έκπεμε ζην έδαθνο κηαο γεηψζεσο απνηεινχκελεο απφ γαιβαληζκέλν 
ζηδεξνζσιήλα κε φια ηα κηθξνυιηθά πνπ ρξεηάδνληαη, θνιιάξα γεηψζεσο θιπ. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δθαηόλ ηξηάληα έλα 
Αξηζκεηηθψο: 131,00  

 

 
Α.Σ. 30 
Άξζξν ΑΣΗΔ Ν 9342.2: Ηιεθηξόδην γείσζεο ηύπνπ (Δ) από αλνμείδσην ράιπβα 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο HΛM-5 100%) 
 

Ηιεθηξφδην γείσζεο ηχπνπ (Δ) απφ αλνμείδσην ράιπβα απνηεινχκελν απφ: 
 ηξεηο πιάθεο εθ ησλ νπνίσλ νη δχν είλαη δηαζηάζεσλ 500x500mm θαη ε ηξίηε έρεη δηαζηάζεηο 

750x500mm. 
 ζηνηρείν πνπ απνηειείηαη απφ δχν πιάθεο εθ ησλ νπνίσλ ε κία έρεη δηαζηάζεηο 750x500mm θαη ε 

δεχηεξε έρεη δηαζηάζεηο 500x500 mm. 
 
Ο γεησηήο ηχπνπ (Δ) ζα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ ειέργνπ δνθηκψλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ 50164-2. 



 

 

 

Γειαδή ζχλδεζε ηνπ γεησηή κε ράιθηλν γπκλφ αγσγφ Cu δηαηνκήο 25mm
2
 κε ηα θαηάιιεια εμαξηήκαηα 

ζχλδεζεο, θαζψο επίζεο θαη φιεο νη εξγαζίεο εθζθαθήο βάζνπο 1m πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
ηνπ γεησηή, φπσο θαζαίξεζε ησλ πθηζηάκελσλ πιαθψλ κε έληερλν ηξφπν, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ γεησηή, 
εξγαζίεο επίρσζεο κε terafil θαη επαλαηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ πνπ αθαηξέζεθαλ, ηνπνζέηεζε 
ζηδεξνζσιήλα δηέιεπζεο θάησ απν ην θηβψηην ζχλδεζεο ηνπ ΓΔΓΓΗΔ. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Πεληαθόζηα ζαξάληα επηά θαη ηξηάληα ηέζζεξα ιεπηά 
Αξηζκεηηθψο: 547,34  

 

 
Α.Σ. 31 
Άξζξν ΑΣΗΔ Ν 9342.3: Σξίγσλν γείσζεο πιήξεο κε ειεθηξόδηα γείσζεο Φ 2,5'', κήθνπο 3,00 κ 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο HΛM-5 100%) 
 

Σξίγσλν γείσζεο απφ ηξεηο ξάβδνπο κε ραιχβδηλε ςπρή θαη επηκεηάιισζε κε ραιθφ κε ειεθηξνιπηηθή 
κέζνδν. Σν πάρνο ηεο επηκεηάιισζεο ζα είλαη ηνπιάρηζην 250κm. Η γείσζε πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ην 
επξσπατθφ πξφηππν prEN 50164-2. Οη ξάβδνη ζα είλαη δηαηνκήο Φ 2,5'', κήθνπο 3,00 κ. Γηα ηελ επίζθεςε 
θαη έιεγρν ηεο γείσζεο θαη ησλ ζεκείσλ ζχζθημεο ηνπ ραιθνχ κε ηα ειεθηξφδηα ζα ηνπνζεηεζνχλ 3 
θξεάηηα δηαζηάζεσλ 0,3x0,3m απφ PVC κε ρπηνζηδεξά θαιχκαηα ζηηο θνξπθέο ηζφπιεπξνπ ηξηγψλνπ. 
Γειαδή, πξνκήζεηα θαη έκπεμε ζην έδαθνο ηξηψλ ξάβδσλ γείσζεο φπσο παξαπάλσ, κε φια ηα 
κηθξνυιηθά πνπ ρξεηάδνληαη, ηα θνιιάξα γείσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαζηψλ εθζθαθήο θαη 
ζχλδεζεο θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ελεξγεηψλ ψζηε ε αγσγηκφηεηα λα είλαη κηθξφηεξε απφ 3Ω. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δθαηόλ ελελήληα δύν θαη νγδόληα επηά ιεπηά 
Αξηζκεηηθψο: 192,87  

 

 
Α.Σ. 32 
Άξζξν ρεη. ΑΣΗΔ 9347.5.01: ύλδεζε κεηξεηή ΓΔΓΓΗΔ, παξνρή ΓΔΓΓΗΔ Νν 5 ηξηθαζηθή 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ-52 100%) 
 
χλδεζε κεηξεηή ΓΔΓΓΗΔ, παξνρή ΓΔΓΓΗΔ Νν 5 ηξηθαζηθή. Γειαδή πιηθά θαη εξγαζία γηα ηε ζχλδεζε ελφο 
κεηξεηή ηεο ΓΔΓΓΗΔ. πκπεξηιακβάλεηαη θαη ε εξγαζία θαηάζεζεο ζηε ΓΔΓΓΗΔ ησλ απαξαίηεησλ 
εγγξάθσλ θαη ζρεδίσλ (έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο, έληππν Πξσηνθφιινπ 
ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηά ΔΛΟΣ HD 384, έληππν Έθζεζεο Παξάδνζεο θιπ.).  

Σηκή αλά ηεκάρην: 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Υίιηα 
Αξηζκεηηθψο: 1.000,00  

 

 
 
 



 

 

Α.Σ. 33 
Άξζξν ΤΓΡ 3.11.02.01: Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο βξαρώδεο. Με πιάηνο 
ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. Γηα βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m 

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

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (Δπξψ: 25,50 + ΜΣΦ) 

Τπνινγηζκφο κεηαθνξάο: 

Γαπάλε κεηαθνξάο εθηφο πφιεσο, νδνί θαιήο βαηφηεηαο, απφζηαζε L (<5 km): 0,20 
€

 𝑚3×𝑘𝑚 
 

Η κεηαθνξά 1 m
3
 ζε απφζηαζε 2,00 km θνζηίδεη:  0,20 × 2,00 = 0,40  € 𝑚3  

πλνιηθή ηηκή κνλάδαο άξζξνπ:    25,50 + 0,40 = 25,90 € 𝑚3  

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δίθνζη πέληε θαη ελελήληα ιεπηά  
Αξηζκεηηθψο: 25,90 

 



 

 

Α.Σ. 34 
Άξζξν ΟΓΟ Β-29.4.4: Μηθξνθαηαζθεπέο κε ζθπξόδεκα C20/25 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ-2551 100%) 
 
Καηαζθεπή θαιπκκάησλ, ππζκέλα θαη ηνηρσκάησλ θξεαηίσλ, θαλαιηψλ απνζηξάγγηζεο θαη νξζνγσληθψλ 
ηάθξσλ κε ζθπξφδεκα C20/25 άνπιν ή θαη νπιηζκέλν. 
 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν  

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δθαηόλ ηξηάληα έλα  
Αξηζκεηηθψο: 131,00 

 

 
Α.Σ. 35 
Άξζξν ΟΓΟ Β-30.3: Υαιύβδηλνο νπιηζκόο ζθπξνδεκάησλ. Υαιύβδηλν δνκηθό πιέγκα B500C εθηόο 
ππνγείσλ έξγσλ. 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ-7018 100%) 
 
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο πάζεο θχζεσο θαηαζθεπψλ, 
κνξθήο δηαηνκψλ θαη θαηεγνξίαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, δηακφξθσζή ηνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, 
πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 
νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ" 
 
Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο επηθαλείαο 
έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 
 
Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα, αλά θαηεγνξία νπιηζκνχ (ράιπβαο B500A, 
B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ Οπιηζκνχ.  
 
Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε 
κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε 
ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ.  
 
Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο 
δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα 
βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά 
δηάκεηξν θαη ην νιηθφ βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα 
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 
 
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν 
νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 
κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 
 

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 

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 



 

 

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 

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 

 
ηηο επηκεηξνχκελεο κνλάδεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη 
ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 

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

κε ζχξκα πάρνπο αλάινγα κε ηε δηάκεηξν θαη ηε ζέζε ηνπ νπιηζκνχ ή κε ειεθηξνζπγθφιιεζε ζηελ 

πεξίπησζε εγρχησλ παζζάισλ.  

 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 ζηδεξνχ νπιηζκνχ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηε κειέηε.  

Υαιχβδηλν δνκηθφ πιέγκα B500C 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Έλα θαη πέληε ιεπηά  
Αξηζκεηηθψο: 1,05 

 

 
Άξζξν ΗΛΜ 60.10.85: Φξεάηην έιμεο θαη ζύλδεζεο ππόγεησλ θαισδίσλ 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ-7018 100%) 
 
Καηαζθεπή θξεαηίνπ έιμεο θαη ζχλδεζεο θαισδίσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15, νπιηζκέλν κε 
δνκηθφ πιέγκα Β500C, κε ηνηρψκαηα ειαρίζηνπ πάρνπο 10 cm γηα ηα θξεάηηα έιμεο θαη 15 cm γηα ηα 
θξεάηηα ζχλδεζεο θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 

 ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο 

 ε επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζε, ή ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ 

 ε δηακφξθσζε ησλ νπψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ζσιελψζεσλ δηέιεπζεο ησλ θαισδίσλ  

 ζηεγαλφ θάιπκκα απφ κπαθιαβσηή ιακαξίλα εδξαδφκελν ζε κεηαιιηθφ πιαίζην κέζσ ειαζηηθνχ 
παξεκβχζκαηνο, κε δηάηαμε καλδάισζεο κε ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ θαη αληηζθσξηαθή πξνζηαζία 
(δηπιή ζηξψζε rust primer ςεπδαξγχξνπ θαη δηπιή ζηξψζε επνμεηδηθήο βαθήο) 

 ε επηζήκαλζε ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε  

Σηκή αλά πιήξεο θξεάηην θαισδίσλ εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ (Μ) x (Π), σο εμήο: 



 

 

Α.Σ. 36 
Άξζξν ΗΛΜ Ν 60.10.85.04: Φξεάηην έιμεο θαη ζύλδεζεο ππόγεησλ θαισδίσλ 50x50 cm 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ-2548 100%) 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Ογδόληα  

Αξηζκεηηθψο: 80,00 

Α.Σ. 37 
Άξζξν ΗΛΜ Ν 60.10.85.05: Φξεάηην έιμεο θαη ζύλδεζεο ππόγεησλ θαισδίσλ 70x70 cm 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ-2548 100%) 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δθαηόλ δέθα  

Αξηζκεηηθψο: 110,00 

 

 
Α.Σ. 38 
Άξζξν ΛΙΜ 9.01.02: Καιύκκαηα θξεαηίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124 από ειαηό ρπηνζίδεξν (ductile iron) 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΛΙΜ 4600 100%) 
 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ρπηνζηδεξψλ θαιπκκάησλ θξεαηίσλ κε ηα αληίζηνηρα πιαίζηα έδξαζεο, θαηά 
ΔΛΟΣ ΔΝ 124, θέξνπζαο ηθαλφηεηαο D, ζρήκαηνο θαη δηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. Δάλ δελ 
θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ κειέηε, ηα θαιχκκαηα ζα είλαη θιάζεσο D400. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ρπηνζηδεξψλ θαιπκκάησλ θαη ησλ πιαζίσλ έδξαζήο 
ηνπο, ε πξνζθφκηζή ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε, πςνκεηξηθή πξνζαξκνγή θαη 
ζηεξέσζε ηνπ πιαηζίνπ θαηά ηελ θάζε ηεο ζθπξνδέηεζεο ηεο αληίζηνηρεο αλσδνκήο ή δαπάδνπ 
ιηκεληθψλ έξγσλ. 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν θαιχκκαηνο θαη πιαηζίνπ έδξαζεο (kg), κε βάζε ηνπο πίλαθεο βαξψλ ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. Σα πξνζθνκηδφκελα πξνο ηνπνζέηεζε θαιχκκαηα ζα ειέγρνληαη απφ ηελ Τπεξεζία 
δεηγκαηνιεπηηθά κε δχγηζε. 
 

Καιχκκαηα θξεαηίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124 απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ductile iron) 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γύν θαη πελήληα ιεπηά  
Αξηζκεηηθψο: 2,50 

 

 
Άξζξν ΗΛΜ 62.10.41: Καιώδηα ηύπνπ E1VV-U, -R, -S (ΝΤΤ), νλνκ. ηάζεο 600/1000 V κε κόλσζε 
από καλδύα PVC 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ-102 100%) 
 
Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε (ζε ζσιήλα, ζε θαλάιη, ζε εζράξα, ζε νρεηφ, ζε 
θνξέα, ζε κνλσηήξεο, κέζα ζην έδαθνο, θιπ.) θαισδίνπ κε ράιθηλνπο αγσγνχο θαη κφλσζε απφ 
πνιπβηλπινρισξίδην (PVC), νλνκαζηηθήο ηάζεο 600 / 1000 V ηχπνπ E1VV-U (κνλφθισλνο αγσγφο), 
E1VV-R (πνιχθισλνο αγσγφο), E1VV-S (πνιχθισλνο αγσγφο θπθιηθνχ ηνκέα), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
πιηθψλ ζηήξημεο, ζχλδεζεο θαη ζήκαλζεο (εηδηθά ζηεξίγκαηα, αθξνδέθηεο, κνχθεο, θαζζηηεξνθφιιεζε, 
ηαηλίεο ζεκάλζεσο, αηζαιίλεο θιπ.) θαζψο θαη ησλ κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ. 
 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) θαισδίνπ 

 
Α.Σ. 39 
Άξζξν ΗΛΜ 62.10.41.02: Γηαηνκήο 3 x 2,5 mm² 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Σέζζεξα θαη εμήληα ιεπηά  

Αξηζκεηηθψο: 4,60 



 

 

Α.Σ. 40 
Άξζξν ΗΛΜ Ν 62.10.41.05: Γηαηνκήο 4 x 16 mm² 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γεθαεπηά θαη εμήληα ηξία ιεπηά  

Αξηζκεηηθψο: 17,63 

Α.Σ. 41 
Άξζξν ΗΛΜ Ν 62.10.41.06: Γηαηνκήο 4 x 95 mm² 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: αξάληα έμη θαη ηξηάληα ιεπηά  

Αξηζκεηηθψο: 46,30 

Α.Σ. 42 
Άξζξν ΗΛΜ Ν 62.10.41.07: Γηαηνκήο 5 x 4 mm² 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Πέληε θαη εβδνκήληα ιεπηά  

Αξηζκεηηθψο: 5,70 

Α.Σ. 43 
Άξζξν ΗΛΜ Ν 62.10.41.08: Γηαηνκήο 5 x 6 mm² 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δπηά θαη ηξία ιεπηά  

Αξηζκεηηθψο: 7,03 

Α.Σ. 44 
Άξζξν ΗΛΜ Ν 62.10.41.09: Γηαηνκήο 5 x 16 mm² 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γεθαελληά θαη ζαξάληα νθηώ ιεπηά  

Αξηζκεηηθψο: 19,48 

 

 
Α.Σ. 45 
Άξζξν ΗΛΜ 62.10.48.03: Αγσγόο γπκλόο ράιθηλνο πνιύθισλνο, δηαηνκήο 25 mm

2
 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ-45 100%) 
 

Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε γπκλνχ πνιχθισλνπ ράιθηλνπ αγσγνχ, 
πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ πιηθψλ ζηήξημεο, ζχλδεζεο θαη ζήκαλζεο (εηδηθά ζηεξίγκαηα, αθξνδέθηεο, 
πέδηια, κνχθεο, θαζζηηεξνθφιιεζε, ηαηλίεο ζεκάλζεσο, αηζαιίλεο θιπ.) θαζψο θαη ησλ κεηξήζεσλ θαη 
ειέγρσλ. 
 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) γπκλνχ ράιθηλνπ αγσγνχ δηαηνκήο 25 mm
2
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Πέληε θαη εβδνκήληα ιεπηά  
Αξηζκεηηθψο: 5,70 

 

 
Α.Σ. 46 
Άξζξν ΗΛΜ 60.20.40.01: ηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνη δηέιεπζεο θαισδίσλ θσηεηλήο 
ζεκαηνδόηεζεο, νλνκαζη.δηακέηξνπ DN50 mm (ζπείξσκα 2’’) θαη πάρνπο 3,2mm 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ-5 100%) 
 

Καηαζθεπή ζσιελψζεσλ δηέιεπζεο θαισδίσλ ζεκαηνδφηεζεο ππφ ην νδφζηξσκα ή ζηηο ζέζεηο ηερληθψλ 
κε γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο κε ξαθή θαη ζπείξσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10255, απφ ράιπβα S195T, 
θιάζεσο L (πξάζηλε εηηθέηηα), νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ (DN) θαη πάρνπο ηνηρψκαηνο φπσο αλαθέξεηαη 
παξαθάησ. 



 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ, ηνπ 
γαιβαληζκέλνπ ζχξκαηνο έιμεο θαισδίσλ, ησλ γαιβαληζκέλσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ, ε ηνπνζέηεζε θαη 
ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ, ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζχξκαηνο έιμεο θαισδίσλ, ε επηζήκαλζε ησλ ζσιήλσλ 
θαζψο θαη ε ζπγθξφηεζε δέζκεο ζσιήλσλ, φπνπ πξνβιέπεηαη.  

Η εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε ζθπξφδεκα ηηκνινγνχληαη 
ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

ηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνη νλνκαζη.δηακέηξνπ DN 50 mm (ζπείξσκα 2’’) θαη πάρνπο 3,2 ρη. 

Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο ζσιελνγξακκήο 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γώδεθα θαη πελήληα ιεπηά  
Αξηζκεηηθψο: 12,50 

 

 
Α.Σ. 47 
Άξζξν ΗΛΜ Ν 60.20.40.13: σιήλεο πξνζηαζίαο ππνγείσλ θαισδίσλ θσηεηλήο ζεκαηνδόηεζεο 
από πνιπαηζπιέλην (HDPE) δηακέηξνπ DN 100 mm 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ-5 100%) 
 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζσιήλσλ πξνζηαζίαο ππνγείσλ θαισδίσλ 
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ, απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE), 
δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ EN 50086-1 , ΔΛΟΣ EN 50086-2-4 θαη ΔΛΟΣ EN 61386 «πζηήκαηα 
ζσιελψζεσλ γηα δηαρείξηζε θαισδίσλ», θνξηίνπ παξακφξθσζεο 5% > 400 Ν/m, κε ελζσκαησκέλε 
αηζαιίλα, παξαδηδνκέλσλ ζε θνπινχξα ή επζχγξακκα ηκήκαηα.  
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ, ε εθηχιημε θαη ε 
επζπγξάκκηζε δίπια ζην φξπγκα ηνπνζέηεζεο, ε θνπή ζηα κήθε πνπ απαηηνχληαη, ηα εηδηθά ηεκάρηα 
ζχλδεζεο (κνχθεο), ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθήο ηαηλίαο επηζήκαλζεο ηεο ζσιελνγξακκήο, ε πξφζδεζε ησλ 
ζσιήλσλ ζε δέζκεο (φηαλ πξνβιέπεηαη) θαη ε ηνπνζέηεζε θαη ζπλαξκνγή ηνπ ζσιήλα ζηα θξεάηηα έιμεο θαη 
ζχλδεζεο θαισδίσλ πνπ παξεκβάιινληαη. 
 

Η εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε 
βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην (HDPE) δηακέηξνπ DN 100 mm 
 
Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο ζσιελνγξακκήο  
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γώδεθα  

Αξηζκεηηθψο: 12,00 

 

 
Άξζξν ΤΓΡ 12.14: σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο ηνίρσκα 
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 
 
σιελψζεηο ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο θαηά ΔΝ 12201-2 γηα 
ηελ κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνχ, λεξνχ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζε νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ ππφ πίεζε θαη 
δίθηπα απνρέηεπζεο θελνχ. 

Οη ζειήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ηελ νλνκαζηηθή 
δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: ζσιήλεο DN/OD), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν 
δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην 
νλνκαζηηθφ πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο (εληαίαο εμψζεζεο -extrusion-, 
πνιπζηξσκαηηθήο εμψζεζεο, κε πξφζζεηε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε -peelable layer). 

O αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη κε ηελ ειάρηζηε 
απαηηνχκελε αληνρή MRS ηνπ ΡΔ (MRS: Minimum Required Strength)  σο εμήο: PE100 - MRS 10 MPa, 
PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 



 

 

χκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά θαηεγνξία πιηθνχ 
θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε ηηκή SDR  

ην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνχηνπ εμππαθνχεηαη φηη 
πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν. 

Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 
θαη ε θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ, Ρ = γηα δίθηπα απνρέηεπζεο ππφ πίεζε, W/P = 
γηα δίθηπα γεληθήο ρξήζεσο. 

ην παξφλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή γηα 
πάζεο θχζεσο δίθηπα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaable layer) νθείινπλ λα 
πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο 
ινηπνχο ζσιήλεο ΡΔ.   

ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο  ησλ 
ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ ΡΔ. 

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

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

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

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

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

 
Α.Σ. 48 
Άξζξν ΤΓΡ Ν 12.14.02.22: σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 80 (κε ειάρηζηε 
απαηηνύκελε αληνρή MRS8 = 8 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2, oλνκ. 
δηακέηξνπ DN 25 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6621.1 100%) 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γύν θαη είθνζη ιεπηά  

Αξηζκεηηθψο: 2,20 

Α.Σ. 49 
Άξζξν ΤΓΡ 12.14.01.42: σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε 
απαηηνύκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2, oλνκ. 
δηακέηξνπ DN 40 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6622.1 100%) 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Σξία θαη ελελήληα ιεπηά  

Αξηζκεηηθψο: 3,90 

Α.Σ. 50 
Άξζξν ΤΓΡ 12.14.01.44: σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε 
απαηηνύκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2, oλνκ. 
δηακέηξνπ DN 63 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6622.1 100%) 
 



 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Πέληε θαη ελελήληα ιεπηά  
Αξηζκεηηθψο: 5,90 

Α.Σ. 51 
Άξζξν ΤΓΡ 12.14.01.45: σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε 
απαηηνύκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2, oλνκ. 
δηακέηξνπ DN 75 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6622.1 100%) 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δπηά θαη ζαξάληα ιεπηά  

Αξηζκεηηθψο: 7,40 

 

 
Α.Σ. 52 
Άξζξν ρεη. ΑΣΗΔ 8036.9: ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο ρσξίο ξαθή DN100 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ-5 100%) 
 
ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζµέλνο ρσξίο ξαθή ISO-MEDIUM βαξχο (πξάζηλε εηηθέηηα), ηνπνζεηεµέλνο 
πιήξσο. πµπεξηιαµβάλνληαη φια ηα εηδηθά ηεµάρηα πιελ ησλ ξαθφξ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο 
θαη δνθηµψλ πηέζεσο θαη ιεηηνπξγίαο. Σνπνζέηεζε µε δεµηνπξγία ζπεηξψµαηνο ή µε ζπγθφιιεζε. 
πµπεξηιαµβαλεηαη ε αληηδηαβξσηηθε πξνζηαζία. 
 
(1 m) 
Γηαµέηξνπ DN 100 (4 ins) 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δθαηόλ δεθαέμη θαη είθνζη ηέζζεξα ιεπηά  

Αξηζκεηηθψο: 116,24 

 

 
Α.Σ. 53 
Άξζξν ΤΓΡ 12.13.01.05: Αγσγνί ππό πίεζε από ζσιήλεο PVC-U, νλνκαζηηθήο πίεζεο 6 at, 
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D110 mm 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6620.1 100%) 
 
Αγσγνί ππφ πίεζε κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπιν-ρισξίδην (PVC-U), ζπκπαγνχο 
ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1452-2, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-06-02-01 "Γίθηπα ππφ 
πίεζε απφ ζσιήλεο PVC-U". 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
α. Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ θαη φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ εηδηθψλ 

ηεκαρίσλ απφ PVC ηεο αληίζηνηρεο νλνκαζηηθήο πίεζεο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ 
έξγνπ (γηα δηάβαζε εκπνδίσλ, νξηδνληηνγξαθηθέο θαη κεθνηνκηθέο αιιαγέο ηεο ράξαμεο θιπ). 

 
β. Οη πιάγηεο κεηαθνξέο ζην εξγνηάμην, ε πξνζέγγηζε, ε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ θαη εηδηθψλ 

ηεκαρίσλ απηνχ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-06-02-01. 
 
γ. Η ηνπνζέηεζε ζην φξπγκα πιαζηηθήο ηαηλίαο ζήκαλζεο, ηνπ ρξψκαηνο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Τπεξεζία, 

ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-06-08-01 "Σαηλίεο ζεκάλζεσο ππνγείσλ δηθηχσλ"  
 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε ζχλδεζεο ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ ζσιήλεο PVC-U κε πθηζηάκελν 
δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ, νη 
αγθπξψζεηο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ 
άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 
 



 

 

Σηκή ελφο κέηξνπ (κκ) σθέιηκνπ αμνληθνχ κήθνπο, αλά δηάκεηξν αγσγνχ θαη αλά θαηεγνξία νλνκαζηηθήο 
πίεζεο, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαη έηνηκνπ γηα ηελ πιήξε θαη θαλνληθή 
ιεηηνπξγία: 
Ολνκαζηηθήο πίεζεο 6 at. Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D110 mm 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Πέληε θαη πελήληα ιεπηά  

Αξηζκεηηθψο: 5,50 

 

 
Άξζξν ΤΓΡ Ν 12.30.03: σιήλεο πξνζηαζίαο αγσγώλ από πνιπαηζπιέλην (HDPE) κε απιαθσηή 
(corrugated) επηθάλεηα 
 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζσιήλσλ πξνζηαζίαο αγσγψλ, νλνκαζηηθήο 
δηακέηξνπ φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ, απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE), δνκεκέλνπ 
ηνηρψκαηνο, κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-3, 
θνξηίνπ παξακφξθσζεο 5% > 400 Ν/m, παξαδηδνκέλσλ ζε θνπινχξα ή επζχγξακκα ηκήκαηα.  
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ, ε εθηχιημε θαη ε 
επζπγξάκκηζε δίπια ζην φξπγκα ηνπνζέηεζεο, ε θνπή ζηα κήθε πνπ απαηηνχληαη, ηα εηδηθά ηεκάρηα 
ζχλδεζεο (κνχθεο), ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθήο ηαηλίαο επηζήκαλζεο ηεο ζσιελνγξακκήο, ε πξφζδεζε ησλ 
ζσιήλσλ ζε δέζκεο (φηαλ πξνβιέπεηαη) θαη ε ηνπνζέηεζε θαη ζπλαξκνγή ηνπ ζσιήλα ζηα θξεάηηα έιμεο θαη 
ζχλδεζεο θαισδίσλ πνπ παξεκβάιινληαη. 
 
Η εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε 
βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 
Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, αλά ηχπν, 
νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε, σο εμήο: 

 
Α.Σ. 54 
Άξζξν Ν ΤΓΡ 12.30.03.01: Γηακέηξνπ Φ40 mm 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6711.1 100%) 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Σξία  

Αξηζκεηηθψο: 3,00 

Α.Σ. 55 
Άξζξν Ν ΤΓΡ 12.30.03.03: Γηακέηξνπ Φ63 mm 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6711.1 100%) 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δπηά  

Αξηζκεηηθψο: 7,00 

Α.Σ. 56 
Άξζξν Ν ΤΓΡ 12.30.03.07: Γηακέηξνπ Φ125 mm 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6711.1 100%) 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γεθαηξία  

Αξηζκεηηθψο: 13,00 

 

 
 
 
 



 

 

Α.Σ. 57 
Άξζξν ΑΣΗΔ Ν 8103.92.4: Φξεάηην γηα ηε ζύλδεζε κε ην δίθηπν ύδξεπζεο πιήξεο 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6327 50%, ΗΛΜ-11 50%) 
 
Καηαζθεπή θξεαηίνπ γηα ηε ζχλδεζε κε ην δίθηπν χδξεπζεο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15, 
νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Β500C, εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 70x70 cm, κε ηνηρψκαηα ειαρίζηνπ πάρνπο 
15 cm θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. Γειαδή πξνκήζεηα, 
πξνζθφκηζε, πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη εξγαζία θαηαζθεπήο θαη ζχλδεζεο κε ην δίθηπν, δνθηκψλ θαη 
παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο 

 ε επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζε, ή ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ 

 ε δηακφξθσζε ησλ νπψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ αγσγψλ χδξεπζεο  

 ζηεγαλφ θάιπκκα απφ κπαθιαβσηή ιακαξίλα εδξαδφκελν ζε κεηαιιηθφ πιαίζην κέζσ ειαζηηθνχ 
παξεκβχζκαηνο, κε δηάηαμε καλδάισζεο κε ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ θαη αληηζθσξηαθή πξνζηαζία 
(δηπιή ζηξψζε rust primer ςεπδαξγχξνπ θαη δηπιή ζηξψζε επνμεηδηθήο βαθήο) 

 ε επηζήκαλζε ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε  

 κεηξεηήο παξνρήο λεξνχ κεραληθφο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 10 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 2
1/2

 ins 

 ζθαηξηθή βαιβίδα (BALL VALVE), νξεηράιθηλε, δηακέηξνπ Φ 2
1/2

 ins 

 βαιβίδα αληεπηζηξνθήο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 65 mm 

(1 ηεκ) 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Σεηξαθόζηα νγδόληα πέληε  
Αξηζκεηηθψο: 485,00 

 

 
Α.Σ. 58 
Άξζξν ΑΣΗΔ Ν 8106.3: θαηξηθέο δηθιείδεο πιαζηηθέο (Ball valves) νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ25 
mm, νλνκαζηηθήο πηέζεσο 10atm 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ-11 100%) 
 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε πιαζηηθψλ ζθαηξηθψλ δηθιείδσλ, δηακέηξνπ 

Φ25 mm, πίεζεο PN 10 atm, κε φια ηα απαξαίηεηα πιηθά ζχλδεζεο γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή 

ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή, ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Τιηθψλ θαη ηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο. Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ δηθιείδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ 

εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ. 

(1 ηεκ) 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Σξηάληα έλα  
Αξηζκεηηθψο: 31,00 

 

 
Α.Σ. 59 
Άξζξν ΠΡ Η7.2.2: Φίιηξα λεξνύ ζίηαο ή δίζθσλ, πιαζηηθά, νλνκαζηηθήο πίεζεο 10 atm, Φ 1'' 
θνληό 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ-8 100%) 
 

Φίιηξα λεξνχ, ζίηαο ή δίζθσλ, νλνκαζηηθήο πίεζεο 10 atm, απφ πνιπεζηέξα ή λάυινλ εληζρπκέλν κε ίλεο 
πάινπ, κε απψιεηεο πίεζεο ζηα 120 mesh, ζε θαζαξφ θίιηξν, ππφ ηε κέγηζηε παξνρή κηθξφηεξεο απφ 
0,50 atm.  
Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά, εξγαζία ηνπνζέηεζεο, 
ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 



 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Πελήληα  
Αξηζκεηηθψο: 50,00 

 

 
Α.Σ. 60 
Άξζξν ΑΣΗΔ 8201.1.2: Ππξνζβεζηήξαο θόλεσο ηύπνπ Ρα, θνξεηόο γνκώζεσο 6 kg 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ-19 100%) 
 
Ππξνζβεζηήξαο θφλεσο ηχπνπ Ρα, θνξεηφο γνκψζεσο 6 kg, πιήξεο µε ην αληίζηνηρν ζηήξηγµα 
αλαξηήζεψο ηνπ ζηνλ ηνίρν, πιήξσο ηνπνζεηεµέλνο, δειαδή πξνµήζεηα, µεηαθνξά θαη ζηήξημε. 
 

(1 ηεκ.) 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: αξάληα ηξία θαη εβδνκήληα ηέζζεξα ιεπηά  
Αξηζκεηηθψο: 43,74 

 

 
Α.Σ. 61 
Άξζξν ΑΣΗΔ 8201.2.5: Ππξνζβεζηήξαο θόλεσο ηύπνπ Ρα, ηξνρήιαηνο γνκώζεσο 25 kg 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ-19 100%) 
 
Σξνρήιαηνο ππξνζβεηήξαο μεξάο ζθφλεο 25 kg, ABC 40% ειάρηζηεο θαηαζβεζηηθήο ηθαλφηεηαο A,B,C 
θαζψο θαη ρξήζε ζε ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο κέρξη 1000 V, κε ιάζηηρν εθηφμεπζεο ζθφλεο 5 κέηξσλ, 
θιείζηξν θαη βαιβίδα αζθαιείαο καλνκέηξνπ, πιήξσο ηνπνζεηεµέλνο, δειαδή πξνµήζεηα, µεηαθνξά θαη 
ηνπνζέηεζε.  
 
(1 ηεκ.) 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γηαθόζηα ηξηάληα ηέζζεξα θαη ζαξάληα νθηώ ιεπηά  
Αξηζκεηηθψο: 234,48 

 

 
Α.Σ. 62 
Άξζξν ΑΣΗΔ 8202.2: Ππξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, θνξεηόο γνκώζεσο 6 Kg 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ-19 100%) 
 
Ππξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2), θνξεηφο γνκψζεσο 6 kg πιήξεο µε ιάζηηρν, ρνάλε θαη ην 
αληίζηνηρν ζηήξηγµα αλαξηήζεψο ηνπ ζηνλ ηνίρν, πιήξσο ηνπνζεηεµέλνο, δειαδή πξνµήζεηα, µεηαθνξά 
θαη ζηήξημε.  
 

(1 ηεκ.) 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δθαηόλ δεθαπέληε θαη εμήληα έμη ιεπηά  
Αξηζκεηηθψο: 115,66 

 

 
Α.Σ. 63 
Άξζξν ΑΣΗΔ Ν 8208: Δξκάξην γηα θύιαμε ππξνζβεζηήξσλ κε γπάιηλε πξόζνςε ή κεραληζκό 
παξαβίαζεο κε ζξαύζε πάινπ 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ-19 100%) 
 

Δξκάξην απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 ή απφ αλζεθηηθφ ζηε δηάβξσζε ηεο ζάιαζζαο βεξληθσκέλν 
κεηαιιηθφ θχιιν, γηα θχιαμε ππξνζβεζηήξσλ, κε γπάιηλε πξφζνςε ή κεραληζκφ παξαβίαζεο κε ζξαχζε 
πάινπ, πιήξσο ηνπνζεηεµέλν, δειαδή πξνµήζεηα, µεηαθνξά θαη ζηήξημε. Σν εξκάξην ζα θέξεη ηε 
ζήκαλζε «ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ» θαη ζα είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκν. 
 



 

 

(1 ηεκ.) 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δθαηό  
Αξηζκεηηθψο: 100,00 

 

Α.Σ. 64 
Άξζξν ρεη. ΑΣΗΔ 8456.5: Γεμακελή λεξνύ ππξόζβεζεο ζπλνιηθήο σθέιηκεο ρσξεηηθόηεηαο 75 
m3, νξζνγώληα, από καύξε ιακαξίλα 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ-30 85%, ΗΛΜ-11 15%) 
 

Γεμακελή λεξνχ ππξφζβεζεο ζπλνιηθήο σθέιηκεο ρσξεηηθφηεηαο 75 m
3
 απφ καχξε ιακαξίλα, 

νμπγνλνθνιιεηή, νξζνγψληαο κνξθήο, πάρνπο ιακαξίλαο 3mm, κε ζθειεηφ απφ ζίδεξν εηδηθψλ δηαηνκψλ, 

κε εηδηθή βαθή ζηα ζεκεία ζπγθφιιεζεο, αζηάξσκα θαη ειαηνρξσκαηηζκφ εξπζξνχ ρξψκαηνο, δειαδή 

πιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο θαη δηαλνίμεσο νπψλ θαη ηνπνζεηήζεσο.  

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη επίζεο: 

 ε δηακφξθσζε ησλ νπψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ αγσγψλ χδξεπζεο  

 βάλεο απνκφλσζεο 4 ins 

 κεραληθφο θινηεξνδηαθφπηεο 

 πδξαξγπξηθφο θινηεξνδηαθφπηεο 

 βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο 4 ins 

 

(1 ηεκ) 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Σέζζεξηο ρηιηάδεο πεληαθόζηα  
Αξηζκεηηθψο: 4.500,00 

 

Α.Σ. 65 
Άξζξν ΑΣΗΔ N 8230.1.1.28: Ππξνζβεζηηθό απηόµαην αληιεηηθό ζπγθξόηεµα πνπ απνηειείηαη από 
µία ειεθηξνθίλεηε αληιία παξνρήο 115,0 m3/h κε πίεζε 8,3 bar θαη κε ηζρύ ειεθηξνθηλεηήξα 75 
ΗΡ, κία αληιία - πεηξειαηνθηλεηήξαο κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά θαη ηζρύ πεηξειαηνθηλεηήξα 
80 ΗΡ, πηεζηηθό δνρείν 500 lit θαη πίλαθα απηνκαηηζκώλ, πιήξεο 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ-21 100%) 
 
Ππξνζβεζηηθφ αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα απηφκαην, απνηεινχκελν απφ: 
 
α.  Ηιεθηξνθίλεηε αληιία παξνρήο 115,00 m³/h κε πίεζε 8,3 bar θαη κε ηζρχ ειεθηξνθηλεηήξα 75 ΗΡ. 

β. Δθεδξηθφ απηφλνκν δεχγνο αληιίαο - πεηξειαηνθηλεηήξα κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά θαη ηζρχ 
πεηξειαηνθηλεηήξα 80 ΗΡ. Η αληιία Diesel ζα είλαη θπγνθεληξηθή, νξηδφληηαο δηάηαμεο, κε ζψκα 
θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηνζίδεξν θαη αλνμείδσην άμνλα. πκπεξηιακβάλεηαη ην δνρείν θαπζίκσλ. Με 
πεηξειαηνθηλεηήξα ηεηξάρξνλν, αεξφςπθην, ηξηθχιηλδξν. 

γ. Ηιεθηξνθίλεηε βνεζεηηθή αληιία (jockey) κε ηζρχ θηλεηήξα 3 ΗΡ. 

δ. Πηεζηηθφ δνρείν δηαζηνιήο κεκβξάλεο, θαηαθφξπθεο δηάηαμεο, θαηαζθεπαζκέλν απφ ράιπβα βακκέλν 
κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή, ρσξεηηθφηεηαο 500 Lt, πίεζεο ιεηηνπξγίαο 10,0 bar. 

ε.  Πίλαθα απηνκαηηζκψλ γηα ηνλ απηφκαην έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πηεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, 
ζηεγαλφ, κε δηαθφπηε ηξηψλ ζέζεσλ (Auto-Off-Manual) γηα θάζε αληιία, κπαηαξία θαη απηφκαην 
ειεθηξνληθφ θνξηηζηή, δηάηαμε απηφκαηεο εθθίλεζεο θαη θφξηηζεο ησλ ζπζζσξεπηψλ, 
θαηαζθεπαζκέλνο απφ ραιπβδνέιαζκα DKP, επηθαιπκέλνο κε αληηζθσξηαθά πιηθά θαη βακκέλνο κε 
πξνζηαηεπηηθφ ρξψκα, πξνζηαζίαο IP 55. 

ζη. Όξγαλα ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο (ζπιιέθηεο ζηελ αλαξξφθεζε θαη θαηάζιηςε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, 
βάλεο ζηελ αλαξξφθεζε θαη θαηάζιηςε ηεο θάζε αληιίαο, βάλα θαη θίιηξν ζηε γξακκή ζχλδεζεο ηνπ 
πηεζηηθνχ δνρείνπ, βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ζηελ θαηάζιηςε ηεο θάζε αληιίαο, πηεδνζηάηεο νζφλεο γηα 
θάζε αληιία θαη καλφκεηξα θιπ. απαξαίηεηα φξγαλα). 



 

 

 

Σν ππξνζβεζηηθφ ζπγθξφηεκα ζα εδξάδεηαη ζε θνηλή ραιχβδηλε βάζε, ζηηβαξήο θαη άθακπηεο θαηαζθεπήο 
θαη ζα είλαη ζπλαξκνινγεκέλν ειεθηξηθά θαη πδξαπιηθά απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, έηνηκν γηα άκεζε 
ιεηηνπξγία. 
 
Γειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ειεθηξηθή θαη πδξαπιηθή ζπλδεζκνινγία, φια ηα 
απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, έιεγρνη θαη δνθηκέο γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
 
Σν Ππξνζβεζηηθφ ζπγθξφηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα θαη απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά 
ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο ησλ αληίζηνηρσλ ζεζκνζεηεκέλσλ Δζληθψλ θαη Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ 
θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ θείκελσλ Γηαηάμεσλ θαη Καλνληζκψλ, απφ Αξκφδηεο Αξρέο (Φνξείο 
Πηζηνπνίεζεο, Δξγαζηήξηα δνθηκψλ θιπ.) αλαγλσξηζκέλεο, εγθεθξηκέλεο θαη δηαπηζηεπκέλεο κε βεβαίσζε 
απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. (Δ..Τ.Γ.) ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο 
πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε. 

(1 ηεκ) 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Σξηάληα πέληε ρηιηάδεο  
Αξηζκεηηθψο: 35.000,00 

 

Α.Σ. 66 
Άξζξν ΑΣΗΔ N 8204.3: ηαζκόο εηδηθώλ ππξνζβεζηηθώλ εξγαιείσλ θαη κέζσλ 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ-20 100%) 
 
ηαζκφο Δηδηθψλ Ππξνζβεζηηθψλ Δξγαιείσλ θαη Μέζσλ (ΔΠΔΜ) ηχπνπ Α, επίηνηρνο πιήξεο, δειαδή κε 
κεηαιιηθφ εξκάξην, πνπ πεξηιακβάλεη: α) έλαλ ινζηφ δηάξξεμεο, β) έλα πέιεθπ κεγάιν, γ) έλα θηπάξη, δ) 
κία αμίλα, ε) έλα ζθεξπάλη, ζη) κηα αληηππξηθή θνπβέξηα δηάζσζεο, δ) δχν ειεθηξηθνχο θαλνχο ρεηξφο, ε) 
έλα δνρείν κε αθξνγφλν πιηθφ ρσξεηηθφηεηαο 25 ιίηξσλ, ζ) έλαλ αλακηθηήξα αθξνχ, η) δχν αηνκηθέο 
πξνζσπίδεο κε θίιηξν θαη ηα) δχν θξάλε πξνζηαηεπηηθά. 
 
Γειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, κε ηελ εξγαζία 
ζπλαξκνινγήζεσο, βαθήο κε εξπζξφ ρξψκα, ηνπνζεηήζεσο, ζπλδέζεσο, ζηεξεψζεσο θαη παξάδνζε ζε 
πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

(1 ηεκ) 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Πεληαθόζηα πελήληα 
Αξηζκεηηθψο: 550,00 

 

Α.Σ. 67 
Άξζξν ρεη. ΑΣΗΔ 8203: Γίδπκν πδξνζηόκην ζύλδεζεο ππξνζβεζηηθνύ νρήκαηνο, δηακέηξνπ 
θνξκνύ DN100 θαη ζηόκηα ζύλδεζεο 2x65 mm, πιήξεο 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ-20 100%) 
 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη πιήξε εγθαηάζηαζε ελφο δίδπκνπ θιαληδσηνχ πδξνζηνκίνπ 
ζχλδεζεο ππξνζβεζηηθνχ νρήκαηνο, απφ εξπζξφ νξείραιθν επηρξσκησκέλν, κε δχν ζηφκηα ζχλδεζεο 
2x65 mm, κε ηαρπζχλδεζκν θαη κηα είζνδν δηακέηξνπ DN100 mm γηα ζχλδεζε κε ηνλ ππξνζβεζηηθφ 
ζσιήλα.  
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο επί ηφπνπ ηνπ πδξνζηνκίνπ θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 
πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ ζχλδεζεο θαη ηνπνζέηεζεο, ε δαπάλε ηεο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, 
ζηεγάλσζεο θιπ., ε δαπάλε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθψλ θαη εξγαζηψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε θαη παξάδνζε ηνπ ππξνζβεζηηθνχ πδξνζηνκίνπ ζε πιήξε θαη 
θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα θαη κε ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

(1 ηεκ) 

 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Σεηξαθόζηα είθνζη 

Αξηζκεηηθψο: 420,00 

 



 

 

 
Α.Σ. 68 
Άξζξν ΗΛΜ 66.30: Τπαίζξηα ππξνζβεζηηθή θσιηά πςειήο αλζεθηηθόηεηαο ζε δηαβξσηηθό 
πεξηβάιινλ 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ-52 100%) 
 
Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε θαη δνθηκέο ιεηηνπξγίαο ππξνζβεζηηθήο θσιηάο (Π/Φ), ππαίζξηαο, 
εξπζξνχ ρξψκαηνο ή κε εξπζξέο ελδείμεηο, θαηαζθεπαζκέλεο απφ ζθιεξφ πιαζηηθφ, αλνμείδσην ράιπβα 
AISI-SAE 316 (ISO A4) ή απφ ζπλδπαζκφ ηνπο, κε πηζηνπνίεζε θαηά ΔΝ 60068-2-52 γηα ζεξκνθξαζηαθέο 
κεηαβνιέο απφ -40

o
 C έσο 110

o
 C θαη γηα αληνρή ζηηο ειηαθέο UV αθηηλνβνιίεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη:  

 εηδηθή απνθξαθηηθή δηθιείδα (ζπξηαξσηή), κε θεθιηκέλε έδξα θαη επηζηφκην ρεηξηζκνχ, δηακέηξνπ 2", 
ΡΝ 16 bar 

 θνξκφ κε εκηζχλδεζκν Φ 2" θαη Φ 1 3/4" κε εμσηεξηθφ ζπείξσκα γηα ηελ πξνζαξκνγή 
ηαρπζπλδέζκνπ. 

 εχθακπην ζσιήλα Φ 1 3/4" απφ TREVIRA, κήθνπο 20 m, κε ηαρπζχλδεζκν ηχπνπ STORTZ ζηα δχν 
άθξα ηνπ 

 δηπισηήξα ηνπ εχθακπηνπ ζσιήλα. 

 ππξνζβεζηηθφ απιφ (αθξνθχζην), νξεηράιθηλν, κε ξπζκηδφκελε δηάκεηξν ηεο νπήο εμφδνπ ηνπ λεξνχ 
θαη δηάηαμε δηαθνπήο ηεο  

 ρψξν ζην θάησ κέξνο κε ζπξίδα γηα ηελ ηνπνζέηεζε θνξεηνχ ππξνζβεζηήξα μεξάο θφλεσο 6 kg,  

 θσηηζηηθφ ζψκα θζνξηζκνχ 13W, IP65, ειεγρφκελν απφ ξπζκηδφκελν αηζζεηήξην θσηεηλφηεηαο 
ηνπνζεηεκέλν ζην θηβψηην 

 κνλνπνιηθφ κηθξναπηφκαην δηαθφπηε 10Α/6 kΑ, κε δηαθφπηε δηαξξνήο 30mA, γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ 
θσηηζηηθνχ 

 
Σηκή αλά Π/Φ πιήξσο εγθαηεζηεκέλε (ηεκ.) 

 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γύν ρηιηάδεο  

Αξηζκεηηθψο: 2.000,00 

 

Α.Σ. 69 
Άξζξν ρεη. ΑΣΗΔ Ν 8456.6: Γεμακελή πγξώλ θαπζίκσλ ππόγεηα, ζπλνιηθήο σθέιηκεο 
ρσξεηηθόηεηαο 6,5-7,5 m3, θπθιηθήο δηαηνκήο, κεηαιιηθή, δηπινύ ηνηρώκαηνο, πιήξεο 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ-29 50%, ΗΛΜ-5 25%, ΗΛΜ-22 25%) 
 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ππφγεηαο κεηαιιηθήο δεμακελήο 6,5-7,5 m3, θπθιηθήο δηαηνκήο θαη 

ζηαζεξνχ πάρνπο 7mm, θαηαζθεπαζκέλε απφ ραιπβδνειάζκαηα θαηάιιεια ζπγθνιιεκέλα κεηαμχ ηνπο. 

Δμσηεξηθά ε δεμακελή ζα θέξεη αδηάβξνρν καλδχα εκπνηηζκέλν κε αληηδηαβξσηηθν πιηθφ. ηνλ ππζκέλα 

ηεο δεμακελήο θαη ζπγθεθξηκέλα θάησ απφ θάζε άλνηγκα πιεξψζεσο ή κεηξήζεσο ηεο ζηάζκεο ππάξρεη 

ραιχβδηλε πιάθα. Η δεμακελή ζα πξέπεη λα πηζηνπνηεζεί κε πηζηνπνηεηηθφ Aλαδφρνπ DR θαη λα θέξεη 

πηλαθίδην.  

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 έλα ζθάκκα κήθνπο 9,65 κ, πιάηνπο 7,05 κ, κε βάζνο εθζθαθψλ 2,98 κ, απφ ην ηειηθφ δάπεδν 

 επίρσζε κε ζθχξα ιαηνκείνπ 30 εθ. κε δηαβαζκηζκέλν πιηθφ  

 κπεηφλ θαζαξηφηεηαο πάρνπο 10 εθ. 

 δάπεδν πάρνπο 15 εθ., ηνηρεία ζθάκκαηνο θαη νξνθή κέρξη ηε ζηάζκε ηνπ ηειηθνχ δαπέδνπ απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20  

 πιήξσζε ηνπ θελνχ κεηαμχ δεμακελψλ θαη νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε άκκν πξνειεχζεσο 

ιαηνκείνπ 

 ραιχβδηλε πιάθα ελίζρπζεο ηνπ ππζκέλα ηεο δεμακελήο 

 ζηεγαλφ πιαζηηθφ θξεάηην αλζξσπνζπξίδαο 

 δηπιφ ζηεγαλφ θάιπκκα απφ κπαθιαβσηή ιακαξίλα εδξαδφκελν ζε κεηαιιηθφ πιαίζην κέζσ 

ειαζηηθνχ παξεκβχζκαηνο, κε δηάηαμε καλδάισζεο κε ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ θαη αληηζθσξηαθή 

πξνζηαζία (δηπιή ζηξψζε rust primer ςεπδαξγχξνπ θαη δηπιή ζηξψζε επνμεηδηθήο βαθήο) 



 

 

 εκβαπηηδφκελε αληιία 

 ζσιήλαο αλαξξφθεζεο 1 ½’’ κε πνδνβαιβίδα 

 ζσιήλαο πιήξσζεο 3’’ 

 ζσιήλαο κέηξεζεο 1 ¼’’ 

 ζσιήλαο εμαεξηζκνχ 2’’ 

 ζσιήλαο απηφκαηεο κέηξεζεο δεμακελήο 2 ½’’ 

 ε γείσζε ησλ δεμακελψλ 

 φια ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη κηθξνυιηθά 

 

(1 ηεκ) 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Πέληε ρηιηάδεο  
Αξηζκεηηθψο: 5.000,00 

 

 
ΟΜΑΓΑ Σ: ΗΜΑΝΗ - ΑΦΑΛΔΙΑ 
 
 
A.T. 70 
Άξζξν ΤΓΡ 1.01: Υξήζε πηλαθίδσλ εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6541 100 %) 
 
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  
Αξηζκεηηθψο: 8,00  

 

A.T. 71 
Άξζξν ΤΓΡ 1.03: Αλαιάκπνληεο θαλνί επηζήκαλζεο θηλδύλνπ 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ-8 100 %) 
 
Μεληαία ιεηηνπξγία αλαιάκπνληνο θαλνχ επηζήκαλζεο θηλδχλνπ, ρξψκαηνο πνξηνθαιί, δηακέηξνπ 200 mm, 
κε κνλφπιεπξν θσηηζηηθφ ζηνηρείν LED, θαηεγνξίαο L7 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12352, κε επαλαθνξηηδφκελε 
κπαηαξία θαη απηφκαην θσηνκεηξηθφ δηαθφπηε εκέξαο/λπθηφο.  

 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 

 ε πξνζθφκηζε θαη ηνπνζέηεζε αλαιακπφλησλ θαλψλ ζε ζέζεηο εθηεινπκέλσλ  έξγσλ, είηε σο 
αλεμάξηεηεο κνλάδεο ή σο ζπγρξνληζκέλεο κνλάδεο ιεηηνπξγνχζεο ελ ζεηξά 

 ε κεηαθίλεζε θαη επαλαηνπνζέηεζή ηνπο, φηαλ θαη φπνπ απαηηείηαη 



 

 

 ν έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

 ε επαλαθφξηηζε ή ε αληηθαηάζηαζε ησλ ζπζζσξεπηψλ 

Δπηκέηξεζε αλά κήλα ιεηηνπξγίαο εθάζηνπ θαλνχ, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε δηάηαμε εξγνηαμηαθήο 
ζήκαλζεο θαη ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

 
Σηκή αλά κήλα ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιάκπνληνο θαλνχ, ή θιάζκα απηνχ. 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γέθα  

Αξηζκεηηθψο: 10,00  

 

 
A.T. 72 
Άξζξν ΛΙΜ Ν 9.12: Καηαζθεπή νβεινύ γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαλνύ αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΛΙΜ 4700%) 
 
Γηα ηελ θαηαζθεπή βάζεο απφ ζθπξφδεκα θαη θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζε απηή ζηδεξφπιεθηεο θαηαζθεπήο 
(νβεινχ) απφ αλνμείδσην ράιπβα, ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν θαηαζθεπαζηηθφ ζρέδην ηεο Τπεξεζίαο Φάξσλ 
ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ θαη ηνλ ρξσκαηηζκφ ηεο, κε κνξθή, ζρήκα θαη ρξψκαηα φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην 
παξαπάλσ ζρέδην θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ ην ζπλνδεχνπλ θαη ηελ πάθησζε ηνπ νβεινχ ζηε κάδα 
ηνπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηελ έγθξηζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, δειαδή γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ ελ γέλεη πιηθψλ επί 
ηφπνπ ησλ έξγσλ, θνπή, θαηεξγαζία, θζνξά, απνκείσζε, ζπλδέζεηο, ηνπνζέηεζε θαη πάθησζε ζε ζέζεηο θαη 
ζηάζκεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην πξναλαθεξφκελν ζρέδην ηεο Τπεξεζίαο Φάξσλ, σο θαη γηα θάζε άιιε 
εξγαζία θαη δαπάλε γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο ππφςε εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 
ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην θαηαζθεπαζζέληνο ζηδεξφπιεθηνπ νβεινχ ππνδνρήο θαλνχ κε ηε βάζε απφ ζθπξφδεκα 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Πέληε ρηιηάδεο  

Αξηζκεηηθψο: 5.000,00  

 

 
 

 Σξίπνιε, 14-06-2019 
 
 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ 
Ο Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 

Σκήκαηνο πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ 
Γ.Σ.Δ. Πεξ. Πει/ζνπ 

 
 
 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Ο Πξντζηάκελνο  

Γ.Σ.Δ. Πεξ. Πει/ζνπ 

ΔΤΑΝΘΙΑ ΙΓΔΡΗ 
Πνι. Μερ/θφο κε Α΄ β. 

ΜΙΥΑΗΛ ΜΤΡΝΙΩΣΗ 
Πνι. Μερ/θφο κε Α’ β. 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΩΣΟΓΙΑΝΝΗ 
Πνι. Μερ/θφο κε Α’ β. 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 
Με ηελ ππ’ αξ. 1460/2019 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 
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